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Олійник О. В., директор
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ,
доктор юридичних наук,
м. Київ, Україна
СЕРВІСНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ:
ПРАВОВИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
Оптимізація стратегії розбудови держави потребує наукового осмислення
сучасних трансформаційних процесів у всьому їх розмаїтті. Взаємозв’язок
глобальних і локальних проблем об’єктивно обумовлює необхідність наукового
пошуку з метою розробки конкретних форм і методів стратегії розвитку сервісної
економіки, які б були адекватними сучасним реаліям, відповідали життєвим
інтересам суспільства.
Сьогодні ми можемо спостерігати інтенсивний розвиток суспільних відносин в
економічній сфері, що обумовлено, насамперед, значним зростанням обсягів
торгівлі (товарами, послугами тощо), появою нових видів товарів, послуг, способів
їх переміщення тощо. Відповідно виникають питання: як повинні реагувати держави
на вказані зміни, як мають корегувати власну політику та врегульовувати нові
суспільні відносини?
Процес осмислення накопиченого світового досвіду розвитку сервісної
економіки у нашій країні знаходиться в активній фазі. Мають місце наукові дискусії
щодо обрання оптимальної моделі сервісної економіки, запозичення світового
досвіду тощо.
В Україні в процесі законотворчості і законодавчої діяльності звертається
недостатньо уваги на те, що ЄС, США, деякими іншими країнами протягом останніх
десятиріч здійснюються активні заходи для формування правової бази регулювання
відносин, пов’язаних з глобалізаційними інформаційними процесами, розвитком
телекомунікацій та інформаційних технологій, їх впливом на всі сфери життєдіяльності
людини, громадських об’єднань, держав і міжнародних структур. Отже, сучасні
нормативно-правові акти США, ЄС, інших країн регулюють суб’єкт-об’єктні
відносини, поява яких зумовлена інформаційною революцією, глобалізаційними
інформаційними процесами та інформаційними технологіями тощо [1].
Для нашої держави важливим завданням має бути визначення на основі
загальносуспільних і загальнодержавних підходів система забезпечення розвитку
сервісної економіки та формування правового поля країни, що регулюватиме як
традиційні суб’єкт-об’єктні відносини, так і нові породжені інформаційною
революцією.
Інформаційне суспільство – це категоричний імператив сучасності,
прогресивного розвитку соціальних систем. Завдяки сучасному розвитку мережі
Інтернет створена необхідна інфраструктура, яка має вирішальне значення для
пришвидшення процесів глобалізації. Така інфраструктура сприяє розвитку,
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впровадженню та поширенню послуг, а розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій в якості технологій загального призначення створює платформу для
виникнення нових способів взаємодії та організації виробництва та науководослідної діяльності, перерозподіляє ресурси, знижує вхідні бар’єри та створює
можливість для розвитку сервісних послуг та інновацій [1].
Зростання сфери послуг у світовій економіці на нашу думку є одним з
чинників, які формують наше майбутнє. Серед інших чинників виокремлюють
також такі: 1) перехід до нової техніко-економічної парадигми - біотехнології,
нанотехнології; 2) зростання ролі сфери послуг; 3) нові глобальні виклики,
спричиненні інноваційним розвитком.
В індустріальному суспільстві послуги були простим доповненням до товарів,
що вироблялися на ефективно функціонуючих фабриках та не створювали значної
доданої вартості. Згодом вони виокремилися в сферу послуг поряд з промисловістю
та сільським господарством та до них почали включати транспорт, фінансові
послуги, туризм, професійні і державні послуги.
В останні десятиріччя увага досліджень концентрується на передумовах, які
дають можливість сфері послуг займати провідне місце в економічній системі. На
нашу думку, серед послуг, які будуть визначати довгострокові орієнтири розвитку
цієї сфери економіки, наступні: 1) наукові розробки та дослідження; 2)
консультативні послуги з питань управління; 3) управління людськими ресурсами;
4) юридичні послуги; 5) інформаційні та комунікаційні послуги; 6) маркетингові
послуги; 7) послуги фінансового посередництва; 8) банківські послуги; 9) послуги
страхування; 10) бухгалтерські послуги; 11) послуги державного управління [2].
Сьогодні головними характеристиками інформаційного суспільства та сервісної
економіки постають: інформаційна економіка, індустрія інформаційних послуг, сучасні
інтелектуальні інформаційні технології та технології зв’язку, значний потенціал науки,
потреба фізичних та юридичних осіб в інформації (знаннях), високий рівень
інформаційно-правової культури всіх суб’єктів інформаційних відносин, матеріальнотехнічне забезпечення різноманітних послуг. Головним чинником суспільних змін стає
виробництво й використання інформації; теоретичне знання як вища цінність і
основний товар стає чинником формування нової соціальної структури суспільства, а
також нових моделей керування. В умовах капіталістичної економіки вирішальне
значення мають власність і капітал, то в інформаційному суспільстві відбувається
перехід до обслуговуючої економіки, коли домінуючу роль починає грати сфера
послуг, причому послуг, передусім, інформаційних.
Наведене свідчить про те, що інформація і знання, інформаційнотелекомунікаційні системи і мережі зв’язку, інформаційні технології виконують
обслуговуючу роль в економіці, соціально-гуманітарній, військовій, політикоадміністративній тощо сферах. Інформація і знання, інформаційно-телекомунікаційні
системи і технології є чинником підвищення рівня економічного розвитку, джерело
потужних соціокультурних трансформацій, ефективності державно-управлінської
діяльності та ін. Доцільно зробити висновок про те, що постіндустріальний стан
розвитку – це стан якісно нових цивілізаційних послуг на основі інформації і знань,
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вільного доступу до них; широкого використання інформаційно-телекомунікаційних
систем і технологій; прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер і галузей
виробництва; управління; радикальних соціально-гуманітарних змін, що водночас
впливає і змінює напрями цивілізаційного розвитку [1].
В провідних економіках світу в 1970-х роках розпочався процес
трансформаційних змін та переходу до сервісного типу організації економічної
системи, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки знань, в якій
частка послуг і структура ВВП стає домінуючою, а самі послуги набувають виражених
наукових та інноваційних особливостей. Безумовно, досвід розвинених країн
сприятиме Україні пройти свій шлях формування створення сервісної економіки за
всіма її напрямами.
Необхідно враховувати, що інформаційна революція в розвинених країнах,
передусім США, Японії, деяких країнах Західної Європи розпочалася і триває понад
п’ятдесят років. Для сучасного етапу розвитку інформаційного суспільства в таких
країнах ставляться суто прагматичні цілі, сутність яких полягає в тому, щоб
інформація, інформаційні ресурси, розвинуті телекомунікації та інформаційні
технології працювали на поліпшення життя і добробуту людини, суспільства, держави.
Так, американський вчений П. Дракер ще на початку нового століття звертав увагу на
те, що інформаційна революція має два етапи. На першому етапі, який тривав протягом
п’ятдесяти років, інформаційна революція була зосереджена на інформації – її
збиранні, зберіганні, передачі, аналізі, відтворенні. На новому етапі зміст революції
полягає у наступному: на основі інформаційних ресурсів та інформаційних технологій
через відповідні підприємства вирішуватимуться завдання створення вартості і
підвищення добробуту; інформаційні технології скорочують витрати часу і коштів на
розрахунки виробничих процесів, вносять докорінні зміни в організацію виробництва,
банківську справу, охорону здоров’я, освіту тощо.
Якісно інші пропорції розподілу робочої сили та економічних ресурсів на
користь сфери послуг, створення нових економічних феноменів і нових
організаційних форм економічної активності людини, зміни структури і пріоритетів
у системі споживання індивіда і суспільства привели до становлення й розвитку
сервісної економіки в провідних країнах світу. Цей процес має еволюційний
характер, залучає до трансформації нові галузі, сегменти, види економічної
діяльності, надає імпульси до інноваційних змін, активізує процес розвитку
людського суспільства та сприяє переходу до нової якості економічного зростання.
Окремо слід звернути увагу на чинники, які перешкоджають зростанню
продуктивності праці у сфері послуг: низький рівень освіти найманого працівника
або низький рівень трудових навичок, низька інтенсивність конкурентної боротьби
на ринку послуг, високий рівень та стабільність попиту на деякі соціально важливі
види послуг (охорона здоров’я та освіта). Такий інтенсивний попит на них є
наслідком перерозподілу економічних ресурсів на їхню користь і зростання їх
доданої вартості та суспільної значущості в умовах постіндустріалізму.
Серед основних чинників, які впливають на процеси досягнення високих
темпів економічного зростання, можна назвати пропозиції послуг, зокрема:
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фізичний капітал, інноваційний розвиток сфери послуг, розподіл трудових ресурсів
у сфері послуг, пропозиція праці у сфері послуг, державне регулювання сфери
послуг тощо.
До основних суперечностей розвитку сфери послуг належать такі:
невідповідність методів вимірювання показників ВВП сучасним економічним
реаліям, зростання обсягів отриманих нетрудових доходів (особливо в сфері
фінансових послуг), падіння уваги до сфери промислового виробництва, невизнання
факту тісного взаємозв’язку послуг та промислового виробництва, «ілюзія»
надмірного економічного та соціального розвитку, перевага короткострокових
цілей над довгостроковими. Враховуючи визначені суперечності, вважаємо, що
світова економіка може досягти тієї точки розвитку, коли послуги зроблять
економіку вразливою для зовнішніх впливів та, найгірше, призведуть до кризових
явищ і саморуйнації не лише в економіці, а й у соціальній сфері життя людини [2].
Аналізуючи глобальні тенденції у сфері послуг, необхідно звернути особливу
увагу та поєднати з метою досягнення синергетичного ефекту теорії послуг і теорії
нової економіки. В новій економіці постійно зростають роль і значення сфери
послуг. Нові види підприємницької діяльності потребують паралельного
застосування нових економічних принципів і нових видів економічної активності, а
саме інформаційних та рекламних агенцій, підприємств, що спеціалізуються на
аутсорсингу економічних процесів, нових фінансових послуг з метою отримання
менш дорогих і більш ефективних та доступних ресурсів виробництва. Основними
тенденціями і перспективами розвитку сервісної активності в таких умовах мають
стати: активізація інноваційних процесів її метою створення нових видів послуг,
розвиток освітніх послуг, розвиток системи державних послуг, використання нових
технологій, посилення державного впливу на сферу послуг.
Виникає необхідність створення нової економічної парадигми, яка б
ґрунтувалася на таких засадах: зростання ролі сфери послуг у створенні
національного добробуту; зростання впливу та значення освітніх послуг; зростання
значення сфери охорони здоров’я; виникнення сучасних видів послуг - послуг з
охорони навколишнього середовища та з управління відходами; горизонтальна
інтеграція всіх видів продуктивної діяльності людини; трансформація та
модифікація структури людських потреб та структури кінцевого попиту; врахування
зростання рівня невизначеності; зміни в сутності та умовах здійснення
підприємницької діяльності. Такі зміни наукової парадигми можуть стати широким
полем для подальших економічних досліджень питань суспільного добробуту та
економічного зростання в умовах нової сервісної економіки.
Отже, можемо визначити постійне зростання ролі сфери послуг у структурі
нової економіки. Основними тенденціями та перспективами розвитку сервісної
активності в цих умовах мають стати такі:
1) сервісні підприємства повинні бути активними учасниками інноваційних
процесів з метою створення нових видів послуг;
2) розвиток освітніх послуг;
3) розвиток системи державних послуг;
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4) використання нових технологій зумовлює зростання загального рівня
продуктивності сфери послуг;
5) посилення державного впливу на сферу послуг.
Зародження і розвиток сервісної економіки - закономірний результат змін у
структурі світового господарства під впливом цивілізаційного розвитку суспільства,
процесів економічного зростання в умовах глобалізаційних процесів
постіндустріального суспільства. У сучасній економічній парадигмі значна увага
приділяється основним рисам послуги як економічного явища сучасного
економічного життя.
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ПЕРСОНАЛ - ОДИН З НАЙЦІННІШИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
СФЕРИ ПОСЛУГ
Сучасні українські підприємства сфери послуг зіткнулися з проблемою
підготовки кваліфікованого персоналу.
Найважливішим ресурсом підприємства є його працівники, їх виконавський
рівень, знання, вміння. Надання послуг високого рівня якості і задоволення потреб
споживачів має здійснюватися за рахунок забезпечення у персоналу високих
стимулів до роботи шляхом професійного зростання, належного рівня ділового
спілкування, бездоганного виконання співробітниками своїх професійних
обов'язків.
Високі показники діяльності підприємств досягаються в результаті того, що
працівники кадрової служби пред'являють до персоналу високі вимоги моральнопсихологічного характеру.
Багато підприємств сфери послуг будують свою роботу за принципом:
задоволені гості - це результат роботи задоволених працівників.
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У зв'язку з важливістю перших вражень клієнта особлива відповідальність
покладається на обслуговуючий персонал.
Але не всі працівники мають необхідну освіту і кваліфікацію, достатню для
надання клієнтам високоякісних послуг. Адже для досягнення високого рівня якості
обслуговування необхідно, щоб співробітники були здатні надавати послуги, які
були обіцяні клієнтові.
Адміністрація повинна постійно думати про те, щоб персонал мав необхідну
кваліфікацію і знання для надання послуги високої якості.
Вимоги до обслуговуючого персоналу умовно можна розділити на 4 групи:
1) кваліфікація - усі співробітники підприємства, включаючи керівників,
повинні пройти професійну підготовку;
2) поведінка - персонал повинен виявляти терпіння і стриманість, уміти
створювати на підприємстві атмосферу гостинності, бути готовим доброзичливо
виконати замовлення клієнта;
4) медичні вимоги - персонал повинен проходити періодичний медичний огляд
для отримання відповідного сертифікату;
5) уніформа – персонал повинен носити формений одяг, що включає особистий
значок з зазначенням імені та прізвища.
Ввічливість персоналу - важливий фактор успіху в наданні якісної послуги. Від
того, наскільки персонал тактовний і уважний до споживачів, залежить якість
послуг, що надаються.
Надання якісного обслуговування вимагає спільної роботи всієї команди
працівників. Службовці кожного підрозділу повинні розуміти, як їх робота впливає
на результат діяльності всього колективу.
Персонал повинен мати необхідну свободу в своїх діях, щоб надати послуги
клієнту відповідно до його потреб. Працівники не повинні бути обмежені
конкретними інструкціями і жорсткими правилами.
Для того, щоб персонал намагався якісно виконувати свою роботу, необхідно
його ефективно стимулювати. Слід проводити внутрішній маркетинг і вводити
систему підтримки і винагороди робітників за високу якість обслуговування.
Керівникам служб необхідно регулярно проводити моніторинг соціальнопсихологічного клімату, перевіряти рівень задоволеності працівників своєю
роботою, цікавитись, наскільки комфортні та сприятливі для ефективної роботи
умови праці. Робітники, які якісно надають послуги, повинні заохочуватися
адміністрацією за це. Наприклад, можна ввести спеціальні премії за якість, надавати
допомогу у вирішенні житлових проблем та інше.
Важко переоцінити значення якості обслуговування на підприємствах сфери
послуг для вирішення головного завдання підприємства. Знаючи це, кожен
співробітник повинен надавати послуги так, щоб у споживачів з’явилося бажання
повернутися знову та ще й порекомендувати іншим саме це підприємство. Цього
можна досягти тільки при правильних, добре побудованих стосунках з клієнтами.
Кожній службі будь-якого підприємства сфери послуг слід постійно прагнути до
поліпшення якості обслуговування споживачів.
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КОНЦЕПЦІЯ ЦІННІСНООРІЄНТОВАНОЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ ЯК
ОСНОВА РОЗВИТКУ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Світові тенденції свідчать про те, що частка послуг в загальному обсязі ринку
постійно зростає. За цих умов змінюється основна мета діяльності суб'єктів
економічних взаємовідносин - від простої максимізації прибутку до максимізації
прибутку через максимізацію рівня задоволення потреби споживача.
Такі фактори трансформації ринкової системи, як відкриття ринків,
підвищення інтенсивності використання інформаційних технологій, зростання рівня
освіти, знань та інформованості споживачів, роблять якість послуг основною
конкурентною перевагою, а високу якість послуг - головною умовою її виробництва
та споживання.
Враховуючи це, можемо визначити, що якість послуги - суб'єктивна категорія
виміру відповідності процесу та результату послуги потребам споживча. Ступінь
задоволення потреб споживача є основним мірилом якості. Більшість послуг у
постіндустріальній економіці надаються у безпосередній присутності споживача,
тому ми стверджуємо, що їх якість формується не лише під впливом результату, а
також у процесі виконання та споживання послуги.
На нашу думку якість послуги - категорія багатовимірна і має такі складові:
1) фізична якість, що складається з якості залучених до процесу її виконання
ресурсів, обладнання та приміщень виробника;
2) корпоративна якість, яка складається з іміджу виробника серед споживачів;
3) інтерактивна якість, що відтворюється в процесі взаємодії між споживачем та
працівниками сервісної організації.
Відокремлення даних вимірів якості послуги призводить до того, що в процесі
визначення якості послуги необхідно чітко розрізняти якість процесу надання
послуги і якість результату надання послуги.
Визначивши сутність економічного явища, необхідно звернути увагу також на
основні фактори, що впливають на якість послуги. До основних детермінант, які
визначають якість послуги в умовах постіндустріального суспільства, належать такі:
надійність, доступність, достовірність, безпечність, комунікативність послуги,
кастомізація, матеріальна забезпеченість, зворотність реакції, компетентність, якість
персоналу, споживча орієнтованість тощо. Важливість та частка кожного з
детермінантів якості у визначенні кінцевого результативного показника якості
залежать від природи послуги, рівня її стандартизації та масовості. Крім того, на
сучасному етапі розвитку економічної системи виникає необхідність значного
розширення переліку таких факторів, оскільки швидкі темпи науково-технічного
прогресу та зростання ролі інновацій в економічному житті людини зумовлюють
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постійну трансформацію технології надання більшості традиційних та виникнення
нових видів послуг.
У сервісній економіці важливим є врахування основних проблем та недоліків,
які характерні для процесу надання послуг, зокрема це:
1) невідповідність споживчих очікувань та їх прийняття виробником послуги низький рівень уваги виробника до потреб індивідуального споживача або ринку
в цілому;
2) неможливість трансформації споживчих очікувань у технологію надання
послуги - нездатність виробника послуги максимально підлаштувати технологію
її надання під особливі індивідуальні потреби споживача (застарілі технології,
низький рівень кастомізації, масовий характер послуги тощо);
3) недотримання технології виконання послуги - невідповідний фізичний або
емоційний стан людини, низька кваліфікація обслуговуючого персоналу,
плинність кадрів, похибки у процесі виконання послуги;
4) неякісна зовнішня комунікація в процесі надання послуги - неспроможність
сервісних організацій надати споживачу через канали своїх зовнішніх зв'язків
вичерпну та адекватну інформацію про якісні характеристики власної послуги;
5) невідповідність споживчих очікувань та отриманих результатів від послуги
сприйняття якості послуги споживачем залежить від вирішення проблеми
відповідності споживчих очікувань та кінцевого результату надання послуги.
В результаті взаємодії трьох складових якості послуги: попередні споживчі
очікування (ідеальний образ індивіда щодо його майбутніх результатів від
споживання послуги),порівнюються з фактичною якістю (реальний рівень якості
обслуговування, який формується у режимі реального часу процесу надання
послуги) та результату надання послуги (визначається рівнем задоволення
споживача послугу процесом її надання) і формується кінцевий результативний
показник якості наданої та спожитої послуги.
Виникає питання: якість послуги є самодостатньою єдиною конструкцією чи
агрегацією декількох економічних підходів та поглядів? На нашу думку, сучасні
соціально-економічні трансформації є результатом не лише економічних та
утилітарних аспектів цінності, а і її соціальних етичних та економічних аспектів.
Тобто в умовах постіндустріального розвитку людського суспільства якість послуги
має ґрунтуватися на її цінності для споживача та визначатися у чотирьох вимірах:
технологічному, функціональному, емпіричному та корпоративному.
Технічна та функціональна якість послуги пов'язана із забезпеченням якісного
процесу відбору та обробки сировини, високої якості операційних процесів
постачальників з метою зростання сукупної доданої вартості. Емпірична якість
пов'язана з досвідом споживання, яке є привабливим для споживача та захищає його
від зовнішніх чинників негативного впливу. Корпоративна якість стосується
робочого місця найманого працівника і суспільства, створення та забезпечення
позитивного робочого середовища шляхом заохочення професійного зростання та
безпечності роботи працівника.
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Саме
на
цих
чотирьох
детермінантах
ґрунтується
концепція
ціннісноорієнтованої якості послуги і враховує принципи сталого розвитку
лідерства, відповідальності та етики. Саме завдяки цьому вона якнайповніше
відповідає сучасним вимогам розвитку економічної системи людського суспільства.
Ціннісноорієнтована якість ґрунтується на цінностях споживача та
корпоративних цінностях виробника послуги. Ці цінності мають бути доведені до
відома співробітників і споживачів через механізм ринкової комунікації.
Глобальне співробітництво змінює принципи взаємодії зацікавлених сторін,
створює можливості для економічного та соціального розвитку.
Основні складові цінності послуги за цієї концепції такі: прибутковість необхідна для забезпечення майбутнього успіху; пристрасть - постійне створення
задоволення для споживача; відповідальність - забезпечення позитивного впливу на
робоче місце, суспільство та навколишнє середовище; досконалість - застосування
найвищих стандартів якості.
Отже, на основі глобальних інтеграційних процесів створюється принципово
новий вид ціннісноорієнтованої якості послуги, метою якої є максимізації рівня
задоволення споживчих потреб. Сучасні сервісні організації, які звернули увагу на
ці зміни та сприйняли їх, матимуть суттєві конкурентні переваги та успіх на ринку.
Таким чином, запропонована модель ціннісноорієнтованої якості послуги, що
скорегована з урахуванням особливостей сучасних тенденцій забезпечення сталого
розвитку людського суспільства, може покращити якість сервісного обслуговування
у багатьох галузях сфери послуг за умови застосовування таких принципів у
діяльності:
1) концентрація уваги на цінностях споживача та значення цих цінностей для
організації її корпоративної культури;
2) проектування та управління якістю послуги має ґрунтуватися на принципах
сталого розвитку, що гарантує збереження цінності послуги у процесі залучення
споживача до її створення та у процесі її споживання;
3) ефективна культивація якості послуги передбачає прийняття та створення
позитивної привабливої цінності, одночасно уникаючи будь-яких зв'язків з
негативними споживчими очікуваннями.
Застосування вказаних принципів ціннісноорієнтованої якості має стати
стратегією більшості сервісних організацій, адже послуги задовольняють потреби
вищого рівня, крім того, для багатьох споживачів якість послуги є ключовим
стимулом її споживання. Переваги, створювані якістю, є основними компонентами
нецінової конкуренції і дуже важливими передумовами для існування бізнесу.
Висока якість приводить до високої задоволеності, сприяє лояльності покупця, а це,
у свою чергу, забезпечує стійкий та зростаючий попит.
Список використаних джерел
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ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ЕПОХУ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ
Нині суб’єкти надання послуг усе більше орієнтуються на впровадження нових
знань, умінь і навичок з метою вдосконалення процесу надання послуги. Сфера
послуг в останні роки характеризується значною динамікою у кількісному та
якісному аспектах. Її галузевий склад розширюється за рахунок принципово нових
видів сервісу, таких як мобільні види комунікацій,розробка комп’ютерних програм,
консалтингові та інформаційні послуги. Сучасний етап розгортання
постіндустріального суспільства передбачає широку активізацію сервісного сектору
економіки. Основним простором реалізації сервісної діяльності є сфера послуг, де
працівники взаємодіють з людьми і виробничими колективами, орієнтуючись на
задоволення їхніх специфічних потреб.
Одним із завдань Державної служби зайнятості (далі – Служба) [1] є сприяння
зайнятості населення та надання різного роду консультаційних послуг
підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності й
господарювання, виду діяльності, фізичним особам, які використовують працю
інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством про працю, виникає закономірна необхідність
підвищення якості надання таких послуг. З цією метою розпочато роботу
реорганізації Служби, яка являється єдиним державним органом в Україні, що
здійснює реалізацію політики зайнятості населення, його професійної орієнтації,
перепідготовки, соціальної допомоги безробітним громадянам, надання
роботодавцям послуг відповідно до їхніх потреб та запитів, сприяння у
працевлаштуванні шукачам роботи та окремим категоріям громадян, які
неконкурентоспроможні на ринку праці, та ін. виступає Державна служба зайнятості
України (далі – Служба). Її діяльність спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністерство соціальної політики.
Зміна принципів роботи Служби полягає в інтеграції з приватними
рекрутинговими агентствами і спрямована на підвищення якості надання послуг
безробітним. Головними складовими для реформування Служби стане не лише
реорганізація її органів, а й підвищення функціональної ефективності та якості
надання соціальних послуг, пряма орієнтація на сучасного клієнта.
Головним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами
роботи є Служба, яка надає на безоплатній основі послуги з пошуку роботи та
добору персоналу, інші соціальні послуги з державного соціального страхування на
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випадок безробіття та здійснює виплату матеріального забезпечення у зв’язку з
тимчасовою втратою роботи. Основними інструментами модернізації Служби є:
– розмежування та конкретизація відповідальності Мінсоцполітики (як
координатора) та галузевих міністерств (у відповідних галузях) за створення
робочих місць та легалізацію неформальної зайнятості;
– збереження наявної централізованої організаційної структури Служби;
– співпраця з місцевими учасниками ринку праці – органами місцевого
самоврядування,
роботодавцями,
профспілками,
іншими
громадськими
об’єднаннями тощо;
– закріплення ролі та відповідальності органів місцевого самоврядування за
створення умов для підвищення рівня зайнятості;
– поширення соціального партнерства при обслуговуванні клієнтів для
підвищення якості послуг та оперативності в їх переорієнтації на нові цільові
категорії клієнтів;
– орієнтація на вчасну ідентифікацію проблеми зайнятості та проведення
випереджувальних дій (для недопущення настання безробіття у тих осіб, які
отримали попередження про звільнення);
– підвищення ролі профорієнтації молоді щодо оптимального вибору
майбутньої професії;
– підвищення ролі центрів професійно-технічної освіти Служби на ринку
освітніх послуг для дорослого населення, розширення їх можливостей з метою
забезпечення потреб усіх галузей економіки у професійному навчанні робітничих
кадрів їхніх та прилеглих регіонів;
– удосконалення механізмів отримання повної та достовірної інформації про
попит на робочу силу на ринку праці та стимулювання роботодавців до створення та
збереження робочих місць;
– упровадження нових підходів щодо повернення шукачів роботи до
активної зайнятості, розвитку комунікацій між учасниками ринку праці, суб’єктами
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні,
представниками громадських організацій;
– забезпечення клієнтоорієнтованого підходу при обслуговуванні
роботодавців та шукачів роботи;
– розробка навчальних програм та організація відповідного підвищення
кваліфікації персоналу Служби;
– перегляд розмірів виплати допомоги по безробіттю, тривалості залежно від
періоду сплати страхових внесків, підстав припинення трудових відносин, а також
запровадження адміністративної відповідальності за подання заздалегідь
неправдивих відомостей, що впливають на надання статусу безробітному та
призначення допомоги по безробіттю;
– активізація міжнародного співробітництва Служби (вивчення та
запозичення зарубіжного досвіду, передусім у держав – членів ЄС).
Ключовим принципом реорганізації Служби є створення для клієнтів
соціальної сервісної служби: для роботодавців – якісний та швидкий добір
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кваліфікованих працівників, для безробітних та шукачів роботи – сервісна підтримка
сприяння їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри.
Створення соціальної сервісної служби передбачає поліпшення методів
роботи та співробітництва з великими ринкоутворюючими підприємствами. Також
у контексті реорганізації Служби передбачена співпраця з Національною поліцією
та Держприкордонслужбою щодо надання послуг з добору кандидатів на службу в
поліції. Процеси реорганізації Служби супроводжуються активною співпрацею з
міжнародними організаціями. З метою наближення соціальних послуг до клієнтів у
кожній з об’єднаних територіальних громад створюється доступна для людей
система оперативного та безперешкодного реагування на їх потреби у сфері
соціального захисту. В межах реорганізації Служби впроваджено моніторинг
тривалості роботи громадян, працевлаштованих за сприяння державної служби
зайнятості з метою відстеження ефективності заходів державної служби зайнятості,
спрямованих на легалізацію зайнятості.
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
В економіці постіндустріального суспільства сфера послуг стає домінуючою
сферою, діяльність з надання послуг – домінуючим видом діяльності, суб'єктсуб'єктна взаємодія – домінуючою формою взаємодії.
Економіка постіндустріального суспільства, як і суспільство в цілому, все
більшою мірою виступає як сфера безпосередніх взаємодій суб'єктів. Лідируюча в
світі економіка США сформувалася і функціонує як економіка послуг. На частку
відповідних галузей і функцій припадає 80% валового внутрішнього продукту
країни і приблизно така ж частина загальної чисельності зайнятих. Аналогічні зміни
відбуваються в більшості країн світу, в тому числі, і в Україні.
Інноваційний розвиток організацій будь-якої сфери, в тому числі, сфери послуг,
необхідно досліджувати з урахуванням зазначених обставин.
Різні напрямки вивчення сфери послуг та сервісної діяльності в останні
десятиліття активно розвиваються в світі і в країні. При цьому отримують визнання
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і широко використовуються концепції, що відображають зростаюче значення послуг
в суспільстві і відводять сфері послуг провідну роль в удосконаленні загальної
соціально-економічної структури.
Роль сфери послуг в суспільстві визначається її економічними та соціальними
функціями, які не залишаються незмінними, а зазнають суттєвих змін.
Так, основними економічними і соціальними функціями сфери послуг на стадії
індустріального розвитку є: обслуговування сфери матеріального виробництва
(надання послуг транспорту і зв'язку, правових консультацій, технічного
обслуговування, реклами), відтворення робочої сили (надання послуг, що надаються
населенню освітніми, спортивними, оздоровчими та культурно-видовищними
установами), створення додаткових матеріальних благ (виробництво на замовлення
предметів тривалого користування або відновлені з раніше втрачених подібними
предметами споживчих властивостей, що виконується підприємствами і
організаціями служби побуту), задоволення потреб населення в різних видах послуг
(ця функція здійснюється організаціями, що обслуговують населення), зниження
витрат і поліпшення умов праці в домашніх господарствах (цю функцію виконують
організації житлово-комунального і побутового обслуговування), раціональне
використання вільного часу населення (цим займаються різні культурно-видовищні
установи), забезпечення безпеки держави і охорона громадського порядку (ці
послуги надають населенню державні структури).
На стадії ж постіндустріального економічного розвитку роль сфери послуг
зростає, і зміст її функцій розширюється. Це відображено в ряді публікацій
вітчизняних авторів. У них відзначається підвищення ролі сфери послуг, являється
в сучасних умовах важливою частиною національного і світового господарства, що
забезпечує розвиток людського капіталу, що надає все зростаючий вплив на
функціонування і розвиток матеріального виробництва, що сприяє збільшенню
вільного часу, що створює можливості для більш повного задоволення і розвитку
потреб людей і суспільства, яка виступає найважливішим елементом формування
сучасної якості життя, що забезпечує сучасну якість економічного зростання і
підвищення конкурентоспроможності країни.
В організаціях сфери послуг, що реалізують перспективні стратегії, частина
отриманого доходу капіталізується, як правило, в самій же сфері послуг з метою
розширеного відтворення інтелектуально-культурного потенціалу організації,
збільшення її інтелектуального капіталу. Результатом є послуги високої доданої
вартості.
Вихід послуг на провідні позиції в постіндустріальної економіки пов'язаний
також з вирішенням проблеми транзакційних витрат. Як відомо, в загальних
витратах на виробництво і реалізацію економічних благ частка транзакційних витрат
зростає, а частка трансформаційних витрат зменшується. Розвиток діяльності з
надання послуг сприяє зниженню розміру транзакційних витрат суб'єктів
господарювання при виконанні ними певних соціальних і економічних функцій, так
як якісні послуги значно зменшують відповідні витрати і тим самим полегшують і
прискорюють взаємодія економічних суб'єктів. А це призводить до розширення
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потоку інвестицій в усі сфери національного господарства і до підвищення рівня
віддачі від них. При цьому змінюється не тільки структура вартості, але і споживна
вартість економічних благ: після проходження сфери послуг економічні блага
виявляються більш пристосованими до задоволення виробничих і особистих потреб.
У роботах фахівців відзначається, що перетворення діяльності з надання послуг
у вирішальний фактор соціально-економічного розвитку має ряд позитивних
наслідків для виробництва і споживання. Наслідки для виробництва наступні:
1) знижуються витрати, що призводить до зменшення вартості товарів
(зниження становить в середньому 12-17%) (відбувається це в результаті скорочення
витрат матеріальних ресурсів і сировини, зменшення витрачання технічних засобів
і знарядь праці, скорочення масштабів використання фізичного праці і механічних
операцій при одночасному, але більш повільному, зростанні витрат за кредитами,
торговим і комерційним операціям, транспортуванні готової продукції);
2) прискорюється процес появи нових товарів з особливими споживчими
властивостями;
3) відбуваються зміни в життєвому циклі товарів, збільшуються терміни їх
служби та експлуатації;
4) знижуються транзакційні витрати у вартості товарів.
Є позитивні наслідки і для споживання:
1) покупець уже на ринку стає споживачем, а продавець виступає виробником,
що істотно змінює поведінку цих економічних суб'єктів;
2) зростає обсяг споживання проміжних і кінцевих товарів і послуг (при цьому
частка проміжних продажів зростає більш високими темпами, ніж частка кінцевих
продажів);
3) змінюється структура споживання – відбувається якісний і кількісний ріст
споживання послуг і скорочення споживання товарів;
4) відповідним чином змінюється структура витрат населення.
Зарубіжні фахівці пояснюють розвиток сфери послуг в економіці
постіндустріального суспільства дією таких основних чинників: політикою держави,
тенденціями бізнесу, розвитком інформаційних технологій, соціальними змінами,
інтернаціоналізацією діяльності з надання послуг.
Так, послуги, що надаються у формі приватних благ, є предметом
функціонування ринку платних послуг, на якому превалюють підприємницькі
системи. Послуги, які споживаються населенням у формі громадських благ, є
предметом функціонування державних організацій соціальної сфери. Такі послуги
не можуть бути об'єктом купівлі-продажу. Однак підприємницькі системи у вигляді
інфраструктурних утворень (сервісних організацій) проникають і в цей сектор,
підвищуючи ефективність відповідної діяльності.
Активно розвивається ринок платних послуг, що представляє собою сферу
економіки, в якій приватні та клубні блага (послуги) реалізуються за цінами, які
покривають витрати виробника і приносить йому прибуток. Ринок платних послуг
має специфічні особливості, що відрізняють його від сучасного ринку товарів. Це
ринок, близький за своїми ознаками до ринку досконалої конкуренції, який
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характеризується значною кон'юнктурністю, непередбачуваністю, сегментацією,
динамізмом, гнучкістю, локалізацією, нерівністю. І цей ринок безперервно
розширюється за рахунок переходу ряду послуг з категорії неринкових до розряду
ринкових послуг.
Лагодна Д. О., студентка
Оптико-механічного коледжу
Київського національного університету
імені Т. Шевченка, м. Київ
Науковий керівник: Мудла Д. В.,
викладач економічних дисциплін
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ, ЯК ОСНОВА ЗРОСТАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Протягом двох останніх десятиліть у багатьох країнах світу відбувся перехід від
економіки, заснованій на виробництві, до економіки, в якій домінує «третинний
сектор» або сфера послуг, яка наразі є однією з найбільш розвинутих секторів
економіки. Так як у сучасних умовах національний інтерес полягає у зростанні
загального потенціалу та підвищенні міжнародного престижу, держави, які успішно
розвиваються в сучасний час, використовують економічну відкритість для свого
національного росту, однією з ознак якої є міжнародна торгівля послугами.
Висвітленню поняття «міжнародна торгівля послугами» та дослідженню
сервісної економіки приділяли увагу такі економісти, як А. О. Вітренко, І. І. Ляшко,
О. Б. Моргулець, А. П. Румянцев та Н. І. Федоронько.
А. О. Вітренко наголошує, що послуга є об’єктом виробничого споживання і
виступає необхідним для виробництва товарів ресурсом та об’єктом кінцевого
споживання індивіда [1]. На думку І. І. Ляшко, послуги можуть бути i самостійним
об’єктом торгівлі, i супроводом товару, що продається, а надання послуг є найбільш
динамічною статтею зовнішньої торгівлі [3].
Розглядає послугу у двох аспектах О. Б. Моргулець: як дію, що приносить
користь та допомогу іншому та як продукт або результат діяльності сервісного
підприємства. Визначає сферу послуг, як сукупність галузей, підгалузей і видів
діяльності, функціональне призначення яких у системі суспільного виробництва
виражається у виробництві й реалізації послуг і духовних благ для населення[4].
Структура послуг помітно змінилася, як дослідив А. П. Румянцев, а ринок
послуг значно розширився і змінювався у ході науково-технічного прогресу [5]. Н.
І. Федоронько визначає послугу, як певну діяльність, що характеризується збігом у
часі і просторі її реалізації та споживання на користь інших суб’єктів економічної та
господарської діяльності [6].
Послуги доцільно розглядати як специфічний вид товару, тому що відмінність
послуг від товарів матеріальної форми в тому, що по-перше вони неосяжні та
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невидимі, по-друге не піддаються зберіганню, а по-третє виробництво і споживання
послуг співпадають у часі та просторі.
В останні роки спостерігається тенденція зростання сервісної економіки, що
випереджає зростанню матеріального виробництва. Сфера послуг перетворилася в
найбільший сектор господарства, а такий розвиток обумовлений рядом факторів,
визначальне значення серед яких мають соціальні зміни, інтернаціоналізація,
удосконалення сфери інформаційних технологій та політика розвинутих країн.
Поряд із збільшенням частки третинного сектору у економіках багатьох країн,
обмін послугами став таким сегментом світової торгівлі, який наразі найбільш
стрімко розвивається, хоча за масштабами відстає від міжнародної торгівлі товарами
та складає п’яту частину світової торгівлі в цілому.
Розвинутий ринок передбачає не тільки наявність ринку товарів, а й ринку
різноманітних послуг, який розглядається як сфера обміну послугами, які є
результатом діяльності підприємств невиробничої сфери. Ринок послуг існує у
єдності з товарним і є одним з його різновидів, але має певні особливості:
динамічність ринкових процесів, локальний характер, територіальну сегментацію,
високу швидкість обороту коштів, специфіку виробництва і реалізації послуг та
високий рівень диференціації послуг [4].
Специфічною формою світових господарських відносин по обміну послугами
між продавцями і покупцями різних країн є міжнародна торгівля послугами, яка є
основою зростання національної економіки. Причиною є те, що розвиток сфери
послуг і національної економіки є взаємозалежними явищами: розвиток країни
стимулює розвиток сервісної економіки, а невиробнича сфера – покращує
продуктивність праці, що підвищує ефективність та активізує економічне зростання.
Дедалі більша кількість видів послуг стає ринковим товаром i реєструється на
рахунках поточних операцій платіжного балансу країни. Експорт послуг складає
приблизно 1,5 трлн. доларів США або понад 20 % всієї світової торгівлі. При цьому
торгівля комерційними послугами постійно зростає.
Зростання торгівлі послугами обумовлене наступними факторами:
відбуваються революційно-технічні зміни, підвищуються темпи розвитку
технологічних програм в галузі телекомунікації та інформації, збільшується попит
на фінансові, страхові та банківські послуги [3].
Функціонування ринку в кожній країні має свої особливості. Кожна країна
вживає заходів підтримки ринку для того елемента, який має перспективи для
подальшого розвитку та вдосконалення. Спеціалізація країни за певними видами
послуг залежить від рівня економічного розвитку [5]. Країни з високим рівнем
доходу експортують більше страхових і фінансових послуг, а країни з низьким та
середнім – більше уваги приділяють експорту комунікаційних і комп’ютерних
послуг. Позиції країн у торгівлі послугами визначаються рівнем науково-технічного
розвитку, тому лідерами є розвинуті країни. Чим вищий цей рівень та краща якість
людського капіталу, тим сильніші позиції в цьому сегменті міжнародної торгівлі та
можливості експорту послуг, особливо високотехнологічних та інтелектуальних.
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Регулювання міжнародної торгівлі послугами має певну специфіку. Це
пов’язано з тим, що послуги утворюють єдиний ринок, якому притаманні не загальні
риси, але загальні тенденції, що дають можливість регулювати його на глобальному
рівні та на рівні країни навіть з урахуванням нових моментів його розвитку, які
вносять транснаціональні корпорації, які домінують і монополізують його.
Одним з основних міжнародних актів, які регулюють торгівлю послугами в
економіці початку ХХІ століття є Генеральна угода про торгівлю послугами (General
Agreement on Trade in Services, GATS), яка охоплює всі види послуг, крім тих, які
пов’язані з урядовими функціями управління. В угоді не описується трактування
поняття «послуга», але для цілей угоди використовується спеціальний класифікатор,
який містить перелік 160 видів послуг, що згруповані у 12 розділів[2].
Важливість послуг в міжрегіональній торгівлі більша, ніж у внутрішній, що має
політичні наслідки, тому торгівельна політика повинна бути прямо направлена на
подолання бар’єрів у сфері послуг. Позитивним кроком у цьому напрямі є угода про
торгівлю послугами (Trade in Services Agreement, TiSA), яка наразі обговорюється
23 членами Світової організації торгівлі та направлена на лібералізацію таких
торгівельних послуг, як банківські послуги, охорону здоров’я та транспорт.
Отже, масштабний розвиток ринку послуг повністю відповідає глобалізаційним
умовам, в яких протікає світова економічна система[6]. Обмін послугами є найбільш
швидкозростаючим сегментом міжнародної торгівлі, що дає будь-якій країні
можливість диверсифікувати експорт, збільшити доходи та зайнятість, послабити
кризові явища та загалом підняти рівень національної економіки.
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Повноцінне функціонування сучасного суспільства дедалі більшою мірою
обумовлюється розвитком сфери послуг. Сфера послуг є важливим джерелом
мобілізації національного зростання, підвищення якості та рівня життя населення.
Розвиток сфери послуг - це характерна риса переходу країни в постіндустріальну
стадію розвитку. Галузі, що надають послуги, перетворюються на домінуючий
сектор національного господарства за показниками формування валового
внутрішнього продукту і чисельності зайнятих, що дозволяє аналітикам говорити
про тенденцію становлення «сервісної» економіки.
Для України, як і для багатьох країн світу, характерна тенденція зростання
частки сервісного сектора у валовому внутрішньому продукті. Незважаючи на
динамічний розвиток ринку послуг України, можна сказати, що послуги, які
представлені на ринку країни, розвиваються нерівномірно, як за регіонами країни,
так і за видами економічної діяльності.
Результати аналізу обсягу реалізованих послуг по регіонах України
підтверджують, що найбільше послуг реалізують у Києві - (37,5%
загальноукраїнського рівня). Серед областей найвищий показник характерний для
Одеської області (8,2% до загальноукраїнського показника), яка має не тільки
високий туристичний потенціал, але і вдале транспортне сполучення. На
промислово розвинуті регіони (Донецька і Дніпропетровська області) припадає 6,5%
та 5,8% відповідно обсягів реалізованих послуг.
В областях Західного регіону даний показник коливається від 0,4%
(Чернівецька область) до 4,2% (Львівська область) до загального показника по
Україні. У структурі загального обсягу реалізованих послуг майже третину
загального обсягу послуг транспорту (32,1%) становили послуги підприємств
вантажного автомобільного транспорту. Послуги з інформації та телекомунікацій за
значимістю мали друге місце (20,1%). Частка послуги з професійної, наукової та
технічної діяльності у загальному обсязі послуг становила 13,4%. Найбільшим
попитом у споживачів користуються послуги з рекламної діяльності і дослідження
кон'юнктури ринку (41,2% загального обсягу послуг із професійної, наукової та
технічної діяльності) та діяльності у сфері архітектури та інжинірингу (27,3%).[1]
Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 21,9% загального обсягу
послуг, реалізованих усім споживачам. Найбільшу частку послуг, реалізованих
населенню, становили послуги транспорту (22,4%) та послуги телекомунікацій
(20,9%). Крім зазначених, у населення користувалися попитом послуги у сфері
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (17,0%), у сфері адміністративного та
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допоміжного обслуговування (9,1%), організації харчування (8,8%), з охорони
здоров’я (6,1%), освіти (3,3%), із проведення операцій із нерухомим майном (2,9%),
готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (2,7%). Однією з причин
зменшення попиту населення на деякі послуги є постійне підвищення цін (тарифів)
на них.[1]
Активний розвиток сфери послуг обумовлений впливом цілої низки факторів,
серед яких можемо виділити такі:
1) політика держави, яка може використовувати такі інструменти впливу, як
послаблення державного регулювання, приватизація сервісних організацій,
зменшення обмежень у торгівлі послугами, посилення законів, направлених на
зростання ступеню захисту прав споживачів і співробітників, посилення охорони
навколишнього середовища;
2) тенденції бізнесу, до яких відносять розширення сервісної діяльності
промисловими підприємствами, розповсюдження франчайзингу, орієнтація
організацій на підвищення якості послуг;
3) удосконалення інформаційних технологій, яке передбачає розвиток
інформаційних технологій і має прояв в інтеграції комп’ютерних і
телекомунікацйних технологій, більш інтенсивному використанні комп’ютерної
техніки і мережі Інтернет;
4) соціальні зміни, які мають відображення в зростанні доходів населення,
трансформації стилю життя, підвищенні культурно-освітнього рівня;
5) інтернаціоналізація, яка знаходить відображення у виході організацій сфери
послуг на нові ринки, активізації процесів злиття і поглинання на міжнародному
рівні, розширенні діяльності транснаціональних сервісних компаній.[2]
Основними трендами розвитку ринку послуг в Україні є:
- зниження обсягів надання окремих видів послуг за рахунок скорочення
фінансування неринкових послуг, зокрема соціальних та наукових;
- зміна структури попиту населення на платні послуги за рахунок збільшення
частки житлово-комунальних і скорочення санаторно-курортних та оздоровчих;
- швидке заміщення неринкових послуг ринковими в освіті та медицині;
збільшення розриву між платоспроможним попитом і пропозицією.
Таким чином, сфери послуг - це важливий сектор національного і світового
господарства. Вона відіграє важливу роль у розвитку людського капіталу та суттєво
впливає на функціонування і розвиток матеріального виробництва. Сфера послуг
створює можливості для задоволення і розвитку потреб людей і суспільства. [3]
Для подальшого розвитку сфери послуг в Україні необхідним є вирішення
комплексу взаємоузгоджених завдань: формування сприятливих умов для
підприємницької діяльності у секторі послуг; створення економічного та правового
середовища; вдосконалення дії механізму місцевого самоврядування; залучення
громади до активної участі у визначенні пріоритетних напрямів зростання ринку
послуг; створення реальних можливостей кожному підприємству доступу до
виробничих, матеріально-технічних та фінансових ресурсів; подальший розвиток
комерційної системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності;
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застосування механізму партнерства для стимулювання розвитку перспективних
видів діяльності у сфері послуг; здійснення заходів у галузі інвестиційної політики
та сприяння інноваційному інвестуванню підприємств; підтримка в перспективі на
відповідній науковій основі розвитку мережевих та кластерних структур
безпосередньо сервісного характеру (транспортно-логістичні, туристичнорекреаційні, культурно-розважальні).[2]
Для України є актуальним розвиток і експорт туристичних, фінансових,
ділових, науководослідних, будівельних послуг. Сфера зовнішньоекономічної
діяльності є потенціалом для збільшення експорту країни. Суттєве розширення
участі України у світовій торгівлі послугами, потребує розробки відповідної
стратегії діяльності, в системі міжнародного поділу праці. Реалізація стратегії
переходу сфери послуг на інноваційно-інвестиційну модель розвитку дасть змогу
активізувати всі види економічної діяльності у виробництві та реалізації послуг.[3]
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VODAFONE TA LIFECELL:КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Сьогодні ми просто не уявляємо життя без мобільних телефонів. Якщо ще на
початку 2000-х років мобільний телефон був розкішшю, то в наш час смартфон є
невід’ємною частиною життя всіх українців.
За весь час активного розвитку мобільного зв’язку в Україні з’явилося кілька
компаній з надання послуг мобільного зв’язку. Станом на 2018 рік на території
України працюють 5 компаній, що надають послуги мобільного зв’язку і мобільного
інтернету. 97,5% ринку мобільного зв’язку займають 3 основні гравці: Київстар,
Vodafonе , Lifecell.
У даній роботі ми розглянемо та порівняємо таких операторів мобільного
зв’язку,як Vodafonе та Lifecell.
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Vodafone - раніше мобільний оператор МТС. Компанія заснована в 1992 році
і стала першою компанією стільникового зв’язку на українському ринку. Сьогодні
це британський бренд високотехнологічних сервісів, який почав свою роботу в
далекому 1984 році. Якщо навіть ви не є клієнтом цього оператора, ви все одно
впізнаєте його яскравий логотип і згадаєте якісні і цікаві рекламні ролики. Компанія
веде активну рекламну політику, як на телебаченні і в Інтернеті, так і в офлайні,
розміщуючи рекламу на вулицях міст. Кількість абонентів станом на 2018 рік - понад
21 млн. осіб.
Як і інші гравці на ринку, Vodafonе надає свої послуги для приватних осіб і
для корпоративних клієнтів. Для приватних осіб компанія надає послуги голосового
зв’язку, доступ до мобільного Інтернету (3G, 4G), sms / mms послуги, послуги
роумінгу, фіксований доступ до Інтернету, фінансові операції і, звичайно ж, розваги.
Сьогодні компанія надає своїм клієнтам – фізичним особам шість тарифних
планів, які в свою чергу діляться на кілька підпланів і мають різну вартість і,
відповідно, наповнення (обсяг інтернет-трафіку, кількість хвилин для дзвінків на
інші оператори (за кордон і т.д.). Мінімальна вартість пакета послуг 45 грн.,
максимальна - 170 грн.
Великим плюсом бренду можна назвати послугу порівняно не дорогого
роумінгу. Фахівці розробили 5 планів для дзвінків за кордон з розцінками від 60 до
150 грн / місяць [1].
Lifecell (раніше мобільний оператор Life) - компанія входить в ТОП3
компаній, що надають послуги мобільного зв’язку в Україні. Заснована в 2005 році,
кількість абонентів станом на 2018 рік - понад 11 млн. осіб. Головним акціонером
компанії є турецька компанія Turkcell.
Основними послугами компанії можна назвати: мобільний зв’язок, мобільний
Інтернет (2G, 3G+, 4.5G), розважальний контент, інтернет-магазин. Варто
відзначити високий рівень послуги 3G Інтернету зі швидкістю 63,3 Мбіт / с, що
дозволяє клієнтам мати високошвидкісний Інтернет за доступними цінами. Крім
того, свою мережу 4G, яку компанія запустила в цьому році, Lifecell представляє як
версію більш прогресивну і називає 4.5G.
Як і інші оператори, Lifecell розділяє свої тарифні плани на передплачені і
контрактні. За передоплатою клієнтам доступно близько 15 тарифних планів, які, в
свою чергу, можуть ділитися на кілька підтипів. Варто зазначити, що оператор
представляє в своїй тарифній сітці, напевно, найдешевший в Україні тариф Пільговий. Абонплата за 30 днів користування всього 25 грн., при чому, компанія
пропонує два перших місяці безкоштовно. Найдорожчий пакет Premium обійдеться
в 400 грн., Premium Exclusive в 800 грн. Зате в умовах зібрані всі найкращі вигоди і
можливості: безлімітні дзвінки в мережі, до 40 Гб, 3G / 4G Інтернету, до 3000 хвилин
на дзвінки іншим операторам, 100 хвилин дзвінків за кордон і так далі. [2].
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Таблиця 1
SWOT-аналіз компанії «Vodafone – Україна»
Сильні сторони
Слабкі сторони
1) Прихід нового бренду – Vodafone – з
репутацією та досвідом лідируючого
європейського оператора;
2) Широке покриття території мережею (98%);
велика частка ринку (39,53% абон., 2/3 місце
на ринку);
3) Використання власного, а не орендованого
обладнання;
4) Корпоративна соціальна відповідальність як
найважливіший стратегічний пріоритет
діяльності;
5) Застосування нових інструментів
підвищення лояльності (Vodafone -TV, -Books,
-Music, – смартфони).
1) Розширення покриття 3G в Україні;
2) Тенденція збільшення кількості смартфонів
та планшетних комп’ютерів у власності
населення;
3) Зростання переваги частки data –
користувачів над voice-;
4) Розвиток нових послуг та сервісів на базі
Internet;
5) Підтримка державою розвитку сфери
інформаційних технологій.

1) Зниження лояльності до Vodafone через
закриття тарифів для підключення
приватних абонентів на умовах передоплати
та підвищення цін на діючі тарифи;
2) Низький рівень «імунітету» клієнтів,
висока готовність до зміни оператора

1) Інтенсивна конкуренція на ринку
мобільного зв’язку в Україні;
2) Нестабільні політичні та економічні
умови в країні;
3) Зниження показників привабливості
бізнесу в Україні для інвесторів;
4) Зниження прибутковості (у 2019 році –
2578 млн. грн.,)

Таблиця 2
SWOT- аналіз компанії «lifecell» (Україна)
Сильні сторони
Слабкі сторони
1) Першим представив МелоРінг, голосове
SMS, мікро-SIM карта;
2) Прихід нового бренду – lifecell;
3) Корпоративна соціальна відповідальність
присутня в діяльності компанії;
4) Компанія є преміум-спонсором ФК
«Динамо» Київ;
5) Запуск месенджера ВіР

1) Абонентами компанія в основному є
молодь;
2) Зменшення кількості абонентів: у 2018
році їх нараховувалося 11,6, а у 2017 – 14,0
млн. осіб,

Можливості

Загрози

1) Можливість придбання обладнання для
покриття 4G;
2) Тенденція збільшення кількості смартфонів
та планшетних комп’ютерів у власності
населення;
3) Компанія у 2018 році стала прибутковою
(чистий прибуток – 929,3 млн. грн.);
4) Розвиток нових послуг.

1) Інтенсивна конкуренція на ринку
мобільного зв’язку в Україні;
2) Нестабільні політичні та економічні
умови в країні;
3) Зниження показників привабливості
бізнесу в Україні для інвесторів;
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Із проведеного дослідження можна зробити висновок, що у кожної компанії
свої переваги, сильні сторони та можливості. «Vodafone – Україна» має більше
переваг, а ніж компанія «Lifecell». А от що стосується загроз і слабких сторін, то для
двох проаналізованих операторів вони подібні, а саме:
• висока готовність клієнтів до зміни оператора;
• високий рівень конкуренції на ринку мобільного зв’язку;
• нестабільні політичні та економічні умови;
• небажання інвесторів вкладати свої кошти в український бізнес.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що підприємствам необхідно
проводити діяльність, яка б сприяла зміцненню конкурентоспроможності
організації, забезпечувала б її постійний розвиток за рахунок вдосконалення
технічної, технологічної бази та сервісного обслуговування.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Компанія Booking.com проаналізувала 163000000 відгуків відвідувачів та
провела дослідження серед 21500 мандрівників із 29 країн і виявила основні
тенденції в області туризму на 2019 рік. За прогнозами, самореалізація мандрівників
буде найважливішим фактором при виборі місця відпочинку. 56% опитаних з усього
світу мають бажання поєднати відпочинок з волонтерською роботою або навчанням.
Особливо покоління Z (народжені після 1955 року) цінує практичні навички
отримані під час подорожі більше, ніж диплом про вищу освіту. На данний момент
найпопулярнішими є мандрівки з метою культурного обміну.[2]
2019 рік стане новим етапом у використанні інноваційних технологій у туризмі.
Туристи не раз чули про штучний інтелект, віртуальну реальність, розпізнавач
голосу. За допомогою цього ми зможемо відчинити двері номера через додаток на
смарфоні, отримати персоналізовані рекомендації від робота-батлера, який володіє
вашою мовою, але мандрівники зацікавлені не в футуристичних інноваціях, а в
більш комфотних. Таких як: відстежування багажу в режимі реального часу (57%),
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мати один додаток для всіх туристичних послуг (56%), а також майже третина (31%)
опитаних підтримують ідею домашнього «віртуального турагента». Туристичні
компанії будуть інвестувати кошти в розвиток космічного туризму, щоб відповідати
вимогам клієнтів, які бажають відкрити нові горизонти. Четверо з десяти опитаних
(40%) підтвердили, що думка про майбутні космічні подорожі здається їм
захоплюючою, а частина респондентів розглядає можливість такого туризму для
себе (38%). Поки подібний формат відпочинку не став реальністю, новий погляд на
подорожі призводить до прагнення досліджувати незвідані місця на Землі.
Найбільше респондентів привертає те, що не лежить на поверхні: 60% опитаних
підтвердили, що хотіли б пожити під водою. Можливо, саме в 2019 році нові, перш
неймовірні види будинків для відпустки і готелів перестануть бути виключно мрією
мандрівника.[1]
Туристи стали приділяти увагу соціальним темам. Перед поїздкою мандрівники
будуть ще більш детально вивчати соціальну, політичну і екологічну обстановку в
потенційному місці відпочинку, перш ніж прийняти рішення про те, куди
відправитися. В останні роки нас вже не здивувати екстремальними погодними
умовами і пов'язаними з цим катаклізмами. Урагани, цунамі, виверження вулканів,
лісові пожежі і танення льодів - все це безпосередньо впливає на туристичну
індустрію. У 2019 році очікується черговий виток туристичного буму в тих місцях,
які найбільше страждають від змін клімату, через острах не встигнути їх побачити
(наприклад, поїздки на льодовики в Ісландії або Великий Бар'єрний риф в Австралії).
Що стосується відповідального туризму, то цей тренд формується через те, що
до туристичних компаній тільки зараз прийшло усвідомлення, що зміни клімату
можуть зруйнувати туризм, нехай не в найближчі десять років, але в недалекому
майбутньому. Дослідження показують, що якщо країни не скоротять викиди
парникових газів, то скоро мандрівники будуть відпочивати влітку не в Південній
Європі, а в Північній або Центральній. Незважаючи на те, що теплі напрямки все ще
користуються величезною популярністю, все більше людей починають
подорожувати взимку, вважаючи за краще активний відпочинок у горах, наприклад
хайкінг, кращою альтернативою ніж пляжі. Тури в Лапландію, поїздки до Швеції і
Норвегії, зимова Сибір і різноманітні фестивалі приваблюють тих, кому хочеться
подивитися на справжню зиму. Так, наприклад, міжнародний фестиваль льоду і
снігу в Хабріне привернув в минулому році більше мільйона відвідувачів! Так що в
2019-му ми, напевно, побачимо, як глобальні тревел-бренди включаться в розмови
про зміну клімату та робитимуть ставку на відповідальний туризм.[1]
Сьогодні майже половина респондентів (49%) вважають наявність соціальних
проблем в тій чи іншій точці земної кулі важливим фактором при виборі напрямку
для поїздки. Більше половини опитаних (58%) відмовляються від подорожі, якщо
відчувають, що воно може негативно позначитися на місцевих жителях. У
мандрівників виникає все більше питань щодо екологічності обраного ними
напряму, тому інвестиції в ініціативи, спрямовані на підтримку навколишнього
середовища, неминучі. Можливо, незабаром ми почуємо про нові компанії і
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підприємців, які запропонують принципово інший підхід до подорожей і задіють у
своїх рішеннях прогресивні технології.[3]
Подорожі заради вражень - один з головних трендів 2018 року, в цьому році він
стане ще більш актуальним. Питання "чим зайнятися" стане таким же важливим, як
"куди поїхати". Майже для 60% опитаних враження виявилися важливішими
матеріальних благ. Таким чином, в 2019 році мандрівники будуть зацікавлені в
нових відчуттях, починаючи з вибору житла і харчування і закінчуючи шопінгом і
відвідуванням матчу улюбленої спортивної команди. Основною метою поїздки
стане створення якомога більшого числа радісних і приємних спогадів.[4]
Все більше і більше мандрівників замислюються над тим, щоб поєднувати
подорожі і турботу про здоров'я. Але тепер Wellness - більше, ніж просто
розслаблений відпочинок. У 2019 році багато подорожуючих віддаватимуть
перевагу активним видам турботи про здоров'я, відкриваючи для себе піші походи в
комфортних умовах або нескладні велопоїздки. Туроператори швидко реагують на
цей тренд і пропонують величезну кількість напівспортивних турів для мандрівників
різного віку. Крім цього все популярнішими стають поїздки, де можна взяти участь
у спортивних заходах: пробігти марафон, спробувати себе в регаті і т.д.
Наші будні сповнені повсякденних турбот, тому У 2019 42% мандрівників
планують відправитися туди, де зможуть знову відчути себе дітьми. Курорти будуть
пропонувати гостям більше веселих активностей, таких як сухі басейни та надувні
замки для тих, хто хоче знову відчути себе дитиною. Більше половини мандрівників
з усього світу (53%) відзначили, що планують здійснити більше поїздок під час
вихідних. Передбачається, що подорожі стануть більш своєрідними і короткими. Тут
спрацює принцип "менше - краще", так як мандрівники будуть підходити до питання
побудови маршруту поїздки більш докладно.[4]
Все більше в туризмі стали задіяні інноваційні технології. Наприклад блокчейн
- це технологія, яка потенційно може багато чого змінити в туризмі: від програм
лояльності до покупки квитків. Великі гравці туристичного ринку, що визначають
тревел-політику, вже впроваджують блокчейн технологію в свій бізнес.
Представники авіакомпанії Lufthansa заявили про те, що вони зацікавлені у
вивченні використання блокчейна для отримання інформації про бронювання
квитків і маршрутах мандрівників. Восени 2017 року авіакомпанія уклала угоду з
блокчейн-стартапом Winding Tree для створення і тестування децентралізованих
додатків з подорожей.[5]
Наприклад, зараз інформація про доступні кімнатах в готелі повинна бути
введена в Booking.com вручну, а системи аеропортів не знають, скільки людей на
борту дістається до місця призначення. Все це можна змінити за допомогою
блокчейна, що, в кінцевому результаті, буде грати не тільки на руку бізнесу (якому
не потрібен буде посередник), а й кінцевого споживача (для якого подорожі стануть
не тільки дешевше, але і надійніше).
Інновації зачіпають і транспорт: з'являється все більше авіамаршрутів і
лоукостерів, практика спільної оренди автомобілів також стає більш популярною, а
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інформація про громадський транспорт стала ще доступнішою. Все це дозволяє
зробити нетривалі поїздки максимально комфортними і різноманітними.
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РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У сучасних умовах підприємства, що займаються виробничо-комерційною
діяльністю перебувають під постійним і всеохоплюючим впливом різноманітних
чинників глобалізації. Глобалізаційні процеси поширюються на усі стадії життєвого
циклу товарів, від виробництва і до дистрибуції. Такий тиск з боку процесів
глобалізації супроводжується істотним ускладненням управління рухомтовароматеріальних та інформаційних потоків, що ставить нові вимоги перед логістикою:
її раціоналізацію з метою зменшення сукупних витрат та зниження ризиків при
гарантуванні високого рівня сервісу, впровадження сучасних систем постачання
тощо.
Основні аспекти логістичного менеджменту на підприємствах відображені у
роботах таких вітчизняних науковців як Б. Анікіна, В.Алькеми, А. Гаджинський, Є.
Крикавський, Р. Ларіна, Б. Миротіна, М. Окландер, В. Сєргєєва, О.Тридід та ін.
В умовах розширення ринків виробництва і збуту та їх глобалізації особливої
актуальності набуває логістичний менеджмент. Вважається, що логістичний
менеджмент –це сукупність управлінських функцій, методів та форм управління
підприємством, реалізація яких спрямована на оптимізацію фінансових,
матеріальних, інформаційних та інших потоків в межах логістичного ланцюга
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«постачання – виробництво – складування – збут», задля забезпечення стійкого
економічного зростання підприємства [1, с.89].
Глобалізація чинить вплив фактично на усі сторони суспільно-економічного
життя країн світу, проте однією з характерних рис сьогодення є формування великої
кількості транснаціональних компаній, які використовують глобальні логістичні
ланцюги. Їхньому розвитку сприяють міжнародні транспортно-експедиторські
фірми, фінансові посередники (банки, страхові компанії тощо), глобальні
телекомунікаційні мережі та інші суб’єкти ринку. До основних чинників, що
впливають на глобалізацію логістичного менеджменту відносять такі:
- потреба у зниженні логістичних витрат і поліпшенні логістичного сервісу;
- необхідність збільшення обсягу продажів за рахунок освоєння нових ринків,
зокрема, за кордоном;
- поява міжнародних логістичних посередників з розвинутою глобальною
інфраструктурою, новітніми технічними засобами й інформаційними технологіями;
- розвиток компаній із широким міжнародним поділом праці й сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій, що є основою інтеграції у глобальних
логістичних ланцюгах і забезпечують досягнення стратегічних цілей;
- подальший розвиток процесів міжнародної торгівлі, дерегулювання
транспорту, зменшення навантаження на екологію й імплементація інноваційних
рішень в інфраструктуру глобальних логістичних систем (автоматизовані системи
складування, глобальні інформаційні мережі (Інтернет, GPS)).
Р. Ларіна зокрема зазначає, що підприємства, які проводять
зовнішньоекономічну діяльність, вважають за краще користуватися послугами
третьої сторони або контрактними послугами для вирішення проблеми постачань.
Це, так звана, стороння логістика або передача окремих функцій фірмамаутсорсерам. Причиною тому служать складності глобальних логістичних операцій
і різні труднощі управління системами розподілу в різних державах [2, с. 122].
Безумовно, зовнішньоекономічна логістика повинна відповідати всім вимогам, що
пред’являються до логістики на внутрішньому ринку, але крім цього їй доводиться
справлятися з більшою невизначеністю, що зумовлена зростаючою відстанню,
попитом, різноманітністю правил регулювання та документацій.
Щоб діяльність підприємства була дійсно ефективною, логістичний
менеджмент повен враховувати економічні, фінансові аспекти та екологічну
стратегію. Отже стратегія має бути спрямована на створення транспортнологістичної системи, що буде безпечною для навколишнього середовища та
враховувати аспекти пакування, маркування з урахуванням екологічності
показників.
За результатами дослідження встановлено, що застосовуючи логістичний
менеджмент у підприємницькій діяльності, американська фірма «Hewlett-Packard»
скоротила викиди токсичних хімікатів на 71%, «DowChemical» та «GeneralMotors»
визначили відповідальних за управління відходами та їх переробку, фірма «Xerox»
запровадила зворотну логістику з метою заміни старої техніки у своїх клієнтів та її
переробки. Названі фірми дійшли висновку, що використання відходів зменшує
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витрати енергії, зменшує викиди забруднювачів та економить сировинні ресурси.
Окрім того, ці фірми покращили свою конкурентоспроможність та поліпшили
фінансові показники щодо розвитку «чистих технологій» [3, с.277].
Розширення міжнародної торгівлі вимагає від логістичних менеджерів знання
світового ринку і уміння мислити в глобальних категоріях. Менеджерам треба добре
уявляти собі бар’єри для міжнародної логістики, альтернативні варіанти вирішення
проблем та способи їх застосування у різних обставинах. І на внутрішньому, і на
світовому ринках логістика підпорядковується однаковим принципами, проте умови
зовнішньоекономічної діяльності більш складні і пов’язані з великими витратами.
Таким чином, що глобалізація світового ринку є незворотним процесом, тому
підприємствам необхідно якомога швидше адаптуватись до глобалізаційних
тенденцій і брати за основу досвід логістичного менеджменту провідних зарубіжних
фірм, щоб оптимізувати або вдосконалити власну діяльність.
Також слід зазначити, що одним з важливих чинників у логістичній діяльності
підприємств стає їх екологічність. Акцентування на екологічній орієнтації логістики
підприємства допомагає покращити власний імідж і репутаційні чинники серед
наявних та потенційних партнерів.
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ЗЕЛЕНИЙ КЛЮЧ УКРАЇНСЬКИХ ГОТЕЛЕЙ
Однією з інноваційних тенденцій розвитку готельного господарства як в
Україні, так і в усьому світі є орієнтація на екологічність. Сьогодні дедалі більшої
популярності набуває рух за охорону навколишнього середовища. Піклуючись про
екологічну рівновагу, люди дедалі частіше змінюють свої звички й уподобання.
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Готелі теж залучені в цей процес і намагаються в міру можливостей відповідати
поняттю «екоготель» [1].
Екоготелі - заклади гостинності, які функціонують за принципом
гармонійного сусідства з природою, не забруднюючи навколишнього середовища.
Упровадження в готелях інноваційних екологічних технології має на меті
збереження часу, грошей та енергії. Не дивно, що шлях до них лежить через
використання природної енергії [3].
Актуальність дослідження. На сьогодні у світі склалася потужна система
засобів розміщення, яка сформувала матеріально-технічну основу індустрії туризму
- готельне господарство. Це тисячі підприємств по всьому світу, об'єднаних
спільною метою - забезпечити туристів необхідними та бажаними послугами. У цих
умовах нагально постає проблема пошуку нових шляхів розвитку ринку готельних
послуг, що й підтверджує актуальність досліджуваної теми.
Метою роботи є дослідження сучасного стану екологізації підприємств
готельного господарства України.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- розгляд сучасних підходів до використання екотехнологій в готельному
господарстві;
- розкриття передумови для розвитку українського екоготельного бізнесу;
- обґрунтування можливості та доцільності будівництва екоготелю з
комплексом інноваційних екотехнологій на території Закарпатської області.
Програма «екологія в готелі» не завжди потребує прийняття радикальних
рішень - важливі будь-які дрібниці: автоматична сантехніка на інфрачервоних
променях, електричні мильниці тощо. При цьому «екологічна програма» не досягне
своєї мети, якщо не буде організоване письмове «виховання» гостей. Наприклад,
заклик до клієнтів «не кидати на підлогу рушник, якщо він ще
використовуватиметься» допомагає заощадити не тільки воду й електроенергію, а й
третину рушників, які перуть щодня, продовжуючи термін їхнього «життя» [2].
Сьогодні у світі нараховується близько 4 тис. готелів, які в той чи інший спосіб
намагаються знизити рівень шкоди довкіллю. Для деяких готелів екологія
перетворилася на концепцію їх діяльності. Останні кілька років готельний ринок
України активно розвивається. Багато готелів були побудовані та відреставровані
під час підготовки до Евро-2012, але незважаючи на це, на жаль, в Україні
недостатньо готелів, побудованих за екологічними стандартами. Навіть серед
номінантів першої національної професійної премії у сфері гостинності
УкраїниHospitalityAwards не було жодного, хто будував свої об'єкти повністю за
екологічними стандартами.
Екологічна діяльність готелю ґрунтується на 12 основних критеріях,
розроблених міжнародним комітетом. Також до міжнародної системи оцінки
національним представником у кожній країні додаються національні критерії, які
враховують місцеві особливості, але не повинні суперечити міжнародним
стандартам [2].
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До основних показників, які характеризують екологічність підприємств
готельного господарства, відносять:
- споживання води;
- споживання енергії;
- атмосферні викиди, спричинені споживанням енергії;
- використання природних ресурсів (вплив на довкілля, спричинений обсягом
спожитого паперу, канцелярського приладдя, мийних засобів, обладнання та
інших матеріалів; структура використання відновлюваних/невідновлюваних
ресурсів, використання сировини);
- вплив хімічних засобів на довкілля та здоров'я;
- викиди до атмосфери;
- викиди у воду;
- обсяг відходів;
- пожежі, аварії та інші надзвичайні ситуації;
- вплив транспорту на довкілля.
За кордоном існують й додаткові показники екологізації готелів, а саме:
- використання нетоксичних мийних засобів та прального порошку;
- використання рушників і напірників з натуральних матеріалів (бавовни);
- обмеження паління на території підприємства готельного господарства;
- використання відновлюваних джерел енергії;
- устаткування із перероблення відходів;
- можливість гостей відмовитись від заміни використаних рушників для
економії споживання води;
- енергоощадне освітлення;
- надання еко-автомобілів для перевезення гостей з місця прибуття чи в інших
цілях;
- використання продуктів власного виробництва для організації харчування
відвідувачів;
- можливість використання одноразового посуду;
- повторне використання води з кухонь, номерів та інших приміщень для саду
та ландшафтного дизайну.
15 березня 2011 р. відбулася презентація міжнародної програми екологічної
сертифікації готелів і курортів Green Key («Зелений Ключ»), під час якої нагородили
перший в Україні екосертифікований готель –Radisson Blu у Києві. Програма Green
Key є одним із п'яти проектів міжнародної недержавної, незалежної організації
Foundation for Environmental Education, яка розміщена в Данії. Сьогодні саме Green
Key займається найактивніше екологічною сертифікацією підприємств готельного
господарства в Україні[4].
Green Key є міжнародною екологічною сертифікацією готелів та туристичних
об'єктів, яка відзначає їх відповідальне та дбайливе ставлення до навколишнього
середовища та активну участь у соціальному житті [5].
Одними з переваг екосертифікації Green Key («Зелений Ключ») є її
непричетність до професійних або ділових структур, яка гарантує готелю
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неупереджене та незалежне оцінювання третьою стороною. Для отримання
«Зеленого Ключа» готель повинен дотримуватися низки вимог щодо питань
екологічного менеджменту, моніторингу та зменшення використання
електроенергії, економного споживання водних ресурсів, сортування, перероблення
та утилізації відходів, участь у соціальному житті міста. Значною перевагою саме
екосертифікації Green Key є наявність критеріїв, спрямованих на екологічне
навчання, формування дружньої до довкілля свідомості гостей, працівників і
постачальників готелю[5].
На сьогодні 12 українських готелів отримали еко-сертифікат: Київ – Radisson
Blu Hotel; Maison Blanche; Maison Blanche (Mytnitsa); Rus Accord Hotel; Баккара Артготель; Львів – Reikartz Dworzec Lviv; Reikartz Medievale Lviv; Дністер Прем'єр
Готель; Миколаїв - Reikartz Рівер Миколаїв; Запоріжжя - Reikartz Запоріжжя;
Дніпропетровськ - Reikartz Дніпропетровськ; Харків - Reikartz Харків [4].
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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасна роздрібна торгівля України характеризується стрімким розвитком
торговельних мереж. Зростання конкуренції між ними змушує вести постійний
пошук інструментів підвищення ефективності збутової діяльності, серед яких одним
з важливих напрямів є розширення контролю над ланцюгами поставок і здійснення
усіх логістичних операцій в межах єдиної системи каналів.
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Організація логістичного управління на торговельному підприємстві
починається з розробки відповідної стратегії, а саме визначення місця логістичної
стратегії у корпоративній стратегії підприємства торгівлі. Загалом, управління
логістикою на підприємстві є досягненням заданих результатів торговельної
діяльності шляхом забезпеченням оптимальних параметрів товарних потоків при
забезпеченні високої якості торговельного обслуговування покупців у пункті
продажу.
Сучасна наука пропонує підприємствам торгівлі робити акцент на
розширеному розумінні «управління ланцюгами поставок» Supply Chain
Management (SCM) відповідно до якого управління ланцюгами поставок – це
організація, планування, контроль і виконання товарного потоку, від проектування і
закупівель через виробництво і розподіл до кінцевого споживача згідно вимог ринку
до ефективності по витратах [1].
Ланцюг поставок на торговельному підприємстві
розглядають як
послідовність дій, що виконуються з метою задоволення торговельним
підприємством потреб споживачів. При цьому кожен товар може мати свій
унікальний ланцюг поставок. Головними і традиційними суб’єктами ланцюгів
поставок є виробник, оптовик і роздрібний торговець.
Управління ланцюгом поставок передбачає такі етапи як [3] планування, у
межах цього процесу з’ясовуються джерела поставок, відбувається узагальнення і
розстановка пріоритетів у споживчому попиті, плануються запаси, визначаються
вимоги до системи дистрибуції, а також обсяги поставок; закупівля, у цій категорії
виявляються головні елементи управління постачанням, проводиться оцінка та вибір
постачальників, перевірка якості поставок, укладання контрактів з
постачальниками; виробництво, до цього процесу належать виробництво,
управління виробничими потужностями, виробничими циклами, якістю
виробництва, графіком виробничих змін тощо; доставка – цей процес складається з
управління замовленнями, складом і транспортуванням; повернення, у контексті
цього процесу визначаються структурні елементи повернень товару із кожного
етапу: визначення стану продукту, його розміщення, складання графіку повернень,
скерування на знищення і переробку.
Взаємодію і взаємовигідну співпрацю в ланцюгах поставок на торговельному
підприємстві здійснюють із урахуванням принципів категорійного менеджменту[2],
основна ціль якого полягає, з одного боку, в максимальному задоволенні потреб
покупців, а з іншого, у підвищенні ефективності співпраці між виробником або
постачальником та мережею роздрібної торгівлі.
Більшість сучасних підприємств торгівлі розглядають логістичні послуги як
комплекс робіт, що дозволяє отримати послуги та товари з мінімумом витрат і
найкращим співвідношенням якості та ціни, та чітко в зазначений термін. Наприклад
складські послуги: перепакування товару, стикерування, формування вантажних
одиниць, відповідно до замовлень клієнта; зберігання продукції на складах; доставка
товару.
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У логістиці магазину розрізняють такі вихідні потоки товарів як товари продані
населенню; продані у порядку дрібного гурту; спрямовані виробникам для заміни
неякісних товарів; повернуті постачальникам як зайво завезені та незамовлені. Рух
товарів на підприємстві тісно пов’язаний з рухом потоків матеріальних і фінансових
ресурсів, витратами праці, інформаційним забезпеченням та виникненням і
переходами відповідних ризиків.
Інформаційне забезпечення управління логістикою на рівні магазину
передбачає оперативний збір, обробку, зберігання і перетворення інформації про рух
товарних потоків під час товаропросування і включає операції з організації
неперервного збирання і накопичення цієї інформації для створення єдиної
інформаційної бази.
Отже, логістичний менеджмент торговельного підприємства призначений для
створення ефективного сервісу для покупців, сприяння зростанню прибутку і
підвищення конкурентоспроможності підприємств, організації ефективного
ланцюга поставок на основі комплексного підходу та постійної оптимізації усіх його
елементів.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах сьогодення, економічних та екологічних криз, концепція
«екологічний готель» набуває особливої популярності, оскільки вона включає
використання в готелях інноваційних екологічних технології та має на меті
раціоналізацію використання ресурсів готелю.
Еко-готелі - заклади гостинності, які функціонують за принципом гармонійного
сусідства з природою, не забруднюючи навколишнього середовища. Умовно екоготелі можна розподілити на дві категорії.
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Перші перебувають у спеціальних природоохоронних заповідниках. Матеріал
будівлі готельного комплексу є екологічно чистим продуктом. В таких місцях також
є особливі обмеження по висоті (поверховості) та ширині будинку (будиночка).
Подібні комплекси будуються з метою усамітнення і відпочинку на природі,
забезпечення взаємодії з екосистемою і виховання відповідальності у гостя за
чистоту і порядок в природній зоні.
Другі знаходяться в звичайних містах або мегаполісах, представляють із себе
невеликі або ж величезні будівлі класу люкс, які переходять на органічні продукти
та екологічні предмети. Зокрема, більшість готелів зараз орієнтуються на
використання енергозберігаючих ламп, щоб в рази скоротити споживання палива і
електроенергії. Також практикується обмеження використання води, іншого виду
постільної білизни, які закликають прати 1 раз в 2 дня.
З метою отримання визнання в сфері екологізації готелі мають пройти
міжнародну екологічну сертифікацію Green Key, згідно вимог міжнародного
стандарту ISO 14024. При сертифікації готелю висуваються вимоги до екологічного
менеджменту, моніторингу та зменшення використання електроенергії, економного
споживання водних ресурсів, сортування, перероблення та утилізації відходів,
участь у соціальному житті міста. Green Key є проектом міжнародної недержавної,
незалежної організації Foundation for Environmental Education.
Наявність екологічного сертифікату дає можливість популяризувати готель за
рахунок ефективної маркетингової програми для підвищення коефіцієнту
завантаження номерного фонду готелю.
В процесі екологізації готель стикається яз рядом проблем, які включають:
 впровадження нових технологічних процесів і циклів в діяльності
підприємства;
 використання ресурсозберігаючої техніки;
 використання території підприємства з урахуванням екологічної безпеки;
 впровадження нових організаційних форм, включаючи вдосконалення
організаційної структури підприємства.
Готельні підприємства в своїй діяльності не тільки активно використовують
природні ресурси, але і забруднює довкілля. Екологізація готельних підприємств
дозволить заощадити ресурси та зберегти навколишнє середовище
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
Для активізації темпів сукупного економічного зростання будь-якої сучасної
економіки, важливе значення має підвищення продуктивності сфери послуг [1,
с.132].
Для багатьох країн характерні тенденції збільшення обсягів виробництва
послуг, зростання доходів від сервісної діяльності, зростання зайнятості в цій сфері,
загострення конкуренції, збільшення експорту та імпорту послуг.
Дана сфера охоплює значну кількість різноманітних видів діяльності,
об'єднаних у групи за допомогою різних класифікацій, що використовуються як на
міжнародному, так і національному рівні. Так, в рамках класифікації Світової
організації – World Trade Organization виділяються більш 150 видів послуг,
згрупованих у дванадцять секторів: ділові послуги; послуги зв'язку; будівельні та
пов'язані з ними інженерні послуги; дистриб'юторські послуги; освітні послуги;
послуги, пов'язані із захистом навколишнього середовища; фінансові послуги;
послуги в галузі охорони здоров'я та соціального забезпечення; туристичні та
пов'язані з ними послуги; послуги з організації дозвілля, культурних та спортивних
заходів; транспортні послуги; інші послуги, що не увійшли до перераховані [2, с.5].
У сучасній економіці послуги виступають повноправними об'єктами світової
торгівлі. Через відсутність матеріально-речової форми послуг цей вид
зовнішньоекономічних відносин іноді називають «невидимим» експортом та
імпортом.
При цьому експорт та імпорт послуг може носити як самостійний характер,
так і супроводжувати торгівлю товарами промислового виробництва на світовому
ринку (наприклад, страхові, юридичні, банківські та інші послуги). За даними СОТ,
у 2017 р. обсяг експорту комерційних послуг у світі склав $ 2766 млрд., а імпорту $ 2627 млрд., у той час як в 1980 р. відповідно $ 365 і $ 402 млрд. Світовим лідером
в галузі торгівлі послугами є США, частка яких у світовому експорті та імпорті
45

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

комерційних послуг у 2017 р. дорівнювала 14,4% і 11,7%. У розвинених країнах
частка сфери послуг становить до 70% ВВП країни (США, Франція, Нідерланди –
70%; Австрія, Італія, Іспанія, Норвегія, Коста-Ріка – 50–60%). В останні десятиріччя
відзначаються не тільки зміни в галузевій структурі світового господарства, але й
значне зростання частки населення, зайнятого у виробництві послуг. У багатьох
країнах світу цей показник перевищує відповідні значення для промислового
виробництва. У тих країнах, які не відносяться до групи високо розвинутих, сектор
послуг також відіграє важливу роль. Це стосується насамперед тих країн, які
володіють унікальними природними ресурсами, і/або країн, на території яких
знаходяться пам’ятки всесвітньої культурної спадщини. Основну роль в їх економіці
відіграють туристичні послуги, фінансово-кредитна сфера, транспорт та інші. Так,
доля сфери послуг у ВВП становила на Ямайці, у Парагваї – 61%, у Тунісі – 60% [3,
с.156].
Таким чином, зі сферою послуг у сучасному економічному просторі пов'язані
практично всі види діяльності, причому послуги надають не тільки традиційно
сервісні, але і промислові підприємства, що здійснюють гарантійне і пост гарантійне
обслуговування виробленого продукту, транспортні послуги, інформаційну
підтримку тощо. У зв'язку з цим слід відзначити особливу необхідність більш
глибокого розуміння ринку послуг, яка розглядається вже не як єдина галузь, але як
масштабний сектор економіки, що володіє розгалуженою і складною структурою з
рухомими межами [2, с.12].
Широке надання сервісних послуг стає основним фактором, що визначає
кінцевий результат ефективного функціонування виробництва і обігу.
Найважливішою закономірністю сучасного розвитку світової економіки є
глибинні перетворення в системі суспільних потреб, що супроводжуються
експансією сфери послуг по відношенню до традиційно домінуючих сфер в
економіці, таких як промисловість та сільське господарство.
За рахунок спеціалізації фірма, яка концентрується на виконанні визначеного
виду робіт, наданні послуг дозволяє більш повно й якісно задовольнити потреби
споживачів. Спеціалізація на послугах веде до зростання якості робіт, що
виконуються, а економія на масштабах (подібна послуга надається значній кількості
тим, хто її потребує) веде до відносного здешевлення надання послуг.
Найважливіша закономірність еволюції сфери послуг полягає в тому, що вона
розвивається не ізольовано від матеріального виробництва, а в інтеграції цих видів
діяльності, й від глибини інтеграції багато в чому залежить ефективність сучасного
господарства. Зростання взаємодії й взаємопроникнення речової продукції й послуг
іде за декількома напрямами. В промисловості множаться трудові функції, що
виражені в формі послуги, неухильно збільшується чисельність інженернотехнічного, адміністративного персоналу і ступінь його участі в виробництві
речового продукту. У міру зростання виробництва і товарів, і послуг багатократно
розгалужуються та ускладнюються міжгалузеві зв’язки цих секторів: у сфері послуг
підвищується рівень і якість матеріального оснащення й забезпечення, в речовому
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виробництві витрати на послуги стають все більш великою статтею загальних
виробничих витрат [1].
Екстерналізація послуг – маркетингова концепція розвитку послуг, послуги
засновані на аутсорсингу, пов’язана з появою нових видів і форм сервісної
діяльності. Аутсорсингова фірма бере на себе функції щодо надання по слуги,
задоволенню потреб, які до цього задовольнялися силами самої організації.
В контексті дослідження питання сучасних тенденцій розвитку сектору послуг
своє висвітлення мають знайти питання, пов’язані з глобалізацією, одним із проявів
якої виступає діяльність транснаціональних корпорацій. Як зазначають дослідники,
головними суб’єктами процесу глобалізації світової економіки є транснаціональні
компанії. Саме транснаціональні компанії відграють провідну роль у розвитку
світогосподарських зв’язків шляхом реалізації глобальних стратегій, що поєднують
національні, регіональні та світові ринки. В транснаціональні компанії
перетворилися всі найбільші компанії світу через те, що окрім експорту товарів та
послуг вони зазвичай займаються виробництвом цієї продукції за кордоном, якщо
це більш вигідно ніж експорт [2].
Глобалізація несе для національної економіки позитивні, негативні та двоякі
наслідки. До перших слід віднести розширення можливостей для прискорення
економічного зростання, до других – спотворення економічного зростання країни,
до третіх – посилення її залежності від кон’юнктури глобальної економіки [1].
Явища
глобалізації
сфери
послуг
підсилюються
прагненням
транснаціональних корпорацій до ліквідації бар’єрів з метою поширення масштабів
своєї діяльності. Тенденції, які відбуваються в сервісній сфері загалом, неминуче
справляють вплив на функціонування системи надання публічних послуг, тому
результати дослідження сприятимуть визначенню шляхів удосконалення сервісної
діяльності органів публічної влади.
Тому слід зауважити, що розвиток сфери послуг аж ніяк не зводиться до
якісних змін, простому перерозподілу ресурсів між різними секторами господарства.
Загалом, це процес якісного порядку, в ньому знаходять відображення зростання
значення нематеріальних форм виробництва, інтелектуальної діяльності,
невідчутних видів суспільного продукту й кардинальна зміна на цій основі місця й
ролі послуг в життєдіяльності суспільства.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
З початком економiчних реформ з’явилася гостра потреба в системному
вивченні загальних i специфічних властивостей готельного бізнесу. Готельнi
інновації продовжують аналізуватися лише у вузькому спектрі додаткових послуг,
які може надати готель своїм гостям, а його інвестиційний розвиток продовжує
залишатися за межами комплексного економічного аналізу.
Надання конкурентоспроможних послуг виступає найважливiшим фактором
забезпечення виживання готелю в мінливих умовах ринку та його подальшого
ефективного розвитку. Споживачi внаслідок падіння купівельної спроможності
сьогоднi ретельно обирають готель, надаючи перевагу закладам із належним рівнем
обслуговуванням та прийнятною ціною за послуги. Отже, проблема
конкурентоспроможності підприємств готельного господарства різко загострилася,
а її вирішення потребує вiд усiх суб’єктів ринку активного пошуку відповідних
шляхів та методів. Саме це й зумовлює зацікавленість готельних підприємств у
результатах
своєї
діяльності,
підсилює
прагнення
підвищення
їх
конкурентоспроможності. У зв’язку iз цим пошук стратегічних підходів до
підвищення конкурентоспроможності є необхідним для закріплення ринкових
позицій та прибуткової діяльності.
Для пiдвищення якості та культури обслуговування гостей, а також
конкурентоспроможності на світовому ринку готельних послуг, підприємства
України повинні мати не тільки високий рівень комфорту, але й широкий набір
додаткових послуг. Сервіс готелів доцільно організувати не за принципом попиту, а
за принципом пропозиції.
Необхідно зазначити, що рушійною силою конкуренції є стимул до
нововведень. Саме за рахунок інноваційних рішень можливо підвищувати якість
послуг, покращувати їх корисний ефект, розширювати спектр пропозицій, тим
самим формувати дієві конкурентні переваги. Інноваційні технології впливають на
конкурентоздатність готелю на сьогоднішньому ринку. Використання
комп’ютерних мереж та Інтернет-технологій нині не просто питання лідерства та
конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому майбутньому.
Використання новітніх програмних продуктів у діяльності готелю підвищить його
конкурентоздатність, якість наданих послуг, що позитивно вплине на імідж
підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що, відповідно, гарантує
отримання прибутку.
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Стратегія аутсорсингу, яка дуже важлива на теперішньому ринку готельних
послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства та усіх активів
в управління професійному підряднику (аутсорсеру. Готелі переважно починають
використовувати схеми аутсорсингу з ІТ-аутсорсингу, а це: web-хостинг,
забезпечення різних видів – internet-послуг, webдизайн, розробка, впровадження й
підтримка інформаційних систем. Це, звичайно, важливо, проте варто не залишати
поза увагою аутсорсинг бізнес-процесів, управління проектами, аутсорсинг у сфері
послуг тощо.
У сучасних ринкових умовах головною метою підприємства готельної
індустрії України є досягнення конкурентних переваг у довгостроковому періоді, які
забезпечуватимуть високий рівень прибутку та стабільне економічне зростання.
Розвиток ринкових відносин, отримання підприємствами готельної індустрії, що
надають конкурентоспроможні послуги, права виходу на готельний ринок
вимагають постійного вдосконалення підходів до стратегічного управління. Отже,
досить важлива роль інноваційних підходів полягає в забезпеченні комфорту та
безпеки проживання гостей. Наявність сучасних систем безпеки, електронні замки
та сейфи, системи відео спостереження, пожарної безпеки, системи клімат –
контролю в номерах, засоби зв’язку з персоналом, можливість ознайомитись з
послугами, що надаються, через комп’ютерні мережі, все це створює додатковий
комфорт та сприяє позитивному враженню клієнта. Лише крокуючу в ногу з часом
підприємство може задовольнити відвідувачів і зацікавити нових гостей.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОР
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Основним критерієм вибору закладу споживачами є якість кухні. Найбільш
затребуваними є заклади у середньому та низькому ціновому сегменті, які
пропонують страви української кухні. Активно розвиваються заклади з італійською
та японською кухнею, які є особливо популярними серед молоді, кав’ярні,
кондитерські, булочні, паби, фаст-фуди.
Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям демократичні ресторани, що поєднує в собі «швидкі» технології фаст фуду і якість
національної кухні, що потребують індивідуального підходу.
Усе більшої популярності у великих містах набуває мода снідати у ресторанах,
а тому деякі заклади починають свою роботу з 6-7 години ранку. Пропонуються як
окремі страви, так і комплексні сніданки в українському, французькому,
англійському, німецькому, італійському та американському варіантах [2].
Вже не перше десятиліття в Україні розвивається культура їжі на вулицях. Цей
ринок щороку зростає в середньому на 20-30%. Так званий стріт-фуд в Україні
представляють близько 20 великих мережевих і сотні дрібних локальних компаній.
Попит задоволений далеко не повністю - близько 65% у Києві і на 30-40% в інших
регіонах країни. Гравці ринку намагаються створювати власні ніші і ставати там
першими, ніж залишатися на другорядних позиціях в чужих[1].
Позитивні наслідки розвитку ресторанного господарства в Україні:
- дає істотну економію суспільної праці завдяки раціональному використанню
техніки, сировини, матеріалів;
- надає відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх
працездатність, зміцнює здоров’я;
- дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в
дитячих і навчальних закладах.
Невід’ємною складовою ринкової економіки є конкуренція. Оскільки у
відвідувачів з’являється можливість вибору, основними завданнями кожного
підприємства є поліпшення якості продукції і послуг, що надаються. Запорукою
успішної діяльності підприємства є якість наданих послуг, які повинні:
- чітко відповідати певним потребам;
- задовольняти вимоги споживача;
- відповідати чинним стандартам і технічним умовам;
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- відповідати чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
- надаватися споживачу за конкурентоспроможними цінами;
- забезпечувати отримання прибутку.
Конкурентноздатність закладів ресторанного господарства напряму залежить
від впровадження інновацій. Інноваційність спирається на процес удосконалення,
відкриття нового, тобто на ефективне засвоєння та впровадження нововведень,
спрямованих на оновлення технологій, техніки, організації виробництва та
розроблення нової продукції, так і на проведення соціальних інновацій, спрямованих
на ефективну зміну поведінки персоналу з метою отримання запланованих
результатів.
Серед найбільш поширених інновацій у ресторанному бізнесі необхідно
відзначити такі:
1) Безкоштовний Wi-Fi.
2) Приготування кухарем фірмової страви закладу перед публікою.
3) Інтерактивне електронне меню, яке позбавляє клієнта від великої кількості
паперових сторінок і окремих винно-коктейльних карт. Клієнт може підібрати з
карти вин закладу вино за ціною, регіоном, роком врожаю та букетом, а потім до
нього - страву з меню. В очікуванні замовлення він може пограти в ігри, почитати
новини та багато іншого.
4) Використання QR-кодів. Їх можна розміщувати на будь-яких носіях,
починаючи від касових чеків і меню та закінчуючи вивісками і столиками.
Сканувати QR-код можна мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука і
зберегти у закладках свого гаджета. За допомогою QR-кодів ресторан може
сповіщати своїх клієнтів про акції, реалізовувати програми лояльності,
влаштовувати інтерактивні опитування та голосування, отримувати відгуки про
ресторан від клієнтів.
5) Інтерактивний стіл - сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє клієнту
обрати страву, прочитати про неї всю необхідну інформацію, зробити замовлення,
яке одразу ж відправляється на кухню, включити онлайн-трансляцію приготування
страви.
6) Інтерактивний бар – це інформаційно-розважальна система, вбудована в
барну стійку. По суті це інтерактивний екран, який відображає відео ефекти,
характер та інтенсивність яких диктуються наявністю предметів на стійці та
поведінкою людини.
Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу
стимулює конкурентна боротьба. Важливість їх використання також обумовлюється
мінливими вимогами споживачів.
Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення
інноваційних технологій, які сприятимуть залученню якомога більшої кількості
клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя та формуванню
позитивного іміджу підприємства[3].
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Отже, якість надання послуг, а також поява нових форматів, видів закладів та
використання інноваційних технологій у діяльності ЗРГ полягає у швидкому
розвитку ресторанного бізнесу на території України, який посилює конкуренцію.
Список використаних джерел
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НАТУРАЛЬНІСТЬ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Ресторанне господарство є галуззю економіки, що динамічно розвивається і
створює умови для досягнення суспільних цілей розвитку туризму. Поява сучасних
готелів, створення нових туристичних маршрутів позитивно відбиваються на ринку
закладів ресторанного господарства.
За даними компанії «Ресторанний консалтинг» загальний обсяг ринку закладів
громадського харчування в Україні за останні шість років збільшився з 12,3 млрд. до
28,4 млрд. грн. В той же час, кількість закладів в Україні поки що недостатня - на
одне місце в ресторані припадає 35 чол. (в країнах Європи та США - 7-8 чол.) [4].
Основним критерієм вибору закладу споживачами все частіше стає якість кухні
та її натуральність. Сьогодні цей сектор ринку демонструє кулінарне різноманіття,
вимогливість до якісної, здорової та збалансованої їжі і постійне збільшення
асортименту соків.
Соки є важливим продуктом харчування. Вони забезпечують організм людини
всіма фізіологічно активними речовинами [1].
Сік – рідкий продукт, отриманий з їстівної частини одного чи декількох видів
стиглих, свіжих або збережених охолодженими фруктів і/або овочів механічною
дією, та законсервований фізичним способом.
Згідно з даними компанії Pro-Consulting, кожен українець випиває не більше
ніж 10 літрів соків і нектарів в рік. Даний показник в 3 рази менше, ніж в країнах
Європейського Союзу (30 літрів в рік), в той час як в Північній Америці середнє
споживання соку на душу населення досягає 50 літрів в рік [3].
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Актуальність цієї теми полягає в тому, що фруктово-ягідні соки є поширеним
товаром, який користується широким попитом у споживачів. Соки є одним з
основних напоїв для дитячого та дієтичному харчування, тому дослідження якості
та безпечності соків – актуальна тема дослідження.
Метою дослідження є товарознавча характеристика та оцінка якості соків.
Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:
 дослідження споживних властивостей і технології виробництва соків;
 проведення балової оцінки якості яблучного соку;
 визначення титрованої кислотності зразків яблучного соку.
Як базу для дослідження асортименту та якості соків в торговельних
підприємствах було обрано один з супермаркетів «Сільпо» м. Київ. В супермаркеті
представлені соки різних виробників, як вітчизняного так і імпортного виробництва.
В магазині пропонують соки різних торговельних марок: освітлені, з м’якоттю,
однокомпонентні, купажовані, 100% соки прямого віджиму. Більшість соків
упаковані в комбіновану упаковку ТЕТРА БРІК АСЕПТИК, ця упаковка передбачає
різні способи відкривання, такі як: перфорація, відкидний клапан, відривний язичок
або скручується кришечка. У порційній упаковці є отвір для соломинки. Також є
соки в полімерних та скляних пляшках.
В Україні якість плодово – ягідних соків оцінюють за органолептичними,
фізико – хімічними і бактеріологічними показниками у відповідності з
ДСТУ 8593:2015 Консерви. Соки та сокові продукти. Морси. Загальні технічні
умови [1].
Для оцінки якості було обрано п’ять торговельних марок яблучного соку:
1 «Galicia» виробник ТзОВ «Галіція-Трейд» Україна;
2 «Sandora» виробник ТОВ «Сандора» Україна;
3 «Агуша» виробник ТОВ «Сандора»Україна;
4 «Малятко» виробник ТОВ «Еконія» Україна;
5 «Чумак» виробник АО «Чумак», А.О. «Orhei-Vit» Україна.
Для оцінки якості була розроблена 30-ти балова система, при складанні якої
крім органолептичних показників були враховані такі показники як пакування та
маркування соків.
Бали для оцінки якості розподілені наступним чином: смак і запах – 10 балів,
зовнішній вигляд і консистенція– 5 балів, колір – 5 балів, пакування – 5 балів,
маркування – 5 балів.
Узагальнені результати балової оцінки якості зразків яблучного соку
представлені в таблиці 1.
Аналізуючи таблицю можна зробити висновок, що найбільшу кількість балів
набрали соки ТМ «Sandora» та ТМ «Агуша» - 30 балів. У цих соків яскравий, добре
виражений смак, властивий запах, повне та чітке маркування, функціональне та
зручне пакування. Колір був ярко виражений дуже насичений та відповідав кольору
плодів з яких було виготовлено цей сік.
Найменшу кількість балів набрав сік ТМ «Galicia» - 28 балів. У цього соку був
властивий смак, але слабкий аромат, колір мав незначну знебарвленість.
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Серед фізико-хімічних показників визначено титровану кислотність.
Адже саме кислотність у поєднанні з кількістю сухих речовин характеризує
гармонійність смаку і служить однією із головних ознак при визначенні режимів
термічної обробки.
Таблиця 1
Таблиця балової оцінки якості зразків яблучного соку
Балова оцінка (30 балів)
Зовнішни
Характер
Смак і
й вигляд і
истика
запах
консистен
пакування
(10 балів)
ція
(5 балів)
(5 балів)

№
зр
аз
ка

Назва зразка

1

Яблучний сік
«Galicia»

5

5

8

2

Яблучний сік
«Sandora»

5

5

3

Яблучний
сік«Агуша»

5

4

Яблучний сік
«Малятко»

5

Яблучний сік
«Чумак»

Характер
истика
маркуван
ня
(5 балів)

Колір
(5 балів)

Сума
балів

5

5

28

10

5

5

30

5

10

5

5

30

4

5

10

5

5

29

5

5

9

5

5

29

Дослідження проведено візуальним методом, що ґрунтується на титруванні
розчинів досліджуваних зразків 0,1н розчином натрій гідроксиду в присутності
індикатора фенолфталеїну [2].
За результатами досліджень, які наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Фізико-хімічне дослідження якості соків
Зразки соків
Яблучний сік

Яблучний сік

Яблучний сік

Яблучний сік

Показник

«Galicia»

«Sandora»

«Агуша»

«Малятко»

Титрована

0, 40

0,60

0,36

0,42

Яблучний сік
«Чумак»
0,59

кислотність,
%

Аналіз отриманих даних свідчить, що титрована кислотність яблучних соків
всіх зразків знаходилась в межах норм ДСТУ 8593 : 2015.
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Отже, на ринку України представлений широкий асортимент соків, які
відрізняються за якістю та споживними властивостями.
Останніми роками в національному секторі відбувається інтенсифікація
виробництва та розширення асортименту, які відкривають нові перспективи для
залучення продукції до ресторанного бізнесу та інтеграції України до світового
ринку натуральних соків та концентратів.
Список використаних джерел
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Науковий керівник: Гончар Ю. М.,
викладач фахових дисциплін готельноресторанного напрямку
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМФОРТНОЇ АТМОСФЕРИ ДЛЯ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Маломобільними групами населення згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»
називають людей, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні,
одержанні послуг, в тому числі ресторанних, необхідної інформації або при
орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення належать: вагітні жінки;
діти до 7-ми років; особи, які супроводжують малолітніх дітей; люди поважного
віку; люди з інвалідністю; люди з постійними та/або тимчасовими функціональними
порушеннями; люди які отримали тимчасову травму або хворіють; люди з
нестандартними розмірами тіла: значно більшою або меншою за середню масою
тіла, низького чи зависокого зросту; люди, які протягом певного часу можуть бути
неуважними (приміром під впливом стресу). За даними з різних джерел загальна
кількість маломобільних осіб складає від 30 до 50% всього населення.
Наявність обставин, які зумовлюють виникнення проблем, пов’язані зі
сприйняттям представниками маломобільних груп атмосфери закладу ресторанного
господарства, в якій вони перебувають, як комфортної чи дискомфортної.
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Найрозповсюдженішими проблемами, з якими стикаються представники
маломобільних груп є: труднощі при переміщені, необхідність соціальної
підтримки, підвищений ризик дискримінації.
В результаті прийняття нових ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і
споруд» міститься обов’язкова вимога влаштовувати безбар’єрний простір у кафе,
ресторанах та інших закладах харчування. В зв’язку з цим вирішення проблеми
труднощів при переміщенні маломобільних груп при відвідуванні закладів
ресторанного господарства спрощується, оскільки регулюється встановленими на
законодавчому рівні нормативами. В той час як проблеми соціальної підтримки та
вияву дискримінації не є врегульованими і дотепер. Відомо, що маломобільні групи
населення є вразливішими у порівнянні з іншими людьми, адже складнощі, які вони
відчувають у зв'язку із своїм станом та незручним середовищем, дуже часто роблять
їх залежними від допомоги або терпимості оточуючих. Крім того, часто можна стати
свідком нетерпимості до людей з ознаками маломобільності, викликане різними
причинами. Таким чином, актуальним є розроблення ряду рекомендацій, в першу
чергу, для працівників сфери ресторанного обслуговування, які безпосередньо
контактують з представниками маломобільних груп населення.
Останнім часом в Україні, в рамках запланованих заходів, пов’язаних з
розв’язанням деяких проблем соціального захисту маломобільних осіб,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України, ряд рекомендацій для
формування комфортної атмосфери в транспорті, в адміністративних та навчальних
установах. Науково обґрунтованим постає завдання формулювання відповідних
рекомендацій персоналу закладів ресторанного господарства для спілкування з
представниками маломобільних груп населення є [1, 2, 3]:
1. Недоцільною є прояв до осіб маломобільних груп екзальтованої
жалісливості, яка може образити людину з інвалідністю;
2. Не можна пов’язувати зовнішні ознаки інвалідності із рівнем інтелекту.
Людину з обмеженими можливостями необхідно сприймати як особистість і саме з
цієї позиції спілкуватися з нею;
3. Необхідно пам’ятати, що представники маломобільних груп (як і будь-хто)
можуть бути різними - і хорошими, і поганими. Тому в разі прояву неадекватної
реакції у відповідь на пропозицію допомоги, необхідно розуміти, що це не означає,
що так само реагуватимуть й інші;
4. Під час спілкування необхідно тримайтись невимушено та щиро,
пропоновувати свою допомогу, не ображатись у разі відхилення пропозиції в
допомозі;
5. Бути більш пильним до звернень маломобільних осіб під час їх перебування
в торгівельній залі, адже може виникнути потреба провести відвідувача до вбиральні
чи бути готовим оперативно замінити прибори, якщо їх впустять на підлогу тощо.
Отже, маломобільні групи населення – це люди, яким на законодавчому рівні
гарантовано рівні права з іншими членами суспільства, проте на відміну від решти
потребують особливої уваги, моральної підтримки, всілякого вияву толерантності,
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що має проявлятися в організації громадських місць доступних для всіх та в
створенні психологічно комфортної атмосфери перебування.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
В СЕГМЕНТІ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ
Структура ресторанного ринку України на сучасному етапі розвитку
ресторанного бізнесу продовжує формуватися, змінюється кількісний та якісний
склад учасників, ринок стає більш консолідованим. Вітчизняні експерти та
аналітики констатують нерівномірність розвитку сегментів ресторанного ринку,
виділяючи як найбільш динамічний та перспективний сегмент швидкого
харчування. Обсяг споживання послуг швидкого харчування в Україні щороку
зростає, у той час як споживчий попит у цьому сегменті задоволений не повною
мірою: на 50 - 60% у столиці, на 25 - 30% – у регіонах.
Перспективність сегмента пов’язується з низкою таких чинників:
1) ненасиченість ринку класичними фаст-фудами, кафе, кав’ярнями;
2) недостатньо розвинена культура харчування;
3) перенасиченість зарубіжних ринків ресторанного бізнесу, активні кампанії
боротьби з ожирінням, пропагування здорового харчування, що спрямовують
стратегічні зусилля міжнародних учасників на недостатньо розвинені ринки
швидкого харчування;
4) важливі події світового та європейського рівня, що зумовлюють необхідність
в організації харчування масових категорій споживачів, зокрема туристів,
уболівальників та ін.
5) стійкість сегмента до негативного впливу кризових явищ: сегмент
характеризувався високими темпами зростання в докризовий період (приблизно
20% на рік), достатньо стійкими позиціями під час кризи, високою швидкістю
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відновлення темпів зростання – у посткризовий час (у середньому 5…10% на рік).
Враховуючи вищезазначене, дослідження стану та перспектив розвитку
ресторанного бізнесу України в сегменті швидкого харчування є актуальним та
значущим для науковців та фахівців ресторанного бізнесу.
За позицією окремих вітчизняних експертів та рестораторів, вітчизняний
споживач усе більше ігнорує продукт класичного фаст-фуду, віддаючи перевагу
закладам швидкого харчування з так званим«довгим прилавком» – там, де є
можливість самостійно сформувати меню з декількох страв. Інші аналітики
вважають, що низькеспоживання продукту класичного фаст-фуду – це міф, який
вітчизняні ресторатори навмисно розповсюджують серед міжнародних партнерів
для того, щоб отримати вигідніші умови співробітництва. Лояльність українських
споживачів до продукту класичного фаст-фуду з 1997 р. демонструє мережа
«МcDonalds», що на сьогодні об’єднує 75 ресторанів у 22 містах України. Заклади
мережі відвідують 95 млн споживачів щороку. Мережі, як беззаперечному лідеру
сегмента швидкого харчування, належить 40% ринку фаст-фуду України.
Ресторанна мережа «KFC» протягом найближчих п’яти років планує відкрити ще 10
ресторанів у Києві та регіонах України та захопити приблизно 20% ринку.
Заклади швидкого харчування є популярними серед споживачів переважно
молодої (до 25 років) та зрілої (25-45 років) аудиторії. Світові фаст-фуди визначають
український ринок як потенційно привабливий та ємний. Глобальні гравці
ресторанного бізнесу назвали Україну серед пріоритетних країн для відкриття своїх
ресторанів ще п’ять років тому.
На сьогодні існує дуже великий попит серед закладів швидкого харчування,
тому що вони надають різноманітні послуги для зручності і дозвілля споживачів. Це
спеціальні пропозиції для відвідувачів з дітьми: окреме дитяче меню з подарунками,
іграшками, а також повітряні кульки кожній дитині. Також заклади пропонують
розважальні заходи для дітей та дорослих, проведення свят та конкурсів. Окремою
особливою послугою є «МакДрайв», дуже зручно коли відвідувачі можуть зробити
замовлення не виходячи з салону свого власного автомобіля. Головним критерієм
привабливості цих закладів є те, що вони працюють з напівфабрикатами високого
ступеня готовності, завдяки цьому зменшується час очікування замовлення.
Таким чином, стратегічні перспективи розвитку ресторанного бізнесу України
в сегменті швидкого харчування пов’язані з початком активного функціонування та
інтенсивного розвитку міжнародних ресторанних мереж. У сегменті швидкого
харчування активно формуватиметься франчайзингова модель ринку, ефективна
реалізація якої можлива за умов стабільної економіки, прогнозованого та прозорого
законодавства. Прийняття Закону України «Про франчайзинг» значно прискорить
формування нової моделі ринку. Франчайзингова модель забезпечить ефективну
співпрацю національних та міжнародних компаній. Передбачається розвиток
системи постачання – більшу частину продуктів для міжнародних мереж
поставлятимуть українські підрядники. Освоєння нових стандартів діяльності,
обов’язкове навчання та стажування за кордоном у закладах мережі дозволить
значно підвищити рівень компетенцій вітчизняних фахівців; сприятиме
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формуванню якісно нового ресторанного продукту. Вітчизняні споживачі зможуть
ознайомитись із ресторанним продуктом та оцінити міжнародні стандарти
обслуговування.
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DIGITAL BOARD MENU
Digital technology means that devices can be more compact, faster, lighter, and more
versatile. Huge amounts of information can be stored locally or remotely and moved
around virtually instantaneously.
Digital technology has transformed nearly every aspect of modern life. Travel, work,
shopping, entertainment and communications are just some of the areas that have been
revolutionized in recent decades. The restaurants are not exception. Thanks to new
technologies, restaurants are improving their quality and revolutionizing the guests
experience like never before, offering gastronomic evenings that are increasingly more
personalized and surprising or provide online booking, customer database, touchscreen
terminals, kitchen display screen etc. [2] it helps them to stand out from each other.
One of such innovations is digital ordering system. Nowadays has appeared digital
ordering tools that allow the waiter to take notes on a tablet and send this information
directly to the cooks and what is more with the help of self-ordering system guests can
easily use a self-service kiosk in the restaurant driveway or a self-ordering terminal at a
table to access the restaurant menu and order a meal. All this allows for the following:
 Automate communication between the dining room and kitchen.
 Reduce the margin of error in orders.
 Shorten wait times for clients.
 Reduce tasks and staff fatigue.
 Give clients greater liberty and convenience in their gastronomic experience (As
you get know your guests better, you will be able to offer them exactly what they want.
Main reason why they will keep coming back to you and your establishment).
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All over the world prominent restaurants start to use exactly digital menus, saying
that it is helps them greatly in work. As example Aleah Morris – Three little Pigs, says:
“The process of ordering has been accelerated on the average for 7 minutes, which enable
me to accommodate more guests. As a final result, I have a possibility to accommodate
more guests in a day, which in turn increased my profit”. [4]
Digital menu gives guests many possibilities:
 Visual experience
 More information about food and drinks
 Complete Wine cards
 Easy ordering from menu
 Quick call for waiter
 Adjustable system of recommendations
 Promotion of special offers
 Ability to change the menu throughout the day
However, while these new digital boards can be beneficial they also have some
drawbacks. These drawbacks include:
 Initial cost of hardware, software, and infrastructure,
 Ongoing costs of infrastructure, content management, and content creation,
 Only last from 6-8 years,
 Costly and inconvenient repairs,
 Lengthy installation.
Maintaining a digital menu board can be very costly. For major franchises such as
McDonalds or Burger King these costs are minimal, but for restaurants which run from
only one location the high cost of purchasing maintenance may be too much.
Many restaurants still choose to employ the traditional menu even if they are able to
afford the switch to digital. These menus give any restaurant a vintage feel, which can be
used to your advantage depending on your pitch to guests. It can give a sense of nostalgia
which many guests actually prefer over the more modern look.
The obvious downsides are that editing a traditional menu can be costly and can take
a long time. But for restaurants that are planning on staying traditional and rely on what
sells rather than constantly bringing in new products, this type of menu can do no wrong.
How to work and develop your business is your choice, but try all the time surprise
your guests with a new type of service and present your offer in elegant and modern way.
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Ф’ЮЖН-КУЛІНАРІЯ - ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Сьогодні галузь ресторанного господарства набуває швидких темпів розвитку.
Щоб вистояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нові шляхи
поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно виникає необхідність
знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів
ресторанних підприємств для успішного існування на ринку ресторанних послуг та
підвищення прибутку. Якість обслуговування - невід’ємна складова ефективності
роботи закладу, завдяки якій можливо втримати споживача. «Обслуговування на
вищому рівні» стало дуже актуальним і важливим елементом ефективного
функціонування закладів ресторанного господарства. Ресторанний бізнес в усьому
світі вважається одним з найбільш швидкоокупних напрямків інвестування.
Порівняно невеликі капітальні витрати в створення ресторану можуть окупитися, за
словами фахівців, за 2-3 роки. Проте у ряді випадків - особливо якщо мова йде про
"дорогі ресторани" - вони є свого роду бізнесом "для душі" і не припускають швидкої
окупності і високої рентабельності. У той же час, ресторанний бізнес є одним з
найбільш ризикованих, оскільки помилка, допущена лише в одному з багатьох
ключових факторів успіху, може зумовити збитковість бізнесу в цілому[1].
В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного господарства
окреслилися такі тенденції:
• формування нових напрямів сучасної кулінарії;
• поглиблення спеціалізації ресторанів;
• створення міжнародних ресторанних ланцюгів;
• удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-технічного
прогресу.
Новими напрямами сучасної кулінарії є ф’южн.У всі часи люди намагалися
поєднати на перший погляд непоєднувані речі. Не завжди виходило щось хороше,
але іноді результат перевершував всі очікування.Кухня ф’южн (від англійського
fusion - злиття, змішання) - одночасно одне із самих нових і старих напрямків в
кулінарії. Втім, цей термін відноситься не тільки до цієї сфери, його можна зустріти
буквально де завгодно. Стосовно до кулінарії особливість цього стилю полягає в
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з'єднанні несумісного. Але це не збірна солянка, як могло б здатися, кожна страва
ретельно вивірена і буквально є шедевром кухарського мистецтва. Тільки
висококласні кулінари можуть філігранно з'єднувати елементи європейської і
азіатської або середземноморської та тихоокеанської кухні[2].
Успіх ресторанів із ф’южн-стравами залежить від кількох факторів, серед яких:
 культурне розмаїття споживачів;
 їхній досвід та шаблони подорожування;
 їхня кулінарна витонченість та відкритість до нових кулінарних вражень.
Одним із зачинателів кухні ф’южн є Вольфґанґ Пак.Однак його ресторан,
ChinoisonMain, названо за терміном, впровадженим Річардом Вінґом, який у 1960р.
поєднав французьку та китайську кулінарію у тогочасному ресторані
ImperialDynasty в м. Ганфорд (штат Каліфорнія).
Однак на більш-менш простому рівні цей напрям доступно абсолютно
всім.Ф’южн їжа є загальним терміном, що позначає поєднання різних видів
кулінарії, та набуває кількох різновидів. Регіональний ф’южн поєднує різні кухні
регіону чи підрегіону. Азійськіф’южн-ресторани, що поєднують різноманітні кухні
різних країн Азії, набули популярності у багатьох регіонах США та Великої
Британії. В їхньому меню часто фігурують поруч східні, південно-східні та
південнщ-азійські страви, а також страви, засновані на поєднанні відповідних
кухонь.Каліфорнійську кухню вважають ф’южн культурою, адже вона надихається
від італійської, французької, азійської та мексиканської кухонь, ідеї європейських
делікатесів, створюючи їхні традиційні страви з нетрадиційними інгредієнтами,
наприклад, каліфорнійську піцу. Серед інших прикладів цього стилю є текс-мекс,
що поєднує мексиканську та південно-західну американську кухні; ще існує
гавайська кухня, або кухня тихоокеанського краю, що є поєднанням різних кухонь
багатьох острівних націй.У Великій Британії прикладом ранньої ф’южн кухні можна
вважати рибу з картоплею фрі (англ. FishandChips), оскільки у ній поєднано
складники з єврейської, французької та бельгійської кухонь.Їжу, базовану на одній
культурі, проте приготовану з використанням інгредієнтів та смаків, притаманних
іншій культурі, також вважають ф’южн. Наприклад, піцу з чеддером, пряним сиром,
сальсою, пересмаженими бобами чи іншими поширеними інгредієнтами тако, часто
рекламують як піцу Тако (англ. TacoPizza). Конкретно ця страва є поєднанням
італійської та мексиканської кухонь. Схожим підходом послуговувались і у випадку
з ф’южн-суші: приготування макі з різними видами рису та інгредієнтів, наприклад,
карі та рис басматі, сир та сальса з іспанським рисом, чи гострий баранячий фарш з
каперсами, по-грецьки загорнений у рис та листя винограду, що своїм виглядом
нагадує долму навиворіт. Деякі ф’южн-кухні стали приймати як окремі національні,
як у випадку з перуанською кухнею Ніккей (англ. PeruvianNikkeicuisine), яка поєднує
японські спеції й приправи з перуанськими інгредієнтами на кшталт перуанського
перцю чилі з морепродуктами. Квінтесенцією цієї кухні є страва «Макі Асевічадо
(ісп. MakiAcevichado) або севіче рол, до складу якого входять перуанська
маринована риба, загорнена у рис, авокадо чи водорості»[3].
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Отже, використання в закладах ресторанного господарства кулінарії ф’южн не
тільки поєднує елементи різних кулінарних традицій, але й впроваджує інновації у
сучасних ресторанах.
Список використаних джерел
1. Шляхи удосконалення організації обслуговування споживачів в ресторанах
[Електронний
ресурс]
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Режим
доступу
до
ресурсу:
https://vuzlit.ru/296631/shlyahi_udoskonalennya_organizatsiyi_obslugovuvannya_spozhi
vachiv_restoranah
2. Тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] –
Режим
доступу
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ресурсу:
https://studwood.ua/764395/menedzhment/tendentsiyi_rozvitku_restorannogo_biznesu_u
krayini
3. Характеристики: фьюжн кухня, рецепти страв [Електронний ресурс] //
olympica.com.ua – Режим доступу до ресурсу: https://olympica.com.ua/165411harakteristiki-fyuzhn-kuhnya-recepti-strav.html
Бех В. С., студентка
Торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Зайцева Г. М.,
викладач організації обслуговування
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В КУЛІНАРІЇ ТА ПОДАВАННІ СТРАВ
Ніякий бізнес не стоїть на місці. Тому не є виключенням і ресторанний бізнес,
який розвивається небаченими темпами.
На сьогоднішній день в усьому світі відкрита велика кількість закладів
ресторанного господарства, конкуренція зростає з кожним днем все більше та
більше. Люди винаходять та розвивають новітні технології, застосовують сучасне
устаткування, які допомагають активніше та якісніше вести власний бізнес, надавати
все більш ширший спектр послуг.
У Києві з 2 жовтня 2008 року діє Кулінарна Академія Асоціації шеф-кухарів
України, яка є єдиним в Україні професійним навчальним закладом, що проводить
підготовку кухарів у напрямку високої кухні в актуальних кулінарних тенденціях. Її
засновниками є Ігор Брагін - шеф-кухар, переможець всеукраїнського конкурсу
Золотий Шеф-Кухар-2005 та Ігор Рибалка - київський гурман. Вони також є
викладачами академії, разом з такими професіоналами як Олексій Повторейко,
Іштван Андрела, Роман Євтух та інші.
Навчання проводиться з використанням найновішого устаткування та приладів,
застосовуючи нові технології. Для цього періодично до академії набирають групу
людей на двотижневі курси, які допоможуть поглибити практичні знання, дадуть
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поштовх для фантазії і захоплюючих напрацювань. Наприклад, цього року перші
курси проводитимуться з 15.04.19 по 27.04.19, маючи назву «Майстер-клас «Сезонні
весняні закуски a la carte»від Михайла Калашникова».
Нещодавно студенти академії також змогли поглибити свої знання, побувавши
на майстер-класі викладача кондитерського мистецтва Le Cordon Bleu London, який
продемонстрував приготування та надзвичайно креативну подачу Chocolate Orange
Sable Breton, Pistachio Citrus Petit Gateau, використовуючи нові технології та сучасне
устаткування.
Безліч майстер-класів та курсів в Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів
України можуть допомогти засвоїти такі нові технології приготування страв, як:
 Деглясування. Після смаження продукту (зазвичай м'яса або птиці) його
видаляють зі сковороди, жир зливають, наливають міцний бульйон, вершки, сік,
вино або коньяк й уварюють суміш. Отримана рідина використовується як соус.
 Папільйот – спосіб теплової обробки, що передбачає приготування їжі,
загорненої в папір.
 Фламбірування – це підпалювання кулінарного виробу, до складу рецептури
якого входить алкогольний компонент.
 Приготування на сковороді вок. Завдяки сферичній формі сковороди й
високій температурі нагрівання продукти, нарізані невеликими шматочками, майже
моментально прогріваються в найгарячішій точці та швидко доходять готовності.
 Sous vide. Метод приготування, в якому їжа, запакована під вакуумом в
полімерний пакет або скляну банку, готується на водяній або паровій бані протягом
тривалого часу (значно довше ніж час приготування традиційним способом,
зазвичай від 1 до 7 годин, а в деяких випадках до 48, або більше) та при суворо
контрольованій температурі.
 Термоміксер. Завдяки VarioCooking Center можливі: найкоротші строки
прогріву, приготування та охолодження; паралельне приготування різних страв;
відсутність пригорання; очистка, яка здійснюється протягом декількох секунд;
швидка підготовка центру до подальшої роботи.
 Молекулярна кухня. Молекулярна кухня - це кардинальні зміни в вигляді та
текстурі страви, це можливість за допомогою сучасних нанотехнологій розкласти
будь-який продукт на молекули, створити унікальне смакове поєднання, або ж
надати страві неповторної форми. Еспуми — страви у вигляді піни. Різноманітні
гелеподібні субстанції використовуються і для приготування незвичайних желе, і
для гри з гарячим та холодним: “Гарячий та холодний чай” Хестона Блюменталя
зроблений таким чином, що спочатку гість п'є холодний чай, а десь з середини напою
чай раптово стає гарячим. Рідкий азот використовують для моментальної заморозки
будь-яких субстанцій. Сухий лід є набагато доступнішим за рідкий азот. З його
допомогою можна приготувати ідеальне морозиво. Роторний випаровувач — це
традиційне обладнання хімічної лабораторії для дуже делікатного випаровування
рідини. У скляній ємкості понижується тиск, що призводить до кипіння води при
нижчих температурах, наприклад, 20 градусів. Під час цього фляга обертається, по
всій внутрішній поверхні утворюється тонка плівка, що пришвидшує процес
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випаровування. Центрифуга розділяє сипучі тіла та рідини різної ваги за допомогою
центробіжної сили.
Ці та ще не мало інших технологій кухарі демонструють та змагаються на
Чемпіонаті України з кулінарного мистецтва, який організовується Кулінарною
академією. Чемпіонат проводиться з метою популяризації творчих досягнень у
ресторанній сфері, втілення креативних ідей для розширення асортименту
кулінарних страв та кондитерських виробів, підвищення рівня підготовки
фахівців, відкриття та підтримка нових талантів.
Отже, для розвитку ресторанного господарства потрібно «йти в ногу» з новими
технологіями та способами приготування й подачі страв. Для цього хорошим
закладом є Кулінарна Академія Асоціації шеф-кухарів України, викладачі якої
допоможуть закріпити вже отримані раніше навички, навчать новому та виховають
нових професіоналів кулінарного мистецтва.
Список використаних джерел
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КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Гончар Ю. М.
викладач фахових дисциплін з готельноресторанної сфери
САМОКОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ЗА ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Державним органом, який контролює дотримання санітарних норм та вимог, є
Держпродспоживслужба. Працівникам всіх харчових об'єктів необхідно
дотримуватися правил особистої гігієни, щоб попередити поширення різних
інфекційних захворювань шляхом занесення у харчові продукти мікробів.
Невиконання правил особистої гігієни знижує якість приготованої їжі, може бути
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причиною харчових отруєнь і різних інфекцій, особливо гострих кишкових
захворювань, як то було у 2018 році в мережі ресторанів «Евразія».
Всі працівники, що прийняті на роботу в закладах ресторанного господарства,
повинні скласти іспит по санітарному мінімуму, в програму якого включаються
знання про інфекційні хвороби, харчові отруєння та їх профілактику, санітарний
режим на підприємствах громадського харчування, особисту гігієну і т. д. В процесі
роботи весь персонал на підприємстві періодично складає іспити по санітарному
мінімуму.
Усі працівники закладів ресторанного господарства повинні:
дотримуватися чистоти рук, обличчя, тіла, одягу, коротко стригти нігті;
під час роботи носити чистий спецодяг (заміна його проводиться в міру
забруднення, але обов'язково 1 раз у два дні), не заколювати його шпильками, не
тримати у кишенях курток і халатів шпильок, дзеркал, грошей та інших предметів
особистого користування, не носити на пальцях каблучок, перснів та інші;
знімати спецодяг при користуванні туалетом; після відвідування туалету
обов'язково мити руки з милом.
Всі працівники зобов’язані стежити за чистотою спецодягу, не виходити в
ньому за межі закладу, зберігати окремо від верхнього одягу у спеціальних шафах,
які регулярно миються та дезинфікуються.
Після кожної виробничої операції всім працівникам закладів ресторанного
господарства треба мити руки з милом. Для цього у виробничих приміщеннях
встановлюються умивальники, забезпечені милом і дезінфікуючими речовинами, з
підведеною до них холодною та гарячою водою.
Найбільш поширені помилки працівників закладів ресторанного господарства
щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог:
паління в робочий час та не в місцях визначених для паління;
не ретельне миття рук після кожної виробничої операції;
не своєчасне проходження медичного огляду;
незадовільна організація належних умов для здійснення працівниками
особистих гігієнічних заходів.
За загальний санітарний стан закладів ресторанного господарства, дотримання
санітарного режиму, допуск до роботи працівників, які не пройшли медичних
обстежень, необхідних щеплень та без здачі заліку по гігієнічній підготовці,
організацію умов для виконання працівниками правил особистої гігієни несе
відповідальність директор закладу.
Відповідальність за невиконання правил особистої гігієни, стан робочого місця,
за невиконання технологічних та санітарних вимог згідно своїх посадових обов'язків
несе кожен працівник закладу ресторанного господарства.
За порушення санітарного законодавства, Законом України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення", передбачена дисциплінарна,
адміністративна та кримінальна відповідальність.
Для попередження негативних наслідків, пов’язаних з відвідування ЗРГ,
забезпечення стабільності, розвитку та зростання кількості відвідувачів таких
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закладів, кожний працівник повинен ретельно виконувати свої обов’язки та суворо
дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, тому що це не тільки здоров’я та життя
відвідувачів, а й імідж закладу.
Проте, будь-який зрг може стикнутися з проблемою зниженої відповідальності
персоналу, що проявляється у відсутності самоконтролю працівника за
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та правил. В зв’язку з чим, навіть
незважаючи на продумані комплексні за своєю суттю стандарти, в закладі можуть
фіксувати антисанітарний стан. Адже, з підвищенням вимог до професійної
підготовки співробітників закладу ресторанного господарства стає актуальною
проблема самоконтролю їх діяльності та поведінки, вироблення навичок мобілізації
емоційного стану.
Статус самоконтролю як професійно важливої якості особистості
співробітників обумовлений стресогенним характером [1]. Самоконтроль
визначається нами як здатність професіонала чітко виконувати професійні дії і
завдання на основі зовнішнього або внутрішнього стандарту в будь-яких умовах
службової діяльності, особливо під час так званої «запари» в пікові години напливу
відвідувачів.
Слід зазначити, що здатність до самоконтролю розвивається в процесі
професійної підготовки суб'єкта праці і продовжує динамічно змінюватися в процесі
виконання трудової діяльності. Так, відомо, що рівень самоконтролю у
співробітників з великим стажем вище, ніж у початківців.
В ході самоконтролю людина здійснює самооцінку, виправлення та
вдосконалення виконуваної ним роботи, опановує відповідні навички. По своїй суті
самоконтроль націлений на своєчасне запобігання помилок або виявлення вже
скоєних.
На ефективність реалізації самоконтролю можуть впливати зовнішні і
внутрішні, об’єктивні та суб'єктивні фактори. Останні зумовлені індивідуальними
особливостями людини. Серед зовнішніх чинників істотно впливають на
функціонування самоконтролю: складність виконуваної діяльності, навколишнє
середовище, режим праці і відпочинку працівника. Надмірне напруження,
перевтома, стан емоційного стресу, монотонність в роботі ведуть, як правило, до
послаблення самоконтролю і, відповідно, до зростання ймовірності помилкових дій.
Причиною довільної активізації самоконтролю може бути не тільки вихована
звичка контролювати власну поведінку, а й поява факторів, життєво важливих або
таких, які суттєво ускладнюють нормальне протікання діяльності, наприклад
пов'язаних з виникненням екстремальної ситуації (хамська поведінка відвідувача,
конфліктна ситуація з іншим працівником,
необхідність виходу на зміну
позачергово тощо).
На характер функціонування самоконтролю впливають також індивідуальні
особливості людини. Вже проведені іноземними вченими дослідження дозволяють
назвати серед них такі властивості, як тип нервової системи, екстраверсія або
інтроверсія, спрямованість особистості (її мотиви), тривожність, відповідальність,
дисциплінованість, самооцінка, впевненість або невпевненість в собі і ін. в зв’язку з
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цим доцільним виявляється при прийомі на роботу здійснення особистого
інтерв’ювання працівника та складання ним психологічних тестів.
Персонал повинен бути заохоченим в підтримані належного санітарного стану
приміщення закладу, а також особистої гігієни. На мій погляд, цього можна досягти
тільки правильним підходом до працівників, а саме: доброзичливість адміністрації,
обґрунтування усіх позитивних сторін даної теми, заохочення працівників
різноманітними нагородами, дати зрозуміти працівникам, що добробут закладу
еквівалентний добробуту всього працюючого персоналу.
Крім того, ефективним на мою думку, є також впровадження системи чеклистів дотримання санітарної чистоти. Чек-лист – це список контрольних пунктів
(точок контролю), за якими йде перевірка того чи іншого працівника, процесу,
приміщення на предмет відповідності стандартам ресторану [2]. Це може бути
перевірка знань офіціантів, перевірка дотримання стандартів обслуговування, в тому
числі і перевірка санітарного стану ресторану та контроль відповідності дій
працівника санітарно-гігієнічним вимогам. Відзначаючи пункти списку,
співробітник може дізнатися про загальний стан та коректність виконання цієї
роботи відповідно до санітарних правил. За підсумками таких перевірок зазвичай в
ресторанах ставиться оцінка, яка відчутно впливає на зарплату співробітників. В
зв’язку з цим, на мою думку, впровадження чек-листів, може суттєво покращити
уважність працівників до дотримання санітарних правил закладу.
Отже, самоконтроль є ключовим фактором, від якого залежить чи
дотримуватимуться працівники зрг санітарно-гігієнічних правил та вимог чи ні.
Встановлено, що самоконтроль змінюється (зростає) у міру підвищення
професіоналізму, а індивідуальні відмінності в особливостях його здійснення
проявляються вже не таким помітним чином.
З професійним досвідом все більш вираженими стають такі властивості
особистості, як відповідальність, нормативність поведінки, самоконтроль,
дисциплінованість, акуратність. Потрібно надзвичайно ретельно підбирати людей
на роботу, адже для неї підійде не кожний охочий. Працювати в закладах
ресторанного господарства повинні відповідальні особи, які дорожать своїм ім’ям та
своєю репутацією, бажають розвиватися та розвивати заклад.
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ЧУДЕСА ФІЗИКИ НА ТАРІЛЦІ
Всі знаходяться в пошуках чогось нового, незвичного, бажаючи здивувати
себе і нас. Сучасні гурмани перебувають в певному гастрономічному екстазі від
шедеврів молекулярної кухні. Навіть від самого словосполучення "молекулярна
кухня" віє чимось ультрасучасним, технологічним і навіть позаземним. Воно
з'явилося в розділі науки про харчування, пов'язаному з вивченням фізико-хімічних
процесів, які відбуваються під час приготування їжі.
Вперше про молекулярну кухню дізналися в 1992 році, коли двоє видатних
вчених: хімік Ерве Тис та фізик ядерник Ніколас Курті зацікавились фізикохімічними аспектами готування їжі. У результаті молекулярна кухня прогриміла на
весь світ [1].
Молекулярна кухня – це з одного боку мистецтво, а з іншого – надзвичайно
точна і досить складна наука, що щільно пов’язана з фізикою.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що молекулярна кухня – це сучасний
стиль приготування їжі за допомогою якого можна змінити страви до
невпізнанності, спираючись на знання різноманітних фізичних процесів.
Метою роботи являється дослідження досягнень фізики не тільки при створенні
та експлуатації технічних приладів, а й при приготуванні шедеврів молекулярної
кухні.
Основними завданнями молекулярних технологій є:
 дослідження соціальних явищ, художнього компоненту та технічної
складової кулінарної діяльності;
 вивчення існуючих рецептів з метою створення нових страв;
 впровадження нових наукових інструментів, компонентів і методів на кухні.
Основний принцип молекулярної кухні – це презентація смакових властивостей
продукції у нестандартному для неї вигляді.
З чим вправляються молекулярні кухарі? Найвідоміші з їх ноу-хау це піна, азот,
центрифуга, вакуумне приготування, ферменти, сухий лід, гелі й сфери тощо.
Цікавим є метод карбонізації, що дозволяє отримати, наприклад, виноград зі
смаком шампанського. Карбонізацію фруктів здійснюють за допомогою сухого
льоду.
Сухий лід – це заморожений за температури близько -78 0 С СО2. Він не тане, а
переходить з твердого стану у газоподібний за підвищення температури. Для того,
щоб плоди були здатні поглинати СО2, необхідно:
1. Розрізати фрукти на невеликі шматочки, завдяки цьому збільшується
ступінь насичення.
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2. Фрукти слід розміщувати зверху на сухому льоді, щоб уникнути
заморожування плодів.
3. Контейнер накривають кришкою або кухонним рушником, не геометрично,
оскільки це може призвести до надмірного накопичення СО2.
4. Витримують 30 хв. Відбувається субмалімація сухого льоду, і СО2
розчиняється у внутрішньоклітинному соку плодів [2].
Сублімація – перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи
рідку фазу. У твердих тілах завжди присутня деяка кількість молекул, енергії яких
достатньо для подолання притягання до інших молекул, і які здатні відірватися від
поверхні тіла і перейти в навколишній простір. Для твердих тіл цей процес
називається сублімацією [5].
В молекулярній кухні можна з фруктів вилучити тільки потрібну фракцію соку
або з м`яса вичленувати виключно ароматний жир. Такі есенції-аромати часто є
складовими елементами страв, але можуть бути подані і самостійно - досить
популярна томатна паста, отримана таким способом, яка в порівнянні зі звичайною
у смакову сенсі посилена в кілька разів за допомогою центрифугування.
Центрифуга - це корисне обладнання, яке потрібне на кухні кухарівмолекулярщиків для поділу сипучих тіл і рідин, що мають різну густину, за
допомогою відцентрової сили. При приготуванні популярного томатного соку,
можна отримати 3 фракції:
1. Внизу «томатна паста» з пектину, целюлози, фарбувальних і інших важких
пігментів,
2. Всередині блідо-жовтий сік з розчиненого цукру, солі і ароматичних
екстрактів,
3. Нагорі тонку пінку жирів - насичений, концентрований томатний смак.
Всі ці три субстанції можна окремо використовувати в приготуванні різних
страв. Центрифуги використовують обертальний рух, щоб розділити їжу на шари
по щільності:
 нижній - більш щільні компоненти;
 середній - водні розчини;
 верхній - жири й масла [3].
Популярним напрямком в молекулярній кухні є використання рідкого азоту.
Наприклад, незвичайним є морозиво-кулька з мусу із зеленого чаю і лайму. Це
ідеальне морозиво – ні краплі жиру, смак і аромат концентрований, приготоване за
допомогою рідкого азоту.
Рідкий азот першим став активно використовувати у себе на кухні Хестон
Блюменталь. Він використовується для того, щоб моментально заморозити будь-які
субстанції. Оскільки рідкий азот так само миттєво випаровується, не залишаючи
ніяких слідів, його можна спокійно використовувати для приготування страв.
По твердості кулька схожа на бізе, але моментально розчиняється, залишаючи
легке і освіжаюче відчуття. Використовується таке блюдо для того, щоб очистити і
освіжити смакові рецептори: в традиційному дегустаційному меню молекулярного
ресторану, де один за іншим йдуть десятки страв [4].
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Азот зріджується при критичній температурі, яка рівна –146,9 °С, а критичний
тиск – 3,39 МПа.
Критична температура - це температура, за якої зникає відмінність у фізичних
властивостях рідини та її насиченої пари. Цей стан називають критичним станом
речовини. В Україні вперше дослідив цей стан професор Київського університету
М. П. Авенаріус за методом зникнення меніска.
Критичний тиск – максимальний тиск, при якому може спостерігатися фазова
границя між рідиною та газом. При тиску, вищому за критичний, різниця між газом
і рідиною зникає, речовина займає весь об'єм посудини і не випаровується при
жодній температурі [5].
Для того, щоб вловити делікатні аромати найрізноманітніших страв і рідин, що
містять летючі ефірні масла, ідеально підійде застосування роторного випарника.
Так, якщо помістити в роторний випарник воду і свіжий розмарин, на виході буде
розмариновий концентрат, який неможливо отримати методом традиційного
випарювання (висока температура змінила б аромат розмарину). Отримані таким
чином есенції потім, зокрема, використовуються в сферах і гелях.
Для того, щоб отримати дорогоцінний концентрат, необхідно:
1. У скляній флязі потрібно знижити тиск, в результаті чого вода починає кипіти
при дуже низькій температурі - не 100, а, наприклад, всього 20 градусів,
2. Фляга має обертатися, утворюючи тонку плівку рідини на всій внутрішній
поверхні, що прискорює випаровування,
3. Добуту пару конденсують в змійовику [4].
Конденсація - це перехід речовини з газоподібного в рідкий стан [5].
Вакуумне приготування sous-vide - це специфічний спосіб готування у водяній
бані. Продукти закочуються у вакуумні пакети і довго (іноді більше 72 годин)
готуються у воді при температурі близько 60 градусів і нижче. Методу, винахід
якого приписують британському фізику графу Рамфорд (1753-1814), подарував нове
народження в середині 1970-х кухар Жорж Пралюс, що працював в ресторані
знаменитих братів Труагро. Для готування sous-vide потрібні спеціальні водяні лазні
з термостатами, здатні гарантовано підтримувати одну і ту ж температуру з точністю
до десятих часток градуса [4].
Отже, молекулярна гастрономія – це новітній напрям наукових досліджень,
який дозволить створювати страви з покращеними властивостями, в «яскравій
упаковці». Сучасний кухар оперує надбаннями фізики та хімії, зобов’язаний мати
освіту та розуміти, що він робить.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ В РОБОТІ МЕНЕДЖЕРА
РЕСТОРАНУ
У ресторанному бізнесі обличчям будь-якого закладу виступає саме
обслуговуючий персонал, дії якого можуть, як зашкодити репутації так і підняти
підприємство на новий щабель. Відомо, що для ефективного управління людьми,
варто не лише використовувати установленні стандарти і методи в управлінні
персоналом, а й поновлювати та удосконалювати методи керування. Відповідно до
набору особистих якостей керівника та обраних ним методів управління всіх
рестораторів можна розділити на кілька умовних типів за стилем управління.
Усього розрізняють три головні стилі управління.
1. Авторитарний стиль (директивний, диктаторський);
2. Демократичний стиль управління (колективний);
3. Ліберальний стиль (пасивний, нейтральний);
4. Змішаний (комбінований).
Стиль кожного керівника унікальний і неповторний. Хоча кожному керівнику
властивий унікальний особистий стиль, певні елементи виявляються загальними для
всіх успішних стилів керівництва.
Авторитарний стиль управління: полягає в одноосібному прийняті всіх рішень
керівником та передбачає жорсткий тотальний контроль за виконанням усієї роботи.
В зв’язку з використанням авторитарного стилю на підприємствах, виникає висока
ймовірність помилкових рішень, які сильно впливають згодом на ефективність
роботи, також через відсутність інтересу керівника до працівників як до
особистостей, відбувається придушення їхньої ініціативи, яка згодом переростає в
байдужість та пасивність робітників. Проте авторитарний стиль управління
підходить для надзвичайних ситуацій, які потребують рішучості, відповідальності,
та професіаналізму керівника. Загалом в ситуації кризи можливості підлеглих
обмежені, і керівнику краще взяти управління і відповідальність на себе, щоб
уникнути паніки і плутанини. Багатьом власникам бізнесу під час кризи 2014 року
довелося взяти управління виключно на себе, причому із застосуванням
авторитарного стилю керівництва і прийняттям на себе відповідальності за наслідки
власних рішень. Проте в деяких випадках навіть за стабільної ситуації ведення
бізнесу, ресторатору доводиться застосовувати до своїх підлеглих авторитарний
стиль керівництва. Наприклад, якщо новачок влаштовується на роботу, то спочатку
його всьому навчають, і тільки потім він стає більш самостійним.
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Демократичний стиль управління: полягає в обговорені проблеми, враховуючи
думки і ініціативи співробітників щодо рішення. Виконання ухваленого рішення
контролюється і керівником, і самими співробітниками, що робить цей стиль
управління одним із найефективніших і забезпечує високу ймовірність правильних,
зважених рішень та високі виробничі результати праці. Цей стиль застосовний в
ситуаціях, коли вищий менеджмент готовий вислухати підлеглих і врахувати їхню
думку, але не вважає, що вони здатні самостійно впоратися із завданням. Наприклад,
коли керуючий рестораном виставляє коефіцієнт трудової участі кожного
співробітника, то він, безсумнівно, запитує менеджерів зміни про їхню думку з
приводу відпрацьованого місяця. Однак кінцеві показники керуючий виставляє сам,
щоб уникнути фаворитизму і однобокості в судженнях менеджерів, які працюють
кожен в свою зміну і не можуть бачити всю картину в цілому.
Ліберальний стиль управління характеризується тим, що досить тільки
поставити завдання перед підлеглими, яким дана можливість діяти на свій розсуд в
рамках наданих повноважень. Такий підхід ефективний при керівництві підлеглими
з видатними здібностями. Керівник відповідає на їхні запитання (якщо вони
виникають), але надає мінімум інструкцій. Ці співробітники високо мотивовані і
рідко потребують підтримки. Ліберальний стиль часто доводиться застосовувати в
областях, де важлива креативність. Наприклад, якщо хорошому шеф-кухарю
ставиться завдання зробити меню фірмових страв, то керуючому не варто
контролювати кожен крок фахівця. У разі надмірної опіки можна демотивувати його
і позбавити бажання творити щось нове і неординарне.
Отже, авторитарний і демократичний стилі керівництва є діаметрально
протилежними, і що тільки поєднання автократичного і демократичного стилів
забезпечує формування ефективних стилів керівництва а саме комбінованого стилю
керівництва, який базується на поєднанні авторитарного та демократичного стилів.
Це означає, що керівник за певних умов виявляє себе більше автократом, а в інших
— більше демократом. Крім того, до певних категорій працівників, що є
талановитими висококваліфікованими і достатньо вмотивованими, можна
застосовувати ліберальний стиль управління, який рідко використовується в інших
сферах підприємницької діяльності. Ефективний керівник використовує різні стилі
управління в залежності від обставин. Адже немає хороших чи поганих стилів
управління. Кожна ситуація, будь-який колектив індивідуальні, значить, таким
повинен бути і підхід управлінця до вибору свого стилю.
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ЗДОРОВЕ ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Правильне харчування – одна з умов довголіття і здорового життя. З кожним
днем правильне здорове харчування стає все більш популярним. Сучасна молодь
орієнтується на спорт і правильний спосіб життя. Тому важливим постає питання,
як зробити правильне харчування швидким.
За статистикою станом на 2018 рік майже кожен третій опитаний обирає
здорове харчування на заміну фаст-фуду[1]. Більшість з них харчуються
збалансовано. Важливо, щоб сучасні заклади ресторанного господарства
враховували нові тенденції в своєму розвитку. Зараз, це вже не просто тенденція, це
цілий рух, яке, нарешті, дістався до ринку фастфуду, змушуючи мережеві ресторани
не відставати і підлаштовуватися під бажання відвідувачів. Багато ресторанів
поспішили скоротити використання штучних інгредієнтів і представити меню з
більш низьким вмістом калорій. Зміни не обійшли стороною навіть такого гіганта,
як McDonald's. Дієтологи цієї мережі заборонили використання антибіотиків для
вирощування птиці і додали більше салатів в меню. Нові ресторани здорового
фастфуду отримали можливість конкурувати з відомими брендами, створюючи
низькокалорійне меню приблизно за ту ж ціну. Незважаючи на те, що ресторанів
здорового харчування все ще не так багато, вони швидко набувають популярності
по всьому світу.
Найчастіше правильне збалансоване харчування зустрічається в кафе чи
буфетах при спортивних залах та фітнес центрах. Ці заклади використовують тільки
очищену воду та екологічно чисті продукти для приготування своїх страв з
урахуванням всіх норм і розрахунків. Також до цих закладів відносяться бари, де
можна завжди замовити свіжий фреш чи інший збалансований напій.
Першим закладом в Україні, який почав надавати збалансоване повноцінне
здорове харчування з можливістю споживати продукцію на ходу або просто поза
межами закладу був салат-бар «Salateria».
Популярність збалансованого харчування безпосередньо пов'язана з відчуттям
гармонії, наданням бадьорості та енергії. Здорове харчування також є основною
вимогою для підтримки гарної фізичної форми, особливо в поєднанні з регулярними
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фізичними навантаженнями. У зв'язку з перерахованим, з'явився попит на здорову
їжу, на їжу, яка буде не тільки смачною, але й корисною, наповненою вітамінами і
корисними речовинами. Але, сучасній людині з її активним ритмом життя,
постійною нестачею часу, ненормованим робочим днем, складно кожен день
вигадувати собі меню. Не кажучи вже про те, щоб все це регулярно готувати, при
цьому строго стежити, щоб раціон був різноманітним і максимально корисним. Тому
виникла ціла низка компаній, які доставлять корисну і здорову їжу для Вас,
допоможуть харчуватися правильно і корисно. Тенденція до організації швидкого
збалансованого харчування спричинила розвиток і популяризацію послуг мереж
доставки готових раціонів харчування: «SERVICEDIET», «PRO.Порція»,
«WowFood», «EatEasy», «FitBox» тощо.
Для організації швидкого здорового харчування необхідно враховувати
сезонність тих чи інших продуктів. Зміна позицій меню, враховуючи сезонність –
один з методів популяризації закладів швидкого здорового харчування. Також
необхідно враховувати індивідуальність та особливості вимог клієнта. Зазвичай
швидким перекусом в людей, які харчуються збалансовано, стають різноманітні
салати та сок чи фреш.
Для збільшення кількості відвідувачів необхідно автоматизувати процеси
приготування салатів та напоїв. Також важливим елементом в зацікавленості
клієнтів є упаковка. Часто люди їдять “на ходу”, і тому упаковка має бути зручною
для такого харчування.
Також важливим елементом розвитку швидкого харчування є не тільки
створення мережі закладів швидкого здорового харчування (здоровий фаст-фуд), а
й впровадження здорового меню в заклади ресторанного господарства, які давно
займають свої позиції на ринку ресторанного бізнесу.
Створення оновленого меню чи нових позицій в готовому не тільки збільшить
кількість відвідувачів, а й розширюватиме горизонти розуміння здорового
харчування у відвідувачів.
Цікавою родзинкою може стати поєднання різноманітних колоритних смаків та
спецій, створення оригінальних страв з не менш цікавою та вишуканою подачею.
Важливим аспектом у розвитку швидкого здорового харчування також є
наявність розрахованих кілокалорій, адже ті, хто їдять збалансовано ретельно
стежать за тим, скільки вони спожили кілокалорій за один прийом їжі. Ці розрахунки
впливають на їхні подальші прийоми їжі.
Не менш важливим елементом в впровадженні та розвитку здорового швидкого
харчування є створення здорового меню для дітей. Зазвичай батьки, які самі
займаються спортом і харчуються збалансовано, привчають своїх дітей до здорового
способу життя змалечку. Тому створення такого меню ще більше зацікавить
відвідувачів відвідувати такі заклади.
Також одним з елементів розвитку швидкого здорового харчування є
впровадження в закладах замовлення «наперед» – тобто людина попередньо
замовляє собі страви і у визначений час забирає їх або споживає їх в торговій залі
закладу.
76

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Отже, всі вище наведені приклади сприяють розвитку швидкого здорового
харчування в закладах ресторанного господарства та популяризації тенденції
здорового способу життя сучасного суспільства.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБСЛУГОВУВАННЯ
В СТИЛІ FAST CASUAL
У світі постійно зростає увага до корисної та якісної їжі. Натуральність і
безпека продуктів харчування стало глобальним трендом в багатьох країнах. Люди
усвідомлено повертаються до більш здорового харчування категорично не бажають
бачити антибіотики та гормони в їжі. Тож проблема екології для ресторанного
бізнесу є досить актуальною. А саме розробки нових способів скорочення твердих
відходів, використання енергії, що викликає зростаючу потребу розвитку так званих
«зелених» ресторанів.
Мета роботи – дослідити й проаналізувати зарубіжний досвід обслуговування
в стилі fast casual.
В США, де американці в середньому їдять в барах і ресторанах 265 разів на
рік, питання впливу ресторанів не лише на економіку держави, а й на навколишнє
середовище, стоїть дуже гостро.
Особливий внесок роблять такі ресторани гіганти, як McDonald's і Burger King,
коли вони піднімають питання вирощування тварин на фермах, що не
дотримуються екологічних стандартів. В останніх новинах можна побачити, що
ресторани стають «зеленими», використовуючи новітні технології для ощадливого
використання енергії і пропонуючи більш корисну їжу, сировину яку постачають з
ферм і підприємств, що піклуються про навколишнє середовище.
Ресторани, що позиціонують себе як такі, що є «екологічно дружніми»,
намагаються зменшити забруднення повітря і води. Вони також заявляють, що
готують їжу, яка позбавлена гормонів і антибіотиків. Так, компанія Good Times
Restaurants Inc. представила споживачам справжнє, натуральне м'ясо у квітні 2015,
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і заявила, що їх постачальник Chipotle не використовує нітратів, гомонів та
антибіотиків при його виготовленні.
Ресторани також почали інформувати споживачів про походження продуктів.
Так, Lamb Weston, постачальник замороженої картоплі і овочів до ресторанів,
започаткував сайт «Trace My Fries», щоб задовільнити тих споживачів, які хочуть
знати походження їх їжі.
У Великій Британії Suzanne O’Connor – виконавчий шеф в ресторані «The
Scottish Cafe & Restaurant” зі своєю командою запустили своє власне господарство
для ресторану. Вона бачить це як можливість, щоб шефи дізналися про те, як
інгредієнти зростають - морква, капуста, буряки, боби - і дають кухарям нову
оцінку, можливість оцінити якість і поживність інгредієнтів для виробів в їх
кулінарії.
Також, американський діловий журнал «Forbes» повідомляє, що у Франції
з’явиться знак якості ресторанних страв. Уряд Франції всерйоз потурбувався про
репутацією французької кухні, і в цьому році було видано закон «Fait Maison», за
яким ресторатори зобов'язані попереджати гостей, що подана ними страва
виготовлена з використанням напівфабрикатів. У всіх ресторанних меню поруч з
назвою страви з натуральних продуктів стоятиме знак якості: зображення
сковороди і даху будинку.
У наш час ідея швидкої і здорової їжі вже перетворилася на справжню
тенденцію. Пропозиція на ринку зростає. Так, більше, ніж лише швидку їжу,
пропонує й мережа MoschMosch, яка спеціалізується на японських супах.
Управління і мінімізація відходів, а також збереження енергоресурсів є ще
одним з напрямків «зелених» ресторанів. В основному це досягається завдяки
тренінгам і бесідам з персоналом, а також використовуванню новітніх технологій
для переробки і зменшення паперових відходів, зменшення використання
електроенергії особливо в години, коли відвідувачів мало.
Сьогодні існують організації, які займаються глобальними проблемами впливу
на екологію ресторанного бізнесу. Так, в 1990 році в США було створену
організацію The Green Restaurant Association (GRA), місія якої полягає в створенні
ресторанної промисловості, що підтримує навколишнє середовище. Також зелене
управління (GRSCM) ланцюга постачання з'явилося як важлива організаційна
філософія, щоб досягти корпоративного доходу і завдань частки ринку,
скорочуючи екологічні ризики і зіткнення, покращуючи екологічну ефективність
цих організацій і їх партнер. GRSCM був визначений, як, об'єднуючи екологічні
турботи в міжорганізаційних методах управління ланцюга постачання, у тому числі
зворотне матеріально-технічне забезпечення (Sarkis і інші., 2011).
Отже, проаналізувавши досвід зарубіжних країн у ресторанному бізнесі,
можемо зробити висновок, що підтримка екології на даний час спрямована на:
- зменшення використання гормонів, пестицидів при вирощуванні продуктів;
- мінімізація відходів;
- економія енергетичних ресурсів з використанням енергозберігаючих
технологій.
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АНАЛІЗ РИНКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Процес управління ресторанним бізнесом є доволі складним та вимагає:
контролю за обліковим процесом та поведінкою персоналу, аналізу транзакцій,
обліку надходження продуктів, формування вартості страв і напівфабрикатів,
процедур списання продуктів, дотримання санітарних і технологічних норм.
Потреба автоматизації всіх цих процесів випливає з необхідності врахування великої
кількості деталей. Зручність автоматизації процесів у закладах ресторанного
господарства очевидна не тільки з погляду власника, але й з позиції клієнтів,
оскільки інформаційні системи дають змогу виконувати розрахунки з відвідувачами
оперативніше, забезпечити систему знижок для зареєстрованих клієнтів,
здійснювати обслуговування на основі черги, забезпечити меню усіма необхідними
інгредієнтами та заощадити час [1].
Ні для кого не є таємницею, що успішний ресторан – це злагоджений механізм,
який пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу
персоналу. Проте домогтися такої ефективної роботи не просто. Адже устежити за
кожним замовленням, рівнем обслуговування, роботою офіціантів і кухарів не
представляється можливим. А коли контроль над персоналом втрачений, коли облік
руху грошових коштів ведеться не дуже ретельно, ресторан несе збитки. Система
автоматизації ресторану є рішенням цієї проблеми [2].
Як видно з таблиці 1 автоматизація ресторану потрібна для вирішення
конкретних завдань, а її метою є швидке надання інформації для аналізу стану
ресурсів компанії і для ухвалення своєчасних управлінських рішень. Ключові слова
тут – «швидке» і «своєчасних». Адже, зрештою, чим швидше дізналися – тим
оперативніше відреагували. Наприклад, отримали дані про відвідування VIPклієнтів за останній місяць – вчасно зрозуміли з ким потрібно працювати, щоб не
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втратити важливу персону. І так у всіх розрізах обліку: відвідувачі, персонал,
товарно-матеріальні потоки, постачальники, фінансові показники.
Таблиця 1
Передумови встановлення систем автоматизації
Проблема
Відсутність інформації про розмір виручки
(товарообороту)
Заміна персоналом товару підприємства на власний

Наслідок
Витік (втрата) грошей прямо з каси

Недоливання і недоважування для накопичення
надлишків з метою їх подальшої реалізації

Невдоволення клієнтів якістю
обслуговуванню

Незнання персоналом асортименту та цін

Невисока швидкість обслуговування
клієнтів та їх обрахування

Відсутність інформації про товарний запаc

Розкрадання товару персоналом і
неповним асортимент закладу

Відсутність контролю підзвітних засобів

Пряма втрата грошей або товару

На облік і контроль діяльності підприємства часто
виділяються невиправдано великі людські ресурси

Неефективний перерозподіл ресурсів
та капіталів

Недоотримання прибутку

До сучасних систем автоматизації висувається ряд особливих вимог:
 Можливість здійснення управління без доступу до інтернету;
 Простота інтерфейсу, що не вимагає додаткового навчання персоналу;
 Доступна ціна;
 Можливість встановлення одночасно на POS-терміналі, смартфоні, планшеті,
ПК тощо;
 Інтеграція з 1С та іншими подібними програмами;
 Встановлення синхронізованого зв’язку з мобільними додатками з
можливістю пробивати замовлення, бронювати столики, відображати електронне
меню для відвідувачів;
 Гнучкість в налаштуванні бонусної системи тощо.
Програмне забезпечення підбирається, виходячи з фінансових можливостей
підприємства, планів розвитку та розширення — вибір досить широкий.
Популярними нині серед закладів ресторанного господарства, які частково
задовольняють перелічені вище вимоги, є такі системи автоматизації: Іiko, Jowi,
Quick Resto, Poster, Tillypad, R-Keeper, Resti, POS Sector, Рестарт – Рішення 1С-Рарус
для ресторанного бізнесу, фастфуду та громадського харчування; 1С: Ресторан, Qasl,
LeClick, АСТОР: Ресторан, Fusion POS та інші [3].
Отже, установка системи автоматизації ресторану раз і назавжди вирішить
проблеми ефективного використання робочого часу персоналу і проблему контролю
роботи
співробітників
ресторану,
спростить
ведення
управлінського,
бухгалтерського і податкового обліку. У результаті автоматизації підвищується
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якість сервісу і престиж закладу; забезпечується швидке опрацювання замовлень та
обслуговування відвідувачів; поліпшується узгодженість і контроль за роботою
персоналу; ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів; скорочуються
тимчасові витрати на пошук та аналіз інформації.
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РОЛЬ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В БІЗНЕСЗАКЛАДАХ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «БРАТИСЛАВА»
Заклади ресторанного господарства при готелях з'явилися раніше, ніж
самостійні. Однак слово «готель» тут не зовсім доречно, адже сучасні готелі пішли
від постоялих дворів, при яких обов'язково була яка-небудь харчевня. Готелі ж
продовжили цю традицію, розуміючи, що тим, хто там зупиняється, потрібно десь
харчуватися.
Готельний комплекс «Братислава» пропонує висококласний конференц-сервіс
високого рівня, розрахований на різну кількість учасників. До послуг гостей готелю
надається кілька конференц-залів, всі зали розрізняються по місткості (від 15 до 300
місць), відмінною рисою є благородство інтер'єру і максимальна технічна
оснащеність кожного з них. Усі вони вміщують комфортні меблі, фліп-чарт і екран,
також може бути встановлений подіум або президія. До послуг гостей готелю
“Братислава” входить все необхідне технічне обладнання, а також безкоштовний
WI-FI або кабельний Інтернет. Готель пропонує весь перелік послуг з харчування,
від різноманітних перерв на каву, обідів і вечерь до організації. Готель пропонує
будь-яку схему розміщення (Театр, Круглий стіл, Розсадка літерою «П», Класна
кімната і Бенкет).
У готелі є всі необхідні умови для проведення на найвищому рівні офіційних
зустрічей, семінарів, конференцій, бізнес-форумів тощо.
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На першому поверсі готелю “Братислава” працюють три конференц-зали. Зал
Форум має площу 55 кв.м. і розрахований на 40 осіб. Великий конференц-зал уміщає
110 осіб, а його загальна площа становить 160 кв.м. Третій конференц-зал - Білий, у
ньому одночасно можуть розміститися до 80 осіб, а його площа рівняється 140 кв.м.
Ще по одному конференц-залу є на 2 і 12 поверхах готелю Братислава. Зал
Галактика (2 поверх над рестораном) - найбільший, тут можуть проходити заходи із
числом учасників до 280, площа залу - 350 кв.м. Малий конференц-зал (12 поверх)
розрахований на 35 осіб, його площа 68 кв.м.
Крім того, надається повний комплекс послуг ресторанного супроводу заходів:
кава-брейки, обіди та вечері зроблять ваш захід більш приємним і ефективним.
Затишний ресторан європейського класу на 1 поверсі готелю – дивовижне місце з
унікальним дизайном в стилі королівського палацу. Зал розрахований на 300
посадкових місць і пропонує страви європейської та української кухні.
Бізнес-гості, які відвідують конференції, семінари, тренінги, наради складають
більше 50% споживачів готелю «Братислава». На ринку готельних послуг
конкуренція за корпоративних гостей досить жорстка. Робота з ними вигідна для
готелю: великі групи і регулярні поселення, навантаження восени і взимку, коли
відбувається спад туристичної діяльності.
Коли на конференції передбачена велика група учасників, послуги з харчування
надаються у вигляді кава-брейків, обідів, шведських столів. На бізнес-заходах
обмежений час для обіду, протягом 40 хвилин є можливість організувати тільки
«шведський стіл». Відновлення і певне пожвавлення у бізнес-секторі та галузі
конференцій, дозволяє визнати роботу з корпоративними гостями перспективним
розвитком готелю. Перевага проведення заходів в конференц-залах готелю
“Братислава” – можливість розміщення гостей в комфортних номерах, що дозволяє
уникнути додаткових витрат на транспорт, а також заощадити час. Не потрібно
турбуватися про комфорт гостей, адже даний готель надає тільки високоякісний
сервіс і піклується про кожного гостя.
В Україні лише 18% готелів відповідають вимогам міжнародних стандартів
якості за рівнем комфорту бізнес-класу. Майже всі висококатегорійні готелі
розташовані в Києві (такі готелі, як: “Radisson Blu Hotel”, “Русь”, “ПрезидентГотель”, “Рамада Енкор”) та найбільших регіональних центрах (Донецьку, Одесі,
Львові, Харкові, Дніпр).
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ДОБАВОК В КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБАХ
Ринок кондитерських виробів України за насиченістю і асортиментом
наближається до європейських країн. Кондитерські вироби включають близько 2000
найменувань, з яких понад 90 % ринку солодощів належить вітчизняній продукції.
Кондитерські вироби – це харчові солодкі продукти, виготовлені з різної
сировини з додаванням великої кількості цукру. Первинною сировиною для
виробництва всіх видів кондитерських виробів є цілий ряд харчових продуктів:
патока, жир, молоко, яйця, мед, борошно, горіхи, фрукти, ягоди, а також, какао-боби,
кава, коньяк, лікери та інші компоненти. Але іноді, читаючи склад цих виробів, нас
турбує вміст окремих інгредієнтів. Пальмова олія, емульгатори, тримолін,
маргарин… Деякі речовини, що входять до складу кондитерських виробів
насторожують споживачів при виборі продукції. Чи насправді вони такі небезпечні?
Актуальність даної теми полягає у визначенні якості та безпечності деяких
харчових добавок, які використовуються для виготовлення кондитерських виробів.
Мета роботи розглянути такі інгредієнти кондитерських виробів, як пальмова
олія та емульгатори, з’ясувати їх користь та шкоду.
Пальмова олія – їстівна рослинна олія, вилучена з перикарпу (з м'ясистої
частини) плодів олійної пальми (Elaeis guineensis), яка поширена в Азії, Африці і
Південній Америці [1]. М'ясиста частина плодів містить до 50% жиру. Добувається
олія методом пресування, потім її зазвичай очищують — рафінують, дезодорують,
відбілюють. Олія має біло-жовтий або жовтогарячий колір з червоним відтінком,
багата на каротиноїди і пальмітинову кислоту, твердне при температурі, нижчій за
30°C. Олія з насіння цієї пальми часто називається кістковою пальмовою або
ядропальмовою олією. Вона має характерний запах і смак горіха; часто
використовується у харчовій промисловості, а саме у хлібопекарській та
кондитерський, як замінник деяких жирів. Пальмова олія зручна тим, що її без
попередньої обробки можна використовувати для приготування кремів для тортів і
тістечок, при цьому пальмова олія зберігає всі свої корисні властивості.
Користь. Перевага використання пальмової олії – збалансований склад жирних
кислот: 50% насичених, 40% мононенасичених і 10% поліненасичених жирних
кислот. Поліненасичені жирні кислоти позитивно впливають на обмін речовин в
організмі, в тому числі й на клітинному рівні, захищають клітини від передчасного
старіння, допомагають зберегти їхню генетичну інформацію. Пальмова олія не
окислюється, тож продукти довго не псуються. Також вона корисна для серця, судин
і має протизапальну дію. Крім того, пальмова олія також містить лінолеву кислоту і
вітамін Е, які є потужними антиоксидантами і також перешкоджають синтезу
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холестерину. У пальмовій олії достатньо провітаміну вітаміну А (каротин), котрий
сприятливо впливає на зір і його гостроту. Ця речовина бере участь у продукуванні
зорового пігменту сітківки ока. Крім того, вітамін А потрібний для хорошого
імунітету, здоров’я волосся, шкіри та нігтів. А засвоюваність організмом людини
пальмової олії становить 95,8% – це один із найвищих показників! [2]
Шкідливість. Існує теорія, що вживання пальмової олії призводить до
закупорки судин, хвороб серця, порушення балансу холестерину. Втім, наразі
доведено відсутність зв'язку між споживанням насичених жирів і серцевосудинними хворобами, зокрема у здорових людей із нормальною вагою. Люди, що
мають порушений баланс жирів крові, та особи з хворобами серця, літні люди є
більш вразливими до присутності пальмової олії в їх раціоні.
Офіційні рекомендації по споживанню жирів дозволяють споживати 35-40%
енергії з жирів, але тільки 10% - з насичених жирів. Дієта, при якій калорії з жирів
становлять менше 20%, вважається також нездоровою. Проблема насичених жирів,
і пальмової олії зокрема, не в тому, що вони можуть призводити до закупорки судин,
а в тому, що є ризик вжити їх в занадто великій кількості. Як і у випадку з багатьма
продуктами, шкідлива не сама олія, а її надлишок.
Емульгатори - такий термін часто можна зустріти в складі шоколаду,
шоколадних цукерок та морозива. Досить часто вони викликають недовіру
споживачів кондитерських виробів. Емульгатори – це речовини, які сприяють
утворенню і підвищенню стійкості емульсії, тобто запобігають розшаруванню
жирових емульсій (як наприклад вода і олія). В якості перших харчових
емульгаторів використовувалися натуральні речовини. Типовими емульгаторами є
білок і жовток курячого яйця, природний лецитин, сапоніни. Одним з найвідоміших
є лецитин.
Лецитин застосовується в багатьох продуктах як складова емульгаторів.
Найбагатшими натуральними джерелами лецитину є продукти з високим вмістом
жиру, такі як яйця та яловича печінка. Інші продукти: яловичина, деякі фрукти та
овочі − містять лецитин у меншій кількості. Назва походить від грецького слова
«лекітос» (жовток яйця), який є найбільшим джерелом лецитину.
Лецитин як хімічна сполука – це фосфоліпід фосфатидилхолін. Він є складовою
усіх клітин як тварин, так і рослин. Фосфоліпіди потрібні кожній клітині живого
організму для формування клітинних мембран, які без лецитину втрачають свою
еластичність. Лецитин також захищає клітини від окиснення та є важливою
складовою кори головного мозку людини.
У промислових масштабах лецитин отримують з соєвих бобів механічним або
хімічним шляхом з використанням гексану. Насправді це побічний продукт
виробництва соєвої олії.
Лецитин соєвий - складна органічна речовина групи фосфоліпідів, він дозволяє
отримувати стійкі емульсії в системах масло-вода, що знаходить широке
застосування в харчовій промисловості при виготовленні шоколаду та шоколадної
глазурі (для зниження їх в'язкості і як антиоксидант, що перешкоджає старінню
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виробів), кондитерських виробів, маргарину тощо. Лецитин визнаний в ЄС в якості
харчової добавки E322. [3]
Користь. Дослідження показують, що соєвий лецитин має вплив на зниження
холестерину і тригліцеридів, одночасно збільшуючи HDL (High-Density Lipoproteins
– так званий «хороший холестерин») в крові. До істотного біологічного ефекту
лецитину відносять його нейротропну дію, яка проявляється в зниженні
дратівливості, стомлюваності, поліпшення показників уваги, пам'яті і здатності до
навчання. Лецитин є гепатопротектором (захищає клітини печінки), його
використовують при лікуванні хвороб печінки та жовчного міхура.
Шкідливість. Загалом, як такої шкоди соєвий лецитин не приносить, але
існують окремі випадки, де краще його застерігатися. Це можуть бути алергічні
реакції організму на сам соєвий лецитин. Більшості людей з соєвим алергіями не
потрібно турбуватися про продукти, що містять соєвий лецитин, тому що він є
побічним продуктом виробництва соєвого борошна та соєвої олії, тоді, як сама
алергія відноситься до соєвого білку. З цієї причини, будь-який продукт повинен
мати попередження: «Містить соєві продукти", якщо в його складі є соєвий лецитин.
Наукові дослідження, виконані у відповідності до сучасних стандартів
доказовості, не підтверджують негативного впливу споживання пальмової олії на
здоров’я людини, зокрема збільшення ризику серцево-судинних захворювань.
Немає обґрунтованих підстав вважати пальмову олію більш небезпечною порівняно
із іншими жирами. Соєвий лецитин цілком безпечний інгредієнт, який широко
використовується в харчовій промисловості.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Останнім часом в Україні з'явилися так звані вільні або креативні простори, які
часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe». Вони можуть
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розташовуватися в центрі міста, або в офісних центрах. Основна концепція таких
закладів - безкоштовно все, крім часу. Ці заклади працюють за системою «все
включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і являють собою
нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для фрілансерів,
стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів.
Коворкінг – це модель роботи, коли працівники залишаються вільними і
незалежними, і використовують вільний простір для своєї діяльності. Займатися
своїми справами вони можуть у коворкінг-центрах або у креативних просторах,
винайнявши робоче місце на місяць, день або декілька хвилин.
Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових, в умовах жорсткої
конкуренції, використовуються інноваційні підходи як в організації обслуговування
клієнтів, приготуванні їжі, так і в маркетингу. Саме сервіс, оперативний зв'язок,
оптимізація відвідуваності, онлайн замовлення, доставка додому, бізнесінструменти лояльності, розвиток у соціальних мережах та адаптація мобільних
гаджетів являються сьогодні основним фактором успішних концепцій.
Серед найбільш поширених інновацій у рестораннму бізнесі слід відзначити:
1) Приготування кухарем фірмової страви закладу перед публікою (поряд з
робочим місцем кухаря на кухні встановлюють камери, а по монітору на столику за
його діями спостерігають лише ті відвідувачі, кому це цікаво).
2) Інтерактивне електронне меню, яке позбавляє клієнта від великої кількості
паперових сторінок і окремих винно-коктейльних карт. Електронне меню є каналом
зв'язку між адміністрацією та відвідувачами і дозволяє рестораторам швидко
редагувати меню і вносити до нього нові страви. Клієнт може підібрати з карти вин
закладу вино за ціною, регіоном, роком врожаю та букетом, а потім до нього – страву
з меню, підрахувати калорійність страв і відразу ж побачити остаточний чек
замовлення. В очікуванні замовлення він може пограти в ігри, почитати новини,
побродити по Інтернету.
3) Використання QR-кодів. Їх можна розміщувати на будь-яких носіях.
Сканувати QR-код можна мобільним телефоном або відеокамерою ноутбука і
зберегти у закладках свого гаджета. У QR-коді можна закодувати безліч інформації
– історію закладу, авторство унікальних деталей інтер'єру, меню з детальною
інформацією про страви. За допомогою QR-кодів ресторан може сповіщати своїх
клієнтів про акції, реалізовувати програми лояльності, влаштовувати інтерактивні
опитування та голосування, отримувати відгуки про ресторан від клієнтів. Можна
познайомити відвідувачів ресторану із сайтом закладу, запросити приєднатися до
груп у соцмережах і підписатися на інформаційну розсилку. Використання QR-кодів
відкриває нові необмежені можливості для on-line взаємодії компаній із своїми
споживачами.
5) Інтерактивний стіл – сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє клієнту
обрати страву, прочитати про неї всю необхідну інформацію, зробити замовлення,
яке одразу ж відправляється на кухню, включити онлайн-трансляцію приготування
страви. Інтерактивні столи також є своєрідними посередниками між відвідувачами
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– можна знайомитися, обмінюватися цікавою інформацією, грати в шахи з
відвідувачами за сусідніми столиками.
6) Інтерактивний бар – це інформаційно-розважальна система, вбудована в
барну стійку. По суті це інтерактивний екран, який відображає відео ефекти,
характер та інтенсивність яких диктуються наявністю предметів на стійці та
поведінкою людини (склянка, ключі, мобільний телефон – усе, що залишить
відвідувач на поверхні барної стійки, влаштує світлову виставу). Призначення такої
технології – розважати клієнта і утримувати його у барі якомога довше .
7) Молекулярна кухня – суть молекулярної кулінарії полягає в тому, що в
процесі приготування використовуються новітні технології і досягнення
молекулярної хімії, що дає можливість отримати страви незвичної консистенції та
оригінальних смакових якостей. Головні прийоми цієї кухні: обробка продуктів
рідким азотом, емульсифікація (змішування нерозчинних речовин), сферифікація
(створення рідких сфер), желювання, карбонізація або збагачення вуглекислотою,
вакуумна дистиляція. Особливістю молекулярної кулінарії є те, що завдяки їй можна
суттєво розширити смакові якості продукту.
8) Використання сет-меню, як знака якості та характерної риси закладу. В
ресторанах з авторською кухнею шеф-кухарі створюють спеціальні дегустаційні
меню, за допомогою яких гості мають можливість отримати уявлення про продукти.
Сет-меню, по суті, передають атмосферу закладу, в середньому, це 8-10 страв.
Надзвичайно велику роль відіграє стиль обслуговування, одяг офіціантів,
дизайн інтер’єру. Якісно приготовлена їжа залишається важливою складовою
загальної атмосфери у закладі та впливає на рівень задоволеності обслуговування
гостей. Наголос на органічності, натуральності і свіжості продуктів. Обов’язкове
використання стандартів в приготуванні страв, відсутність хімічних добавок. При
приготуванні використовується мінімум обробки: гості хочуть відчувати смак
продуктів, а не численних спецій. А в меню – все більше страв із зелені, овочів і
фруктів. Подальший акцент на здоровому харчуванні сприятиме зростанню
кількості суп-барів, салат-барів, вегетаріанських ресторанів. До речі, овочі в Європі
зараз найпопулярніший продукт.
Безумовно, ринок ресторанних послуг України має величезний потенціал і
перспективи розвитку. З'являється все більше цікавих форм послуг, що надаються у
закладах ресторанного господарства. Завдяки цьому галузь стрімко розвивається.
Список використаних джерел
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Ресторанний бізнес Карпатського регіону за темпами розвитку вважається
найдинамічнішою складовою туристичної індустрії. Підвищена увага до цього
регіону, як до туристичного центру усієї України позитивно вплинула на розвиток
даного виду бізнесу. Але специфіка та недостатня його розвиненість привертає увагу
спеціалістів. Вони зазначають, що у розвитку закладів ресторанного бізнесу вже
досить тривалий час спостерігається вдосконалення і зміна форм роботи а також
постійний динамічний розвиток. Ресторанний бізнес на сьогоднішній день є з одного
боку найбільш прибутковим, а з іншого – найбільш ризикованим бізнесом в світі.
Слід відзначити і той факт, що не існує єдиної еталонної моделі ведення такого
бізнесу. Це ще й одна з найбільш інноваційних галузей економіки. Особливістю
сучасних тенденцій є те, що під ресторанним сервісом зараз розуміють не просто
«вид послуг», а послуги, які приносять позитивні емоції і почуття задоволення не
тільки клієнту, але і обслуговуючому персоналу [1].
Беззаперечно, що успішний розвиток ресторанного бізнесу забезпечує країні
такі переваги: дає істотну економію суспільної праці завдяки більш раціональному
використанню техніки, сировини, матеріалів; надає робітникам, службовцям і
туристам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх працездатність, зберігає
здоров’я; дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в
дитячих і навчальних закладах.
На стан ресторанного бізнесу особливо впливає розвиток туристичної сфери,
яка забезпечує робочими місцями населення. Його розвиток дає «поштовх» для
відкриття не тільки комерційних підприємств (ресторани, шашличні, вареничні,
піцерії, бістро та ін.), але разом з тим сприяє розвитку громадського харчування:
їдальні / буфети при виробничих підприємствах, студентські, шкільні. У зв’язку з
цим з’являються підприємства, які беруть на себе завдання організації громадського
харчування. Відкриваються заклади в середньому і нижньому сегменті, які
відповідають ціновим очікуванням ресторанної аудиторії. Для Карпатського регіону
нижній сегмент – це заклади із середнім чеком до 100 грн. Середньоцінові – 100–300
/ 400 грн, які діляться на три підгрупи «середній», «середній -» і «середній +». З
великим відривом йде елітний сегмент із середнім чеком 800–1200 грн на одного
відвідувача [2].
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Серед головних критеріїв, вибору місця розташування ресторанів у
Карпатському регіоні необхідно відмітити наступні:
- демографічні – чисельність населення, яке проживає в даній місцевості або
туристів, які відвідують цю місцевість;
- економічні – середній рівень доходів такого населення;
- інфраструктура – зручність і доступ з точки зору транспортного сполучення та
можливості парковки;
- аттрактивність – відміну ресторану від інших подібних установ;
- привабливість – наскільки гостинним буде здаватися установа для місцевих
жителів та туристів.
Привертають увагу наступні сучасні тенденції у форматі ресторанного бізнесу.
Перше за все найбільш популярна загальносвітова тенденція здорового способу
життя і харчування. У ресторанному бізнесі Карпатського регіону це також
проявляється дуже активно. Наприклад, у розвитку фаст-фудів, що пропагують
здорову їжу. Тут ключовим є саме психологічний момент, оскільки якщо людина
бачить, що страва приготовлена при ній, на підсвідомому рівні вона здається більш
свіжою. Також активно розвиваються м’ясні ресторани, так як на регіональному
ринку вже є вітчизняні фермери та компанії, які виробляють гідну альтернативу
дорогому імпорту як традиційній м’ясній продукції (свинина, телятина), так і
екзотичній (м’ясо страуса, жаб’ячі лапки, равлики). Вегетаріанський напрямок, як
крайній прояв тенденції здорового способу життя, також набув свого розвитку. Він
спостерігається у появі окремих страв і розділів в меню. Вегетаріанські, пісні і
дієтичні страви вже зараз користуються попитом в ресторанах. Це ж стосується і
напрямку дієтичних концепцій – безглютенових і безлактозних. Стають
популярними ресторани, які реалізують крафтову продукцію, оскільки останнім
часом менш шкідливими і навіть корисними вважаються напої, вироблені крафтово.
Тому популярним стає все, що не можна купити в магазині, а виробляється тут же
на місці, в ресторані. Це стосується лімітованих партій пива, наливок, настоянок, а
також кави і безалкогольних напоїв [3].
Проведене дослідження сучасних тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в
Карпатському регіоні продемонструвало наступні особливості:
- Щорічне проведення за участю рестораторів гастрономічних фестивалів і
акцій: «Львівська пательня», «Ужгородська палачінта», «Свято сиру і вина», «Свято
хліба», «Станіславівська мармуляда», «Закарпатське божоле» тощо. Участь
рестораторів у культурно-фестивальному житті сприяє популяризації ресторанних
закладів серед потенційних відвідувачів.
- Демократизація ресторанного бізнесу, коли за доступними цінами можна
отримати смачні страви, колоритний інтер’єр і якісний сервіс, зробила заклади
середнього цінового сегменту конкурентоспроможними по відношенню до елітних
ресторанів.
- Поділення ринку ресторанного бізнесу на три сегменти: заклади швидкого
харчування, демократичні і преміальні.
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Розвиток мережі концептуальних авторських ресторанів. Наприклад, у Львові –
це заклад пабного типу «Криївка», з українською польовою кухнею, в Ужгороді –
ресторан «Деца у Нотаря» з традиційними закарпатськими наїдками, в ІваноФранківську – «Галицька ресторація» з гуцульським меню, заклади «Львівської
майстерні шоколаду», які виробляють шоколадні вироби ручної роботи з
бельгійського шоколаду, знаходяться в Львові, Ужгороді, Івано-Франківську.
Активізація діяльності заміських ресторанних закладів, які знаходяться на
завантажених міжміських транспортних шляхах і реалізують ідею відпочинку на
природі в цивілізованому форматі.
Таким чином на сучасному етапі розвитку ресторанного бізнесу Карпатського
регіону необхідно виділити ряд напрямків, які потребують подальшого
вдосконалення:
- формування конкурентоспроможного ресторанного продукту;
- покращення системи підготовки кадрів, які працюють в ресторанному бізнесі;
- створення сучасної інформаційно-маркетингової служби у сфері ресторанного
бізнесу;
- формування високої туристичної привабливості Карпатського регіону;
- поглиблення співробітництва зі спорідненими підприємствами з країн
ближнього зарубіжжя.
Отже, покращення та розвиток ресторанного бізнесу Карпатського регіону
можливий за умов спільного прикладення зусиль приватних підприємств та органів
державної влади. Спільні зусилля необхідно скеровувати не тільки на вирішення
окремих проблем ресторанного бізнесу, але і в інтересах цілої туристичної галузі.
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ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ ПОСЛУГИ «TAKE AWAY»
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КУР’ЄРСЬКИХ СЛУЖБ В РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ
На початку свого формування ресторанний бізнес України частково ввібрав у
себе культуру обслуговування, сформовану за радянського союзу, та почав
переймати риси західних традицій. В той же час, досі спостерігається деяке
відставання у впровадженні тих чи інших іноземних ресторанних трендів на теренах
України. Відмінності української сфери HoReCa від світової, обумовлені
менталітетом, традиціями і реаліями. Останнім часом, серед українців набула
популярності послуга «take-away», що полягає у комплектуванні замовлень «на
виніс». Першопочатково дана послуга передбачала виключно комплектування
замовлень та їх пакування. В подальшому заклади почали пропонувати не тільки
комплектування замовлень «на виніс», а й доставку продукції до кінцевого
споживача.
Причинами зростання популярності даної послуги за різноманітними
дослідженнями різних науковців:
1. Зростаюча інтровертність суспільства, що характеризується зменшенням
кількості особистісних контактів поза межами власного дому, зростання кількості
«on-line» замовлень продукції ресторанного господарства;
2. Перевантажений трафік міст, що суттєво збільшує час, який споживач має
витратити на те, щоб дістатися до закладу ресторанного господарства і відповідно
впливає на рівень привабливості походу до закладу ресторанного господарства;
3. Доступність і простота здійснення «on-line» замовлень з сайту закладу, через
соціальні мережі та спеціальні додатки;
4. Штучне стимулювання попиту на послуги «take-away» самими
рестораторами, в зв’язку з постійно зростаючою вартістю оренди на одиницю площі
торгівельних приміщень.
Так, за даними консалтингової агенції «ProConsulting Group» попит на послугу
«take-away» зростає на понад 20% на рік. Проте кількість закладів, які надають
послугу саме з доставки продукції зростає повільно, що пояснюється складністю і
фінансовою затратністю організації даної послуги. Це питання вдалося вирішити за
рахунок укладання договорів про надання кур’єрських послуг компаніями UberEats
і Glovo. На сьогоднішній день сервіси з доставки їжі – сегмент українського
ресторанного ринку, який швидко розвивається.
Основними причинами зростання популярності укладання договорів на
здійснення доставки продукції зі спеціалізованими компаніями є:
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Для споживачів:
 Отримання замовлення в такий спосіб є новим досвідом для споживача, що
власне і мотивує його здійснити замовлення з міркувань цікавості;
 Порівняно швидка доставка продукції в порівнянні з сервісом, традиційно
надаваним силами виключно ресторану;
 Можливість замовлення одним пакунком продукції з різних закладів різного
об’єму.
Для рестораторів:
 Кур'єрська доставка їжі не приносить прямої вигоди закладу ресторанного
господарства, оскільки лише частково в такий спосіб відбиваються витрати на
приготування продукції. Зацікавленість рестораторів пояснюється можливістю
використання кур’єрської доставки як додаткового каналу для продажів;
 Розширення географії доставки продукції;
 Прискорення доставки продукції за рахунок здійснення доставки пішки, з
використанням громадського транспорту, велосипедів, роликів тощо;
 Перекладання відповідальності за тривалість доставки та кінцеву
температуру продукції на кур’єрську службу.
Питання, які потребуватимуть вирішення в майбутньому:
1. чи будуть служби доставки демпінгувати, як таксі Uber до цього? Відповіді
на нього поки немає;
2. чи будуть доставку оплачувати ресторани, знижуючи свою маржу, але
економлячи на зарплаті власних кур'єрів, або ж ціна збільшиться для споживача, а
може сторони поділять витрати порівну?
3. чи дана послуга «приживеться» на ринку ресторанних послуг, зважаючи на
його консервативність? Адже споживачі звикли замовляти і купувати продукцію
безпосередньо на сайті продавця, а не через сервіс доставки. І як показує практика,
будь-який новий споживчий досвід українці сприймають насторожено.
Перспективи розвитку послуги «take away», яку надаватимуть спеціалізовані
кур’єрські служби, по типу Glovo і UderEats, залежить від ряду факторів:
 наскільки швидко вони зможуть напрацьовувати базу ресторанів;
 наскільки активно і як саме будуть просувати свої послуги;
 якою буде цінова політика і на кого в результаті ляжуть додаткові витрати;
 чи зможуть витримувати заявлену якість сервісу;
 які кроки зроблять конкуренти.
Отже, на ринку ресторанних послуг України перспективним напрямком є
укладання договорів на здійснення кур’єрської доставки виготовленої продукції зі
спеціалізованими службами, а не власними силами.
Список використаних джерел
1. Vesti ukraine . фактори зростання популярності послуги «take away»
спеціалізованих кур’єрських служб в ресторанній сфері [Електронний ресурс] /
VESTI UKRAINE – Режим доступу до ресурсу: https://ubr.ua/market/trade/konetsbesplatnoj-dostavke-chto-budet-s-ubereats-i-glovo-v-ukraine-3880312.
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MODERN TRENDS IN THE RESTAURANT INDUSTRY
Every year, many publications predict food and beverage trends that will take over
the restaurant industry. Between Nation's Restaurant News, Restaurant Business, and
the National Restaurant Association, there's no shortage of predictions.
Restaurants Designed for Delivery, or "Ghost" Restaurants
As diners demand convenience, and 80% of diners place online orders from a
restaurant's website, many restaurateurs are experimenting with delivery-only restaurants,
or "ghost" restaurants. They're outsourcing delivery with companies like UberEats, and
saving money on rent as they don't have to devote square footage to customer seating areas.
Even if you aren’t contemplating delivery, the fact that more Restaurants are now
offering delivery is something that you need to be aware of, because for some of those
customers, they could have been a dine in customer, but instead, they have decided to eat
in, making it just that little bit harder for you to hit your revenue numbers.
Drones for Restaurant Deliveries
There has been a lot of progress made with Drones for Restaurant delivery in
2016. Flirtey has done commercial deliveries for 7-Eleven in the US and Dominos in New
Zealand and we expect there to be a lot more offerings around Restaurant Drone Deliveries.
Gut-friendly Menu Items
Many restaurants are embracing healthy food trends as consumers seek healthier
lifestyles. In a recent Nielsen survey 63% of Americans said they were actively trying to
eat healthier while another 49% were consciously eating products with reduced fats, gluten,
salt or sugar. As allergen-free foods become more mainstream, restaurants are also starting
to incorporate gut-friendly foods involving fermentation to improve digestion.
Farm-to-Shaker Cocktails
You've heard of the farm-to-table movement. In fact, restaurant dishes using locallysourced fresh ingredients is now a mainstay. In 2018, this trend has graduated from dining
rooms to cocktail bars. Many bartenders are now creating farm-to-shaker cocktails,
including local ingredients in their drinks.
Hyper-local Sourcing
More and more restaurants are starting to create their own ingredients from scratch.
Restaurants are opening up their own gardens, brewing their own beer on site, or creating
housemade items. This trend is called hyper-local sourcing.
Environmental Sustainability
As food giants like McDonald's and Chipotle vow to reduce greenhouse gas emissions
and restaurant waste from landfills, smaller restaurants are also taking strides towards
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environmental sustainability. Environmental sustainability is the maintenance of factors
and practices that contribute to the quality of the environment on a long-term basis.
Automation –The Rise of the Restaurant Robots.
There will be two strategies when it comes to Restaurant robots and automation.
There will be those that use the automation to increase productivity and either cut cost or
use the savings to create a better customer experience, and there will be those that will
embed the automation as a part of the experience, just as Sushi Train has.
In China many restaurants use robot bartenders.
Specialization.
Restaurants that cater for everyone are appealing to no one because they aren’t really
great at anything. We are seeing more Restaurants really focusing on being something
special to a niche market, whether it be vegan, allergy free, family friendly, menu item
specific or delivery only. It is becoming increasingly difficult to be a generic cuisine based
restaurant, without also focusing on a number of niches that can drive revenue.
Community Restaurants will become increasingly popular
Restaurants will continue to look for traction by focusing on their local market. Some
Restaurants we talk to have a target number of regular local customers per week. This
enables them to have highly predictable income and build strong relationships with a
number of local customers. They are doing this through a number of channels.
 Local networking groups
 Using local produce and leveraging the networks of the local producers
 Co-marketing activities with other local businesses
 Facebook local advertising
 Menu items that highlight the local focus of the Restaurant
 Working with local sporting clubs (vouchers for players can be very profitable)
 Drinks menus allowing them to give a similar experience to a local bar
Community Restaurants will become more important as people start to look for a way
to re engage in their physical community. Too many people are struggling with too much
Facebook and social media and too little real social interaction. The local Restaurant with
local people can really build strong bonds with a large number of regular customers buy
providing a place for people to interact. This will be an extension of the sharing table
concept – restaurants designed to create spontaneous interactions with people that have
something in common – in this case the suburb where they live.
Divergence.
Restaurants that have relied on others to do their marketing have struggled to
maintain margin and are discovering that without their own email list of customers, they
are left to the vagaries of these marketing companies and they sometimes see huge
variations in revenue on a week to week basis depending on whether or not they are
participating in a discount campaign or not.
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The same is happening with the Menus and Marketing techniques. We see many
institutional Restaurants that have been around for 20 or 30 years struggle to compete with
more agile Restaurants who are better at marketing and have a menu that is more attractive
to customers and often dovetails in with their marketing plans.
A New Look at Vegetables
Many chefs are trying to solve the problem of food wastage. Restaurant owners look
for the best solution and try to use every aspect of their ingredients to limit the amount of
food waste. To know how much money you lose because of a food waste, you need to be
aware of the food cost of each dish, drink and product which present in a restaurant menu.
You can calculate it manually or pick a POS system that will do it for you. Before you’ll
find the one, you’ll probably go through quite a few of them.
The higher the cost of the food, the lower the profit of your restaurant. So, more and
more chefs are following a "root to leaf" approach. This means using every single bit of
the vegetable. The “root and leaf” approach has brought onto restaurant menus a variety of
dishes consisting of unusual ingredients.
That is, the ingredients are familiar to everyone, but now chefs also use the bits people
usually throw away. Weird? Well, there are even cookery books dedicated to the "root to
leaf" approach. For example, carrot tops are now often used to make pesto sauce. Here is
a trend that will undoubtedly grow and expand in 2019.
Vegetarian and Vegan
Vegan and vegetarian cuisines are definitely two of the top restaurant trends in recent
years and they are not going to give up their position in 2019. They form one of the most
promising niches for small restaurants and cafes. This massive opening is basically logical
after the active promotion of healthy foods and lifestyles over the past few years. Unusual
varieties of fruit and vegetables can be used to create exciting menus.
Open Kitchen Design
The increased interest in delicious, healthy food has influenced new trends in
appearance in the restaurant business. Over the past year, the open kitchen restaurant
became one of the trending restaurant concepts in Europe and the USA. Restaurant's guests
can watch the cooking process and assess produce quality. When customers see the entire
workflow from the inside, they don't doubt the freshness of the produce and the quality of
the restaurant staff’s work.
In addition, the time spent awaiting the order is much more exciting than the view
from the window or on the TV screen. These will be a great restaurant’s advertisement.
References
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ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВІДВІДУВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Кожного дня в нашій країні відкривається і закривається безліч закладів
ресторанного господарства. Конкуренція дуже велика, і щоб вижити в ситуації, що
склалася, необхідно постійно зростати професійно. Потрібно весь час підвищувати
кваліфікацію персоналу та сприяти зростанню прибутку. У ресторанному бізнесі
важливо займатися не тільки розширенням бази клієнтів, але і не забувати приділяти
увагу своїм постійним, лояльним клієнтами. Начебто очевидний факт, але багато
рестораторів-початківців настільки захоплюються залученням нових клієнтів, що
зовсім забувають про своїх вірних відвідувачів. Але найчастіше саме від них
залежить приплив нових гостей. Якщо будуть задоволені вони, то їх друзі, і друзі
друзів також дізнаються про ваш заклад і забажають відвідати його. Переказуючи
свої враження, вони створюють той доступний і привабливий образ, який зрозумілий
їх друзям і знайомим.
Отже, серед способів для залучення і збільшення постійних відвідувачів можна
назвати:
1.Робоча атмосфера для фрілансерів. Це місце може бути особливо популярним
для фотографів, фрілансерів та інших людей, які працюють віддалено. Для цього
слід забезпечити їм робочу атмосферу – крім якісного WI-FI необхідно розмістити
велику кількість розеток, щоб можна було без видимих проблем ввімкнути на
зарядку ноутбук або будь-який гаджет.
2.Їжа на виніс. Знижка в 30-40% від основного меню приверне додаткових
клієнтів, які з певних причин в даний момент потребують їжі та напоїв з собою.
Таким чином, збільшиться відвідуваність ресторану або кафе. Сьогодні вони купили
каву на виніс, а завтра – прийшли з компанією і просиділи у Вас кілька годин.
Головне – отримати ще одну групу лояльних клієнтів, а включення до
основного меню їжі і напоїв на виніс з цим прекрасно впорається. Продаж на виніс
– відмінний спосіб просування закладу ресторанного господарства.
3.Проекційний дизайн. Що таке проекційний дизайн? Мить, і за допомогою
відеопроекції на стіну кафе або ресторан перетворюється на великий акваріум, а
через 5 хвилин перед Вашими здивованими клієнтами розстеляється зелений луг, на
якому розпускаються квіти і літають метелики; через якийсь час Ваші відвідувачі
вже в космосі серед мільйонів зірок.
Якщо розмістити у закладі обладнання для відеомеппінга, то можна точно
виділитися на ресторанному ринку. Клієнти до Вас підуть тільки заради того, щоб
подивитися на цю дивину, що безумовно збільшить відвідуваність і прибуток
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ресторану. Безумовно, використання даної унікальної технології підвищить рівень
Вашого професіоналізму в очах клієнтів, підкреслить Ваше інноваторство.
4. Більше гарної музики. Безумовно, відсутність музики або її поганий вибір в
закладі ресторанного господарства – це величезний мінус, який зробить Ваш заклад
нудним або навіть відразливим. Говорячи про музику, потрібно окремо виділити:
1. Музичний фон, який повинен бути присутнім кожен день – з відкриття і до
закриття;
2. Живу музику, яка повинна іноді звучати у закладі.
Музика не повинна заважати спілкуванню і вживанню їжі, не повинна бути
самостійним суб'єктом у цих заходах, але бути легким і приємним доповненням до
всього. З цих причин безпрограшний варіант для кафе і багатьох ресторанів –
напрямок lounge і сучасні пісні в повільній обробці.
Сама по собі жива музика є інструментом просування ресторанів і кафе. Жива
музика підвищує престиж ресторану і привертає нову аудиторію, більш забезпечену.
Кращі дні для живої музики – вечір п'ятниці, суботи та неділі.
5. Також значною популярністю користуються тематичні вечірки і шоупрограми.
Одним з прикладів можна назвати відмінний заклад Харкова кафе-ресторан
«Міське кафе 16/54». Цей заклад користується великим попитом вже декілька років
і кількість відвідувачів постійно зростає.
По-перше, цьому сприяє відмінне обслуговування персоналу, що не менш
важливо, оскільки персонал – це обличчя закладу ресторанного господарства. Багато
відгуків пов'язані саме з обслуговуванням гостей.
По-друге, це кухня: динамічна, сучасна і по-домашньому смачна. Кожен день –
новий сніданок: від американських панкейків до ізраїльського хумусу і від
турецьких буреків до китайського рамена з домашньою локшиною. А кондитерська
вітрина – це справжнє випробування: класичний наполеон або ягідний чізкейк,
французька меренга або Брауні з солоною карамеллю, італійський панфорте або
бельгійський трюфель. Також, дуже різноманітні і несподівані подарунки від шеф
кухаря.
Дизайн інтер'єру – скрізь присутнє світле дерево, створюється враження
затишку та відокремленості. У цьому кафе можна не тільки добре перекусити, але
також попрацювати за ноутбуком або почитати книгу.
У цьому закладі діє відмінний спосіб для підвищення відвідувачів – take-away,
тобто будь-яку страву можна упакувати з собою (що зручно для клієнтів різного
статусу, будь то бізнесмени або ж студенти).
Таким чином, існує багато способів для залучення нових клієнтів та збільшення
гостей взагалі, проте для того, щоб вони були дієвими необхідно максимально
намагатися підібрати ті способи та шляхи, які б відповідали типу Вашого закладу
ресторанного господарства.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Людський фактор в ресторанному бізнесі поки залишається одним з
найважливіших критеріїв успіху. Для того аби зменшити вплив людського фактору
на виконання тих чи інших процесів вимоги до персоналу уніфікують відповідно до
певних стандартних показників та фіксують в письмовому вигляді, вимагаючи їх
безумовного дотримання. Стандарти роботи ресторану — це чітко прописані
процедури кожного процесу в ресторані, а не тільки сервісу, послідовності дій, точки
контролю кожної процедури, зони відповідальності, особи, які виконують дії і які
контролюють виконання, взаємодія між процесами і підрозділами.Типи, моделі
опису стандартів можуть бути абсолютно різні: від складних, абсолютно
незрозумілих для співробітників схем HAССP до дуже докладних, прописаних
зрозумілою мовою покрокових інструкцій. Від процедур з фотографіями процесу /
процедури до стандарту в коміксах або коротких схемах [1].
У ресторанах існують основні стандарти сервісу, необхідні для безперебійної
роботи закладу. Деякі заклади використовують всі стандарти і самі їх створюють за
потребою, деякі обмежуються кількома класичними. Але, так чи інакше, стандарти
повинні адаптуватися під кожен заклад індивідуально.
Стандарти можуть бути надруковані і розкладені в папки, зібрані в цілі книги,
вони можуть являти собою прості схеми і фото, розвішані на стінах або дверях на
рівні очей співробітників. Також стандарти можуть бути автоматизовані в спеціальні
програми.
До основних стандартів можна віднести: стандарти чистоти (чистота залу,
робочих зон персоналу, вхідної групи тощо), стандарти зовнішнього вигляду (форма
персоналу, взуття, зачіски, прикраси, манікюр, макіяж тощо), стандарти
обслуговування гостей (сценарій обслуговування, конфліктні ситуації, компліменти
і лояльність, зустріч гостей з дітьми, продажу, робота з запереченнями, зворотній
зв'язок з гостем і т. д.), стандарти подачі страв та напоїв (правила виносу страв і
напоїв, компліментів і частувань, час подачі), стандарти сервірування (до приходу
гостя, під час його перебування, після прощання з гостей, у перервах між подачею
страв і т. д.) тощо.
Незважаючи на те, що стандарти роботи закладу, здавалося б, першорядна
річ,далеко не всі українські ресторатори їх дотримуються. Так, генеральний
директор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова стверджує, що
розробники стандартів часто занадто багато і хитромудро пишуть, тому більшу
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частину цих текстів довго навіть читати, не те щоб запам'ятати. Вона також
відзначає, що в зв’язку з цим 100%-ого дотримання всіх стандартів немає ні в одному
ресторані, крім "Макдональдс", та й у них бувають проколи через великий наплив
відвідувачів. І саме "Макдональдс", як перший іноземний заклад в країні, став
флагманом в стандартизації сервісу. Такої жорсткої стандартизації не вдалося
домогтися жодному ресторану. Навіть в дуже хороших ресторанах можна
періодично зіткнутися з брудним посудом або сміттям в кутах [2].
Стандартизація сервісу та конкурентна перевага закладу – взаємопов'язані речі.
Для початку потрібно отримати зворотний зв'язок від гостя, щоб зрозуміти, що і як
стандартизувати.Якщо гості очікують швидке обслуговування в денний час, то їм
важлива швидкість подачі страв.Складніше з емоційною стороною питання:
млявість і байдужість співробітника відразу перекреслить саме бездоганне
обслуговування.Ресторан, який відвідують через оптимальне співвідношення
параметрів «ціна-якість», оптимізує технологічний ланцюжок. Швидкість і простота
обслуговування зумовлюють успіх такого закладу. Зовсім інші орієнтири у закладів,
куди приходять смачно поїсти. Офіціант, який зумів красиво розповісти про страви
і щось порадити з більшою ймовірністю отримає чайові, а ресторан – постійних
клієнтів.
Проте, ресторатори часто вважають, що стандартизація процесів в закладі
вбиває творчу складову, витрачає даремно час, призводить до бюрократизації. В той
час як стандартизація – це виключно спосіб оптимізації процесів, рятівна інструкція
в нестандартній ситуації або ж керівництво до дії для стажера.
Проте, не зважаючи на бонуси впровадження системи стандартизації, аби вона
була ефективною, вона має бути продуманою до дрібниць, аби передбачити всі
нестандартні ситуації, які можуть виникнути в роботі закладу. Бо інакше, сліпе
слідування шаблонам поведінки може не відповідати місцю та ситуації і тільки
спричинити додаткові незручності і нервувати відвідувача чи колег.
Отже, стандартизація – це засіб оптимізації роботи закладу, з яким простіше
ставити чіткі завдання і контролювати їх виконання, навчати та атестувати персонал,
гарантувати постійно високий рівень якості сервісу та продукції. Проте, не
зважаючи на чисельні переваги впровадження системи стандартизації в закладі
ресторанного господарства, необхідно розуміти, що в основі успішного закладу, в
першу чергу, все-таки залишається гостинність, турбота про відвідувача і лише
потім стандарти.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ТУРИСТІВ
Хаятт Рідженсі Київ – п'ятизірковий готель, розташований в самому центрі
Києва, політичної та ділової столиці України. Вікна готелю виходять на визначні
пам'ятки архітектури. Готель знаходиться в Шевченківському районі, недалеко від
Софіївського Собору, Михайлівського Золотоверхого Монастиря та магазинів по
головній вулиці Хрещатик, в 40 км. від міжнародного аеропорту м. Києва. У цьому
10-поверховому готелі приймають гостей з 2006 року.
Організація харчування іноземних туристів має певні особливості. Насамперед,
в готелі враховують національність гостей. У кожній країні, у людей різних
національностей є властиві їм смаки у виборі продуктів харчування, приготуванні
страв, застосуванні різноманітних способів та технологічних прийомів теплової
обробки продуктів, використанні спецій і приправ.
Служба ресторанного сервісу враховує традиції харчування, американці п'ють
каву перед сніданком, а перед обідом п'ють чисту воду з льодом. Датчани, норвежці
не люблять баранину. Англійцям не варто пропонувати варені ковбаси, заливну
рибу, млинці й пельмені. Європейці та американці не люблять гострих приправ, а
вихідці з Азії - навпаки. Німцям, швейцарцям, італійцям, грекам, арабам краще
пропонувати каву, а китайцям, японцям, індійцям, корейцям - чай.
Особливу увагу в готелі приділяють туристам з різним віруванням. Так, у певні
дні та періоди не вживають їжі тваринного походження (крім меду) православні та
католики. Індуїсти не п'ють молока та не їдять яловичини. Мусульмани не вживають
свинини та алкогольних напоїв.
Враховують особливості в режимі харчування вихідців з різних країн, які
характеризуються часом приймання їжі, її калорійністю в різний час доби. Англійці,
французи, американці другий прийом їжі називають ланчем. За часом він збігається
з нашим обідом. У меню ланчу немає перших страв, є закуски, другі страви, солодкі
страви й кава або чай. Обід - за часом наша вечеря – складається із закуски, першої
та другої страви, десерту, чаю або кави.
В готелі Hyatt для організації харчування туристів рекомендуються такі
орієнтовні інтервали: сніданок - з 6:00 до 10 години; обід - з 12 до 15 години; вечеря
- з 17 год. 30 хв. до 21 години.
Врахування національних традицій харчування відображається в меню. Воно
різноманітне за днями тижня. У меню включають п'ять-шість фірмових страв і страв
на замовлення. Оптимальний варіант - складання меню, в яке б входили страви
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української національної кухні, страви європейських кухонь та страви національних
кухонь гостей.
Види сніданків, що пропонуються іноземним туристам в готелі Hyatt:
1. Ранковий чай (6.00-7.30). Пропонують гостям із Великобританії та
континентальної Європи. Подається в номер. Звичайно складається з однієї порції
чаю із холодним молоком або зі збитими вершками, кількох кексів і бісквітів.
2. Простий сніданок (6.30-10.00). Пропонують гостям із Франції й країн
Середземномор'я, США. Складається з однієї чашки напою до сніданку (кава, чай,
какао, шоколад або молоко), однієї булочки або рогалика (у Франції й Італії майже
завжди подається круасан).
3. Складний сніданок (6.30-10.00). Класичний вид сніданку. Складається з
напою (кави, чаю, какао, шоколаду або молока), вершкового масла, мармеладу або
меду, печива.
4. Додатковий сніданок (6.30-10.00). У доповнення до складного сніданку
додається одна склянка фруктового або овочевого соку, лоток з ковбасою або сиром,
яєчна страва (яєчня або омлет, відварне яйце), а також йогурт, вівсяні пластівці, сир.
5. Розширений сніданок (6.30-10.00). У меню передбачені фруктові й овочеві
соки, шинка, сир, ковбаса, страва з яєць, сир, йогурти, кукурудзяні пластівці з
молоком. Деякі зі страв готують за індивідуальними замовленнями споживачів.
6. Сніданок із шампанським (10.00 - 11.30). Складається з гарячого напою,
алкогольного напою (шампанське, вино), холодних закусок і гарячих страв, десерту.
Подається при наявності якогось приводу, наприклад, дня народження одного з
учасників трапези.
7. Пізній сніданок (10.00 і 14.00). Є альтернативою сніданку й обіду.
Складається з гарячих і холодних напоїв, булочки, масла, джему, ковбаси, сиру,
супу, гарячих м'ясних страв, десерту.
При організації сніданку, обіду і вечері в готелі використовуються наступні
методи обслуговування:
- «а-ля карт» - меню вільного вибору;
- «а-парт» - попереднє замовлення;
- «табльдот» -фіксоване меню;
- «шведський стіл» – гості мають змогу особисто обрати страви на свій розсуд
із великого асортименту.
Ще одна особливість обслуговування іноземних туристів в готелі Hyatt полягає
в тому, що офіціанти та метрдотелі допомагають вибрати страву з меню з
урахуванням традицій кухні туристів і вміють запропонувати страви національної
української кухні. Це вимагає від персоналу вміння орієнтуватися в особливостях
кухонь народів світу та знання іноземних мов. Тому в даному закладі працюють
лише висококваліфіковані професіонали.
Організація харчування груп іноземних туристів здійснюється в окремих залах
або за спеціально виділеними столами у загальному залі. На один зі столів у залі,
призначеному для груп іноземних туристів, або на столиках в загальному залі
ставляться на підставці національні прапорці країни, з якої прибули туристи. Вони
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допомагають туристам краще орієнтуватися в залі і безпомилково зайняти місця за
своїми столами.
Таким чином, готель Hyatt є одним із провідних готелів Києва, що застосовує у
своїй діяльності міжнародні стандарти обслуговування і приділяє особливу увагу в
обслуговуванні іноземних туристів.
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БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На сьогоднішній день харчова геномика довела не тільки взаємозв'язок
харчування з людським геномом, але і можливості запобігання індукованих
неправильним харчуванням захворювань. Серед хвороб, пов'язаних з неправильним
харчуванням, лікування яких може бути модифіковано впровадженням
персоналізованого харчування є целіакія - хронічне, генетично детерміноване
захворювання, що проявляється у стійкій непереносимості глютена (злаковий білок
пшениці, жита, ячменю, вівса) з розвитком атрофії слизової оболонки тонкої кишки
і пов’язаного з ним синдромом мальабсорбції [1].
За даними Всеукраїнського товариства целіакії щороку 450 тисяч українців
страждають на це захворювання. Найбільш часто захворювання виявляється у дітей
у віковій групі від півроку до 2-х років, у яких розвивається постійна
непереносимість глютену. В останні роки середній вік пацієнтів, у яких
діагностується целіакія, становить 45 років, а у 25% целіакія виявляється у віковій
групі старше 60-ти років.
Єдиним способом лікування цього захворювання і профілактики всіх його
важких ускладнень є строге і довічне дотримання безглютенової дієти. При цьому з
раціону виключаються всі продукти з пшеничного і житнього борошна, вівса,
ячменю. Серед злакових культур дозволено вживати гречку, кукурудзу, рис. Молоко
102

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

і молочні продукти виключають, оскільки целіакія часто супроводжується
гіполактазією. Використовують свіжий кисломолочний сир у натуральному вигляді
і у виробах, масло вершкове [2].
На жаль, в Україні виробництво безглютенових виробів неналагоджене,
потреби населення в безглютенових продуктах забезпечуються за рахунок продукції
іноземного походження. Поряд з готовою продукцією, в Україну постачаються
суміші для приготування хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів.
Насичення ринку безглютеновими харчовими продуктами – одна з проблем що
поставлена життям перед науковцями і промисловістю країни. Особливу увагу, на
наш погляд, слід приділити хлібопекарській продукції та борошняним
кондитерським виробам (БКВ), які є найбільш повсякденно вживаними і виступають
головним джерелом глютену, бо включають пшеничне борошно як основний
сировинний ресурс.
У загальній структурі ринку БКВ кекси займають до 15% загального обсягу
виробництва. Ці вироби мають приємний зовнішній вигляд і смакові властивості,
добре засвоюються організмом людини і тому користуються популярністю у
населення.
Аналіз літературних джерел свідчить, що використання безклейковинного
борошна у виробництві борошняних кондитерських виробів, зокрема кексів на
хімічних розпушувачах, викликає низку технологічних проблем і потребує
різноманітних допоміжних засобів щодо поліпшення структури безглютенового
тіста.
Справа в тому, що клейковина пшеничного борошна (глютен) володіє
унікальними технологічними властивостями, які відіграють важливу роль у
формуванні структурно-механічних властивостей борошняного тіста та текстури
готових виробів. Гліадин пшениці (проламіни) несе відповідальність за зв’язаність
тіста, глютенін (глютеліни) – за опір тіста розтягуванню. Поєднання цих двох білків
надає тісту унікальних в’язко-пружних властивостей і здатність утримувати газ.
Після гідратації і перемішування білки безклейковинних сортів борошна не
розвиваються у в'язко-пружну мережу, як протеїни пшениці [3].
Визначено кроки щодо регулювання структурно-механічних властивостей
безглютенового тіста. По-перше, це застосування борошняних сумішей, а не
окремих видів безглютенового борошна, що дозволяє суттєво поліпшити харчову та
біологічну цінність, структуру виробів; розширити сировинну базу та асортимент
готової продукції [4].
Підвищити гідратаційну здатність безглютенового тіста можна додаванням
білкових речовин [5].
Спосіб одержання нового борошняного кондитерського виробу –
беглютенового кексу - здійснюється наступним чином: розм’якшене вершкове
масло і цукор-пісок збивають протягом (10…15)·60 с, з’єднують з попередньо
протертим МБК сколотин і продовжують збивання до однорідної маси. Потім
додають меланж, соду, амоній, ретельно перемішують, всипають суміш
кукурудзяного та рисового борошна і замішують тісто протягом (3…5)·60 с. Тісто
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розкладають у підготовлені форми і випікають за температури 160…170°С
протягом (25…30)·60 с. Готові кекси посипають рафінадною пудрою і реалізують.
Протирання МБК сприяє утворенню дрібнодисперсної маси, яка рівномірно
розподіляється у тісті, і дозволяє отримати гарні формуючі властивості тіста, а також
компенсувати негативний вплив теплової обробки, яка ускладнює засвоювання
білків молока організмом людини.
При оцінюванні органолептичних показників модельних харчових композицій
безглютенового кексу з використанням МБК сколотин за контроль обрано кекс
«Сирний», виготовлений за традиційною технологією.
Одержані вироби характеризуються гарним зовнішнім виглядом, випуклою без
розривів поверхнею, щільним м’якушем жовтого кольору з текстурою, що адекватна
традиційному кексу «Сирному».
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НОВИЙ РЕСТОРАННИЙ ТРЕНД – ОРГАНІЧНИЙ ПОСУД ІЗ ВИСІВОК
Дуже часто власники мережі ресторанів швидкого харчування та споживачі їх
продукції зустрічаються з проблемою утилізації посуду одноразового використання.
Пластик однозначно має безліч цінних застосувань, але в більшості випадків
його використання є необдуманим та недоцільним. Адже кожну хвилину в світі
купується 1 мільйон пластикових пляшок, щороку – використовується 5 трильйонів
одноразових пластикових пакетів. З усього коли-небудь виробленого в світі
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пластика перероблено лише 9%. Близько 12% було спалено, а решта 79% накопичилися або на звалищах, або в навколишньому середовищі. Згідно з
недавніми глобальними дослідженнями - найпоширенішим видом пластику, який
зустрічається в навколишньому середовищі є бички від сигарет. Наступними за
частотою виявлення виявилися пляшки від напоїв і кришки від них, упаковки від
продуктів харчування, пакети, кришки від кави, трубочки для пиття і палички для
розмішування. Багато з нас щодня користуються цими предметами навіть не
замислюючись про те, де в результаті ці речі можуть опинитися і скільки шкоди
принести навколишньому середовищу [1].
Асортимент пластикових виробів, які широко використовуються, в тому числі
і в закладах ресторанного господарства, та суттєво забруднюють навколишнє
середовище є вичерпним:
 Пінополістирол (ПСБ, англ. - EPS) - захисні пакувальні матеріали,
стаканчики для гарячих напоїв;
 Полістирол (ПС, англ. - PS) - одноразовий посуд та прибори, стаканчики;
 Поліпропілен (ПП, англ. - PP) - упаковки від чіпсів, тарілки для
мікрохвильовок, відерця з морозивом, кришечки від пляшок;
 Поліетилен низької щільності (ПЕНЩ, англ. - LDPE) - кульки і пакети, лотки,
контейнери, харчова плівка;
 Поліетилен високої щільності (ПЕВЩ, англ. - HDPE) - пакети для заморозки,
контейнери від морозива;
 Поліетилентерефталат (ПЕТ, англ. - PET) - пляшки для напоїв, харчові
контейнери, підставки в коробках цукерок.
Половина всього пластика, виготовляється з розрахунком бути викинутим
відразу після першого використання. І коли в магазинах вже почали пропонувати
замість пластикових пакетів паперові, що не викликало ніякого дискомфорту
споживачів, то заклади ресторанного господарства зіткнулись з рядом проблем:
 Відсутність
конкурентоздатних
аналогів
одноразового
дешевого
пластикового сміття, які б володіли високими споживацькими якостями;
 Відстуність місць для здачі пластивого сміття для його переробки;
 Відсутність свідомого самообмежування споживання пластикових виробів
споживачами через необізнаність і відсутність споживчої культури.
Часткове вирішення перелічених проблем запропонувала компанія Biotrem.
Науковці компанії розробили технологію посуду одноразового використання із
висівок. Особливістю цього посуду є те що він створений на органічній основі,
швидко розкладається, і його можна використовувати як корм для тварин. Фірма
Biotrem винайшла спеціальну технологію виготовлення одноразового посуду, яка
дозволяє виготовляти посуд з пшеничних і кукурудзяних висівок, продуктів
переробки маніоку, а також полімерів на рослинній основі. Фірма зазначає, що з
однієї тонни пшеничних висівок можна зробити до 10 тисяч тарілок. Це легкий,
цупкий одноразовий еко-посуд, котрий розкладається за 30 днів. Чудова
альтернатива пластиковим тарілкам, які можуть лежати у землі до 500 років. Він
їстівний і пахне пшеничними висівками. Після використання даного посуду, ним
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можна годувати тварин і птахів, або їсти самим. На відміну від пластикових і
паперових тарілок, даний посуд добре тримає форму, є твердим, в ньому можна
розігрівати і запікати їжу [2, 3].
Набір екологічного посуду складається з тарілок, чашок, виделок і ложок.
Посуд з висівок твердий й міцний, в ньому можна розігрівати їжу.
Компанія Biotrem має власний завод в Польщі та постачає свою продукцію
мережам ресторанів і роздрібним продавцям. Цим винаходом зацікавилися і
українські науковці. Таким чином в Суммах було винайдено їстівні пакети. Смакові
якості все ще вдосконалюють, тож поки що пропонують їх використовувати просто
як тару, безпечну для довкілля. Винахідники запевняють, що у природі пакети
розкладаються впродовж одного місяця. На зразок гранульованого пластику, з якого
і роблять поліетиленові та пластикові предмети, сумські науковці зробили
полісахарид у гранулах. Для виробництва пакетів його розмочують водою та кладуть
під прес. З якої сировини студенти видобувають полісахариди – винахідники
тримають у секреті, інакше технологією можуть скористатися конкуренти. Перші
вдалі пакети зберігаються в лабораторії уже більш як місяць, не втративши ані
зовнішніх, ані практичних властивостей. Тепер працюють над смаковими
властивостями еко-тари, щоби за потреби нею можна було перекусити [4].
Отже, як в планетарних масштабах, так і масштабах закладу ресторанного
господарства, необхідно боротися з потоком пластику саме у його витоків, на етапі,
коли потреба у ньому тільки виникає, а не наприкінці, коли вже постають питання
«як і де утилізувати сміття?». В зв’язку з цим, важливо вже сьогодні оцінити по
достоїнству переваги органічного посуду, в тому числі і на основі висівок, як
альтернативу одноразовому пластиковому посуду.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів» всі оператори ринку харчових продуктів мають до 20
вересня 2019 року мають запровадити систему НАССР не тільки на харчових
підприємствах, а і в закладах ресторанного господарства.
HACCP (англ. HazardAnalysisandCriticalControlPoint) - 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.
Принципи HACCP - це фокусування на ідентифікації, моніторингу та контролі
небезпек в критичних контрольних точках визначених скрізь виробничий ланцюг.
Що це означає для рестораторів? Виникає нагальна необхідність розроблення і
реєстрації технічної документації для найважливіших (критичних) процесів в
ресторані. Система HACCP в закладі залежить від формату закладу, де деякі
критичні процеси можуть відрізнятися. Відповідно до цього перелік документації,
яку необхідно розробити, має включати:
 загальний порядок використання обладнання на кухні і барі;
 інструкції для персоналу для дотримання гігієнічних норм;
 система моніторингу за чистотою в приміщенні і правила для її підтримки;
 інструкції з приготування страв;
 порядок отримання продукції від постачальників;
 транспортування сировини;
 процес і температура зберігання продуктів;
 терміни приготування та подачі страв.
Для впровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів
необхідне, насамперед, навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу,
що виконує роботи, що впливають на безпеку продуктів і персон, відповідальних за
здійснення оперативного контролю. Може виникнути необхідність у зміні
технологічних процесів або методів упаковки, перегляд вимог до постачальникам
сировини і матеріалів, або навіть і в заміні виробничого обладнання або
перепланування приміщень.Але найважливішим, напевно, є те, що в процесі
впровадження системи змінюється психологія співробітників всіх рівнів, приходить
усвідомлення важливості питань, пов'язаних з безпекою продукції, формується
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розуміння того, яким має бути сучасне управління організацією для досягнення
максимальної результативності забезпечення безпеки харчових продуктів.
Переваг від використання системи НАССР:
 НАССР є систематичним до забезпечення безпеки харчових продуктів;
 акцентування уваги на забезпечення безпеки при виробництві і реалізації
продукції;
 оптимізація внутрішніх ресурсів підприємства;
 покращує планування і сприяє зниженню кількості подальших перевірок;
 правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити
приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;
 підвищення довіри споживача до наданої продукції або послуги;
 зменшення втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними
санкціями і судовими позовами;
 поліпшення документації;
 НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості у
відповідності зі стандартами серії ІSО 9000;
Основні недоліки НАССР:
 потребуєтехнічних, людських та матеріальнихресурсів, які не
завжди є доступними для організації;
 вимагаєвисокихзусильіззалученняусіхелементіворганізації;
 потребуєдужебагато часу;
 залучаєзміни у відношенні;
 вимагаєдеталізованихтехнічнихданих та їхпостійногооновлення;
 потребуєсконцентрованоїдіїусіхучасниківхарчовоголанцюга;
 потребуєзбереженняінформації для простого шляху впровадження.
Зрозуміло, що ресторатор зіткнувшись з переліком необхідної документації, яку
треба розробити може вирішити не впроваджувати систему, проте в такому випадку
згідно зі Статтею 65 Закону України передбачені штрафи для: юридичних осіб в
розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 126 000 грн;
фізичних осіб (ФОП) в розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат або 63 000
грн.
Отже, впровадження програми НАССРнеобхідне. По-перше, це ще один крок
до інтеграції міжнародних стандартів в сфері безпеки харчових продуктів, по-друге,
оскільки в Україні вже немає органів санстанції, тепер кожен власник самостійно
створює і підтримує систему НАССР для ресторану і несе відповідальність в разі
будь-якого події, по-третє, раптова перевірка контролюючими органами в результаті
передбачатиме значні фінансові витрати.
Список використаних джерел
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РІВЕНЬ ДОХОДІВ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Високий рівень технологізації суттєво відзначається на житті сучасної людини.
Здається, що кожен крок кожної окремої людини зараз можна дізнатись через
сторінки браузера. Звичайно, що це не оминуло і професійні сфери. Це не оминуло і
заклади ресторанного господарства. Будь-яка людина сьогодні може дізнатись усю
доступну інформацію про той чи інший заклад за допомогою рухів пальців по
клавіатурі комп’ютера чи екрану смартфона.
Метою дослідження є визначення характеру впливу доступності інформації про
заклади ресторанного господарства на ефективність їх підприємницької діяльності.
За основу свого дослідження я взяла вже відомий експеримент, тривалість
якого складає 10 років. Менеджер одного з відомих американських ресторанів ще у
2004 році виявив цікаву статистику, що на обслуговування одного окремого клієнта
витрачається більше часу порівняно з минулими роками. Експеримент, або ж дослід,
продовжувався аж до 2014 року. Коли настав час аналізувати результати, спочатку
фахівець зробив висновок, що річ у нестачі кухарів, недостатній кваліфікації
обслуговуючого персоналу та надто великим потоком відвідувачів. Проте, уважно
вивчивши записи з камер відеоспостережень, менеджер був шокований виявленими
результатами.
Для початку слід зауважити, що середня кількість відвідувачів для цього
ресторану складала 45 осіб. Саме таку кількість було обрано для аналізу даних
дослідження. Для більшої наочності я візьму дані за перший та останній рік цього
експерименту, тобто за 2004 та 2014 роки. Обраними методами досліджень бути
аналіз, синтез та статистичні методи.
У 2004 році з 45 відвідувачів в середньому троє просили змінити місця їх
посадки. На вибір страв з меню витрачалось від 8 до 10 хвилин. Офіціанти, як було
відзначено, приймали замовлення дуже швидко та якісно. На приготування закусок
кухня витрачала від 5 до 10 хвилин, за середніми даними – 6 хвилин. Звичайно, що
приготування більш складних страв займало відповідно більше часу, проте персонал
ресторану заздалегідь попереджував їх про це. З 45 гостей двоє, отримавши свої
замовлення, визнавали їх недостатньо гарячими та відправляли назад свої
замовлення. Після закінчення прийому їжі до 7 хвилин витрачалось на розрахунок
гостем за своє замовлення та виходу із закладу. Як середній час прийому та
виконання одного замовлення було визначено 1 годину 05 хвилин [1].
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Дані 2014 року суттєво відрізняються. З тих же 45 відвідувачів вже близько 18
осіб просили пересадити їх за інший столик. Отримавши меню, близько 75%
відсотків клієнтів не починали одразу ознайомлення з ним, а витрачали деякий час
на дзвінки та переписки у своїх смартфонах. З 45 гостей в середньому 7 скаржились
на проблеми з підключенням до бездротових Інтернет-мереж. Вирішення кожного
такого питання в середньому займало близько 5 хвилин. 21 хвилину в цілому займає
прийом офіціантом замовлення. Прошу взятидо уваги, що швидкість та якість
роботи офіціантів навіть підвищилась, проте час, який обслуговуючий персонал
ресторану витрачав на очікування замовлення клієнта, що був постійно зайнятий
своїм смартфоном, суттєво збільшився. Час, який витрачався на приготування
закусок та більш складних страв, порівняно з 2004 роком не змінився. 26 з 45 гостей
після отримання замовлення витрачають час на фотографії їжі, 14 з 45 гостей
витрачають цей самий час на власні фото та фото один одного з їжею. Сумарно це
займає близько 10 хвилин часу. Після усіх цих дій 20% гостей просять розігріти
страви, у чому б не було необхідності, якби вони раціонально витрачали власний
час. Майже половина клієнтів просять офіціантів зробити групове фото, після чого
чверть з них просять його перезняти. У загальному, це витрачає понад 7 хвилин
офіціанта за кожним окремим столиком, що не дає можливості одночасно
обслуговувати інших гостей. 20 хвилин витрачається гостями на оплату замовлення
та вихід з ресторану. При цьому через зайнятість із своїм смартфоном 8 з 45 клієнтів
стикаються з іншими клієнтами, таким чином збільшуючи час їх перебування у
закладі. Як середній час прийому та виконання одного замовлення було визначено 1
годину 55 хвилин, що майже вдвічі більше від даних 2004 року [2].
Отже, смартфони, звичайно, полегшують життя громадян. Використання
девайсів для доступу до мережі інтернет дозволяють людям володіти безмежними
об’ємами інформації. Проте, якщо брати до уваги їх вплив на заклади ресторанного
господарства, смартфони здебільшого шкодять. Зрозуміло, що відгуки інших
клієнтів допомагають визначитись із закладом, який людина відвідає.
Безсумнівно, гаджети дозволяють майбутнім клієнтам дізнатись усю необхідну
інформацію про заклади, наприклад, цінову політику та години найбільшої
завантаженості. Але якщо брати до уваги вплив соціальних мереж на власне заклади
під час перебування гостя в них, це ні в якому разі не йде на користь закладу. Через
те, що час, витрачений на обслуговування одного клієнта збільшується майже вдвічі
в результаті використання гаджетів, що виключає зростання обертання одного місця
в закладі, так як місця довше залишаються зайнятими. Тож, це веде до прямого
зменшення потоку клієнтів. Окрім того, усі ці нюанси безпосередньо впливають на
втомлюваність обслуговуючого персоналу – персоналу кухні та офіціантів, – адже
значно збільшують обсяг їх роботи та час простою без роботи.
Звичайно, не слід забувати про користь мережі у сучасному світі, проте треба
розуміти, що час, приділений смартфону, – це час, який цей заклад міг приділити
іншому клієнту. А без цього прибуток закладу буде швидко зменшуватись.
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НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА В РЕСТОРАННОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Менеджер - це управлінець ринкового спрямування, який активно впроваджує
ефективні ідеї господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного
прогресу, виважено враховує зміни у зовнішньому середовищі, своєчасно впливає
на кон'юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничогосподарську діяльність з урахуванням вимог ринку.
Менеджер в закладі ресторанного господарства поєднує функції адміністратора
залу і керівника персоналу. Координує роботу офіціантів, кухарів і барменів.
Розставляє працівників по позиціях і стежить, щоб кожен з них мав у своєму
розпорядженні всю необхідну інформацію про фірмові страви та корегує «stop-list».
Контролює, щоб в ресторані завжди був необхідний запас алкоголю, напоїв і т. п.
Крім того, менеджер ресторану – цеще й обличчя ресторану. Він вітає і зустрічає
гостей, підтримує з ними розмову, допомагає у виборі столика і підказує, що варто
скуштувати в першу чергу. Хороший менеджер повинен знати в обличчя постійних
відвідувачів ресторану, їх смаки та побажання. Від його професіоналізму також
залежить перше враження гостей.
Численні дослідження у західних країнах стосовно якостей, необхідних
успішному менеджеру, дозволяють лише приблизно визначити основні з них [1]:
1) технічні здібності (здатність кваліфіковано, зі знанням справи виконувати
роботу на своїй ділянці, здійснювати технічні прийоми конкретної діяльності);
2) аналітичні здібності (здатність ідентифікувати ключові чинники тієї або
іншої ситуації, визначати їх взаємодію, а також ті з них, що вимагають найбільшої
уваги);
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3) діагностичні здібності (здатність діагностувати проблеми організації,
тобто визначати їх симптоми та причини виникнення);
4) здатність взаємодіяти з людьми (здатність налагоджувати контакти та
будувати стосунки із співробітниками організації);
5) концептуальні здібності (здатність усвідомлювати причинно-наслідкові
зв’язки в організації, шляхи координації діяльності окремих частин організації,
досягнення поставлених цілей найбільш продуктивним способом).
Зазначені здібності необхідні менеджерам на різних рівнях управління
організацією у різному ступені (див. рис. 1).

Рис. 1. Відповідність здібностей рівням управління
Сфера ресторанного обслуговування має свої особливості, а відтак менеджери
цієї галузі повинні володіти спеціальними навичками[2]:

Далекоглядність.Наприклад, беручина роботу студента, менеджер
ресторану повинен враховувати, що закриє вакансію лише частково і в майбутньому
все рівно доведеться компенсувати робочі години іншими співробітниками.

Харизма, лідерські якості. Клієнти і персонал повинні слухати менеджера
не тільки тому, що він головний, але і тому, що він – людина з багатим життєвим
досвідом, у нього жива і грамотна мова, гарне почуття гумору тощо.

Енергійність та витривалість. У менеджера ненормований робочий
графік, постійне завантаження і понаднормова робота. Він приходить першим і йде
останнім.

Фінансова грамотність. Менеджер відповідає за здачу касових змін,
списання продуктів і прийом товарів.

Уважність. Увага до дрібниць і швидка реакція - незамінні навички
хорошого керівника ресторану.
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Співчуття. Менеджер повинен бути строгим, але не бездушним роботом.
Не обов'язково бути психологом, але бажано вміти слухати, багатьом вже цього буде
достатньо.

Тактовність. Необхідно вміти спілкуватися з людьми різних верств
населення, тримати дистанцію в розмові так, щоб гості розуміли, що з ними говорить
не звичайний офіціант. Але в той же час проявляти увагу до їх проблем та побажань.
Отже, класичний набір навичок менеджера сформований класичною школою
менеджменту є актуальним і сьогодні. Однак сфера ресторанного обслуговування
має свої тенденції розвитку і фактори успіху, що зумовлює особливий набір навичок
менеджерів.
Список використаних джерел
1. Ткачова С.С., О.П. Ткаченко - Менеджмент підприємств ресторанного
господарства — Харків, 2009.
2. Журнал “Ресторатор” - Основныенавыки ресторанного менеджера нового
поколения — 11.2018.
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СЕКЦІЯ 3
Туристичнорекреаційний ринок:
пошуки, проблеми,
перспективи розвитку
економіки туризму в
сучасних умовах
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Радченко Я. Ю., к.е.н., Гузенко Г. М.,
к.е.н., доц., Кривошеєва Н. М., спеціаліст
вищої категорії
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ
м. Харків, Україна
ІННОВАЦІЙНИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
У ринкових умовах сфера послуг є одним із найважливіших секторів економіки
країни, що представляє собою сукупність галузей народного господарства, які
здійснюють відтворення різноманітних видів послуг, спрямованих на задоволення
потреб суспільства.
Високоприбутковим сегментом сфери послуг і тим, що динамічно розвивається
є туризм. У наш час туристична галузь утворила 12% світового валового
внутрішнього продукту і поглинула 13% витрат споживачів [1]. І сьогодні ця галузь
відіграє провідну роль у соціально-економічному житті України, оскільки в своїх
межах вона інтегрує напрацювання культурної, економічної, інвестиційної та
інфраструктурної сфер.
Конкурентоспроможність будь-якого підприємства визначається такими
факторами як якість, асортимент продукції, рівень цін та ін. Але в сучасному
суспільстві в умовах жорсткої конкуренції одним з основних чинників успіху
підприємства є його позитивний імідж. Фактори іміджу найчастіше є вирішальними
в боротьбі за конкурентні переваги підприємства і стають найважливішим способом
управління суспільною довірою. Тому питання формування позитивного
інноваційного іміджу фірми на сьогоднішній день є актуальним.
Позитивний сприятливий імідж компанії є важливим фактором ефективного
управління,
досягнення
стратегічних
його
цілей,
що
забезпечує
конкурентоспроможність підприємства, привертає увагу споживачів і партнерів,
збільшує обсяги продажу, полегшує доступ до ресурсів (фінансових, інформаційних,
людських, матеріальних) та ведення комерційних операцій.
Імідж – це «образ» товару, послуги, підприємства, людини, сума вражень, які
складаються у свідомості людей і визначають ставлення до них. Товари та послуги
підприємства, чий імідж отримав визнання споживачів, забезпечують надалі довіру
споживача відповідної фірмової та торгової марки і міцне становище на ринку.
За визначенням Всесвітньої організації з туризму, імідж країни – це сукупність
емоційних та раціональних уявлень, які виникають зі співставлення всіх ознак
країни, власного досвіду та чуток, які впливають на створення образу [2].
Імідж туристичного підприємства – це образ компанії в тому вигляді, в якому
його сприймає клієнт і часто є його найбільш важливою конкурентною перевагою.
Позитивний імідж туристичної фірми – фактор лояльності клієнтів, мотивуючий їх
звернення в конкурентну фірму для вирішення проблем свого відпочинку.
115

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Актуальність формування інноваційного іміджу полягає в тому, що в умовах
жорсткої конкурентної боротьби виробників за споживача все більш важливим
елементом іміджу стає його інноваційний потенціал, в зв’язку з чим виникає
необхідність створення не просто позитивного іміджу, а образу лідера, «новатора».
Більшість вітчизняних туристичних компаній зводять процес формування
позитивного іміджу до зовнішніх атрибутів, тоді як використання інновацій є
інструментом створення сприятливого іміджу.
Інноваційний імідж – це не просто позитивний образ, це образ лідера в
туристичній сфері, який зможе надати своєму клієнтові новий, унікальний
туристичний продукт, що являє собою виражену сукупність всіх матеріальних і
нематеріальних елементів. Підприємства сфери туризму, які хотіли б існувати на
ринку, мають завдання продавати гостинність. У зв’язку з цим зростаюча
обізнаність, підвищена потреба потенційних клієнтів спонукають туроператорів до
інновацій і нововведень.
Звісно, що інноваційний імідж підприємства туристичної сфери формують
наступні чинники:
1. Застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Прикладом
може бути застосування е-туризму, е-подорожей і туристичних інформаційних
систем. Е-туризм – це онлайнова служба, інтегруюча туроператора, турагента, що
здійснює прямі продажі туристичного продукту кінцевим споживачам. Е-подорожі
– інформаційна служба, яка функціонує в режимі онлайн, що надає консультаційні
послуги з питань та виникають у клієнтів при плануванні туристичних поїздок і
подорожей.
З тактичної точки зору е-туризм і е-подорожі є е-комерцією і застосуванням ІКТ
для максимізації ефективності туристичної організації. Стратегічно – кардинально
змінюються бізнес-модель і стратегічні взаємини туристичних організацій з усіма
зацікавленими сторонами, інструментами формування інноваційного іміджу.
2. Унікальність створюваного туристичного продукту. Перевагою інновацій є
створення саме такого продукту, що забезпечує можливість реалізувати
індивідуальний підхід до клієнта, враховуючи особистісні переваги конкретного
споживача. Напрями створення унікального туристичного продукту диктують
переваги клієнтів. Це може бути агротуризм (реконструкція старовинних промислів
з проживанням в сільській місцевості і знайомство з місцевим колоритом: участь в
рибалках, полюваннях, відвідування лазні, збір лікарських трав і т. д.) [3], мілітарітури (відвідування музеїв воєнно-історичного профілю в поєднанні з
інтерактивними програмами - стрільбою з бойової зброї на спеціальних полігонах),
стрибки з парашутом, тури по паранормальних місцях і т. д.
3. Якість продукту. Стратегічна мета будь-якої інновації – підвищення якості в
туризмі, що проявляється у створенні доступного туристичного продукту.
Впровадження інноваційних технологій у практику надання туристичних послуг дає
можливість додати до основного туристичного продукту нові сервісні елементи,
спрямовані на підвищення його привабливості для клієнтів.
116

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Надання якісних туристичних інноваційних послуг – ефективний фактор
створення стійкої позитивної думки клієнта про туристичну фірму. Це відбиває
ключові фактори інтересу до туристичної фірми в умовах перенасиченості сфери
туристичних послуг та зниження ролі цінової конкуренції в боротьбі за клієнта.
Відповідність туристичних послуг, які надаються, дозволяє створювати
інноваційний імідж фірми.
Отже, незважаючи на те, що економіка України характеризується
нестабільністю, низьким рівнем ВВП, значним зовнішнім боргом, але ресурсів і
можливостей для її розвитку багато. Однією з таких можливостей є значний
туристичний потенціал.
Успіх підприємства сфери туризму багато в чому визначається особистими
уподобаннями клієнтів. В умовах перенасиченості ринку туристичних послуг
пріоритетним методом завоювання клієнтів і підвищення їх лояльності є
інноваційний імідж підприємства. А боротьба на ринку надання туристичних послуг
ведеться не між туристичними фірмами, а між їх іміджами. У ринковій економіці
активне впровадження інновацій в практику надання послуг веде до формування
інноваційного іміджу, який позитивно впливає на маркетингове оточення
підприємства, збільшення лояльності старих клієнтів і залучення нових.
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
Згідно із Законом України «Про туризм», держава проголошує туризм одним
з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для
туристичної діяльності [1].
Всесвітнім економічним форумом опубліковано рейтинг країн світу за Індексом
конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму 2017 року Цього року
рейтинг охопив 136 країн світу. Україна за Індексом року отримала оцінку в 3,5 бали
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з семи можливих і опинилась на 88 місці [2].
Внесок туристичної індустрії України експертами оцінюється у 1,3 млн. дол.
США або 1,4% ВВП, в українській сфері туризму зайнято 214,4 тис. осіб або 1,2%
від загального числа зайнятих.
Для порівняння, у Польщі туристична сфера оцінена у майже 8 млн. дол. США
або 1,7% ВВП, занятість – 275, 4 тис. осіб або 1,7%; у Туреччині – 35,9 млн. дол.
США або 5% ВВП, зайнятість – майже 600 тис. осіб або 2,3% від зайнятого
населення.
Визначення туристичної галузі одним із пріоритетів соціально-економічного
розвитку Одеського регіону дозволило використання міцного туристичного
потенціалу щодо організації туристичних маршрутів, рекреаційних послуг, ділового
та етнічного туризму.
Динаміка кількості туристів в Одеський області на пряму залежить від
економічного, політичного та соціального клімату країни. Так, з 2000р. до 2003р.
кількість туристів в Одеський області зростала на склала у 2003 році 383,5 тис. осіб.
Різкий спад відбувся у 2004 році і кількість туристів склала лише110,6 тис. осіб. У
2014 активність туризму впала до 43,4 тис. осіб. Лише з 2016 року цей показник
почав активно зростати та досягнув 72тис. туристів. (рис 1.)
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків Одеської області у 2000-2017рр.
(складено на підставі офіційних даних Головного управління статистики в
Одеській області [3]).
Слід відмітити різке зменшення інтересу іноземних туристів до українського
туристичного напрямку – з 32% до 4% туристичного потоку. Однак, зовсім
протилежна ситуація з попитом громадян Одеської області до іноземних поїздок –
60% туристів обирають якісний та дорогий відпочинок в інших країнах.
Можна зробити позитивні прогнози щодо туристичної сфери в Одеський
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області, оскільки бачимо, що кількість внутрішніх та іноземних туристів починає
зростати, хоч і малими темпами. Для цього зроблені чималі зусилля з боку як всієї
країни, так і Одеської області безпосередньо, а саме: презентація українського
туристичного напрямку на провідних міжнародних туристичних заходах (виставки,
семінари, конференції), впроваджено міську туристичну програму «Одеса 365 днів
на рік» (для популяризації міста протягом усього року, а не тільки у курортний
сезон), розгорнутий фестивальний рух як у місті так і по області (збільшилася
кількість розважальних подій – ярмарок, фестивалів, концертів тощо) для залучення
туристів. Отже подієвий туризм відіграє значну роль у відновленні туристичних
потоків до України і безпосередньо до Одеської області.
В першу чергу треба вдосконалювати туристичну ресурсну базу Одеської
області, покращувати умови приймання туристів та їх розміщення. Покращувати
стан лікувальних закладів санаторно-курортного напрямку, оскільки багато туристів
подорожують з метою лікування. Позитивним рішенням для Одещини стало
визнання лиману «Куяльник» курортом державного значення, що надало
можливість зацікавити інвесторів
щодо вкладання коштів
в розвиток
інфраструктури лиману з одного боку, а також
підвищило туристичну
привабливість регіону.
Перспективною та високорентабельною галуззю туристичного сектору
економіки також є діловий туризм. В сучасній структурі міжнародного ділового
туризму переважають класичні ділові поїздки та корпоративні зустрічі (70% всіх
ділових поїздок). Частка поїздок на конгреси та конференції складає більше 15%, на
виставки та ярмарки – понад 11%. Приблизно 3-4% поїздок припадає на інсентивтури. Проте інфраструктура готелів, яка призначена для надання додаткових послуг
розважального та спортивно-оздоровчого характеру, потребує поліпшення. Так,
наприклад, із 59 бізнес-готелів тільки 19 мають закриті або відкриті басейни; фітнесзалами та СПА-салонами оснащені лише 20 готелів; сауни або лазні присутні в 29
закладах. Навіть у центрі м. Одеси є готелі, які не мають жодного спортивнооздоровчого підрозділу. Для поліпшення обслуговування туристів доцільно
організовувати надання додаткових
сервісів спортивно-оздоровчого
та
розважального характеру; надавати повний комплекс бізнес-послуг; підвищувати
кваліфікацію персоналу; створювати програми лояльності для заохочення постійних
клієнтів; формувати гнучку цінову політику.
Пропоновані на підставі проведеного дослідження
заходи
спроможні
підвищити якість обслуговування туристів Одещини та України в цілому.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про туризм».
2. Рейтингові оцінки конкурентоспроможності українського туризму 2017.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ
Розвиток туризму на Закарпатті є дуже перспективною та актуальною темою
у зв’язку з тим, що область багата наявністюприродно-ресурсного потенціалу для
оздоровлення та санаторно-курортного лікування, а також історико-культурною
спадщиною.
Закарпаття – надзвичайна місцевість, має унікальне геополітичне та
географічне положення. Межує на північному і південному сході з Львівською та
Івано-Франківською областями, а на півночі, заході та півдні - з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією.
Через географічні особливості Закарпаття з давніх-давен було зручним
з’єднувальним шляхом між державами Північної та Південної, Східної та Західної
Європи.
Туризм на Закарпатті має всі можливості для перспективного розвитку, тому
що взимкуприваблює туристів гірськолижними курортами, термальними водами, а
в інші сезони - своїми зеленими лісами, чистим повітрям, мінеральними джерелами
та красою Карпатських гір і полонин.
Для любителів гірськолижного спорту на Закарпатті є популярнігірськолижні
курорти,такі якДрагобрат, Подобовець, Ізки, Синяк, Пилипець, Красія, Воєводино.
Ці гірськолижні курорти мають свої гірськолижні траси, підйомники, пункти
прокату спорядження.
Особливою популярністю серед туристів користуються термальні води,
температура яких сягає від +18до +80°C. Центрами термальних басейнів є Берегове,
Косино та Велятино. Ці курортні містечка працюють цілорічно.
В Берегові термальний басейн наповнюється з гейзера кремнієво-азотовуглекисло-хлоридно-натрієвими водами високої мінералізації, які відновлюють
нервову систему, лікуються серцево-судинні хвороби, болі у м’язах, покращують
імунну систему, знімають безсоння, усувають шкірні захворювання, головні болі.
Термальні води Косинозастосовують для лікування хвороб опорно-рухового
апарату, наслідків після отримання різних травм кісток та м’язів та дають хороший
результат у виведенні солі з нирок.
Велятино відоме своїми термальними водами із вмістом брому та йоду, що
мають заспокійливий ефект на людське тіло та організм.
ТакожЗакарпаття приваблює туристівсвоїми старовинними замками та
пам’ятниками архітектури.
Загалом відзначимо, що на території Закарпаття є будівлі і руїни 12
середньовічних замків,зокрема:
1. Ужгородський (м. Ужгород) – XI ст., нині музей;
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2. Мукачівський (м. Мукачево) – XI ст., нині музей;
3. Невицький (с. Невицьке Ужгородського району) – руїни, XIII – XVII ст.;
4. Середнянський (смт. Середнє Ужгородського району) – руїни, XII – XVIII ст.;
5. Чинадієвський (смт. Чинадієво Мукачівського району) – паркова споруда,XV ст.;
6. Бронецький (с. Бронька Іршавського району) – залишки, XIII – XIV ст.;
7. Квасівський (с. Квасово Берегівського району) – руїни, XII – XVI ст.;
8. Боржавський (с. Вари Берегівського району) – залишки, XI – XVII ст.;
9. Королевський (смт. Королево Виноградівського району) – руїни, XII – XVII ст.;
10. Виноградівський (м. Виноградів) – руїни, XI – XVI ст.;
11. Хустський (м. Хуст) – руїни, XIX – VIII ст.;
12. Вишківський (смт. Вишково Хустського району) – залишки, XIII – XIV ст. [1].
На Закарпатті в передмісті Ужгородазберігся найдавніший на Закарпатті храм
- ротонда, який датується XII-XIII ст., де значну історико-художню цінністьв
інтер’єрі мають фрески XIV ст.
В Ужгородіпід відкритим небом знаходиться музей-скансен народної
архітектури та побутуXVII ст. по 40-і pp. XX ст.,де представлені споруди всіх
районів області, характерні для українських, румунських і угорських поселень
Закарпаття, а саме 7 садиб, 6 житлових будівель із хатнім начинням,предметами
повсякденного вжитку, церква, дзвіниця, школа, кузня, млин, корчма.
Восени регіон приваблює туристів цвітіннямшафрану,магнолії та «Долиною
нарцисів». В квітні найбільша кількість туристів приїжджає до Ужгорода на
щорічний фестиваль«Сакура-фест», щоб помилуватися цвітінням японської вишні.
Також родзинкою Закарпаття єОзеро Синевир, де створено Національний
природний парк «Синевир»та «Музей лісу і сплаву». Це єдиний музей такого
профілю в Європі та один із двох у світі.
Для приваблення українських та іноземних туристів розроблено та створено
тематичнітуристичні маршрути, такі як:«Закарпатський туристичний винний шлях»,
«Карпатська Україна», «Закарпатський туристичний гастрономічний шлях»,
військовий туристичний маршрут «Лінія Арпада», туристичний маршрут
«Гуцульськими стежками», тематичні маршрути «Солодкий шлях», «Медовий
шлях», «Замки Закарпаття», «Дерев’яні храми Закарпаття», «Монастирі Закарпаття»
та інші[3].
Але, не зважаючи на всі вище наведеніперспективи туризму, на Закарпатті, все
ж таки є багато проблем які потребують вирішення.Зокрема:
- невирішена проблема транспортного сполучення з туристичними об’єктами,
адже більша частина доріг ще потребують капітального ремонту, фінансування та
інвестицій, яких надто мало чи практично немає взагалі;
- більшість готелів та туристичних комплексівпотребують реконструкції та
оновлення матеріально-технічної бази;
- не раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів краю та
об'єктів історико-культурної спадщини;
- невисокий рівень презентації області як туристичного регіону на
національних та міжнародних туристичних ярмарках;
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- мала кількістьщорічних випусків інформаційних видань про туристичнорекреаційну індустрію області;
- відсутність маркованих маршрутних трас (інформаційних табличок);
- негативний вплив на розвиток туризму має економічна та політична
нестабільність;
- не удосконалена система управління підприємствами туристичної сфери;
- немає чіткого та надійного правового поля, здатного забезпечити захист прав
власника;
- тільки приблизно десять відсотків туристичних підприємств області
професійно займаються в’їзним туризмом. Усі інші працюють на виїзний туризм;
- невисокий професійний рівень працівників туристично-рекреаційної сфери,
велика плинність кадрів;
- немає обміну досвідомв сфері туризму та курортів з іноземними колегами;
- в деяких районах Закарпаття слабо розвинені умови для впровадження
інноваційних технологій.
Отже, слід зазначити, що роботи для покращення умов, якості обслуговування
в сфері туризму є однозначно багато, алеЗакарпаття має свої тенденції та
особливості, які надають можливості для розвитку туризму в цьому регіоні - це
унікальність природних ландшафтів,цікаві туристичні місця та об’єкти, рекреаційні
комплекси та курорти.
Туризм в Закарпатській області повинен стати джерелом поповнення
державного та місцевого бюджетів та задовольняти туристів повноцінним
відпочинком і оздоровленням.
Туристичний потенціал цього краю багатий і його слід розвивати. На
найближче
майбутнє
потрібно
звернути
увагу
на
налагодження
конкурентоспроможного ринку рекреаційних послуг шляхом модернізації наявної
відпочинкової інфраструктуритапоширення малих форм рекреації, зокрема
сільського зеленого туризму.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Туризм – сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину
світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в
найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької
діяльності [3, с.224].
Економіка туристичного бізнесу являє собою, з одного боку, сукупність
суспільних відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, тобто
при виробництві, розподілі, обміні та споживанні туристичних послуг
(турпродукту), яка вивчається економічною теорією, а з іншого боку, є складовою
частиною народногосподарського комплексу країни як каталізатора економічного
зростання [2, с.25].
Сучасна галузь туризму – одна з галузей світового господарства, що
розвивається швидкозростаючими темпами. Вона досліджується і як самостійний
вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Сьогоденний туризм явище, що невід’ємно увійшло у повсякденне життя майже третини населення
планети.
На розвиток туризму впливають як позитивні, так і негативні фактори, пов'язані
з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічною ситуацією в країні
і в світі.
Туристична галузь відіграє важливе економічне і соціальне значення для нашої
держави. Розвиток туризму сприятиме створенню нових робочих місць та
отриманню додаткових надходжень до бюджету, що сприятиме як зростанню
добробуту населення так і життя в країні в цілому [1, с.9].
Україна має всі об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку не тільки
внутрішнього, а й в'їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне геополітичне
розміщення, Україна володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом,
сприятливим кліматом, багатою флорою і фауною, культурно-історичними
пам'ятками світового рівня та туристичною індустрією, яка швидко розвивається.
Існує безліч прoблем, щo підлягають вирішенню: удoсконалення закoнoдавства,
oнoвлення інфраструктури, вдoсконалення кваліфікації персoналу та підгoтовка
нoвих кадрів, вирішення транспoртної прoблеми та пoдoлання пoлітичнoї кризи, щo
дoзвoлить туристичнoму ринкoві України перейти на нoву, вищу ступінь.
Одним із шляхів вирішення проблем туристичного ринку України є залучення
інвесторів та використання інноваційної діяльності в сфері туризму.
Інноваційна діяльність сфери туризму сьогодення орієнтована на розширення
запропонованих туристичних послуг та вдосконалення роботи з клієнтами. Саме
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інновації та їх практичне застосування в підприємствах галузі туризму є запорукою
успіху в конкурентній боротьбі на ринку, що постійно зростає.
Основні шляхи залучення інновацій в діяльність туристичних підприємств є:
застосування нової техніки та технології; формування та використання нового
туристичного продукту та раніше не застосовуваних туристичних ресурсів; зміна
організаційної структури підприємства; дослідження та відкриття нових ринків
збуту туристичних послуг.
Особливістю інноваційної діяльності готельно-туристичного бізнесу є
впровадження сучасних інформаційних технологій у наданні стандартного пакету
туристичних послуг (розміщення туристів на проживання, транспортування,
організація дозвілля та екскурсійної діяльності, забезпечення харчуванням тощо) із
пропозицією та можливістю застосування клієнтами нових послуг, нових
туристичних ресурсів, з використанням сучасних форм управління та
обслуговування споживачів.
Для українського туристичного бізнесу на шляху залучення інвесторів виникає
декілька проблем, а саме недостатній рівень сервісу, застаріла матеріально-технічна
база, неналежне зберігання пам’яток культури тощо.
Тому доцільно вдосконалювати та розвивати інноваційну діяльність сфери
туризму в Україні наступним чином: застосовувати нововведення в діяльності
туристичних підприємств (використання засобів науково-технічного прогресу,
вдосконалення системи управління персоналом та підвищення кваліфікації кадрів,
апробація нових інформаційних систем та комп’ютерних програм для формування
та аналізу фінансової звітності ); інновації в маркетинговій діяльності (аналіз ринку
із використанням сучасних методів дослідження, врахування потреб потенційних
споживачів, врахування незадоволених потреб клієнтів та їх купівельну
спроможність); впровадження нововведень в структурі турпослуг якості та
різноманітності турпродукту, розробка нових видів послуг.
Інновація в діяльності підприємств туризм дає змогу збільшити прибуток,
розширити діяльність та забезпечити впевнену позицію на ринку.
Тому, інновaційні технoлогії у туристичній гaлузі є вимoгою часу, щo
дoзволяють не тільки підвищувати якість послуг, aле і рaціонально використовувaти
всі нaявні ресурси як для туристів, так і для влaсників туристичнoго бізнесу. Пo мірі
рoзвитку нaуково-технічнoго прoгресу будуть розвивaтися і інновaційні технoлогії
у туристичній гaлузі, які дoзволяють відкривaти нові можливості для інновaторів тa
рoблять туризм дoступним для різних кaтегорій нaселення.
Отже, основними проблемами розвитку економіки туризму в сучасних умовах
є низька якість туристичного продукту: нерозвинутість туристичної інфраструктури,
а туристичні послуги не відповідають міжнародним вимогам обслуговування;
недосконала державна політика в сфері туризму. Цілеспрямована й системна робота
на розвиток міжнародних туристичних зв’язків, а також забезпечення
євроінтеграційного напрямку розвитку, є ефективним механізмом створення
сприятливого середовища для розвитку туризму, ефективного використання
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туристичних ресурсів, просування національного туристичного продукту на
світовому ринку, розвитку національної економіки й культури.
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКАРПАТТЯ
Туристично-рекреаційне Закарпаття було і залишаються одними з найкращих в
Україні. Адже природно-ресурсний потенціал у поєднанні з вигідним географічним
положенням в центрі Європи, існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері
рекреації є достатньо вагомою передумовою перспективного розвитку туризму,
санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, орієнтованих як на
внутрішнього, так і на зовнішнього споживача цих послуг.
Рекреаційний потенціал - це сукупність можливостей (природних ресурсів,
історико-культурних комплексів та об’єктів, соціально-економічні показники на
певній території) створювати умови для організованого туризму, відпочинку та
інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням режиму її охорони. Основні
складові рекреаційного потенціалу: природні ресурси, історико-культурні
комплекси й об’єкти та соціально-економічні показники[1].
Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття багатий на такі ресурси:
- бальнеологічні ресурси (мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит);
- водні рекреаційні ресурси (ріки, озера, ставки, водосховища, водоспади);
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- лісові ресурси (міські ліси, лісопарки, ліси зелених зон);
- спелеоресурси (печери);
- природно-заповідні території та об'єкти;
- пам'ятки історії та культури, архітектури (монастирі, замки тощо);
- санаторно-курортні комплекси («Сонячне Закарпаття», «Квітка полонини»,
«Поляна», «Синяк», «Шаян», «Термал Стар», «Деренівська купіль»);
- зимові види туризму та спорту;
- сільський зелений туризм [2].
Основними
природними
рекреаційними
ресурсами
Закарпаття
є
бальнеологічні, до яких відносяться лікувальні мінеральні води, лікувальні грязі та
озокерит.
Найціннішими різновидами мінеральних вод на Закарпатті є вуглекислі води,
які здавна використовуються у лікувальній практиці.
До вод типу Нарзан належать мінеральні вуглекислі води районів Ужгорода, с.
Ужок, Рахова, с. Угля Тячівського району, с. Вишково Хустського району, с.
Голятин Міжгірського району.
Води типу Боржомі зосереджені, в основному, в Мукачівському та
Свалявському районах Закарпаття. Деякі води цього типу містять фтор, бром, бор та
йод.
Дуже цінними різновидами вуглекислих мінеральних вод є води типу Єсентуки
які зосереджені поблизу сіл Драгове і Вишкове Хустського району, а також сіл
Сойми і Верхня Бистра Міжгірського району. Води єсентукського типу
використовуються санаторіями "Верховина" і "Шаян" на Закарпатті.
Мінеральні води типу Арзні відрізняються від інших типів вуглекислих вод
хлоридним натрієвим складом і високою мінералізацією (до 30 г/л). На Закарпатті
такі води відомі в долині р. Уж та її приток поблизу сіл Кострино і Сіль
Великоберезнянського району.
Залізисті вуглекислі мінеральні води відомі у високогірній частині Закарпаття
поблизу сіл Келечин і Кобилецька Поляна Рахівського району.
Оскільки арсен має яскраво виражену токсикологічну дію, то прийом всередину
арсенистих вод строго регламентується. Родовища цих водзнаходиться в с. Кваси
Рахівського району.
На Закарпатті існує декілька родовищ кремнистих мінеральних вод (термів):
Деренівське, Ужгородське, Карпатське, Лісарнянське, Боржавське.
Радіоактивні (радонові) мінеральні водивиявлені в Рахівському районі [2].
Також Закарпаття відоме лікувальними торфовими грязями в Синяцькому
родовищі.
Найважливішим рекреаційним ресурсом Закарпаття є ліс. В регіоні курортні
ліси виділені навколо всіх санаторіїв та санаторно-курортних комплексів.
Забезпеченість курортними лісами досить висока. Найбільші площі курортних лісів
виділені навколо курортів "Поляна", "Сонячне Закарпаття" та "Квітка Полонини"
(загальна площа - 2,6 тис. га).
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До водних рекреаційних ресурсів Закарпаття належать ріки, озера, ставки,
водосховища та водоспади.
Тиса, Уж, Латориця - найбільші ріки області. Ріки Карпат мають гірський
характер, вони відрізняються значними нахилами русел, швидкими течіями,
незначною глибиною. В основному вони придатні для плавання на байдарках і
каноє, купання, любительського рибальства.
Більшість Закарпатських озер непридатні для рекреаційних потреб переважно
через низьку температуру води. Проте, завдяки своїй мальовничості вони цікаві як
туристичні об'єкти.
Водоспади Закарпаття«Шигівський», «Яловий» в заповіднику «Зачарована
долина» Іршавського району, «Шипот» (с. Пилипець Міжгірського району),
«Скакало» (с. Чинадієво Мукачівського району), «Воєводино» (с. Тур'я Поляна),
«Соловей», «Червоний партизан»(с. Лумшори) в Перечинському районі,
«Труфаниця»
(с.
Ясіня)
також
приваблюють
численних
туристів.
Спелеоресурси Закарпаття представлені Карпатськими печерами. В регіоні
нараховуються десятки печер, але для туристів–новачків доступні лише декілька:
карстова печера (поблизу с. Мала Уголька Тячівського району), карстова
"Перлинова печера" (неподалік Малої та Великої Угольок). Загальна довжина
Карпатських карстових печер - понад 670 м.
Закарпаття належить до регіонів України з найбільш розвинутою мережею
природно-заповідних територій та об'єктів. На даний час в області функціонує
Карпатський біосферний заповідник, а також створено 3 національні природні
парки: "Карпатський", "Синевир", "Ужанський".
Закарпаття в історико-культурному плані є своєрідною територією України.
Тут збереглися пам'ятки історії та культури, створені українським, австрійським,
румунським, угорським та іншими народами. Деякі з них мають міжнародне
значення.
Найбільша кількість пам’ятників архітектури знаходиться в Ужгороді та
Мукачеві. Найбільш знаними і старовинними замками гірських районів регіону є
Ужгородський (VІІ-IХ ст), Середнянський (XIII ст.), Невицький (ХП-ХІV ст.),
Хустський (ХІ-ХП ст.), Мукачівський (Х-ХІ ст.), Довжанський (XV ст.), Шенборна
(XIX ст.) в с. Чинадієво [2].
Різноманіття гірських комплексів створює хороші передумови для розвитку
активних форм відпочинку. В Карпатах популярні гірськолижний, пішохідний,
велотуризм та сільський зелений туризм. Найбільш відомими зимовими
гірськолижними курортами є Воловець, Драгобрат, Міжгір'я, Подобовець, Рахів,
Ясіня.
Сільський зелений туризмяк альтернативна форма організованого відпочинку
розвивається в приватних садибах, а саме в м. Воловець, м. Рахові, с. Ясіня, с.
Синевир, с. Лазещина, с. Верхнє Водяне, с. Ужок, с. Малий Березний, с. Вишково.
Природні, кліматичні та ландшафтні умови Закарпаття сприятливі для
організації різноманітних за видами, формами і способами проведення активних
форм відпочинку, туризму, рекреації.
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Проте, незважаючи на широкий туристично-рекреаційний потенціал
Закарпаття, процес його становлення й інтенсивність освоєння перебуває на стадії
розвитку.
Отже, аналізуючи величину незадіяного потенціалу рекреаційних ресурсів
Закарпатської області, слід відмітити, що ця сфера має надзвичайно великі
перспективи для розвитку.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Поняття «фестивального туризму», «подієвого туризму» все частіше
з’являються у переліку пропонованих туристичних послуг і завойовують все ширшу
аудиторію. Розвитку подієвого туризму присвячені роботи цілого ряду сучасних
дослідників різних країн: А.Бабкін, М.Кабушкін, Г.Карпова, О.Костюк,
Ю.Кузнецова, М.Ліндстром, Р.Олльє, Х.Прінгл, І.Шаповалова, які подієвий (івент)
туризм розглядають з точки зору самого явища та його понятійного складу. У
публікаціях українських вчених П.Тищенко, І.Давиденко було висвітлено питання
створення та просування подієвих турів на території України. Фестивальний туризм,
як окремий вид туризму, описали дослідниці Ю. Грицку та Ж. Бучко [1,2,3]. Ряд
дослідників розглядали фестивальний туризм як перспективний напрямок окремих
регіонів (І.Цуркан, Л.Медвідь та інші). Разом з тим, тенденції розвитку
фестивального туризму в Україні, вплив цього виду туризму на розвиток громад та
економіку країни досліджені недостатньо.
Фестивальний рух в Україні динамічно розвивається і охоплює все більше
коло учасників, поціновувачів та зацікавлених в вивченні організаційних процесів.
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У різних регіонах нашої держави щороку проводяться численні заходи
фестивального характеру і лише окремі з них мають статут міжнародного.
Саме слово «фестиваль» походить від французького слова festival, що означає
«святковий». За визначенням енциклопедичного словника, фестиваль – масове
святкування, музичні виступи, показ досягнень естрадного, кіно- та циркового
мистецтва [5].
Під фестивальним туризмом дослідники передусім мають на увазі організацію
короткотривалих пізнавальних подорожей (не більше тижня) із метою відвідування
певних подій (від концертів сучасної західної музики до релігійних святкувань, від
етнічних карнавалів до парадів сучасних субкультур), з періодичністю 1 раз на
рік. [2]. Фестивальний туризм розглядається як складова подієвого туризму або
івент-туризму, а не як окремий вид туризму.
Всесвітня туристична організація (UNWTO) визначає подієвий туризм або івент
(event) туризм, як один із перспективних напрямів, оскільки він має вагоме
економічне значення. В період проведення подій активізується діяльність всіх
об`єктів туристичної індустрії, розвивається найбільш динамічний і активний
елемент промислових сил міста (регіону) і тому сприяє підвищенню ресурсного
потенціалу місця проведення події в цілому.
Найбільш відомими фестивалями в Україні, на думку автора, є: Міжнародний
музичний фестиваль «Країна мрій» (м. Київ), Міжнародний фестиваль «АртПоле»,
фольклорно-етнографічний «Фестиваль Маланок» (м.Чернівці), «Файне місто» (м.
Тернопіль), «Республіка» (м.Кам’янець-Подільський, м.Хмельницький), щорічний
музичний фестиваль «Західфест» (Львівська обл.), міжнародний джазовий
фестиваль «Leopolis Jazz Fest». На сьогодні найпопулярнішими в Україні є такі види
фестивалів: музичні події, етнофестивалі, історичні фестивалі, гастрономічні
фестивалі.
За останні десятиліття фестивальний туризм охоплює все більший прошарок
туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у туризмі зі сталими
традиціями
подієвого
та
фестивального
туризму.
Орієнтиром
зовнішньополітичного курсу України задекларована європейська інтеграція, тому
фестивальний рух в нашій країні має отримати додатковий поштовх до розвитку,
запозичуючи організаційні методи та форми центральноєвропейських країн.
Серед чинників, які гальмують процес формування ринку фестивального
туризму, є недостатня промоція та неналежний рівень організації подій, які здатні
привертати увагу потенційних туристів. Дуже часто фестивалі, які мають потенціал
стати загальноукраїнського, міжнародного значення, носять регіональний характер,
тому не розглядаються як прибуткова справа, яка приносить гроші та просуває
територію.
Фестивальному туризму в Україні до сьогодні приділялося дуже мало уваги.
Можна зустріти хіба що поодинокі публікації в галузевих журналах про окремі
заходи такого характеру. Найбільше інформації про фестивальні події можна
отримати на Internet ресурсах. Най масштабніші фестивалі мають власні сайті, на
яких міститься інформація про організаторів, програму, час святкування.
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Передумовою організації фестивального туризму є своєчасне інформування та
просування подій, загальнодоступність до інформації про неї, втому числі
іноземними мовами, та організація її систематичного проведення. Для потенційного
туриста важливою є інформація про ідею фестивалю, програму заходів, туристичну
інфраструктуру та транспортне сполучення. Фестивальний туризм потребує
координації та сприяння з боку місцевих органів влади.
Позитивним є той факт, що в Україні почали обговорювати питання
фестивального менеджменту, розглядати фестивалі, як фактор стимуляції бізнесу.
Так, перша в Україні Велика фестивальна майстерня відбулася 2011 році у місті
Кам'янець-Подільський (Хмельницька область).Її учасниками стали представники
різних міст України, котрі мають практичні навики організації та проведення
фестивалів різних рівнів. Своїм досвідом у проведенні масштабних заходів
поділилися фахівці, про творчу справу яких відомо не тільки за межами регіону, а й
країни. В листопаді 2018 року Фестивальна майстерня відбулася вдруге, на якій
фестивальна спільнота обговорювала питання організації фестивалів, які б були
прибутковими й сприяли розвитку території.
Можна констатувати, що фестивальний туризм в Україні є перспективним
видом з невичерпним ресурсним потенціалом. Він створює основу для зростання та
урізноманітнення зайнятості, сприяє підвищенню добробуту та культурного рівня
населення окремих регіонів і міст. При вдалій організації фестивальний туризм є
ресурсом підвищення світового іміджу України та джерелом підйому економічного
добробуту.
В той же час на державному рівні не розроблені заходи промоції фестивального
туризму на міжнародний ринок. Фестивалі, які проводяться в Україні, в більшій мірі
залежать від ініціативності, креативності організаторів та фінансової підтримки
меценатів і забезпеченості регіонів. Лише в окремих випадках налагоджена якісна
комунікація між організаторами, владними структурами і представниками бізнесу в
організації фестивальних подій задля залучення потенційного туриста й покращення
іміджу території. Бракує також своєрідної школи фестивальної майстерності, в якій
організатори вже існуючих фестивалів, а також початківці могли отримати знання,
навики щодо організації, просування та розвитку фестивальних подій.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЄВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ
Тенденція до нарощування кількості туристичних відвідувань характеризується
як позитивна. Після різкого зменшення кількості туристичних прибуттів майже у два
рази, Україна починає прискорювати темпи приросту туристичного потоку. Така
тенденція свідчить про перспективність розвитку туристичного ринку України. У
2017 р. в Україні було зареєстровано 14,23 млн. туристичних прибуттів, що на 6,3%
більше, ніж попереднього року [5].
Значна частка туристичних прибуттів та обслугованих відвідувачів припадає на
столицю країни. У 2016 р. суб’єктами туристичної діяльності було обслуговано 1,81
млн. туристів, що складає 80,6% від загальної кількості обслугованих туристів по
всій Україні. Київ є туристичним центром України, відрізняється значними
потужностями на національному ринку туристичних послуг. Маючи високий
туристичний потенціал, місто може перетворитися на одну з провідних туристичних
дестинацій Східної Європи.
Київ є перспективним регіоном з огляду на туристичні потоки, кількість
обслугованих споживачів, закладів розміщення та суб’єктів туристичної діяльності.
Маючи усі необхідні умови для розвитку туризму, зокрема, забезпеченість історикокультурними та природними ресурсами, наявність відповідної туристичної
інфраструктури та кваліфікованих кадрів, столиця є конкурентоспроможною на
національному ринку туристичних послуг, а також перспективною туристичною
дестинацією для виходу на світовий ринок туристичних послуг.
Враховуючи актуальність розвитку туризму в столиці України, метою даного
дослідження є оцінка сучасного стану розвитку туризму в м. Києві та визначення
шляхів підвищення конкурентоспроможності міста на національному ринку
туристичних послуг.
Серед усіх туристичних регіонів України м. Київ грає провідну роль у розвитку
туристичної сфери. У 2016 році у місті було обслуговано 1,81 млн туристів, з них
іноземних відвідувачів – 211 тис., туристів- громадян України, які виїжджали за
кордон – 1,64 млн, внутрішніх туристів – 176 тис. осіб. З цього випливає, що у Києві
переважає виїзний туризм, як і загалом по країні [4].
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У Києві зареєстровано 948 субєктів туристичної діяльності, з яких
туроператорів – 337, турагентів – 597, а субєктів, що здійснюють екскурсійну
діяльність – 14.
Частка субєктів, що здійснюють туристичну діяльність, у Києві становить 27%
від загальної кількості. Туроператорами міста було обслуговано 1,5 млн. осіб, а
турагентами – понад 307 тис. За наведеним показником Київ є лідером серед інших
регіонів [4].
У сфері гостинності в Україні у 2016 р.діяло 4256 колективних засобів
розміщення, ними було обслуговано понад 6,5 млн. осіб. Номерний фонд закладів
складає понад 70 тис. номерів, а кількість місць у готелях та аналогічних засобах
розміщення становить 135,9 тис. [2].
У Києві функціонує 186 заклад розміщення, що дорівнює 4,37% від їхньої
загальної кількості в Україні. За цим показником місто поступається
Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській,
Миколаївській, Одеській та Херсонській областям. Однак за номерним фондом Київ
є лідером з показником 12,5 тис. номерів, тобто 17,8% від загальної кількості. Усього
у Києві закладами розміщення було обслуговано понад 1,18 млн. осіб. Місто є
лідером з часткою обслугованих 18% від загальної кількості. Кількість музеїв в
Україні становить 576 одиниць. У Києві знаходиться 44 музеї, з них 41 проводять
екскурсійну роботу. Місто є лідером за кількістю музеїв. Частка музеїв Києва
складає 7,6%. У 2016 р. в київських музеях було проведено 57436 екскурсій та
обслуговано 755,2 тис. осіб. За показниками діяльності музейного сектора Київ
також посідає перше місце [3].
Для підвищення рівня конкурентоспроможності Києва на міжнародному ринку
туристичних послуг варто здійснити ряд заходів. Серед них, найбільш актуальними
на сьогодні є:
 залучення висококваліфікованих кадрів до тури стичної сфери, організація якісної
системи підготовки фахівців туристичній галузі;
 залучення іноземних туристів через збільшення частки інформаційних матеріалів,
представлених різними мовами про туристичні можливості столиц
 і України в соціальних мережах;
 у провадження інноваційних технологій туристичного обслуговування;
 модернізація та реконструкція матеріально-технічного забезпечення туризму;
 підвищення частки міжнародних заходів в місті: ярмарків, виставок, конференцій,
 удосконалення системи співробітництва з іноземними партнерами;
 оновлення маркетингової стратегії розвитку регіону;
 розробка нових екскурсійних маршрутів;
 реалізація інноваційних туристичних проектів суб’єктами туристичної діяльності
разом з відповідними органами місцевої влади.
Можна сказати м. Київ є лідером в країні за більшістю показників розвитку
туризму і має усі передумови для підвищення свого туристичного рейтингу на
європейському.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Підготовка фахівців для сфери туризму є важливою складовою сучасної
системи професійної освіти, концептуальні положення якої висвітлені в Конституції
України, в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про туризм»,
Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі «Освіта»
(«Україна XXI століття»), тощо.
Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка фахівців нового профілю
менеджерів туризму, які мають ключові компетентності, сформовані на високому
рівні; здатні до постійного поповнення й оновлення знань; досконало володіють
іноземними мовами на рівні, який достатній для здійснення якісного професійного
іншомовного спілкування.
Професійна діяльність менеджерів туризму підпорядкована особливостям цієї
сфери в інформаційному суспільстві та вимогам ринку праці. Вивчення проблеми
формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в
процесі навчання дає можливість виявити суперечності між: зростанням обсягів
знань, вмінь і навичок, що необхідні сучасному фахівцю сфери туризму, та
недостатньою модернізацією, сталими формами і терміном гуманітарної підготовки
студентів у ВНЗ; новою структурою народного господарства, зумовленою
інформатизацією суспільства, і рівнем професійної компетентності фахівців сфери
туризму.
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У процесі базових понять поняття «культура» характеризується способом
життя та діяльності людини, що розвивається, забезпечуючи зміни в житті,
підвищуючи рівень освіченості, вихованості, оволодіння певним видом професійної
діяльності. Уточнено складне інтегроване поняття професійна культура – володіння
особистістю системою наукових знань, умінь та навичок, професійних якостей та
цінностей, способів діяльності та здатность до творчої самореалізації,
самовдосконалення у професійній діяльності. За результатами аналізу наукової
літератури з’ясовано, що поняття «менеджер туризму» трактується як фахівець,
який володіє системою знань, умінь та навичок, організаторськими та
управлінськими здібностями, здатний розв’язувати проблеми підвищення
продуктивності та ефективності праці, конкурентоспроможності туристичного
підприємства. Завдання менеджера туризму полягає в тому, щоб глибоко вивчити
проблеми пропонування та споживання туристичних послуг, спроектувати систему
управління, здатну забезпечити успіх і успішно її реалізувати. Він вільно
орієнтується у великих обсягах інформації, комбінує різні варіанти відпочинку,
орієнтується в особливостях перебування в певній країні, володіє високим ступенем
особистої організованості, аналітичним складом розуму, гнучкістю мислення,
здатністю до концептуалізації. Проведений категоріальний аналіз дав можливість
сформулювати поняття професійна культура майбутнього менеджера туризму – це
результат володіння особистістю системою наукових та практичних знань, умінь та
навичок, професійних якостей та цінностей менеджера туризму, професійним
мисленням, способом діяльності в сфері туристичного бізнесу та здатністю до
творчої самореалізації у сфері професійної туристичної діяльності.
Виділемо наступні структурні компоненти професійної культури майбутнього
менеджера туризму: мотиваційно-аксіологічний (сукупність мотивів та цінностей
особистості, які дозволяють їй здійснювати професійну діяльність; мотивація
студентів до діяльності в індустрії туризму; інтерес до обраної професії, пов’язаної
з наданням туристичних послуг; цілеспрямованість організації формування
професійної культури; забезпечення безпосереднього контакту з соціумом,
збереження цінностей для майбутніх поколінь), пізнавальний (формування
професійно-важливих знань, особистісно-управлінської орієнтації менеджера
туризму, здатності до системного бачення туристської реальності та системної дії в
професійно-управлінських ситуаціях; володіння сучасними управлінськими
технологіями), діяльнісний (відповідність знань, умінь, навичок, їх реалізація в
період практик; потреба в туристичній діяльності, активна позиція в оволодінні
знаннями про професію в сфері туризму), рефлексивно-аналітичний (здатність
студентів до осмислення, саморозвитку та усвідомленого ставлення до професійної
туристичної діяльності). На основі даних констатувального зрізу виокремлено
критерії сформованості професійної культури майбутнього менеджера туризму:
цілемотиваційний (сукупність мотивів і потреб, які спонукають до формування
власної професійної культури); когнітивний (система знань, необхідних для
професійної самореалізації у туристичній сфері); операційно-діяльнісний –
сукупність професійних умінь, використання управлінських технологій у
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професійній діяльності, як засобу розвитку професійної культури; рефлексивний
(оцінка власної діяльності, прагнення до самовдосконалення та самореалізації в
туристичній сфері).
У контексті урахування актуальних тенденцій у досліджуваній сфері
розроблено структурну модель формування професійної культури майбутніх
менеджерів туризму в діяльності вищого навчального закладу. Структура моделі
включає наступні взаємопов’язані складові: цільова складова (соціальне
замовлення, мета, зовнішні та внутрішні чинники формування професійної
культури); змістова складова, яка включає всі напрями діяльності, що сприяють
формуванню професійної культури (виховна робота, самостійна робота,
пізнавальна, спортивно-оздоровча діяльність, професійно-важливі знання,
професійна орієнтація та ін.); технологічна складова моделі охоплює етапи
технології формування професійної культури в позааудиторній діяльності, форми,
методи, засоби і способи контролю та корекції; результативна (критерії та рівні
сформованості професійної культури, та відповідний результат). Розроблена
структурна модель формування професійної культури майбутнього менеджера
туризму покликана бути дієвим засобом оптимізації та підвищення ефективності
засвоєння професійних знань, умінь та навичок, результатом якої є високий рівень
професійної культури.
Таким чином, фахівці сфери туризму на освітньому рівні свого становлення
мають оволодіти необхідним переліком компетенцій різного класу, насамперед
професійними, й отримати їхнє підтвердження через присвоєння відповідної
кваліфікації. У подальшому їхньому житті, на етапі працевлаштування, це допоможе
самостійно застосовувати окремі елементи знань і умінь, поєднувати їх залежно від
конкретної ситуації або проблеми, і нарешті стати «професіоналами». Конкретизація
професійних компетенцій для фахівців сфери туризму потребує подальшого
вдосконалення. При формуванні професійних компетенцій у студентів – майбутніх
працівників туристичної сфери слід враховувати поетапність, як важливу
педагогічну умову.
Список використаних джерел
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП).
сайт.URL: http://www.document.ua/dovidnik-kvalifikaciinih-harakteri.
2. Европейская
система
квалификаций:
проект.
сайт.
URL
:
www.volsu.ru/rus/info/part5.doc.
3. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи
галузевих стандартів вищої освіти : лист М-ва освіти і науки України від 31 лип.
2008 р. № 1/9-484: (додаток). -Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.
4. Лозовецька В.Т. Концептуальні засади формування професійної
компетентності фахівця туризму [Електронний ресурс] / В.Т. Лозовецька – Режим
доступу : http://dok.znaimo.com.ua/docs/index15862.html

135

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

5. Саух І.В. Моделі професійної компетентності менеджера туристичної
індустрії як основа конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / І.В. Саух. –
Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/sauh.htm
Кондратюк С. А., викладач
Торговельно-економічний
КНТЕУ,
м. Київ, Україна

коледж

РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Туризм - потужний засіб і форма міжкультурних зв’язків, які сприяють
інтенсифікації міжнародних контактів, розширенню кордонів, що стає наслідком
відкритості з іншими країнами, взаємозбагачення культур. Надзвичайної важливості
набуває правильна організація туристичної діяльності в сучасному суспільстві,
тобто менеджмент туризму і рівень міжкультурної підготовки спеціалістів сфери
туризму.
Сьогоднішній роботодавець досить вимогливий. Кандидат для роботи в
туризмі повинен володіти хорошим досвідом, бути допитливим, активним мати
набір додаткових навичок, основною з яких вважаємо володіння іноземною мовою.
Для того, щоб успішно конкурувати, співробітники компанії зобов’язані вміти
пропонувати свої послуги іноземною мовою, насамперед англійською.
Важливість формування готовності до міжкультурної комунікації у
менеджерів туризму пояснюється, насамперед, тим, що для них головним видом
діяльності є саме комунікація, вирішення комунікативних завдань. Тому для
спеціаліста необхідними умовами успішної професійної діяльності є усвідомлення
особливостей процесу комунікації, володіння прийомами вербальної й невербальної
комунікації, комунікативними стратегіями і комунікативною компетенцією, яка
містить у собі здатність використовувати іноземну мову для досягнення професійно
значущих цілей. [3, c.48]
Іноземна мова для менеджера сфери туризму – це один із інструментів, який
допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й створювати
сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника іншої країни та
менталітет його народу. Здатність якісно здійснювати професійне іншомовне
спілкування значною мірою сприяє підвищенню конкурентоздатності фахівців
сфери туризму на ринку праці.[1, c.243]
Професійно-туристична діяльність, пов’язана з використанням іноземної
мови для вирішення різноманітних завдань охоплює: спілкування з іноземними
клієнтами, налагодження контактів із туристичними агенціями за кордоном, ведення
переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури, взаємодія з
авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною, представлення фірми на
міжнародних виставках, презентаціях, конференціях тощо, ознайомлення зі
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спеціальною документацією: угодами, патентами, планами тощо, письмове ведення
необхідної фахово-ділової документації, заповнення бланків та інших видів
документів, робота з діловою кореспонденцією, читання фахової літератури та інше,
що потребує високих знань іноземних мов. [4, c.382]
Мова йде не про англійську мову взагалі (Social English), яку можна вивчити
на курсах, а про підготовку англійської мови професійно-орієнтованого спілкування
висококваліфікованих фахівців, що працюють у сфері туризму. Мається на увазі
англійська мова (English for special purposes), де є своя термінологія та специфіка,
які не можна вивчити на звичайних курсах. Таким чином, отримання навичок
професійно-орієнтованого спілкування, забезпечує комунікативну компетентність
працівників, зайнятих у різних сферах ринку туристських послуг. Не можна не
погодитися з тим, що можливість кар’єрного росту в галузі туризму безпосередньо
пов’язана зі знанням іноземної мови. При цьому, якщо рівень мовної
компетентності, наприклад, обслуговуючого персоналу готелю може зводитися до
знання деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень мовної підготовки фахівців,
що займаються тур операторською або тур агентською діяльністю, повинен
відповідати всім вимогам професійної мовної підготовки. Також не можна не
погодитися і з тим, що висококваліфікований фахівець з професійним знанням
іноземної мови буде мати на ринку праці дуже високий попит. [2, c.42]
Одним з основних вимог процесу навчання є вибір засобів, адекватних
предмету і умов навчання. Мовна підготовка менеджерів туризму здійснюється на
рівнях фонетики, граматики, лексикології, стилістики, фразеології, загальних правил
культури спілкування у сфері туристської діяльності. Таким чином, мовна
підготовка тут має два предмета вивчення – мовну систему (у нашому випадку –
англійська мова) та основи управління туристським підприємством (у нашому
випадку – інфраструктурою обслуговування). Основні засоби навчання
систематизовані в три групи: 1) засоби мовної підготовки; 2) засоби навчального
матеріалу професійної освіти; 3) засоби формування мотиваційної сфери та
активності студентів, куди входить також велика група засобів навчального
обладнання, як аудіо-візуальні засоби, навчально-методичні посібники та технічні
засоби контролю знань. Враховуючи специфіку туристської освіти та особливості
мовної підготовки в даній сфері, можна відзначити, що на перше місце виступають
групи технічних засобів. Технічні засоби навчання впливають на всі елементи
навчання, причому вплив може бути як негативним, так і позитивним.
Отже, необхідність володіння іноземними мовами на належному
професійному рівні менеджерами туризму значно посилюється інтегрованістю
сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З огляду на це тільки той
фахівець, який володіє принаймні однією іноземною мовою, має сформовані
навички міжкультурного спілкування та володіє навичками іншомовної
компетентності зможе адаптуватися до полікультурного середовища й реалізувати
свій професійний та особистісний потенціал. Нині завданням фахівців є не лише
забезпечувати комфортний відпочинок своїх клієнтів, а й, володіючи належними
особистісними і професійними якостями, успішно вирішувати різноманітні
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професійні завдання і потреби користувачів туристичних послуг. Тому фактор
володіння іноземними мовами менеджерів туризму є одним із головних після
спеціальних знань.
Список використаних джерел:
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2. Кнодель Л. В. Становлення і розвиток професійної компетенції спеціалістів
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3. Кобзар Н. В. Роль міжкультурної комунікації в діяльності менеджерів
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послуг і туризму: навч. – метод. посібник / В. Т. Лозовецька. – К.: 2010. – 382 с
Тетеріна Т.А., викладач
Харківський
торговельно-економічний
коледж КНТЕУ,
м. Харків, Україна
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ХАРКІВЩИНІ
Розвиток зеленого туризму є одним з пріоритетних завдань в умовах
сьогодення. Україна дуже багата різноманітними пам’ятками природи, історії та
культури, національними традиціями, можливостями отримання екологічно чистих
продуктів та відпочинку в мальовничих умовах. Зелений туризм, на відміну від
масового, не чинить шкідливого впливу на довкілля і, разом з тим, робить істотний
внесок у регіональний розвиток. Сільський туризм, який ґрунтується на виявленні й
ефективному використанні місцевих ресурсів, може стати одним з важливих
елементів пожвавлення місцевої економіки. Результати розвитку сільського туризму
вигідні, насамперед, конкретній громаді. Це рентабельний і прибутковий бізнес, що
стимулює розвиток транспорту, систем зв’язку, торгівлі, сфери обслуговування,
об’єктів розваги, відродження традиційного мистецтва, промислів, ремісничої
майстерності.
Колектив викладачів та студентів циклової комісії туризму, готельноресторанної справи та соціально-гуманітарних
дисциплін Харківського
торговельно-економічного коледжу КНТЕУ багато років працював над темою
«Розвиток зеленого туризму в Україні. Зелений туризм Слобожанщини», брав участь
в обласних конференціях, виставках на тему «Можливості працевлаштування
молоді у сфері зеленого туризму». За цей час було зібрано достатню кількість
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теоретичного матеріалу, у зв’язку з цим було прийнято рішення перейти до
практичної частини дослідження даної теми.
Перед творчою групою постало головне питання: «Де можна розвивати зелений
туризм?». І за підтримки адміністрації ХТЕК КНТЕУ, було прийнято рішення
створити науково-практичну базу на території Харківської області.
Тривалі пошуки принесли чудові результати. Селище Черемушне – перлина
Слобожанщини, яка розташована у Зміївському районі Харківської області.
Викладачі та студенти з ентузіазмом почали втілювати свої ідеї, зробивши з
забутої будівлі «Квітучу садибу»: відремонтували хатинку 1900 року та створили
разом з громадою села маленький музей «Побуту селян Слобожанщини ХІХ ст.».
Група ініціативних студентів збирала серед місцевих мешканців пісні, легенди,
перекази. В свою чергу місцеві жителі з радістю відгукнулися на прохання та охоче
ділилися інформацією. Так, було отримано цікаві данні, а саме, що на місці селища
Черемушне до 1689 року був хутір козака.
У Зміївському районі Харківської області наявні так рекреаційно-туристські
ресурси:

природні агрорекреаційні ресурси (селище Черемушне розташоване на
березі річки Сіверський Донець, також до села примикає невеликий лісовий масив);

історико-етнокультурні агрорекреаційні ресурси (традиційне житло та
пам’ятки духовної етнокультури);

соціально-економічні агрорекреаційні ресурси (традиції місцевої
забудови та аграрної культури місцевого населення (створення веб-сайту та
різноманітних туристичних буклетів).
Тому дана місцевість має всі підстави для того, щоб стати туристською, просто
досі була недостатньо розрекламована.
Мотивація вибору відпочинку в сільській місцевості в селищі Черемушне
полягає в наступному:
• помірковані ціни, особливо у порівнянні з іншими пропозиціями відпочинку;
• сформований стереотип відпочинку в сільській місцевості для певної
категорії людей незалежно від заможності та наявності вільних коштів, наприклад,
у силу сімейних або інших традицій;
• необхідність оздоровлення в даних кліматичних умовах, рекомендованих
лікарем;
• близькість до природи і можливість проводити більше часу на свіжому
повітрі;
• можливість харчуватися екологічно чистими і дешевими продуктами;
• можливість прилучитися до сільськогосподарських робіт у своє задоволення;
• «втеча» від міської тісняви та стресів;
• першочергова потреба у спокійній розміреній обстановці;
• можливість долучитися до іншої культури і звичаїв, участі в місцевих святах
і розвагах, спілкування з людьми іншої суспільної формації;
• неформальне спілкування;
• нові враження та пригоди.
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Відпочинок – це завжди пошук розмаїття. А одна з основних характеристик
рекреації – досягнення приємної різноманітності.
Відпочинок у «Квітучій садибі» – це кардинальна зміна обстановки, що
дозволяє зняти стрес, який накопичився за рік роботи у напружених міських умовах,
відновити здоров'я й отримати відповідне психологічне розвантаження.
Таким чином, «Квітуча садиба» у селищі Черемушне – це приваблива
туристична дестинація для подорожуючих як з України, так і з-за кордону.
Толочкіна Є. П., студентка
Торговельно-економічного
коледжу
КНТЕУ, м. Житомир
Науковий керівник: Піонтківська С. Л.,
викладач туристичних дисциплін
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
РИНКУ ЖИТОМИРЩИНИ
На Житомирщині є не дуже багато міст, щоб провести вікенд й побачити щось
дійсно цікаве. Серед найпопулярніших - Бердичів, Коростень та Радомишль. Однак,
на Житомирщині є маловідомі та цікаві місця з особливою атмосферою, яких не
знайти більш ніде. [1]
За експертною оцінкою найцікавішими та найпривабливішими для туристів є
такі пам’ятки Житомирської області:
1.
Кармелітський монастир – фортеця.
Монастир босих кармелітів в Бердичеві – це величний архітектурний комплекс
з оборонними стінами, баштами і прекрасним костелом в стилі бароко. Головною
святинею є чудотворна ікона Божої Матері Бердичівської, передана монастирю Я.
Тишкевичем.
2.
Острів кохання.
На острові споруджено невеличкий дерев’яний рибальський будиночок в
оточенні беріз, до якого веде дерев’яний пішохідний місток. Місце виглядає дуже
колоритно, чим приваблює туристів і фотографів.[2]
3.
Замок-музей Радомисль.
«Замок-музей Радомисль» сьогодні – це багатофункціональний історикокультурний комплекс. В ньому розташований єдиний у світі Музей української
домашньої ікони з експозицією «Душа України».
Після проведеної реставрації «Замок-музей Радомисль» являє собою повністю
відновлену середньовічну фортифікаційну споруду з відтворенням інтер’єрів XVIIXIX ст.[3]
4.
Етнографічний музей «Древлянське село».
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Музей «Древлянське село» розташований просто неба на території Поліського
заповідника. Його заснували як місце, яке наближає до минувшини, місце пам'яті
про далеких предків українців – плем'я древлян.[4]
5.
Музей коштовного і декоративного каміння.
Це один із найвідоміших геологічних музеїв не лише України, а й світу. З 2001
року – науковий об'єкт, що становить національне надбання України.
У Житомирській області туризм не є розвиненою галуззю, швидкому розвитку
туризму в значній мірі перешкоджає:
- відсутність достатньої матеріально-технічної бази для прийому та
обслуговування туристів (готельно-ресторанне господарство не має достатньої
потужності і не забезпечене сучасним обладнанням);
- недостатній благоустрій існуючих транспортних комунікацій (як у самих
туристських районах, так і на під'їзних шляхах до них);
- занедбаний стан багатьох історичних пам'яток та архітектурних об'єктів;
- відсутність кваліфікованих спеціалістів туристичного бізнесу.
- необізнаність населення.[5]
Рівень промислового розвитку регіону дозволяє забезпечити прискорений
розвиток туристичної індустрії, але тільки за належної фінансової підтримки.
Місцеві адміністрації повинні стимулювати вкладання коштів у туристичну галузь,
створюючи сприятливі умови для діяльності підприємств і організацій.
Для організації вивчення ринку туристичних послуг Житомирської області
доцільно:
1)
залучити досвідчених експертів, у тому числі з міжнародних
туристичних організацій і фірм, наприклад, із Всесвітньої туристичної організації
(ВТО), членом якої Україна є з 1997 р.;
2)
здійснити оцінку можливостей розвитку туристичної індустрії регіону з
погляду міжнародних стандартів;
3)
розробити стратегію і тактичні плани розвитку туристичної галузі в
області.
Список використаної літератури:
1.
Балашова Р.І. Розвиток методів оцінки ефективності діяльності
туристичних підприємств / Р.І. Балашова // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 99–108.
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Науковий керівник: Сорвіна Ю. М.
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«КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ У ТУРИЗМІ»:
ДО ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ
Серед важливих проблем розвитку туризму, які розглядає наукова література,
називають різноманітні політичні, економічні, технічні, культурологічні, соціальні
тощо. Окремо стоять питання удосконалення діяльності туристичних підприємств.
Одним із таких питань є шляхи покращення процесу та культури
обслуговування. Для з’ясування закономірності і залежності між культурою
обслуговування і результативністю, успіхом туристичного підприємства необхідні
як огляд процесів, що відбуваються у туристичної галузі, так і узагальнення досвіду
й практики окремих успішних туристичних підприємств, аналіз труднощів
підприємств неуспішних тощо.
Серед авторів праць, що висвітлюють різні підходи до визначення поняття
«культура обслуговування у туризмі»: А. Горбач, Є. В. Козловський, Н. Є. Кудла,
П. Р. Пуцентейло, Дж. Шоул та ін. Проте окреме визначення цього поняття у
професійній літературі нам не зустрілося, що й зумовило актуальність
пропонованого питання.
Почнемо з того, що поняття, які входять до категорії «культура
обслуговування», визначені у загальних і професійних словниках та довідниках. Як
відомо, культура – це освіченість, вихованість; рівень, ступінь досконалості будьякої галузі господарської або розумової діяльності [1], а обслуговування – це дія,
пов΄язана з виконанням роботи, реалізація функції із задоволення будь-чиїх запитів,
потреб [2] .
П. Р. Пуцентейло в праці «Економіка і організація туристично-готельного
підприємництва» визначає культуру обслуговування як організаційну культуру,
спрямовану на обслуговування клієнтів на основі вироблення певних правил,
процедур, практичних навичок і вмінь. Вона диктується політикою підприємства,
підтримується системою заохочень персоналу обслуговування поряд з іншими
заходами [3, 259].
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Американський спеціаліст з питань культури обслуговування Джон Шоул,
стверджує, що успіх у сфері послуг складається з трьох частин: 1) якості продукту
чи послуги, 2) надійності та швидкості обслуговування, 3) ставлення до клієнта [4].
Таким чином встановлено зв΄язок між поняттями культури і якості обслуговування.
Якість обслуговування - це комплексна категорія, один з найважливіших показників
ефективності функціонування підприємств, що відносяться до сфери
обслуговування, об'єкт аналізу, планування і управління.
Поняття культури обслуговування посідає важливе місце у теорії і практиці
різноманітних напрямів сервісу: транспортних, інформаційних, екскурсійних,
побутових тощо. У відповідних професійних джерелах культура сервісу
тлумачиться як система еталонних трудових норм, високих духовних цінностей і
етики поведінки, принципи якої узгоджуються як з національними та релігійними
традиціями країни, так і з сучасними вимогами світових стандартів обслуговування
і відображають якісне обслуговування споживачів.
Категорія «культура обслуговування» глибоко опрацьована фахівцями
готельно-ресторанної галузі. Як відомо, обслуговування у готелі – це система
заходів, що забезпечують високий рівень комфорту та задовольняють
найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. Відповідно,
культура обслуговування у цьому контексті – це комплексне поняття про рівень
фізичного та психологічного комфорту споживачів готельно-ресторанних послуг.
Вона включає комунікаційний, етичний, інформаційний, управлінський аспекти.
Комунікаційна культура – це вся сукупність комунікантів, реципієнтів,
повідомлень, форм, засобів спілкування, сприйняття та осмислення інформації,
котрі ґрунтуються на сфері соціальних відносин і, в свою чергу, формують їх.
Загальновідомо, що висока етична культура - обов'язкова риса кожного
працівника індустрії обслуговування. Грубість, нетактовність, зневажливе
ставлення до людей неприпустимі в будь-якій сфері діяльності, і в сфері
обслуговування зокрема.
Інформаційна культура – це сукупність принципів і реальних механізмів, що
забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, також
сполученість у загальному досвіді людства.
Поняття «управлінська культура» вживається для характеристики
організаційно-технічних умов і традицій управління, професійного і морального
розвитку менеджера.
З кожним роком запити і вимоги до послуг підвищуються. До того ж, чим вища
культура і якість обслуговування гостей, тим вищим стає імідж цього господарства,
тим привабливішим воно для гостей, і тим успішніша його діяльність.
Таким чином, узагальнивши визначення поняття «культура обслуговування» у
міждисциплінарних та спеціальних джерелах, у працях з суміжних галузей, можна
сформулювати дефініцію «культура обслуговування у туризмі»: це рівень, ступінь
досконалості, якість роботи з задоволення різноманітних запитів клієнта
туристичного підприємства, а також система вимог до управлінської, організаційної,
інформаційної, комунікаційної діяльності туристичного підприємства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ
В багатьох країнах світу туризм займає важливе місце в економіці, приносячи
значний дохід в бюджет своєї країни. В Україні туризм за часи СРСР був досить
розвинутим, оскільки наявність на її теренах Чорного та Азовського морів, курортів
та гір Криму, чудової природи Карпат, Шацьких озер, старовинних церков, парків та
інші, спонукало мешканців країни відправлятися у туристські подорожі, у тому
числі залізничним транспортом. Залізничний туризм також використовувався для
організації пересувних піонерських таборів, що дозволяло дітям різного віку вдень
відпочивати на різних місцях Чорного та Азовського морів, а вночі переїжджати з
одного курорту до іншого.
Залізничний туризм бере свій початок з 40-х років XIX ст. Він і сьогодні
залишається одним з основних видів транспортного туризму в світі. Основні
переваги залізниць: безпечність, надійність, відносно висока швидкість та
економічна доступність, що нині доповнюються підвищенням комфортності
подорожей.
Процеси, які відбуваються в економіці країни на сучасному етапі, зумовлюють
необхідність підвищення ефективності забезпечення транспортних економічних
зв’язків підприємств як у межах України, так і на зовнішніх ринках. У забезпеченні
туристичної галузі України велику роль відіграє залізничний транспорт, що вимагає
ефективного функціонування на ринку транспортних послуг. Сьогодні залізничний
туризм України поступово втрачає свої конкурентні позиції на ринку туристичних
послуг, оскільки своєчасно не пристосувався до ринкових умов. За останні роки
обсяги залізничних перевезень туристів суттєво знижуються через зменшення
доходів громадян, міграцію населення за кордон, скорочення транзитних
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перевезень, воєнні дії та ін. Спад обсягів залізничних перевезень туристів негативно
впливає на ефективність роботи залізниць. Крім того, причинами зниження
ефективності його роботи є збереження низьких соціально-спрямованих тарифів на
деякі види туристичних перевезень; відсутність дієвої концепції побудови гнучких
тарифів, які б підвищили попит на залізничні перевезення туристів; недосконала
організація руху поїздів та економічно не обґрунтована дальність їх курсування.
Залізничний туризм в Україні за останні 25 років майже зник, оскільки
Укрзалізниця та її правонаступник ПАТ «Укрзалізниця» не має достатньої кількості
пасажирських вагонів, придатних для туристичних подорожей. Зараз залізничний
транспорт виконує лише незначні за обсягом трансферні перевезення туристів.
Поки що в Україні залізничний туризм ще не набув бажаної популярності, у
багатьох він асоціюється лише з приватними туристичними поїздками або з орендою
висококомфортабельних вагонів для приватних подорожей. Безумовно, розвиток
туристичних перевезень вимагає інвестування коштів у цей сектор ринку, а нестача
їх в Укрзалізниці не дає змоги вирішити зазначену проблему. Окрім того, основною
проблемою, що гальмує розвиток туристичних залізничних перевезень туристів, є
відсутність спеціалізованого рухомого складу та відповідної туристичної
інфраструктури необхідного рівня.
В Україні розвиток залізничного туризму і пов’язаного з цим напрямом бізнесу
мають серйозні перспективи, оскільки в країні є багато рекреаційних та лікувальнооздоровчих ресурсів та добре розвинена мережа залізниць, що дає можливість
організації різноманітних за формою та змістом залізничних рекреаційних та
лікувально-оздоровчих турів.
Залізничний туризм – подорож, яка здійснюється по залізниці на
спеціалізованому залізничному транспортному засобі, фізичними особами в
оздоровчих, пізнавальних, професіонально-ділових, релігійних і іншій цілях,
не пов'язана з оплачуваною діяльністю.
Залізничний туризм в Україні останнім часом переживає своє відродження.
Ініціатором такої діяльності в незалежній Україні ще в 1991р. була фірма
«Джерело», за ініціативою якої було організовано перший тур із особливими
зупинками-фотостопами. Досвід створення залізничних турів на залізницях
України, а саме: Південно-західній (Шепетівка, Гречане, Гусятин), Львівській
(Яремча – Дилятин – Івано-Франківськ, Коростень, Сарни, Ковель), Одеській
(Цвітково, Вапнярка, Христинівка, Погребище), ділянки яких найчастіше
використовувалися в турах цієї туристичні фірми, є цікавим для розвитку
залізничного туризму в наш час.
Для розвитку залізничного туризму українській залізниці необхідно:
– кардинально покращити умови переїзду;
– модернізувати об’єкти інфраструктури залізничних ліній;
– знизити собівартість та підвищити рентабельність перевезень;
– розширити спектр пропонованих у поїздах додаткових послуг;
– підвищити рівень підготовки кадрів та соціального забезпечення працівників
галузі залізничного туризму.
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Тож основним підходом, який необхідно реалізовувати в нашій державі у сфері
залізничного
туризму,
є
розвиток
ефективного
державно-приватного
співробітництва. При цьому залізницею повинен бути розроблений комплекс
нормативних документів та тарифів щодо допуску туристичних вагонів та поїздів на
інфраструктуру, їх перевезення, обслуговування тощо.
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DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TOURISM
One of the most important things that makes an impact on how the tourism develops
is the welfare of the population. There is a connection between the economic development,
tourism and people`s income.
Tourism is one of the most important parts of social and economic development. And
tourism`s impact on economics is positive. Ukraine is one of the best countries in Europe
if we talk about resort and recreational resources. The most important of them are unique
climate zones of seaside and Carpathians, as well as mineral water and medical mud of all
known balneal types. Estimation of the potential of resort and natural medical resources
gives a reason to expect that Ukraine has a prospect of development in the industry of
tourism. According to the data, the resort and recreation areas in Ukraine make up about
9.1 million hectares (15%) of the territory.
But one of those walls on the way of effective development of tourism in Ukraine is
weak infrastructure of tourism. This is confirmed by statistical data. Thus, the number of
tourists served by the subjects of tourist activity of Ukraine is insignificant in comparison
with the scale of inbound, outbound and domestic tourism.
International tourism, which develops, has a lot of positive sides. It gives a big
growing chance to many different aspects of business, economics and many working
places, which is very important for Ukrainian people.
As we can see, it makes a positive impact on every life sphere. People are interested
in other cultures and different kinds of commercial help them to get an access and travel
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the world. They can talk to each other and have a great connection with every citizen they
spoke with.
The development of tourism in Ukraine has a significant impact on such sectors of
the economy as transport, trade, communications, construction, agriculture, the production
of consumer goods, and is one of the most promising areas for structural adjustment of the
economy.
The strategic goal of tourism industry development in Ukraine can be determined by
the creation of a world market competitive tourist product capable of satisfying the tourist
needs of the country as much as it really possible. The action program aimed at achieving
this goal should be synchronized with the general pace of the establishment of market
mechanisms and the correlation with the policy of structural reforms in the economy. It
should also take into account the experience gained in tourism development in the world,
which creates favorable conditions for the development and development of the relevant
regulatory framework for tourism.
Analyzing the prospects for the development of tourism business in Ukraine, first of
all, it must be emphasized that modern tourism is the sphere of economy and life of a
society, which in general practically integrates all branches in one way or another. This is
what should become the main thing in shaping the new state approach to tourism as an
industry whose priority development can positively influence the economic and social
conditions of the country, stimulate important branches of the economy and contribute to
strengthening the positive image of Ukraine on the world stage.
Further development of democracy, political stability, determination of the priority
directions of economic development, Ukraine's future accession to NATO and the EU will
all ensure the creation of a highly profitable tourism industry that will meet the needs of
domestic and international tourism, taking into account natural, recreational, socioeconomic, historical and cultural the potential of the country, its national peculiarities.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БРОНЮВАННЯ У ТУРИСТИЧНОМУ
БІЗНЕСІ
В сучасному світі неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу
без впровадження інформаційних технологій та комп’ютерних систем бронювання.
Головним фактором ефективної роботи туристичних компаній є кількість та якість
продажів, а максимально вплинути на них можна шляхом впровадження CDS (
Комп’ютерних Систем Бронювання). Тому, на даний момент про це актуально
говорити.
Внаслідок того, що Комп’ютерні Системи Бронювання набули великого
попиту серед користувачів, назву було змінено на GDS (Глобальні системи
бронювання). Перша GDS була створена ще в 60-х роках XX століття і
використовувалася лише в авіаіндустрії. А через 10 років, на початку 70-х,
туристичні агентства побачили масу переваг Глобальних Систем Бронювання і
почали їх запроваджувати. Серед перших розробників була компанія Sabre, яка
вдало функціонує і по сьогоднішній день. Нововведені GDS значно скоротили час
обслуговування клієнтів і підвищили продуктивність туристичних агенцій.
Дослідженнями в області затосування систем бронювання в туризмі
займались: Гуляєв В.Г., Морозова Н.С., Плотнікова Н.І., Шлєвков А.В., Сирих А.,
Окороков В. та інші [2].
Amadeus, Galileo, Sabre, Woldspan - це чотири основні Глобальні Системи
Бронювання (Global Distribution System – GDS) . В усьому світі більше чим 800 тисяч
туристичних установ користуються послугами цих систем. Вони – глобальні, але не
дивлячись на це, мають арсенал розповсюдження. Amadeus та Galileo найбільш
популярні в Європі, Sabre та Woldspan більше користуються попитом в Америці.
Amadeus – найпопулярніша система бронювання в усьому світі, перша по
кількості користувачів. Створена була ця система в 1987 році великими
авіакомпаніями Air France, Iberia, Lufthansa, SAS. В 1995 році Amadeus придбала
System One і завдяки цьому зараз вона активно просувається на американський
ринок. Amadeus Air, Amadeus Car, Amadeus Hotel, Amadeus Ferry, Amadeus tickets,
Amadeus Videotext, Amadeus Pro Tempo, Hotel Mapping– це стандартні додаткові
модулі даної системи. Amadeus має найрізноманітніший сервіс, тому нею
користуються понад 70% турагенств Європи та більше 400 авіакомпаній.
Amadeus зараз дуже стрімко набирає обертів та популяризується на
українському ринку туристичних послуг і це добре, адже впровадження інновацій в
Україні дуже важливе.
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Worldspan називають наймолодшою системою бронювання в усьому світі.
Проте не дивлячись на це – походження її сягає дуже глибоко. Сьогодні Worldspan
дає можливість: резервувати авіаквитки 487-ми авіакомпаніям, оформляти оренду
авто понад 45-ти компаніям, а також замовляти номер в одному з 35 тисяч готелів!
Вже майже 10 років система Worldspan представлена на українському ринку. Понад
700 агенств в Україні є клієнтами цієї молодої, але дуже динамічної системи
бронювання та резервування.
Galileo – це провідна система бронювання в усьому світі. Зовсім недавно вона
відкрила своє власне представництво в Києві, тож тепер Україна є користувачем
такої глобальної, успішної GDS. Саме велична Galileo першою надала агенствам
Windows версію системи резервування.
Sabre була створена ще в 1964 році великою авіакомпанією American Airlines, а
через 12 років була створена підсистема бронювань готельних місць. Planet Sabre,
Turbo Sabre, Net Platform – це можливі варіанти підключення до системи Sabre, які
пропонуються клієнтам. Planet Sabre пропонує користувачам графічний інтерфейс
та екранні шаблони, Turbo Sabre славиться своєю багатофункціональністю, що
дозволяє агентствам створити своє власне середовище, яке буде зручне для них. Net
Platform розрахована на використання малими та середніми агентствами. Це така
собі амбітна система бронювання в Інтернеті.
Під впливом глобальних інтеграційних процесів, спрямованості зовнішньої
політики нашої держави на співпрацю та партнерські стосунки з країнами ЄС,
Україна стає все більш впізнаваним як один з Європейських туристичних центрів.
Це накладає певні вимоги на рівень сервісу, в тому числі щодо зручності придбання
туристичних послуг [1].
Та якщо GDS важко піддаються розумінню звичайної людини, адже вони
розраховані на цілісні тур фірми, то освоїти Альтернативні Системи Бронювання (
ADS ) зможе кожен охочий.
Альтернативні Системи Бронювання виникли ще в 90-х роках XX ст., а назву
свою отримали через те, що постали як альтернатива Глобальним Системам
Дистрибуції. На противагу GDS, які можуть використовувати лише турфірми, ADS
пропонують свої послуги приватним клієнтам.
Сьогодні в усьому світі можна виділити такі великі портали системи ADS:
Trevelocity.com, HRS.com, Hotels.com, Expedia.com, Priceline.com, Orbitz.com та інші.
Вони ж широко застосовуються і в Україні. Та серед вище перелічених можна
виділити основні, це - booking.com, trivago.com, tripAdvisor.com, holels24.ua. ADS
найбільш застосовуються в великих містах України: Києві, Львові, Одесі, Харкові та
Дніпрі.
Booking.com – це альтернативна система бронювання, яка була заснована в
Амстердамі в 1996 році. Компанія Priceline в 2005 роув придбала booking.com
за $133. Booking.com застосовується в 70 країнах, включаючи Україну. Сервіс
даного веб-сайту представлений понад 40 мовами, що значно розширює коло
застосування. На сайті можна переглянути 28,616,893 об’єктів з 226 різних країн
світу.
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Автоматизація туризму в сучасних умовах неодмінно потрібна для того, щоб
досягти успіху та вийти на новий рівень. А це є особливо важливо в даний час, коли
Україна стоїть на порозі ЄС.
Впровадження GDS, ADS і різних подібних інновацій підвищують якість
надання послуг, розширюють можливості користування та багато іншого.
Питаннями впровадження інновацій
в туризм зараз займаються
Федорченко В.К., Зінченко В.А., Новіков В.С., Мініч І.М. та ін.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО
СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В наш час, подорожування по світу з метою відпочинку, спілкування з іншими
людьми, пізнання інших культур, з діловими цілями, задля поліпшення міжнародних
зв’язків швидко і тісно ввірвалися в наше життя, нам важко уявити його без
контактування з навколишнім середовищем. Туризм став явищем міжнародних
відносин, одним із джерел прибутку для країни.
В світовому розвитку туристичної індустрії велику увагу і значення приділяють
інклюзивному туризму, який є однією з головних складових соціального туризму.
Інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю - це сучасний вид туризму, який
дозволяє включити в туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від її
фізичних можливостей, з урахуванням особливостей її фізично-психологічного
стану і розглядається він, насамперед, як потужний засіб активної реабілітації, який
структурно включає в себе медичні, психологічні, педагогічні, фізичні, професійні,
трудові, фізкультурно-спортивні та соціально-побутові заходи. Він є одним з
найпотребуючим в наш час, адже кількість таких людей значно зростає.
На сьогоднішній день, лише країни Європи та США готові прийняти таких
туристів з комфортом та усіма вимогами. На жаль, в Україні цей вид туризму не є
добре розвиненим, хоча наше населення цього потребує, за даними Міністерства
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соціальної політики України, станом на 1 січня 2018 року кількість осіб з
інвалідністю сягала п’ять мільйонів, це є доволі високі показники, тим паче, що зараз
через терористичні дії на сході України їхня кількість зростає майже не щодня.
В нас це питання потроху стає актуальним, але складно вирішити яким саме
чином подолати бар’єрність в відпочинку, адже розвивати інклюзивний туризм є
доволі дорогим завданням.
Наприклад, найрозвинутішими країнами з інклюзивним туризмом є Швеція та
Німеччина. Остання бореться з цією проблемою за рахунок пристосування оточення
до потреб людей з інвалідністю, але це не просто пандуси біля магазинів, спеціальні
парковки чи доріжки для пересування – це величезний пакет дій, виконаних
державою, які є дуже дорогими, але ефективними і не кожна країна зможе собі це
дозволити. Швеція дала змогу своєму населенню з обмеженими можливостями, двічі
на рік брати собі відпочинок та одного-двох супроводжуючих, особа сама вибирає
вид туризму та місце відпочинку, все це здійснюється за кошти держави, причому
влада гарантує безпеку, захист та турботу.
Наша держава не є настільки розвиненою, щоб дозволити повністю покривати
всі витрати на відпочинок туристу чи повністю адаптувати середовище до
комфортного відпочинку. Для нас актуальним буде, в першу чергу, пристосувати
готелі, туристичні фірми, заклади харчування до комфортного та
висококваліфікованого обслуговування людей з обмеженими можливостями.
Як я вже зазначала вище, потрібно усунути усі бар’єри, в тому числі і
комунікативні. Головною проблемою постає суспільна дискримінація. Через неї
людина загонить себе в певні рамки, стає замкнутою і не прагне розвитку, як
фізичного так і духовного. Цього позбутися, нажаль, нелегко, адже ця дискримінація
з’явилася багато століть тому і стала проблемою застою розвитку цього виду
туризму. Потрібно залучати людей до різних проектів, до вкладу в розвиток
суспільства і це неодмінно допоможе в подоланні виникнувших проблем.
В Україні навчальні заклади різних рівнів почали масово проводити різні
тренінги по подоланню бар’єрів, акції про покращення умов туризму для людей з
обмеженими можливостями,створюються різні спілки, асоціації, розвиваються різні
реабілітаційно-соціальні заклади, тобто з часом, Україна буде мати можливість
гідно, з комфортом та незабутньо надавати відпочинок в повному обсязі
інклюзивним туристам, наприклад, в нас вже освоїли водний туризм на рівнинних і
гірських річках на катамаранах, байдарках та плотах люди з обмеженими
можливостями, цей вид туризму є доволі простим з точки зору фізичних загрузок,
але доволі цікавим, адже без зайвих зусиль можна подивитися на пам’ятки певного
регіону, помилуватися природою та отримати релакс від природи, чистого повітря
та відчуття безмежного простору.
З вище сказаного можна зробити висновок, що інклюзивний туризм для
українських людей стає явищем реальним та доступним. Він є доволі унікальним,
цікавим та вигідним для самої держави. Популяризувати цей вид туризму дуже легко
і він завжди буде потребуючим і бажаним. Поступово, він стане невід’ємною
складовою життя українського населення.
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МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Медичний туризм є досить новим поняттям , яке з’явилося відносно недавно та
стало ще одним наслідком глобалізації. Та з кожним роком медичний туризм
набирає обертів, і все більше і більше людей у всьому світі відкривають для себе
пов’язані з цим нові можливості [2]. Під медичним туризмом розуміють вид
короткострокової або довготривалої туристичної поїздки, основною метою якої є
отримання послуг оздоровлення, санаторно-курортного відпочинку і лікування,
медичної діагностики і допомоги поза межами місця постійного проживання таких
туристів [1].
З кінця XIX – початку XX століття спостерігається інтенсивний ріст
комерційної активності в сфері медичних послуг, а транскордонні поїздки «за
здоров’я» викристалізувалися в новий напрям туристичної індустрії [2].
За оцінками експертів, громадяни України щорічно витрачають на лікування за
кордоном приблизно 100 млн. дол. [3]. З кожним роком медичний туризм набуває
все більшої популярності, особливо серед жителів США, Канади та країн Західної
Європи. Як не дивно, але медичний туризм відкрили для себе і жителі країн СНД.
Сьогодні поїздки громадян цих країн на лікування та діагностику в медичні заклади
Західної Європи, США, Ізраїлю або Туреччини стали досить звичайним явищем.
Крім того, в Україні швидкими темпами розвивається не тільки міжнародний, але і
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внутрішній медичний туризм. Багато киян охоче їдуть лікувати зуби, коригувати зір
тощо в медичні заклади у Львові, Одесі чи Харкові[4].
Для України медичний туризм міг би стати чудовим шансом для розвитку
вітчизняної сфери медицини та можливістю покращенню бюджету країни. Тим
більше, що хворі з-за кордону самі обирають Україну. Пацієнти з Європи,
Великобританії, Ізраїлю, США та Азії стали частими гостями вітчизняних клінік.
Українській медицині є чим пишатись – і унікальними медичними розробками,
і високими результатами в лікуванні. При цьому вартість медичних послуг в Україні
набагато нижче вартості аналогічного лікування в інших країнах. Також поширеним
є варіант, коли іноземні лікарі чи приватні клініки самі направляють своїх пацієнтів
на лікування до українських медичних установ[5].
Найбільш потрібними медичними послугами, які іноземні громадяни можуть
отримати в Україні, є репродуктивна медицина, стоматологія, офтальмологія,
кардіологія, естетична медицина, косметологія, пластична хірургія, а також
санаторно-курортне лікування, клітинна інженерія, можливість використання банку
пуповинної крові та лікування безпліддя.
Львівщина представлена лікувально-оздоровчими ресурсами, В Карпатах
розташовані чотири заповідних об’єкти, Закарпаття славиться великою кількістю
джерел унікальних мінеральних та термальних вод, Вінниччина багата якісними
мінеральними та прісними підземними водами. Київщина має прекрасний
туристичний і рекреаційний потенціал та представлена 35-ма пам’ятками природи,
8-ім парків – пам’яток садово-паркового мистецтва і 12-ть заповідних урочищ,
близько двох десятків санаторіїв і профілакторіїв.[6]
Для того, щоб хворі з-за кордону приїжджали, треба поширювати інформацію
про клініку потенційним пацієнтам через ЗМІ, інтернет-сайти, на міжнародних
порталах, налагодити взаємодію з міжнародними агентствами.
Наша країна здатна повторити успіхи інших, оскільки попит на доступні і
висококваліфіковані медичні послуги на світовому ринку постійно зростає. Для
цього потрібно лише розробити і належним чином реалізувати відповідні кроки.
Щоб стати лідером на ринку медичного туризму, потрібна державна підтримка.
Державі потрібно розробити програми по підтримці напрямку медичного
туризму, ось тоді і вітчизняна медицина, і бюджет зможуть відчути результат. Який,
до речі, обчислюється мільйонами доларів прибутку. Поки до обслуговування
іноземних пацієнтів найбільш готові приватні медичні заклади. Але якщо нам
вдасться якомога швидше змінити законодавство системи охорони здоров'я, то
відповідно й у державних медустановах поступово покращяться умови. [5].
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ВПЛИВ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ
ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Туристична діяльність - одна з важливих галузей економіки, проте українська
сфера туризму ще не сформована і не досить розвинута. На доказ цього твердження
є факт того, що на ринок України припадає лише 2% світового туристичного потоку.
На міжнародному ринку негативна інформація про нашу країну переважає за
позитивну, а це в свою чергу відлякує туристів і зароджує погані асоціації, які
насправді не відповідають дійсності.
Взяти хоча б такі новини, як: засудження на 7 років екс-прем’єрки України Юлії
Тимошенко, силове придушення так званого «мовного Майдану» в центрі Києва та
ухвалення закону «Ківалова-Колісніченка», маскування двох іміджевих провалів за
рахунок Євро-2012, утиски свободи слова та встановлення диктатури Віктором
Януковичем і його втеча , революція Гідності, корумпованість політиків та судової
влади - все це миготить в іноземних новинах, що формує відторгнення думки
іноземця про поїздку до України.
Якщо запитати українців про те, куди вони хочуть поїхати відпочити, то
більшість будуть схилятись на користь закордонних держав. Тому, підписання
Петром Порошенком угоди з ЄС про безвізовий режим ще більше замотивував
людей до іноземного туризму.
Безвізовий режим між певною країною та Європейським союзом - статус, що
дозволяє громадянам цієї країни вільно перетинати міждержавні кордони країн
Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання
дозволу.
З 11 червня станом на 00.00 годин 23 червня прикордонна служба України
оформила 741 тисячу 795 громадян, які виїхали до Європейського Союзу. З них 156
тис. 916 - за біометричними паспортами, а це 29 % від загальної кількості. Кордон із
Польщею перетнули за цей час 12 796 громадян, 4874 - з Угорщиною, 2849 - з
Румунією і 2 061 людина - кордон зі Словаччиною. Третина подорожуючих
скористалися авіатранспортом, проте більшість в'їхала через автомобільні пункти
пропуску. І лише 7 % - залізницею.
За той час, коли у дію вступив «безвіз» - внутрішнім туризмом почала
цікавитись велика кількість людей. Це надихнуло український народ і розбудило у
них жагу до подорожей власною країною. До того ж в країні почався так званий
«український бум»: українські фільми та сучасна музика стали шаленопопулярними, молодь почала активно носити патріотичний одяг, держава все більше
дає креативних можливостей показати себе народові. В свою чергу, на цій хвилі
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туристична індустрія теж почала оновлюватись та покращуватись і головне
збільшуватись, з кожним роком все більше туристичних організацій починають
активно працювати.
Українські туристичні фірми, відчувши загрозу від іноземних туристичних
фірм завдяки безвізовому режиму почали змінювати хід своїх думок, концепції,
тревел-сегмент, ідеї, базу, покращувати якість послуг й умови для туризму та
приводити ціни до норми. Наслідком цього є конкурентноспроможність, яка дає
великі можливості й перспективи туристичній індустрії нашої країни.
В Україні внутрішній туризм одержав значний розвиток і став масовим
соціально-економічним явищем, розвитку якого сприяє розширення політичних,
економічних, наукових і культурних зв'язків між Україною та іншими державами.
Тому подальші дослідження питання щодо впливу безвізового режиму на стан
туристичної діяльності та туристичний ринок України, визначенні основних
функцій та факторів, що чинять вплив на її розвиток, мають важливе значення для
подальшого розвитку даної галузі.
Туристична галузь, враховуючи її значний вплив на економічний та соціальний
розвиток країни, потребує регулювання, підтримки та пильного контролю з боку
держави, тому визначення основних принципів побудови державної політики
розвитку туризму в Україні, дасть змогу покращити та стабілізувати її стан.
Отже, проаналізувавши туризм в Україні після введення безвізового режиму,
можна з впевненістю сказати, що він підштовхнув український туризм до нового
рівня розвитку й підняв на щебінь вище на закордонному ринку й дав можливість
назвати Україну - країною, яка може конкурувати з європейськими та іншими
державами й гідна бути в списку рекомендованих країн до подорожі.
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ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
Актуальність даної теми полягає в тому, що туристично-рекреаційна сфера є
важливою складовою самовдосконалення людини та виховання цивілізованого
ставлення до природного середовища та культурно-сторичної спадщини.
Метою даної доповіді є дослідження впливу таких факторів як туризм і
рекреація на здоров’я та розвиток людини.
У сучасних умовах одним з найважливіших чинників соціально-економічного
прогресу і джерелом нагромадження національного багатства є людський капітал.
За висновками аналітиків Світового банку, саме якісний людський капітал створює
80% ВВП розвинутих країн [1].
Людський капітал ‒ це сукупність природних здібностей (стан фізичного і
психічного здоров’я, працездатність, витривалість), а також набутих знань,
професійних навичок, мотивацій до праці й розвитку, загальної культури, яка
включає етичні цінності, знання та дотримання норм, правил, законів 2 людського
співжиття. Таким чином, людським капіталом є людські здібності, які
використовуються в будь-якій сфері суспільно корисної діяльності для задоволення
різноманітних потреб людини, організації, суспільства і завдяки цьому впливають
на зростання доходів свого власника та національного доходу [2].
Формування, нагромадження і розвиток людського капіталу здійснюється
шляхом задоволення життєвих потреб, підвищення якості життя, освіти і виховання,
придбання людиною нових знань і навичок, надання можливостей для збільшення і
реалізації інтелектуальних і фізичних здібностей до продуктивної праці.
Пріоритетним аспектом діяльності у цьому напрямі є покращення здоров’я
населення, зниження захворювань, збільшення тривалості життя, провідну роль у
чому мають не тільки сфера медичного обслуговування, але й рекреації і туризму.
Туризм справляє величезний вплив на розвиток здоров’я і безпеки суспільства,
тобто виступає своєрідним стабілізатором соціально-економічного розвитку. На
туристичну галузь в світі впливають науково-технічний прогрес, підвищення якості
життя населення, збільшення тривалості вільного часу, відпусток, економічна і
політична стабільність та низка інших чинників. Водночас, зміцніле громадянське
суспільство ставить нові завдання та вимагає більшої уваги до забезпечення
людського розвитку. Важливим є те, що розвиток сфери туризму сприяє
покращанню здоров’я людського капіталу, вдосконаленню системи медичного
обслуговування населення, підвищенню рівня освіти, впровадженню нових засобів
розповсюдження інформації тощо. В умовах, коли народжується нове, орієнтоване
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на здоров'я суспільство, яке вимагає від кожної людини володіння сучасними
знаннями, професійними навиками, культурою мирного існування, рівень
споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя.
Соціальні ефекти рекреації та туризму проявляються у покращенні здоров’я
населення, підтримці людей на належному рівні фізичної підготовки, залученню їх
до занять фізичною культурою і спортом, відновленні душевної рівноваги. Як
свідчать дослідження, оздоровлення дає змогу скоротити у народному господарстві
витрати на тимчасову непрацездатність одного зайнятого на 3-4 дні щорічно,
знизити втрати робочого часу від скорочення смертності у працездатному віці на 67 днів щорічно, зменшити перебування на лікуванні в стаціонарі на 2-3 дні,
підвищити продуктивність праці на 3 %, скоротити кількість відвідувань поліклінік
у 2 рази [3, С.174] Екологічний ефект рекреації та туризму полягає в тому, що,
використовуючи природні ресурси, вони також можуть служити засобом їх
збереження і відновлення через організацію різних форм природо-пізнавальної,
природо-виховної та природоохоронної діяльності. В умовах соціалізації економіки
здоров'я населення є ключовою проблемою нашої країни. Її витоки лежать,
практично, у всіх сферах життя і діяльності держави і найбільш яскраво виявляються
в кризовому стані систем охорони здоров'я і соціального захисту населення,
стрімкого зростання споживання алкоголю і наркотичних речовин. Наслідками
цього глибокого системного процесу є різке скорочення народжуваності та
середньої тривалості життя, погіршення здоров'я людей, деформація
демографічного і соціального складу суспільства, підрив трудових ресурсів як
основи розвитку виробництва, ослаблення фундаментального осередку суспільства.
За даними звіту ПРООН про людський розвиток 2018 р., Україна посідає 88-е місце
у світі за рівнем людського розвитку[4]. Однак, останніми роками розвиток
рекреаційно-туристичної сфери в Україні характеризується різноспрямованими
тенденціями: протягом 2001-2014 рр. обсяг рекреаційно-туристичних та соціальнокультурних послуг, реалізованих населенню, зростав, але кількість відповідних
об’єктів суттєво скоротилася, особливо ‒ спеціалізованих засобів розміщення
(санаторіїв і т. п.) ‒ із 3304 до 1928 (на 41,6%), чисельність обслугованих
скоротилася на 47 % [5, С. 121].
З метою виходу з цієї складної ситуації, забезпечення національної безпеки,
захисту культурної, духовно-етичної спадщини, історичних традицій і норм
суспільного життя нові доктрини здорового способу життя повинні включати такі
найважливіші складові, як: освіченість, турботу про власне здоров’я, потребу в
творчій праці, духовність і чисте навколишнє середовище. Саме розвитку цих
цінностей, а особливо ‒ покращанню здоров’я і безпеки суспільства сприяє розвиток
туризму. Таким чином, здоровий спосіб життя представлений як цілісна система
життєвих цінностей людини. При цьому фіксується активна життєва позиція
суспільства по відношенню до свого здоров’я. Необхідним є об’єднання зусиль
суспільних і державних владних структур з метою формування здорового способу
життя, збереження свого великого культурного надбання, історичної спадщини.
Вирішенню цієї проблеми також сприяє туризм. Особливої уваги вимагає
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пропаганда національних культур народів України і розповсюдження досвіду
роботи з пропаганди діяльності творчих, громадських колективів дітей, молоді,
національних общин на благо людини, народу і країни.
Отже, оздоровлення, рекреація і туризм мають важливу роль у соціальному і
економічному розвитку суспільства, заслуговують на постійну увагу соціальних
партнерів. Здоровий людський капітал і середовище перебування – це не лише
могутнє джерело духовності народу, але і надійний природний захист генофонду
народу від усіх дестабілізуючих чинників.
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ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ?
Медичне страхування туристів подорожуючих в Україні є добровільним. Але
від туристичних компаній чи турагентств законодавство вимагає застрахувати
туристичні групи в обов’язковому порядку. Тобто, якщо мандрівник не має
страховки, то за нього її має оформити компанія, яка відправляє цього туриста в
подорож.
Медичне страхування – форма соціального захисту інтересів населення в
охороні здоров'я, що має своєю метою гарантувати громадянам при виникненні
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страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів
і фінансувати профілактичні заходи.
Не менш важливим є страхування від нещасних випадків. Страховим випадком
визнаються: смерть застрахованого, яка настала в результаті нещасного випадку, що
відбувся із застрахованим під час дії договору страхування; інвалідність, одержана
в результаті нещасного випадку; часткова втрата працездатності в результаті
нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування.
Стаття 16 Закону України «Про туризм» передбачає, що «Страхування туристів
(медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється суб'єктами
туристичної діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають право на
здійснення такої діяльності».
Суб'єкт туристичної діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне та
від нещасного випадку) туристів, яким надаються туристичні послуги. Страхування
туристів може здійснюватися шляхом складання договору страхування
безпосередньо між туристом та страховою організацією або за участю суб'єкта
туристичної діяльності, що забезпечує страхування туристів на основі відповідної
угоди зі страховою організацією. Угода має бути складено зі страховою
організацією, що має відповідні ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з
організацією медичного страхування та страхування від нещасного випадку.
До відповідної угоди між страховою організацією і суб'єктом туристської
діяльності додаються копії таких документів:
 Правила медичного страхування та страхування від нещасного випадку;
 Страхові тарифи (завірені печаткою та підписом керівника страхової
організації);
 Договір страхування туриста (страховий поліс);
 Роз'яснення про порядок складання та заповнення страхового полісу;
 Форми
звітності суб'єкта туристської діяльності перед страховою
організацією;
 Ліцензія на право здійснення страхової організацією діяльності з медичного
страхування та страхування від нещасних випадків.
Суб'єкт туристичної діяльності повинен вести облік виданих туристам
страхових полісів. При складанні туристом договору страхування самостійно,
безпосередньо зі страховою організацією, суб'єкт туристської діяльності,
організуючий туристичну поїздку, повинен перевірити наявність страхового полісу
туриста та додати його копію до договору, який укладається між туристом і
суб'єктом туристичної діяльності.
Страхуванню повинні підлягати як туристи, так і особи, що їх супроводжують.
Компенсація шкоди, заподіяної життю або здоров'ю туриста або його майну
проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Висновки. Отже, обов’язковим є медичне страхування та від нещасних
випадків. Страхування в туризмі не даремно є обов’язковим. Оскільки страхується
не лише турист, а і туристична фірма, яка надає йому цю послугу. Ефективність
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медичного страхування була доведена в усьому світі, де системи охорони здоров'я,
засновані на медичному страхуванні вже існують десятки років.
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ
В наш час одним з найпопулярніших видів туризму став екологічний. Адже,
саме в XXI столітті, з появою масштабних виробництв з’явилося безліч екологічних
проблем. Головною метою екологічного туризму є задоволення потреб суспільства
без шкоди навколишньому середовищу, а навпаки покращуючи його стан. Саме це
завдання ставлять перед собою «екологічно свідомі» люди, вибираючи саме цей вид
відпочинку.
Поняття екотуризму у світі з’явилося набагато раніше, ніж в Україні, оскільки
головною причиною забруднення довкілля було використання ядерної зброї під час
Другої світової війни. В нашій країні цей вид відпочинку став актуальним лише
після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
На сьогоднішній день ні у світі, ні в Україні майже не існує екологічно чистих
міст чи сіл. Їхня кількість з кожним роком зменшується, причинами цього явища є
надмірне забруднення, повітря насичене шкідливими викидами, забруднення
водойм промисловими підприємствами та інші. Тому, можна вважати, що
екологічний туризм є одним із кроків до покращення стану навколишнього
середовища.
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На сьогодні існує чимало визначень екотуризму. Узагальнивши їх, можна
сформулювати таке: екотуризм—це туризм у місця з відносно незайманою
природою, до цінних у природному відношенні об’єктів з метою отримання
задоволення від перебування на природі, розширення знань про неї та оздоровлення.
Порівняно з іншими видами туризму екотуризм має кілька особливостей:
 перебування в місцях з відносно незайманою природою або в місцях, які в
природному відношенні є цінними та рідкісними;
 мінімізація негативного впливу на природу;
 екологічні освіта та виховання;
 певна фізична активність;
 гуманізм;
 економічна підтримка заходів, спрямованих на збереження природи, зокрема
у відвідуваних місцях.
Усі види екологічного туризму доцільно розподілити за територіальною
«прив’язкою» на дві основні групи:
1) екологічний туризм у межах ООПТ й акваторій. Розробка й проведення
таких турів – класичний напрям в екологічному туризмі. Відповідні тури належать
до екологічних у вузькому значенні цього терміна;
2) екологічний туризм поза межами ООПТ й акваторій. До цієї групи відносимо
доволі широкий спектр екологічно орієнтованих турів – від агротурів до круїзів на
комфортабельних лайнерах.
Екотуризм наразі динамічно розвивається. Позитивною рисою цього виду
відпочинку є невеликий обсяг туристичної інфраструктури, що робить екотуризм
доступним для всіх верств населення.
Нині в Україні можна знайти чимало об'єктів екологічного туризму. Переважно
цей вид подорожей розвинений у західній частині країни, а саме у Львівській, ІваноФранківській, Закарпатській та Чернівецькій області. Цей регіон характеризується
унікальними природними пам’ятками та об’єктами ПЗФ. Серед них найбільш
відомими є: національні природні парки «Сколівські Бескиди», «Синевир»,
Карпатський та інші, а також ботанічний сад і дендропарк Чернівецького
національного університету. Також для туристів розроблено багато піших та
велосипедних маршрутів по лісам та горам.
Що стосується Київської, Полтавської та Дніпропетровської області, то в цих
районах екотуризм розвинений трохи менше, але це не означає, що він відсутній
взагалі. Наприклад, в Полтавській області є унікальна скіфське городище Більськ,
що є найбільшим у Європі, а також, село Великі Сорочинці, яке зберегло колорит
гоголівських часів.
В Україні є також 40 Національних парків, на території котрих можна
відпочити. Серед яких найбільш унікальними є Шацький, який налічує 23 озера та
Ічнянський (неймовірний за красою дендропарк Тростянець).
Екотуризм у Україні набуває популярності щороку. Цьому сприяють як
різноманітні етнофестивалі, які поєднують проживання на природі, знайомство з
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культурно-історичною спадщиною, виступи музичних гуртів, так і туристичні
походи, організовані школами йоги, клубами альпіністів та ін.
Отже, з поданого матеріалу можна зробити висновок, що Україна має великий
потенціал для розвитку екологічного туризму. Але також існує низка проблем, які
варто вирішити, для того щоб не привести екотуризм до занепаду. Та не зважаючи
на всі недоліки в Україні є достатньо позитивних рис для розвитку екологічного
туризму в майбутньому.
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викладач облікових дисциплін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
Індустрія туризму настільки багатогранна, що потребує застосування
найрізноманітніших інформаційних технологій, починаючи від розробки
спеціалізованих програмних засобів, які забезпечують автоматизацію роботи
окремої туристичної фірми чи готелю, до використання глобальних комп'ютерних
мереж.
На сьогодні формування турпродукту передбачає використання глобальних
розподільчих систем GDS (GLOBAL Distribution System), які забезпечують швидке
і зручне бронювання білетів на транспорт, резервування місць у готелях, прокат
автомобілів, обмін валюти, замовлення квитків на розважальні та спортивні
програми і т. ін.
У Великобританії близько 90% турагентств використовують систему
візуальних даних Prestel, котру підтримує компанія British Telecom. Технологія
відеотексту також користується успіхом у Франції, де застосовується система
Minitel. У той же час у США використання відеотексту обмежено [2, c. 9-10].
162

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Туристичний ринок є одним із найбільш динамічних та, на відміну від інших
ринків, характеризується великою кількістю учасників, значною їх географічною
роз’єднаністю, швидким оновленням інформації. За три останні роки темпи
розвитку світового туризму зросли на 20%. Особливо значним є зростання
туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (на 29%) та на
Близькому Сході (на 23%) (рис. 1). На цьому фоні вітчизняний туризм
характеризується зменшенням темпів зростання на 3,4% [2]. Однією з причин є
недостатність інформації та реклами вітчизняного туристичного продукту на
національному та міжнародному ринках, недосконалість механізму інформаційного
обміну між суб’єктами туристичної діяльності.
Як показала практика, туристична сфера є інформаційно-насиченою, оскільки
характеризується різноманітністю ділових зв’язків із партнерами (відповідно до
КВЕД з туризмом пов’язано понад 60 видів економічної діяльності), динамічністю
бізнес-процесів,
індивідуалізацією
туристичних
послуг,
технологічним
удосконаленням та високою конкуренцією. У зв’язку з цим, розвиток туристичного
бізнесу стає неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, які
забезпечують:
- інтеграцію і зв’язок;
- покращання якості послуг;
- передачу великого обсягу інформації;
- збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності;
- можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта;
- ефективний зворотній зв’язок.

Рис.1. Тенденції розвитку світового туризму [3]
У практичній діяльності туристичних підприємств застосовуються різноманітні
види інформаційних технологій, а саме:
- глобальні розподільчі системи;
- системи бронювання та резервування;
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- електронні інформаційні системи;
- інформаційні системи менеджменту;
- мобільні системи зв’язку;
- послуги глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.
Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку та якість
туристичних послуг. Нині в туризмі використовують глобальні розподільчі
системи (Global Distribution System), які забезпечують швидке і зручне бронювання
квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют,
замовлення квитків на спортивні та культурні заходи і т.д. Найбільшими
глобальними розподільчими системами на міжнародному ринку туристичних послуг
є AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre (табл.1).
Таблиця 1
Глобальні розподільчі системи [3]
Показники
Кількість
працівників

Sabre

AMADEUS

Galileo

Worldspan

9000

3654

Дані відсутні

3200

Розподіл

Більше
59000 турагентств

Доходи

2,5
дол. США

Кількість
бронювань

Постачальники

млрд.

467,1 млн.

54405
турагентств
у
країнах

198

Більше
52000
20210
турагентств у 116 країнах
турагентств у 60 країнах

1,6 млрд. євро

1,6 млрд. дол. США

Дані відсутні

393,9 млн.

345,1 млн.

Дані відсутні

450
480
533
авіакомпаній, 53000
425
авіакомпаній,
авіакомпаній,
54641
авіакомпаній,
47000
готелів,
60000 готелів, 23 компанії з
готелів,
готелів,
54 компанії
прокату
автомобілів,
430
47 компаній з
45 компаній з
з
прокату
туроператорів
прокату автомобілів
прокату автомобілів
автомобілів

Через комп’ютерні системи бронювання можна оформити проживання в готелі,
оренду автомобіля, замовити круїзну поїздку, отримати інформацію про місце
перебування, курси валют, погодні умови, автобусне та залізничне сполучення.
Тобто такі системи дозволяють резервувати всі основні сегменти туру – від місць у
готелях до квитків у театр і страхових полісів.
На сьогодні близько 36% європейських туроператорів та 40% туристичних
агентств пропонують он-лайн-бронювання турів. В Європі спостерігається
тенденція бронювання місць у готелях туристами без участі посередників, що дає
можливість зекономити до 40% вартості проживання. За даними Єврокомісії, 62%
європейських готелів бронюють номери на замовлення не туроператорів, а клієнтів
через Інтернет
Найбільш розповсюдженими в діяльності вітчизняних туристичних
підприємств є спеціалізовані програмні продукти: «Мастер-тур», «САМО-Тур»,
«САМО-турагент», «Turwin», «Парус-Турагентство», саме вони спрямовані в першу
чергу на вирішення завдань управління та мають такі переваги:
- зниження витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів туристичних
підприємств;
- гарантоване виконання замовлень у необхідному обсязі та в зазначені строки;
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- забезпечення якості туристичного продукту через якість виробничих і
управлінських технологій.
Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові можливості
для ефективного вирішення основних задач туристичного бізнесу. Експлуатація
системи дозволяє турфірмі реалізувати програми ресурсозбереження шляхом
зниження експлуатаційних витрат на утримання систем зв'язку, зниження
енергоспоживання, уникнути пікових навантажень, збільшити продуктивність
праці, поліпшити якість послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію
працівників турфірми.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Туристична індустрія – це одна з найбільш перспективних галузей економіки
на сьогоднішній день, яка може стати стабільним джерелом доходів не тільки для
конкретного регіону, а і для національної економіки загалом.
В Україні нещодавно було розпочато процес інтеграції туристичної галузі у
світову туристичну індустрію. Перспективність розвитку цього напряму економіки
на рівні кожної області доведено і певний комплекс заходів щодо розвитку туризму.
Україна завжди займала непогані позиці як країна, цікава та приваблива для
відвідування: багата історико-культурна спадщина, природно-ресурсний потенціал
сприяли розвитку як внутрішнього так і в’їзного туризму. Все різко змінилося, коли
у нашій країні виник воєнно-політичний конфлікт, який триває до тепер. Туристична
галузь східних регіонів країни опинилась під загрозою «зникнення».
За показником – ризику для туристів, Україна в цілому має середній рівень
небезпеки, а територія Донецької та Луганської областей – надзвичайно високий.
Існують серйозні загрози насильницьких нападів з боку озброєних груп,
орієнтованих на туристів. Дійсно, дуже складною ця ситуація була у 2014 році, коли
конфлікт зачіпав майже всю територію Донбасу окрім північних районів, але зараз
на підконтрольних частинах цілком спокійні та безпечні умови життєдіяльності де
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постійно перебувають як корінні мешканці, так і інші особи, які приїжджають туди
при різних цілях.
Одним з ефективних компонентом розвитку регіонального туризму можна
вважати подієвий туризм, який порівняно нещодавно з’явився в Українській
туристичній індустрії і активно впроваджується у центральних, а особливо у
західних регіонах нашої держави. Саме цей напрям може стати порятунком для
розвитку туризму у східних областях, зокрема і на Луганщині.
Тоді розглянемо що ж таке подієвий туризм. Подієвий туризм – це чудова
атмосфера свята, індивідуальні умови відпочинку і незабутні враження. Головна
особливість подієвого туризму безліч яскравих неповторних моментів.
В подієвому туризмі можна виділити кілька тематичних видів:
 національні фестивалі і свята;
 театралізовані шоу;
 фестивалі кіно і театру;
 гастрономічні фестивалі;
 фестивалі та виставки квітів;
 модні покази;
 аукціони;
 фестивалі музики і музичні конкурси;
 спортивні події.
Отже, перед регіоном стоїть насущне завдання поновити потік відвідувачів і
саме подієвий туризм може стати тим інструментом, що сприятиме формуванню
позитивного іміджу та дозволить відновити «добре ім’я» Луганщини, як привітного
краю.
Тобто, якщо розвивати подієвий туризм, який до речі зараз починає набирати
популярність, то туристичну індустрію на Луганщині можна вивести на новий
рівень. Адже подієвий туризм ділиться на декілька напрямків та хоча б один можна
буде взяти за основу і вивести з цього «культ» та зробити хороший імідж, чого на
цей час дійсно бракує.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОРОЖЕЙ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
Початок морського туризму відносять до середини XIX століття, коли
судноплавні компанії, що здійснювали перевезення емігрантів з Європи до Америки,
почали шукати варіанти наповнення пасажирами своїх рейсів з Америки до Європи,
які були напівпорожніми. Одні з перших повідомлень про спеціально організовані
рейси морських пасажирських суден з метою відпочинку відносяться до 1835 року,
коли в Англії були оголошені регулярні прогулянкові рейси між північними
островами Британії і Ісландією. Згодом комфортність морських подорожей
підвищилась: почали використовувати електрику, будувати просторіші палуби,
організовувати розваги на борту. У 1867 році колісний пароплав «Квакер Сіті»
відплив у морський круїз з Нью-Йорка до Європи і Палестини. Серед пасажирів був
і письменник Марк Твен, який в книзі «Простаки за кордоном» залишив детальний
звіт про подорож. У 1881 році судноплавна компанія Peninsular & Oriental Steam
Navigating Company, скорочено P&О, переобладнала свій лайнер «Цейлон» в круїзне
судно. Він вважається першим круїзним кораблем в історії, призначений виключно
для морських розважальних подорожей.
Під подорожами на морському транспорті розуміються так звані круїзи. Круїзи
це подорожі по замкнутому колу з поїздками із портів у внутрішні райони країн.
Вони являються одними з найелітніших, а також своєрідних видів туризму. В
основному ними цікавляться молодіжні кола людей, маючи на меті отримати
абсолютно нові враження. У світі налічується більше 150 морських круїзних
компаній. До найвідоміших перевізників відносяться: Costa Cruises, Celebrate
Cruises, Princess Cruises, Norwegian Cruise Lines, Royal Caribbean International,
Carnival Cruise Lines. Зі збільшенням числа туристів, які виявляють інтерес до
круїзних подорожей, збільшується і кількість компаній. Відомо, що ще у 1980 році
налічувалося 1,5 млн. туристів морських круїзів, а в 2006 році цифра досягла 12 млн.
туристів. Лідируючими у світі країнами круїзних подорожей є США,
Великобританія та Німеччина.
Таким чином, круїзи є однією з найприбутковіших галузей для національної
економіки. Стосовно України, то на жаль круїзи не є провідною галуззю для неї, але
якщо буде створення потужної матеріально-технічної бази, розширення маршрутів,
удосконалення нормативно-правової бази та створення конкурентноспроможного
туристичного продукту на світовому ринку, то держава матиме всі шанси на
збільшення економічних надходжень від туристичної галуззі.
За усім вищесказаним можна зробити такі висновки, що подорожування на
морському транспорті, а саме круїзи, є цікавою і досить перспективною галуззю для
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людей і економіки країн світу. Особливо я гадаю, що це варто спробувати тому що,
по-перше, саме свіже повітря, яскраве сонце і, плаваючі біля корабля, дельфіни
надихають спробувати цю подорож. По-друге, перспективою є реальний відпочинок
від усіх своїх справ і натхнення на щось більше, ніж просте буденне життя.
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ТРАХТЕМИРІВ» ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В сучасних умовах можна простежити, що рекреаційний (туристичний)
потенціал надає можливість для відпочинку в місцях рекреації. Одним із таких
чудових місць є ландшафтний парк «Трахтемирів» розташований на півострові з
аналогічною назвою. Маючи свою здичавілу природу, мальовничі пейзажі, велику
кількість унікальних пам’ятків археології та місцевості, пов’язаних з видатними
подіями історії України, різноманітну дику флору та фауну. Дають всі підстави
вважати Трахтемирівський півострів – парк окрасою не тільки Середньої
Наддніпрянщини, а й всієї України. Саме тому, представлений об’єкт буде цікавий
для тих рекреантів, які хочуть духовно поринути у світ природи.
Півострів надає чудові умови для рекреації та активного виду туризму. Через
те, що ландшафт цієї території визначається значною піднятістю горбистої поверхні
та утворенням різноманітних ярів, крутих спусків, балків та зсувів, що будуть
становити зацікавленість для любителів спортивного туризму. Даний простір не
забруднений відходами, які залишаються після потоків туристів. З цього парку
відкривається чудовий краєвид на Дніпровські води, через які видно місто
Переяслав-Хмельницький та панорамний вид на Зарубину гору, що височіє на сході.
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Регіонально ландшафтний парк (РЛП) «Трахтемирів» знаходиться на території,
що розташована на землях Малобукринської, Грушівської сільських Рад
Миронівського району Київської області та Григорівської сільської Ради
Канівського району Черкаської області. Площа об’єкту складає 10711,2 га. РЛП
місцевого значення «Трахтемирів» було оголошено рішенням Черкаської (№ 14-4
від 26.02.2000 р.) та Київської(№ 168-10-ХХІІІ від 17.02.2000 р.) обласних рад.
Саме тоді більшість територій державного історико-культурного заповідника
реформували в єдиний у своєму роді зразок приватного Регіонального
ландшафтного парку «Трахтемирів», що офіційно діє з 15 травня 2000 р. [1]
Територія регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» розподіляється на
природні та штучно насаджені ліси. Останні за площею переважають, їх вік складає
до 50 років. Структуру становлять лучно-степові та широколистяні рослини. Серед
яких переважають: дубово-соснові, осикові, березові, акацієві тощо. Унікальність
цього комплексу полягає ще і втому, що ці території підтримують існування
багатьох рідкісних видів рослин і тварин занесених до Червоної книги України.
Також тут мешкають види тварин, що занесені до списків Бернської конвенції:
ящірка прутка, ящірка зелена, веретенниця, вуж звичайний, черепаха болотна, жаба
озерна, ропуха звичайна, квакша.
Нині є дві охоронні території «Трахтемирів». Перша – приватний РЛП
місцевого значення, яким нині ніхто не опікується. Парк охоплює 10 711,2 га землі
у двох областях, власник (за державним кадастром ПЗФ) – Акціонерне товариство
закритого типу (АТЗТ) «Аграрно-екологічне об’єднання Трахтемирів». Друга –
державний історико-культурний заповідник на території площею 590 га землі.
Власник – Міністерство культури і Національна академія наук. [2]
Протягом майже двадцятирічного періоду існування парку велися постійні
міжусобиці, як за існування самого парку, так і з порушниками природоохоронного
законодавства.
Тривалий час ці місця були обмежені для відвідання через те, що землі
ландшафтного парку захопив одіозний олігарх Бакай, який влаштував там елітні
мисливські угіддя, що призводили до майже повного винищення рідкісних видів
тварин та птахів.
Ситуація змінилася після революції Гідності, і зараз Трахтемирів можна вільно
відвідати.
Донині РЛП «Трахтемирів» не здійснює ніякого економічного прибутку для
держави, ним опікуються небайдужі місцеві мешканці намагаючись хоч якось
підтримувати парк в пристойному стані. Саме тому, пропонуємо відвідати це місце.
Поступово, розвиток туризму на даній території буде нерозривно пов’язаний зі
зростанням рівня добробуту наших співвітчизників, поповненням бюджетів усіх
рівнів. Це позитивно позначиться на іміджі Трахтемирова, що призведе до
покращення стану України в цілому. Адже це дивовижне місце, що манить до себе
мальовничою природою і неповторність має відвідати кожен.
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Тому одним із важливіших завдань парку є збереження унікального природноісторичного спадку Трахтемирівського півострова та розвиток відповідної
інфраструктури, орієнтованої на використання наявних ресурсів.
РЛП «Трахтемирів» здійснює охорону цілого комплексу історичних пам’яток
різних періодів та культур і підтримує їх в належному стані, що дозволяє
організовувати та проводити повноцінні екскурсійні програми з залученням кращих
екскурсоводів України.
Таким чином, туристичний та рекреаційний потенціал Трахтемирова дуже
великий та різноманітний. Кожному цей атрактивний природній та заповідний
куточок України буде до вподоби. Та попри все вище перераховане РЛП
«Трахтемирів», на превеликий жаль не є широко розвиненим туристичним
об’єктом.
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГІРСЬКОЛИЖНИХ
ЦЕНТРІВ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НА ПРИКЛАДІ КУРОРТІВ БУКОВЕЛЬ
(УКРАЇНА) ТА ЗЕММЕРІНГ (АВСТРІЯ).
Сучасні туристично-рекреаційні ресурси України створюють всі потрібні
умови для потужного розвитку туристичної сфери нашої держави. Зокрема, Україна
посідає одне з провідних місць в Європі щодо забезпеченості курортними та
рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні кліматичні зони
Карпат, які є привабливими для туристів, в першу чергу, як основний український
гірськолижний регіон.
В зоні українських Карпат існує чимало туристичних гірськолижних
комплексів, проте найвідомішим та найпопулярнішим з них вважається
туристичний комплекс (ТК) "Буковель". Найбільший гірськолижний курорт України
розташовано в долині між трьома горами Івано-Франківської області, а свою назву
отримав від однієї з них – прилеглої гори Буковель.
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Віднедавна партнером туристичного комплексу "Буковель" став австрійський
курорт "Земмерінг" ("Semmering"). Незважаючи на різницю у віці, Земмерінг
вважається найстарішим курортом в Європі, австрійський та український курорти
мають багато спільного: практично та ж висота над рівнем моря, схожі перепади
висот, ландшафт, флора та фауна. Окрім того, швидкі темпи розвитку
інфраструктури Буковелю надають підстави припустити, що невдовзі український
ТК стане не менш відомим у Європі ніж його партнер.
Зважаючи на таку перспективу виникла потреба порівняти інфраструктурні
можливості й наявні пропозиції зазначених курортів-партнерів.
Отже, гірськолижний курорт "Земмерінг", що знаходиться в 1 год. (93 км) їзди
від Відня, засновано 1888 року. Залізницю протяжністю 42 км., що проходить через
перевал Земмерінг, занесено до спадщини ЮНЕСКО як пам'ятник культури
світового значення [1].
На сьогодні Земмерінг є класичним австрійським курортом цілорічного
функціонування з гірськолижними і санними трасами взимку та сучасним
велопарком, пішохідними маршрутами і гірськими озерами влітку. Цей курорт
прославлений ще й тим, що тут проводяться змагання Кубка світу з гірських лиж.
Гірськолижний сезон триває з середини листопада до початку квітня. Для
гірськолижного спорту обладнано 6 смуг спусків. Обслуговують цей комплекс 2
підйомники: підйомник з кабінами (гондольний) і крісельний підйомник. Загальна
довжина трас стандарту World Cup становить 14 км. (з них 3 км — для новачків,
10 км — середньої складності, 1 км — складна траса) [1].
Варто наголосити, що траси Земмерінгу мають одне з найкращих освітлень у
світі, тож на цьому курорті доступно 13 км. трас для нічного гірськолижного катання
і трьох кілометрова санна гірка із нічною ілюмінацією та спліт-парк для
сноубордистів і фрірайдерів [1].
Влітку ТК "Земмерінг" пропонує туристичні походи та пішохідні маршрути
Віденськими Альпами, а також багато вело маршрутів різних ступенів складності
(фрірайд та швидкісний спуск (даунхіл)) загальною протяжністю в 12 км. [1].
Що стосується українського курорту "Буковель", то у 2012 році його було
визнано найбільш швидкозростаючим гірськолижним курортом світу. На початку
свого заснування (2000 рік) Буковель замислювався лише як лижний курорт з усією
супутньою цьому інфраструктурою.
Буковель по праву займає перше місце серед українських гірськолижних
курортів. Загальна тривалість трас становить 68 км., які обслуговують 16 витягів.
Зауважимо, що система штучного засніження покриває всі 100% трас. Тож завдяки
такому технічному оснащенню зимовий сезон, зазвичай, триває з листопада по
квітень [2].
Взимку відвідувачам ТК "Буковель" пропонують такі види відпочинку: різні
види катання по довгих схилах (лижи, сноуборди, снігоходи, сані), сноутьюбінг,
прогулянки на собачих упряжах, а також катання на ковзанах, повітряній кулі та
квадроциклі [2].
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З кожним роком, окрім зимових видів відпочинку, Буковель збільшує перелік
пропозицій літніх заходів. Наразі серед літніх видів відпочинку Буковель пропонує
такі: туристичні походи, пішохідні та кінні прогулянки, катання на водних лижах,
рафтинг, дайвінг а також різноманітні екскурсійні тури. Ще, на базі джерел
мінеральних вод у Буковелі з 2008 року відкрито бальнеологічний і лікувальний
центр [2].
На сьогодні український курорт активно розвивається — постійно ведуться
роботи з розширення інфраструктури та прокладення нових лижних трас, більшу
частину будівель вже збудовано за останні кілька років. Майстер план розвитку
Буковелю передбачає установку 26 великих витягів із сумарною продуктивністю 57
000 осіб на годину і будівництво трас загальною площею 379 гектарів, що дозволить
комфортно вмістити 19 500 туристів одночасно. Після завершення п'ятого,
остаточного етапу будівництва курорт матиме 118 кілометрів гірськолижних трас,
що дозволить курорту увійти до числа 50-ти найбільших гірськолижних курортів
світу [2].
Аналітичний огляд пропозицій курортів-партнерів виявив, що у кожного з ТК є
свої переваги і недоліки. Приміром, близьке розташування австрійського ТК
"Земмерінг" до Відня робить відпочинок на цьому курорті особливо привабливим,
тоді як ТК "Буковель" розташовано досить далеко від центральних автомобільних
трас і великих залізничних станцій. Окрім того, в Земмерінзі лижники і
сноубордисти можуть цілодобово розважатися на схилах цього курорту, а в Буковелі
нічне катання обмежено лише трьома годинами (з 21:00 до 00:00) [1].
Натомість Буковель має більш розвинену і досконалу інфраструктуру та
пропонує більший перелік видів зимового і літнього відпочинків. Зокрема, в
Буковелі загальна протяжність трас втричі більша ніж у Земмеринзі, кількість
витягів вдвічі перевищує кількість його партнера. Окрім того, різноманітні напрями
розбудови українського гірськолижного курорту засвідчують, що відпочинок у
Буковелі відповідає всім європейським стандартам.
Оцінка потенціалу курортних та природно-лікувальних ресурсів України на
прикладі ТК "Буковель" надає підстави стверджувати, що в нашій державі є всі
перспективи для розвитку туристичної галузі. Зручне географічне розташування,
сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природнорекреаційних ресурсів і культурно-історичної спадщини зумовлюють конкурентні
переваги України в пропозиції туристичного продукту, який не поступатиметься
якістю курортам європейських держав.
Список використаних джерел
1. Географія туризму: навчально-методичний посібник – 2 вид., перероблено
та допов. / Аріон О.В., Уліганець С.І., Дмитрук О. Ю. К. : , 2019. – 206 с.
2. Semmering Ski Resort. Bikepark. Wanderurlaubsregion. Режим доступу:
https://semmering.com. (дата звернення: 25.03.2019).
3. Буковель. Гірськолижний та SPA курорт в Карпатах. Режим доступу:
https://bukovel.com. (дата звернення: 25.03.2019).
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ЗООПАРК «XLL МІСЯЦІВ »ЯК ТУРИСТИЧНА ЛАНКА ОБЛАСТІ
Перший Київський зоопарк з’явився 21 березня 1909 року - це унікальний
об’єкт, який було створено за ініціативою професорів Університету Святого
Володимира та політехнічного інституту, викладачів гімназій, лікарів, громадських
діячів і багатьох любителів живої природи.
В зв’язку з тим, що на утримання зоопарку необхідно було виділяти все більше
коштів, оскільки збільшувалась колекція тварин, то міська влада з самого початку
підтримувала зоопарк і двічі на рік виділяла субсидії – 1000 та 1500 царських рублів,
хоч цього було і замало.
Фашистська окупація Києва скінчилася для зоопарку майже повним
вивезенням тварин в Німеччину та руйнуванням.
Одразу після звільнення Києва від німецьких окупантів з листопада 1943 року
Київський зоологічний парк було нашвидку відремонтовано, і вже 10 квітня 1944
року він знову відкрився для відвідувачів.
Починаючи з 1998 року, у зоопарку відбувалися як позитивні, так і негативні
зміни в керівництві, структурі, матеріально-технічній базі, що впливали на стан та
подальший розвиток Київського зоопарку .
Але повернемося до сучасності , дуже важливою проблемою є те що в Україні
не існувало гідного зоопарку , де були створені якісні та гарні умови для тварин,
крім того в Україні не було повноцінного цілорічного зоопарку.
«XII Місяців» вирішили виправити цю помилку і створили парк, де передбачені
всі умови для того, щоб відвідувачі могли поринути у цікавий світ звірів у будь-який
із 365 днів у році .Сучасні літні вольєри, зимові вольєри з підігрівом підлоги,
збалансований раціон з урахуванням потреб кожного мешканця зоопарку та
цілодобовий догляд за тваринами – все це гарантує безперервну та якісну роботу
зоопарку протягом року.
Зоопарк «XII місяців» розташований в 40 км від центру Києва по трасі на
Димер, між Демидовом і Литвинівці. На території площею 16 га розташовані
вольєри, побудовані за сучасними технологіями. У зоопарку можна побачити більше
100 видів тварин. Слід зазначити, що тварини було представлено значною кількістю,
серед його мешканців: - білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк,
гепарди, пума, гієни, камчатські ведмеді, різні мавпи, носоріг, антилопа канна,
бізони, альпаки і ін. Очікується прибуття жирафів і індійських слонів. Для дітей в
"12 місяцях" працює контактний зоопарк, де можна поспілкуватися з віслюками,
баранчиками, міні-коровами і іншими домашніми тваринами. Для активного
дитячого відпочинку підготовлена великий ігровий майданчик і піратський
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корабель.. Багатьох тварин можна годувати з рук. У центрі комплексу, поруч зі
ставком, розташований ресторан в стилі казкового замку, схожого на баварський
замок
На початку 2013 року відбулося будівництво зоопарку . На його створення
пішло два роки . За досить короткий період пусте поле вдалося перетворити на
маленький оазис зі своїм озером, вольєрами для тварин і власним замком, навколо
останнього виросло чимало чуток.
Парк відкрив свої двері для відвідувачів 16 травня 2015 року. І першими до
зоопарк заїхали тварини власника зоопарку. Заповнити зоопарк тваринами було
зовсім не просто. По-перше, під кожного з них необхідний свій вольєр з
максимально наближеним до природнього середовищем. Наприклад, ведмедям
завжди ставлять водойми, а для рисі - висотну конструкцію з дерев, щоб вона могла
грати. Для носорога побудували укріплені стіни, щоб, бігаючи по загону, він його не
розніс. Для всього є свої стандарти, за якими стежить команда з 50 осіб.
В зоопарку є правило - не зупинятися в розвитку ні на день. «XII місяців»
вдосконалювалися кожного разу все більше ,з’являлись інвестори які почали
допомагати та створювати ідеальні умови для тваринок
Першим етапом став благоустрій вольєра для носорога, в якому вже в березні
2017 року з'явилися красиві скелі, озеро, де буде купатися Арчі і колона тотемів з
«древнього світу». Тепер вольєр не впізнати.
Також зовсім скоро зміняться декорації і в вольєрах інших тварин. Поступово
вдосконалювались вольєри для жирафів - у них з'являться бархани і баобаби.
Крім того, 2017 рок – це рік початку створення нового великого будинку,
розділеного на дві частини. В одній буде знаходитися бегемотарій, в іншій – ферма
крокодилів. Після завершення робіт відвідувачі зможуть спостерігати за життям цих
тварин не тільки влітку, а й взимку. Можна буде побачити, як на рівні очей
пропливає бегемот. А це набагато цікавіше, ніж дивитися на них тільки зверху в
положенні «лежачи».
Отже, важливою метою зоопарку « Xll Місяців» побудувати місточок між
людиною і тваринним світом, навчити підростаюче покоління бути відповідальним,
відкрити нові знання для них, допомогти побачити силу тварин і водночас зрозуміти
їх вразливість. А це можливо лише ставши частиною щасливих тварин.
Тому для туристичного сектору зоопарки відіграють важливу роль для
формування турів і екскурсій,адже створені з метою організації екологічної
освітньо-виховної роботи
Список використаних джерел
1. Стегней Ж. Г., Ковзусь М. Є.. Роль зоологічних парків у збереженні
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ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИНИКНЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Метою даної роботи є вивчення причин виникнення негативних екологічних
наслідків при здійсненні туристичної діяльності, їх зв’язку з деякими фізичними
явищами, та пошуки шляхів їх зменшення.
Актуальність теми. Сьогодні ми часто стикаємось з проблемою забруднення
навколишнього середовища, яка тісно пов’язана з певними фізичними явищами. Ці
проблеми не тільки погано впливають на організм людини й призводить до тяжких
хвороб, а й виснажують нашу планету в цілому. Туристична діяльність також
пов’язана з проблемами забруднення навколишнього середовища. Тому це є
важливою проблемою розвитку економіки туризму в сучасних умовах.
В молекулярній фізиці вивчається явище дифузії, що є переконливим дослідним
підтвердженням основних положень МКТ.
Дифузія – процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини
в проміжки між молекулами або атомами іншої, що зазвичай веде до вирівнювання
їх концентрацій в усьому займаному об’ємі [2].
Причиною дифузії є тепловий рух молекул та наявність проміжків між ними [1].
Процеси дифузії мають велике значення в природі та техніці:
• Харчування, дихання тварин і рослин;
• Проникнення кисню з крові в тканини людини;
• Внаслідок дифузії газів склад повітря Землі однорідний;
• На цукрових заводах з цукрового буряку отримують цукор.
• Щоб надати залізним і сталевим деталям твердості, їх поверхні піддають
дифузному насиченню вуглецем та ін..
На жаль, розвиток людської цивілізації приводить до негативного впливу
дифузії на природу і процеси, що протікають в ній.
Екологія довкілля погіршується внаслідок викидів в атмосферу, у воду хімічних
та інших шкідливих речовин, і це все поширюється і забруднює величезні території.
Таким же чином відбувається забруднення повітря шкідливими продуктами
промислового виробництва і вихлопними газами автомобілів. Процес дифузії
відіграє велику роль в забрудненні річок, морів, океанів. Річний викид виробничих і
побутових стоків у світі дорівнює приблизно 10 трильйонів тонн. Забруднення
водойм призводить до того, що в них зникає життя, а воду, що використовується для
пиття, доводиться очищати, що дуже дорого. Крім того, в забрудненій воді
відбуваються хімічні реакції з виділенням тепла. Температура води підвищується,
при цьому знижується вміст кисню в воді, що погано для водних організмів. Через
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підвищення температури води багато річок тепер взимку не замерзають
зменшується кількість риби.
Які ж основні екологічні проблеми виникають при здійсненні туристичної
діяльності?
1. Забруднення водних ресурсів.
Великою загрозою для природи є моторні човни та водні мотоцикли. Річ у тому,
що подібні засоби пересування здіймають високі хвилі, які розмивають береги й
одночасно сприяють обмілінню та замулюванню річок. Безперервний шум виселив
з берегів бобрів, диких качок і гусей. Відбувається забруднення води викидами
двигунів: на воді утворюється масляниста плівка і, як наслідок, поступово
зменшується кількість риби [3].
2.
Засмічення території.
Часто туристи залишають після себе сміття. Внаслідок цього шкідливі речовини
проникають у ґрунт, що призводить до негативних наслідків. В цьому також ми
можемо побачити зв’язок з дифузією [5].
Засмічення погіршує естетичний вигляд і санітарно-гігієнічний стан довкілля.
Від необережного поводження з вогнем виникають лісові пожежі, які знищують
ландшафти, призводять до появи ерозії. Вирубування дерев для заготівлі дров
призводить до зникнення невеликих звірів, збезлісіння, зміни екосистем.
3.
Використання теплових двигунів.
Зазвичай, подорож пов’язана з використанням теплових двигунів.
Теплові двигуни – пристрої, які внутрішню енергію перетворюють у механічну
роботу. Забруднення навколишнього середовища – один з основних недоліків
теплових двигунів. Це забруднення можна класифікувати на хімічне, фізичне,
теплове та шумове.
4.
Збільшення об'єму каналізаційних стоків.
Будівництво баз відпочинку, як правило, несуть за собою збільшення об'єму
каналізаційних стоків. У складі комунальних стоків є фекальні води, які особливо
небезпечні для здоров'я людини, адже у їхньому складі є яйця гельмінтів, а також
мікроби та віруси, що спричиняють виникнення багатьох хвороб [4].
Які існують заходи боротьби з екологічними проблемами?
1.
Очищення стічних вод.
Флотація – процес молекулярного прилипання частинок забруднень до
поверхні розподілу двох фаз. Процес очищення СПАР, нафтопродуктів,
волокнистих матеріалів флотацією полягає в утворенні системи "частинки
забруднень – бульбашки повітря", що спливає на поверхню та утилізується [2].
2.
Використовувати альтернативні джерела енергії.
До альтернативних джерел енергії належать відновлювальні – вітер, сонячне
випромінювання, енергія морів і океанів тощо. їх перевагою є те, що всі вони
екологічно чисті.
3.
Перехід на електромобілі.
Електромобіль – автомобіль, що приводиться в рух одним або декількома
електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів тощо, а не
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двигуном внутрішнього згоряння. Електромобіль слід відрізняти від автомобілів з
двигуном внутрішнього згорання й електричною передачею, а також від
тролейбусів. Підвидами електромобіля вважаються електрокар і електробус.
Отже, розвиток людської цивілізації приводить до негативного впливу дифузії
на природу і процеси, що протікають в ній. Цей негативний вплив потрібно
зменшувати, більше використовувати позитивні сторони даного явища.
Вирішення екологічних проблем туризму вимагає комплексного підходу, який
повинен включати різноманітні заходи, спрямовані на охорону навколишнього
середовища.
Актуальність природоохоронної діяльності пов’язана з тим, що зараз уже
недостатньо втручання у розв’язання екологічних проблем окремих груп людей і
організацій. Сьогодні лише безпосередня участь в охороні природи кожного з нас
може дати позитивні результати. В цьому процесі велика роль повинна належати
фізиці, її передовим відкриттям і досягненням.
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Спортивний туризм-це вид спорту, по певним маршрутам ,який включає в себе
подолання перешкод у природному середовищі(перевалів, вершин, порогів,
каньйонів, печер, тощо) і на дистанціях, прокладених в природному середовищі і на
штучному рельєфі. За мету цей вид туризму має спортивне удосконалення в
подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань,
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умінь і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування
людини по місцевості в процесі походу.
Спортивний туризм на сучасному етапі розвивається двома напрямами:
маршрутний туризм(проходження маршрутів туристсько-спортивних маршрутів) та
змагальний туризм (підготовка та участь у змаганнях із техніки спортивного
туризму).За видами спортивний туризм поділяють на: пішохідний, гірський,
лижний, водний, велосипедний, спелеотуризм, автомобільний, мотоциклетний,
вітрильний та комбіновані види.[51]. Усі вони в основному відрізняються засобами
пересування, тобто лижний-на лижах, водний- на байдарках, плотах, катамаранах і
так далі.[12].
Із розвитком суспільства з’являються й розвиваються нові види туризму. При
цьому частина з них відокремлюється від туризму як окремі види спорту, такі як
альпінізм, скелелазіння, спортивне орієнтування, водний слалом тощо. Водночас
туризм вбирає в себе елементи інших видів спорту, удосконалюючи техніку
туристичних походів і подорожей.
Виділяють такі функції туризму: рекреаційна, пізнавальна, розважальна та
виховна. В більшості всі ці функції є нероздільними і мають виконуватися
одночасно. Вони сприяють зміцненню здоров’я ,фізичного розвитку виховання
вольових та моральних якостей особи.
Характерними ознаками спортивного туризму, можна вважати різноманітні
форми і варіанти програм його організації та розвитку: спортивні походи, змагання,
чемпіонати, експедиції тощо. Загальна доступність спортивного туризму сприяє
підвищенню мандрівників, особливо молоді ,у різних походах, експедиціях та
змаганнях.
Спортивний туризм є соціальним (за рівнем доступності й соціальної
значущості), самодіяльним (залежно від організаційних основ), активним (за
фізичним навантаженням) і, як правило, груповим (за складом учасників).
Головна особливість спортивного туризму полягає в тому, що він, на відміну
від більшості інших видів спорту, не потребує відносно великих матеріальних
видатків, так як, по-перше, розвивається в існуючому навколишньому природному
середовищі і не вимагає значних капіталовкладень для підготовки та проведення
туристсько-спортивних масових заходів та зведення спеціальних споруд для їх
проведення, по-друге, матеріально-технічне та організаційне забезпечення
зазначених заходів у значній мірі здійснюється силами та засобами самих туристів.
Розвиваючись на межі спорту й активного дозвілля в природному середовищі,
спортивний туризм сприяє розвитку внутрішнього туризму та інших видів
діяльності туристської галузі шляхом пропаганди відносно дешевого і, водночас,
ефективного відпочинку, що в умовах невисоких матеріальних прибутків значної
частини населення країни надає йому соціально-пріоритетного значення для
відповідних державних, громадських та комерційних організацій
Найпопулярнішим видом спортивного туризму є гірськолижний. Україна має
природні ресурси та передумови для розвитку цього виду туризму. На території
України гірськолижний туризм розвивається в 19 районах областей Карпатського
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регіону. Одним з показників аналізу гірськолижного туризму є доступність цінової
політики на проживання, а також прокат спорядження та вартість одного підйому на
вершину. Цей вид туризму має перспективу у зимовий період.
Не меншою популярністю у туристів користується пішохідний туризм, який
охоплює практично всю територію України. Особливо популярні гірсько-пішохідні
маршрути в Карпатах. Погодні умови України дають змогу розвивати пішохідний
туризм з березня до листопада. Інколи, за сприятливих погодних умов, пішохідні
туристичні походи можна здійснювати впродовж усього року. Гірсько-пішохідний
туризм в Україні має всі умови для розвитку цього виду туризму – високі гори та
перевали, які, в свою чергу, мають гірські та водні перешкоди. За всім комплексом
природних умов для організації водного туризму (похилом русла, сезонним
режимом, особливостями течії, наявністю природних перешкод і складністю у їх
подоланні тощо) річки України поділяються на 3 групи: річки низовин, річки
височин, річки гірських районів. З погляду їх використання з метою водного туризму
кожна з трьох груп має власну туристично– спортивну складність.
Україна має досить густу річкову систему та понад 70 тис. річок, придатних для
проведення водних туристських походів як на розбірних, так і на надувних
плавзасобах різних класів.
Україна надзвичайно багата на печери. В Україні відомі понад 1100 печер
різного типу від невеликих до гігантських за розмірами. На даний час досліджено
756 печер, які мають назви та відомо їх довжину та глибину. В Криму, на Поділлі та
в Буковині створені всі умови для розвитку спелеотуризму. Найцікавіші зі
спортивної точки зору печери мають класифіковані туристські спортивні маршрути
й увійшли до переліку класифікованих печер України.
На території України є достатньо сприятливі умови і ресурси для розвитку
екстремального туризму. Але низький рівень розвитку туристичної інфраструктури
і соціальних стандартів населення призвів до того, що екстремальний туризм у нас
у своєму розвитку відстає від загальносвітових тенденцій. В Україні перспективним
вважається розвиток таких видів екстремального туризму, як польоти на повітряних
кулях, парашутизм, рафтинг.
Таким чином, в Україні розвиваються різні види спортивно-оздоровчого
туризму, насамперед такі як гірськолижний, пішохідний, гірсько-пішохідний,
водний, спелеологічний, велосипедний, кінний, дайвінг, екстремальний туризм.
В економічному розвитку спортивний туризм помітно зростає, і привертає до
себе велику кількість підприємців зі сфери туристського бізнесу, інформаційно
рекламної області, а також державно-управлінських і освітніх структур намагаються
знайти себе в секторі спортивного туризму, вважаючи, що в перспективі він може
принести значні фінансові й інші дивіденти .Останнім часом спортивному туризму
як ефективному засобу залучення населення до здорового способу життя стало
приділятися значно більше уваги з боку органів державної влади.
Отже, можна зробити такий висновок, що спортивний вид туризму поєднує в
собі відпочинок і спорт і сприяє вихованню людських якостей. Також, цей вид
туризму є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей,
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задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої
потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами.
Розвиток спортивного туризму має важливе значення для розвитку економіки
України. Цей вид туризму придатний для нових форм власності й здатний принести
найбільшу віддачу. Процес прискореного розвитку спортивного туризму
відбуватиметься в нерозривному зв'язку з розширенням сфери дії ринкових
відносин. На теперішній час ,спортивний вид туризмі став невід’ємною складовою
нашого життя.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТУРОПЕРАТОРА З ТУРАГЕНТАМИ НА
РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з
економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом,
розвагами тощо. Туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності, у тому числі
міжнародний і внутрішній транспорт, готельне господарство, харчування, торгівлю,
музеї, відпочинок і дозвілля та ін. Тому у багатьох країнах світу туризм активно
працює на скарбницю та імідж держави, та є однією з найважливіших категорій
експорту, а часто головним джерелом валютних надходжень. Існує багато поглядів
на туризм як на галузь господарства, на міжгалузевий комплекс або ринок, де
туристичне підприємство з продукції різних галузей формує туристичний продукт.
В міжнародному туризмі діє безліч туроператорів. Такі фірми представлені на
ринку як у вигляді дрібних і середніх підприємств, так і у вигляді крупних
корпорацій. Проте, як і на будь  якому іншому ринку, на функціонування
міжнародного туристського ринку, створення і розповсюдження високих стандартів
обслуговування і передової технології серйозний вплив надають крупні туристські
компанії і корпорації. Разом з готельними ланцюгами, що розповсюдили свої філіали
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і франчайзінгові підприємства по всьому світу, ринкову політику формують і крупні
туроператори, свої агентства, що мають, в багатьох містах і країнах. Значний вплив
на розвиток туристського ринку надають також незалежні асоціації туроператорів і
туристичних агентств.
За різними оцінками, у світі налічується від 20-30 до 70 тис. турагентств. Точно
встановити їх кількість дуже важко, оскільки дефініції та термінологія
розрізняються по країнах. Відсутні загальноприйняті критерії їх відбору і в
статистиці. В одних випадках, в більшості американських штатів, враховуються всі
діючі туристичні агенції, в інших - лише пройшли ліцензування. Наприклад, у
Франції згідно із законом про туризм 1992 р. туристські операції можуть
здійснюватися лише за наявності спеціального дозволу на турагентську діяльність.
Ліцензія видається фізичним та юридичним особам, які підтвердили свою
професійну придатність, в змозі надати клієнтам необхідні фінансові гарантії, мають
страховий поліс з достатнім покриттям, що дозволяє нести фінансову
відповідальність за взятими зобов'язаннями, і мають власним офісом.
Ускладнює і без того непросту ситуацію зі статистикою тур-агентів той факт,
що різні фонди, клуби, товариства, асоціації, не кажучи вже про посередників з
числа фізичних осіб, які займаються туристичним бізнесом нелегально. Не маючи
прямого відношення до туризму, вони пропонують турагентские послуги. У
підприємницьких структур подібного роду відсутні досвід роботи, технічні
можливості, необхідні ділові зв'язки в сфері туризму, а також ліцензія. Вони часто
порушують національне законодавство. Співпраця з такими партнерами
закінчується, як правило, невдало
В основній масі турагентства являють собою невеликі компанії з незначним
капіталом і обмеженим ринком. Вони не в силах надати скільки-небудь помітний
вплив ні на постачальників, ні на поведінку покупців. Переважна їх частина мають
однакові структуру і розмір, пропонують подібні туристські продукти з приблизно
рівним цінам.
Список використаних джерел
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РЕЛІГІЙНО-ПАЛОМНИНЦЬКИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого організаційноправового й економічного середовища для розвитку цієї галузі, формування
конкурентноспроможного на світовому ринку вітчизняного туристичного продукту
на основі використання природного та історико-культурного потенціалу України,
забезпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки.
Релігієзнавчий туризм має особливе значення для розвитку внутрішнього туризму в
Україні, оскільки викликає великий інтерес з боку не лише віруючих, а й інших
верств населення
Релігійний туризм вважається історично першим видом туристичних
подорожей, що може бути віднесений до періоду формування світових релігій.
Релігійний туризм – це самостійний вид туризму, який є складовою сучасної
індустрії туризму .У релігійному туризмі прийнято виокремлювати два напрями
діяльності - релігійний, пов'язаний з участю у подіях релігійного життя, що
здійснюють за допомогою екскурсій, і паломницький, як подорож з метою
відвідування святинь і святих місць.
Рівень розвитку релігійного туризму в Україні як мінімум в два рази нижче, ніж
у середньому в світі. Кількість іноземних паломників в Україну складає в
середньому 60–70 тисяч, релігійнопізнавальних іноземних туристів приблизно
стільки ж. З них дві третини складають ізраїльтяни, російських паломників не
більше 15% (8– 10 тисяч паломників). За даними місцевих спостережень у 2015 році
кількість релігійних туристів у Львові склала близько 700 тис. осіб, у Києві – близько
600 тис. осіб,у Почаєві – не більше 500 тисяч, у Зарваниці – до 500 тисяч, у Джублику
– до 300 тисяч, у Святогірську – близько 100 тисяч.
З кожним роком кількість туристів, охочих відвідати духовні і святі місця
Україні збільшується з помітним приростом 10-15% щорічно. Це пояснюється як
релігійними мотивами так і туристичним інтересом. Але якщо раніше туристи готові
були спати в спальниках у великих залах храмів і монастирів, прийнявши участь у
піших походах, то зараз туристи вимагає значно більше комфорту: двомісні номер з
повним набором зручностей. А це 287 в свою чергу створює передумови до сталого
розвитку туристичної індустрії України загалом.
Причина та проблема , що перешкоджає розвитку релігійного туризму,
належать:
- відсутність комплексної програми розвитку релігійного туризму;
- нерозвиненість туристичної інфраструктури;
- недостатня кількість готельних місць і невідповідність їх структурі попиту;
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- відсутність належного громадського порядку в місцях здійснення паломництва;
- відсутність рекламноінформаційної продукції, пропаганди та просування
релігійного туризму;
- відсутність системи управління релігійним туризмом. На сьогоднішньому ринку
релігійного туризму існує небагато підприємств, які працюють з настільки
специфічним турпродуктом і усвідомлюють всі його тонкощі. Для успішної
організації туризму в духовних центрах потрібна співпраця туристичних
підприємств з діячами церкви.
Релігійно-паломницький туризм, за класифікацією А. Кузишина, розподіляють
на:
- індивідуальний, сімейний або груповий, з урахуванням кількості учасників і
сімейного стану;
- одноденний, короткотривалий (2-3 дні), тривалий (до 15 днів) і довготривалий
(понад 15 днів), зауважуючи тривалість подорожі.
Основні регіони паломницького туризму:- православні республіки СНД: Росія,
Україна, Білорусія, Молдова;
- зарубіжна Європа з домінуючим католицизмом і протестантизмом (включаючи
його численні течії);
- Північна Америка з домінуючим положенням християнства;
- Латинська Америка з переважанням християнства і традиційними народними
віруваннями корінного населення;
-Північна Африка з переважанням ісламу;
- Східна і частково Західна Африка з переважанням ісламу і наявністю центрів
християнства і традиційних народних вірувань;
- Західна Азія з домінуванням ісламу і анклавами християнства і іудаїзму;
- Південна Азія з поширенням індуїзму, буддизму, сикхизма, джайнізму, а також
ісламу;
- Південно-Східна Азія з переважанням буддизму, ісламу і анклавами індуїзму;
- Східна Азія з пануванням буддизму, конфуціанства та синтоїзму;
- Середня Азія (Тибет), де домінують іслам і ламаїзм, релігія бон;
- Центральна Азія з переважанням буддизму і окремими анклавами ісламу.
Найбільшими центрами паломництва в Україні є Київ:
(Свята Софія, Києво-Печерська лавра)
Почаїв (Почаївська лавра). Вони належать до християнських святинь,
пріоритетних для українських паломників.
Популярні серед віруючих:
- Михайлівський, Володимирівський собори в Києві та ін. Важливим
релігійним об'єктом вважають Святогірський монастир у Донецькій області,
Красногорську Свято-Покров-ську обитель, Мотронянський та Мгарський
монастирі Черкаської області, Спасо-Преображенський собор м. Чернігова, СвятоБорисоТлібський жіночий монастир у Харківській області.
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На міжнародному ринку релігійного туризму Україна вже частково
використовує свої можливості. Іноземні паломницькі потоки в Україну переважають
з Росії, Польщі та Ізраїлю.
Отже, світові й вітчизняні сакральні ресурси сприяють зростанню попиту на
паломницькі тури, завдяки чому їхня кількість постійно зростає. Також на
сьогоднішньому ринку релігійного туризму існує небагато підприємств, які
працюють з настільки специфічним турпродуктом і усвідомлюють всі його тонкощі.
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ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ТУРИСТИЧНОМУ
РИНКУ
Безперечно левова частка української молоді мріє подорожувати світом та
відвідати Європу та Америку, спираючись на те, що в Україні немає нічого цікавого.
В цій статті я хочу розказати про Україну очима іноземців, які до неї приїжджають,
та змусити українців пишатися своєю нацією.
Режисер-мандрівник із Брукліна Артур Вей у своєму короткому відео «12
причин, чому я безсумнівно залишуся в Україні на довше» розкрив своє бачення
України протягом поїздки в 45 днів. За словами режисера, він не очікував нічого
особливого від цієї поїздки і також не володів ніякими відомостями про Україну,
окрім декількох речей, які почув у новинах. У своєму відео автор звертає увагу на
те, що у іноземних ЗМІ про Україну людей інформують здебільшого насторожено,
позиціонують її, як небезпечну державу, в яку не варто їхати: «Я ніколи не думав про
Україну, - говорить Вей. – Це ганьба, тому що це найбільша країна в Європі, і вона
прекрасна».
У відеоролику є панорамні кадри, зняті за допомогою дрона, і чуттєві,
колоритні епізоди, що передають атмосферу в українських селах і містах.
Американського режисера вразили відкритість та веселий настрій українців,
184

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

українська кухня, колорит, традиції, архітектура та, звісно, краєвиди: «Ми
танцювали і розважалися в цьому маленькому містечку з 800 людей у Карпатах, згадує мандрівник. – Вони нам давали надто багато алкоголю, тому найкращі
спогади – це насправді те, що я ледве пам’ятаю. Вони були просто божевільні. Вони
показали нам так багато своїх танців, музики та культури».
Під час футбольного чемпіонату Євро-2012 багато іноземців відвідали Україну
попри негативну інформацію в мережі та новинах – це все за словами іноземних
туристів «bad publicity». Особливо помітно, що позитивні враження виникають у
туристів, які перебувають в Україні перший день. Чим довше іноземці знаходяться
в Україні, тим конкретніше можуть відповісти на питання про недоліки нашої
країни. Але, не дивлячись на застороги закордонних ЗМІ, іноземці були вражені
українською столицею: «На вулицях дуже гарно, місто чудове, люди дружелюбні,
жінки…ооо, дуже гарні жінки…Ми чули, що їхати сюди небезпечно, але це не так.
Ось ми тут і не відчуваємо ніякої небезпеки. Нас ці страшилки не залякали, це
просто погана реклама».
«Коли йдеться про історичні європейські міста, напрямки, першими спадають
на думку Рим, Париж, Прага чи Відень. Однак, якщо хочеться відвідати місто з
чудовою архітектурою, прекрасними церквами, галасливими ринками і вимощеними
бруківкою вулицями, на яких мало туристів, варто серйозно подумати про те, щоб
відвідати столицю України», - так пише американське видання Forbes, звертаючи
увагу на те, що Париж за минулий рік відвідало більше 80 млн. туристів, а Київ –
менше 2 млн. Також видання зазначає, що через маленьку кількість туристів в
Україні легшим є доступ до пам’яток, гарного транспортування, смачного
харчування за низькою ціною.
Отже, можна зробити висновок про те, що туризм в Україні є достатньо
перспективним. Головним завданням українських туристичних підприємств є
заохочення іноземних туристів до України та українських міст, тобто своєрідна
реклама нашого туристичного продукту. Таким чином можливе надходження
іноземної валюти в бюджет країни, введення іноземних інвестицій тощо.
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОШУКИ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В умовах сучасного розвитку суспільства можна стверджувати, що сільський
зелений туризм може відігравати важливу роль в підвищенні рівня життя сільської
місцевості, а також підвищення рівня економіки в цілому. Тому ця тема є досить
актуальною на сьогоднішній день. Пріоритетність розвитку сільського зеленого
туризму в Україні зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання
соціально-економічних проблем сучасного села. За роки незалежності України в
сільській місцевості спостерігається зменшення населення, зростання безробіття,
масова заробітчанська міграція.
Рівень народжуваності сільського населення в розрахунку на 1000 осіб знизився
з 13,7 до 9,4 осіб, рівень смертності підвищився з 14,4 до 20,5 осіб і перевищив
аналогічний показник смертності міського населення в 1,4 разу. З 1990 р. до початку
2006 р. Україна втратила 312 сіл і їх назви зникли з сучасних географічних карт.
За даними офіційної статистики, нині в Україні залишилося близько 28600 сіл.
Переважну частину населення цих сіл складають особи пенсійного або
працездатного передпенсійного віку, при цьому, у 8,5 тис. сіл упродовж останніх
трьох років не народилася жодна дитина. Такі поселення приречені на зникнення, а
це спричинює втрату сільських традицій, які є колискою національної культури.
Майже 60% мешканців сільської місцевості перебувають за межею бідності. За
таких умов селянин змушений шукати інші сфери діяльності, які забезпечували б
йому хоча б прожитковий мінімум. Розвиток сільського зеленого туризму міг би
зупинити таку сумну тенденцію в українських селах, підвищити матеріальний
добробут та частково вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Отже,
розглянута сфера туристичних послуг потребує державного регулювання і
підтримки, в тому числі, і на регіональному рівні.
У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському
господарству за розмірами отриманих прибутків. До того ж, розвиток
інфраструктури сільського туризму не вимагає таких значних капіталовкладень, як
інші види туризму і може здійснюватися за рахунок коштів самих селян без
додаткових інвестицій. Скорочення міграції з сіл до міст надасть змогу заощадити
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значні фінансові й матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів
Європейського банку реконструкції та розвитку, облаштування в місті вихідця з
сільської місцевості в 20 разів дорожче, ніж створення умов для його життя і роботи
в селі.
Сільський зелений туризм - це проведення вільного часу в сільському
середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий
ландшафт і под. Зелений він тому, що туристичні заняття у вигляді пішохідних і
кінних прогулянок, спортивних та оздоровчих подорожей (навіть полювання і
рибальство) відбуваються у сільській місцевості серед живої зеленої природи.
Термін "зелений туризм" окремі експерти пояснювали як явище політичного
походження, пов'язане з діяльністю "зелених" партій, політиків і суспільних рухів, а
іспанець Монтанер X. трактує зелений туризм як "діяльність, що відбувається у
контакті з природою, життям у таборах або поселеннях. Це діяльність, поєднана із
сільськогосподарськими роботами, знайомством із життям невеликих поселень,
пішими екскурсіями, вивченням флори і фауни, заняттям річковим спортом і под.".
За визначенням експертів ВТО, сільський зелений туризм - найдинамічніший сектор
світового туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних послуг у
постіндустріальних країнах у 2-4 рази перевищують обсяги зростання готельної бази
та курортного сервісу в цих країнах.
Послугами сільського туризму переважно користується молодь до 35 років, яка
мешкає у великих містах. їхня частка становить понад 4/6 від сумарної кількості
агротуристів. У світі найбільшого розвитку сільський туризм досяг у
Північноамериканських країнах та Європі. Так, Європейський Союз розглядає
сільський зелений туризм як визначальний чинник розвитку сільських територій і
спосіб "прив'язки" трудових ресурсів до проживання і праці у сільській місцевості.
За оцінкою Європейської Федерації фермерського та сільського туризму (Euro Gites)
європейський ринок налічує близько 2 млн ліжко-місць. В Україні він становить 150
тис. потенційних учасників зеленого туризму. Офіційно запрошують на відпочинок
у сільську місцевість 37 садиб у семи регіонах країни. Спілка сприяння сільському
туризму вважає, що цей показник для України достатньо успішний. Наприклад, у
Швейцарії (розвинутій туристичній країні) працює близько 80 зелених садиб.
Вагомим питанням подальшого розвитку сільського зеленого туризму фахівці
вважають категоризацію зелених садиб. Клієнт повинен чітко знати, які саме
послуги йому запропонують у тій чи іншій садибі. Поки що сільські садиби належать
до першої категорії, тобто найнижчого рівня категоризації. У Польщі влада
виробила стандарти стосовно сільського туризму, а господарі провели добровільну
категоризацію садиб40. Усе це дає змогу оцінити якість послуг зелених садиб.
Соціально-економічне значення розвитку сільського зеленого туризму для держави
полягає у тому, що він: - стимулює розвиток селянських господарств, які займаються
зеленим туризмом:
- сприяє розвитку місцевої інфраструктури;
- сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові
прибутки селян і відрахування у місцеві бюджети;
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- активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі,
понижуючи потребу в закордонному заробітчанстві;
- сприяє охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної
самобутності українців;
- створює можливості для змістовного відпочинку незаможних людей;
- сприяє підвищенню культурного рівня мешканців села та підвищенню екологічної
свідомості.
Наголосимо, що в умовах світової економічної кризи сільський зелений
туризм може отримати новий поштовх для подальшого розвитку, адже чимало
громадян нашої країни обиратимуть для активного відпочинку Українські Карпати,
Подільські чи Наддніпрянські регіони, а не надто дорогі закордонні об'єкти на
розрекламованих міжнародних маршрутах.
Список використаних джерел
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СЕКЦІЯ 4
Економічні аспекти
ефективного
управління готельним
бізнесом
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Дємкова А. М., студентка Торговельноекономічного коледжу КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Зайцева Г. М.,
викладач організації обслуговуванна
ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ – ФЛАГМАН БІЗНЕС-ГОТЕЛІВ КИЄВА
Готельна індустрія відкрита для суспільства як специфічна світова система,
тому інтерес до неї, за нових умов в Україні, з її нереалізованими ресурсами
туристського потенціалу, потребує розроблення нових підходів до управління
підприємствами готельного господарства. Так в Україні, стрімко розвиваються
готелі орієнтовані на бізнес-діяльність.
Президент Готель - чотиризірковий бізнес-готель, який знаходиться в Києві,
на вулиці Госпітальній 12 (Печерський район столиці). Готель розташований в
історичному та діловому центрі Києва, недалеко від площі Незалежності і
центральної вулиці міста Хрещатик. Поруч знаходяться - спортивний комплекс
«Олімпійський», Палац Спорту, Київська синагога, торговий центр «Гулівер» та
станція метро «Палац Спорту».
Організація ділових заходів – є одним з головних напрямів діяльності бізнесзакладу. У Президент Готелі для цих цілей побудовано 17 сучасних бенкетних та
конференц-залів.
Завдяки зручному розміщенню та великій кількості приміщень для проведення
різноманітних заходів, Президент Готель має змогу обслуговувати на вищому рівні
великі групи відвідувачів.
Заходи, або івенти (від англ. event - подія) поділяються на дві категорії В2С і
В2В. До заходів В2С відносять: корпоративні свята, фестивалі, концерти тощо, тобто
заходи, розраховані на масову цільову аудиторію (масового споживача).
До заходів В2В відносять: конгреси, конференції, форуми, симпозіуми, «круглі столи», семінари, презентації, тренінги, майстер-класи, прес-конференції тощо,
тобто заходи, які мають діловий характер. Оскільки, Президент Готель – це заклад
бізнес класу, то саме категорія заходів В2В користується великим попитом серед
гостей.
Організацією івенту на вищому рівні займається бенкетна служба Президент
Готелю, до якої входять менеджер, адміністратор та обслуговуючий персонал. Вони
розробляють, здійснюють підготовку і проводять заходи самостійно або із
залученням професіоналів, які надають певні спеціалізовані послуги.
Важливою складовою організації таких заходів є надання послуг харчування.
У перервах між засіданнями учасникам пропонується обслуговування з певним
асортиментом страв, закусок, кондитерських виробів, напоїв тощо. План проведення
заходу та меню попередньо обговорюється із замовником.
Для учасників ділових заходів найдоцільнішим є замовлення фуршетів,
оскільки він має низку переваг саме для груп відвідувачів, а саме: можливість на
невеликій площі обслужити велику кількість гостей; вільний вибір учасниками
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бенкету місць в залі; можливість підійти для розмови до кожного столу та до
кожного гостя; можливість вибрати на свій смак страви та напої; значно менші
витрати на одного гостя, ніж на бенкет за столом; цей вид бенкету не займає великої
кількості часу. Цей вид бенкету є найпоширенішим в Президент Готелі.
Також для надання послуги харчування часто замовляють бенкет за типом
«шведський стіл». Відмінності полягають у тому, що учасникам даного бенкету
надається можливість вибирати не тільки холодні, а й гарячі та солодкі страви, які
виставляються на бенкетному столі. Температуру гарячих страв підтримують за
допомогою спеціальних приладів для підігріву - марміту. Для деяких холодних страв
використовують підставки з льодом.
У Президент Готелі діє власна кондитерська - «Тейстерія», що є величезною
перевагою серед інших закладів, оскільки солодкі вироби замовляють дуже часто,
особливо під час кава-брейків. Тут є можливість спробувати класичні десерти
багатьох країн: Австрії (торт «Захер»), Франції (круасани, тістечка «Макаронс»,
еклери), Німеччини (торт «Шварцвальд»), Італії («Тірамісу»), Америки
(«Морквяний торт», чізкейки). Візитівкою виступають «Наполеон», «Медовик» і,
звичайно, «Київський торт».
Окремим етапом у організації заходу виступає облаштування приміщення, де
він буде проходити, усім необхідним обладнанням: інтерактивна дошка (для
перегляду презентацій) та лазерні указки, комп’ютерне обладнання , мікрофони та
гучномовці, акустичні системи, білі офісні дошки, інформаційні дошки тощо.
У день проведення заходу у фойє готелю встановлюється стійка регістрації.
Там відбувається регістрація кожного учасника поіменно.
Надзвичайно важливим є інформування та чітке координування персоналу
закладу. У Президент Готелі всі дії працівників спрямовані на гарне обслуговування
та позитивний відгук замовника і учасників заходу. Робочий процес має бути
попередньо спланований та доведений до відома усіх підлеглих. Гарна організація –
це складова діяльності Президент Готелю.
Отже, обслуговування груп відвідувачів відрізняється від звичайного,
оскільки потребує більше зусиль та спеціального обладнання. Президент Готель у
Києві є одним з кращих закладів саме для обслуговування заходів з великою
кількістю відвідувачів. Персонал готелю має усі необхідні знання, навички,
технічне оснащення для масових івентів.
Для комфортного відпочинку після ділових зустрічей у готелі діє оздоровчий
комплекс з фітнес-центром та власним басейном. Окремо слід виділити студію
тайського масажу, де працюють професійні масажисти і застосовують передові
техніки і методи масажу.
Оскільки сьогодні готельний бізнес Києва направлений на задоволення
«ділових потреб», то на ринку послуг неодмінно розростається конкуренція саме
серед готелів бізнес-класу. Конкурентами Президент Готелю виступають такі
заклади: «CITYHOTEL», готель «Опера», «Mercure Kyiv Congress», «Хілтон»,
«Інтерконтиненталь», готель «Хрещатик» та прем’єр готель «Русь».
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Перевагами Президент Готелю на ринку виступають: зручне розміщення у
центрі Києва, велика територія загальною площею 33 019,80 кв.м, озеленена
територія, що дає змогу комфортного відпочинку, велика кількість приміщень для
обслуговування груп відвідувачів, надання великої кількості послуг.
Таким чином, бізнес-готель - готель, що спеціалізується на обслуговуванні
ділових людей і підприємців, пропонує їм максимальні зручності для професійної
діяльності: для проведення семінарів, переговорів і т.д. Бізнес-готелі мають в своєму
розпорядженні бізнес-центри, конференц-зали, банкетні зали, оздоровчі клуби.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
На сьогоднішній день інноваційні технології активно впроваджуються в
готельну сферу, а їх застосування стає невід'ємною умовою підвищення
конкурентоспроможності будь-якого підприємства готельного бізнесу. Галузь
міжнародної гостинності дозволяє використовувати все різноманіття інноваційних
технологій, починаючи від спеціалізованих програмних продуктів управління
окремої мережею готелів до застосування глобальних комп'ютерних мереж.
Перш ніж визначати інноваційну діяльність сфери гостинності, слід
роз'яснити, що стало передумовою до пошуку інновацій у готельному бізнесі.
Передумовами пошуку інновацій у готельному бізнесі є:
– поширення інтересів готельного бізнесу на послуги і продукти, які раніше
надавалися підприємствами інших галузей;
– системна і глибока економічна діагностика з допомогою впровадження
новітніх інформаційних технологій та засобів комунікації;
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– повна концентрація на потребах та запитах клієнтів з подальшою
персоніфікацією обслуговування;
–
посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє чіткіше
орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних обставин;
– широке використання мережі Інтернет з метою просування на ринок
готельних продуктів та послуг, упровадження нових технологій у ділову
стратегію підприємств готельного бізнесу.
До тенденцій розвитку підприємств готельної індустрії, що отримали розвиток
в останні роки, відносять: поглиблення спеціалізації готельних і ресторанних
закладів, утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів, розвиток
мережі малих підприємств, впровадження в індустрію гостинності комп'ютерних
технологій [1].
Утворення міжнародних ланцюгів відіграє величезну роль у розробленні й
просуванні високих стандартів обслуговування. Готельний ланцюг припускає
об'єднання декількох готельних підприємств у колективний бізнес, здійснюваний
під єдиним управлінням, у рамках загальної концепції просування продукту і під
єдиною торговою маркою. Зараз обсяг операцій, вироблених готельними
ланцюгами, в кілька разів перевищує обороти незалежних готелів. Нині Holiday Inn
– найбільший міжнародний готельний ланцюг, одна з найпопулярніших готельних
торгових марок [2].
Окрім цього, однією з тенденцій в готельній сфері є використання
інформаційних технологій [3]. За допомогою інформаційних технологій
вирішуються управлінські завдання: одержання достовірної управлінської
інформації про роботу всього готельного комплексу в цілому і його кожного
підрозділу окремо, зниження паперового документообігу, підвищення ефективності
контролю за діяльністю готельних служб і персоналу.
Інформатизація готельного бізнесу – це цілеспрямований процес системної
інтеграції комунікаційних та інформаційних технологій, комп'ютерних засобів у
глобальному
інформаційному
просторі
з
метою
отримання
нових
загальносистемних властивостей, що дозволяють ефективно організувати
виробництво готельних послуг, формування, реалізацію та споживання готельних
послуг з максимальним ступенем його індивідуалізації в просторі і часі [3].
Поруч з цим, до інформаційних технологій як джерела інновацій, висувається
ряд вимог. Зокрема [2]:
– вони мають бути достатньо простими і доступними для користування;
– вимагати мінімальних затрат коштів та праці для ефективного
функціонування;
– мати широкий діапазон можливостей і гнучкість для вдосконалення,
розвитку та доповнення;
– володіти здатністю пропонувати альтернативні варіанти готельних послуг;
– мати високу інформативність;
– бути здатними самостійно поширювати відкриту інформацію з метою
залучення нових клієнтів або бізнес-партнерів.
193

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Глобальні розподільні системи (Global Distribution System, GDS) – це
глобальна комп'ютерна мережа бронювання, яка використовується в якості єдиної
точки доступу до резервування місць авіакомпаній, готельних номерів, аренди
транспортних засобів, а також можливість використання послуг, пов'язаних з
подорожуванням, на основі зібраної інформації щодо туристичних агентств,
інтернет-сайтів та крупних корпорацій в сфері туризму.
У результаті використання і впровадження автоматизованої інформаційної
системи значно знижуються витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт,
витрати енергії тощо, скорочуються поточні витрати у результаті більш
раціонального використання номерного фонду готелю і збільшення ефективності
обслуговування гостей. Економічний ефект одержується також від надання послуг
через Інтернет.
Успіхи провідних світових готельних комплексів у забезпеченні високої якості
готельних послуг, їх швидкому оновленні, зниженні витрат й інтеграції зусиль
персоналу пов'язані з тим, що в них створені високоефективні системи управління.
Готельні підприємства в Україні характеризуються типовою структурою послуг та
низькою спеціалізацією [2]. Вважаємо, що для диверсифікації послуг та підвищення
якості обслуговування сучасним вітчизняним готелям необхідно більш активно
впроваджувати інноваційні технології у всі сфери діяльності підприємства.
Професійний менеджмент у цьому напрямку дозволить підвищити відповідальність
за ефективність функціонування, сприятиме посилення конкурентних позицій.
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MODERN TRENDS FOR DEVELOPMENT OF THE HOTEL INDUSTRY
The tendencies of development of enterprises in the hotel industry, which have
received development in recent decades, include:
1) deepening the specialization of hotel and restaurant establishments;
2) the establishment of international hotel and restaurant chains;
194

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

3) development of a network of small enterprises;
4) introduction of hospitality technologies in the industry.
In Europe, the number of large hotels is 15-25% of the total number of hotel
facilities, 75-85% - motels and hotels of the family type. According to the analysis of the
structure of the hotel economy of Ukraine, such forms of hotel industry as motels,
campsites, youth bases, which are extremely common in other countries, are practically
not developed in Ukraine.
Today in Ukraine the hospitality industry is not well developed. The level of service
of tourists at the enterprises of the hotel industry does not correspond to the world level,
therefore they require a significant updating of the provided services.
The Ukrainian hotel market has significantly revived in the framework of
preparation and holding of the European Football Championship Euro-2012. At the same
time, the number of hotels in Ukraine, compared with tourists in the world, remains
negligible. In the United Kingdom, for example, there are about 260 thousand hotels. In
Ukraine, according to the State Committee of Statistics, there are 1232 hotels and 3245
recreation and health facilities.
In general, the customer sector in the hotel business is becoming more focused on
simplifying the service package and minimizing costs.
In general, it seems rational to associate this phenomenon with the global economic
crisis - travelers are not prepared to completely abandon travel, rest, but are ready to save
on comfort. Given the dynamic industry upgrade, today even small hotels provide high
quality services.
Thus, within the framework of the analysis of the development of the global hotel
business, certain trends can be distinguished:
- democratization: hotel managers are trying to get interested not only VIP - clients
with high solvency, but also the middle-income client sector;
- intensification of specialization of hotels: the desire to conquer a certain narrowlyspecialized category of clients. In this way, we can simplify the work of the marketing and
hotel management, focusing on a limited range of potential clients;
- Globalization of the hotel business. Hotels that have joined the consortium are
easier to keep leading positions in the market;
- the merging of hotel business with other areas of service: hotels are available not
only a room suite, but also restaurant, entertainment and sports complexes. The hotels of
the highest class continue to keep their percentage of clients focused on luxury, prestige,
hotel image;
- The introduction of new information technologies in the management and training
of hotel staff, in the management of financial statements, in the room reservation system;
- actualization of the ecological orientation of the hotel. This trend is not only
relevant, it is expected to bring tangible profits in the hotel industry. Among recent changes
in the field of customer expectations can be noted increased interest in exotic,
environmentally oriented resort complexes.
In Ukraine, one of the key issues, still remains the level of professionalism of hotel
business. Serving a large number of hotels requires highly skilled service providers.
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The urgent issues in strategic thinking are the innovation of the enterprise, in order
to increase the level of competitiveness and consolidate the leading positions in the branch
segment. It is also reasonable to focus on "cooperation within the framework of
competition". According to the specifics of the hotel industry, market participants are
competing not only in the middle of the industry, but also with hotel service companies
that offer rental services to the private sector.
An important aspect in improving the overall level of quality of hotel services is
certification. At the same time, there are a number of inhibitory factors, including
insufficient control by the state authorities, inconsistency of the regulatory framework,
imperfection of the certification procedure.
Consequently, the hotel business should become a sphere of realization of market
mechanisms, a source of replenishment of the state and local budgets, a means of public
and full-fledged recreation and rehabilitation.
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МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ТРЕНД У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Сьогодні мобільні телефони стали невід’ємною частиною життя кожної
людини, адже, крім звичайної функції мобільного зв’язку, вони дають змогу швидко
знайти необхідну інформацію в Інтернеті та виконують функції ПК. Тому розвиток
і поширення набув мобільний маркетинг. Мобільний маркетинг - це елемент
маркетингової стратегії, що складається з безлічі своєчасних та актуальних
контактів з клієнтами один на один. Головна перевага даного маркетингового
інструменту - мобільність, можливість в короткі терміни збирати і розбирати
реквізит, керувати діями з різних точок.
Сучасні тенденції в політиці розподілу і просування готельних продуктів
пов'язані з бажанням готелів отримати доступ до кінцевих споживачів своїх
продуктів без посередників шляхом використання сучасних інформаційних
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технологій і Інтернету. Вони дозволяють забезпечити виконання ряду функцій,
наприклад, інформаційної, просування, розподілу ведення переговорів, продажу та
оплати, і тим самим відмовитися від послуг посередницьких організацій. Напрями
застосування мобільного маркетингу на підприємствах готельного господарства
передбачають:
 адаптивний дизайн сайту;
 мобільні додатки;
 мобільні соціальні медіа;
 мобільна інтернет-реклама;
 SMS, MMS-розсилання та ін.
Завданнями та можливостями адаптивного дизайну сайту та мобільного
додатку є представлення інформації про підприємство та окремі послуги;
встановлення форм взаємодії зі споживачами та партнерами; консультативна
підтримка інтернет-користувачів; підвищення лояльності до бренду; встановлення
модулів бронювання для здійснення збуту готельних продуктів; популяризація
інших власних інтернет-ресурсів за допомогою вказаних посилань.
Мобільні соціальні медіа мають такі завдання та можливості: постійна
консультативна підтримка споживачів готельних послуг; інформування їх про
готельні послуги; встановлення та підтримка зв’язку з партнерами; здійснення
збутової діяльності (Viber, Whats App, Messenger Facebook ). Якісна візуалізація
інформації про підприємство та окремі готельні послуги; підвищення лояльності до
бренду та його популяризація (Instagram). Підвищення лояльності до бренду та його
популяризація( Places, Forsquare).
Мобільна інтернет-реклама забезпечує збільшення відвідуваності веб-сайту;
популяризацію бренду; підтримку взаємозв’язку з партнерами та підвищення
лояльності до підприємства шляхом афільованого маркетингу. Можливостями
SMS,MMS-розсилання є представлення інформації про підприємство та окремі
послуги; встановлення форм взаємодії зі споживачами та партнерами;
консультативна підтримка споживачів; збут готельних послуг.
Попри збільшення вагомості мобільного Інтернету у структурі мобільного
маркетингу, можливим також є використання традиційних його інструментів.
Зокрема:
 Flash SMS → розсилання SMS, які миттєво відображаються на екрані
мобільного телефону у момент отримання ;
 WAP-Push SMS → розсилання SMS, які містять посилання на Інтернет-ресурс;
 MMS → мультимедійні повідомлення, які дають можливість надсилати не
лише текст, але й зображення, відео- та аудіофайли;
 Java → дає можливість створювати програми та додатки для мобільних
пристроїв;
 WAP → передача інформації з Інтернету на екран мобільного телефону;
 Bluetooth → бездротове передавання даних між пристроями за допомогою
спеціального обладнання;
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 IVR→ голосове меню, яке дає змогу спілкуватись абоненту з автоматизованим
інформатором.
Отже, дослідження такої інновації у маркетингових засобах, як мобільний
маркетинг, показало великі перспективи для його використання. Оскільки у світі
збільшується використання різних пристроїв мобільного зв’язку (телефони,
смартфони, планшети), то інформація активно переноситься у інтернет-простір.
Підприємства готельного господарства, які крокують в ногу з часом, повинні
застосовувати на своїй платформі дизайн веб-сайту, який адаптований під сучасний
смартфон, мобільні соціальні медіа для зв’язку з користувачем послуг, мобільна
інтернет реклама для збільшення відвідувачів, обсяг нової аудиторії та SMS, MMSрозсилання для користувачів, які не мають стабільного постійного доступу до
мережі Інтернет.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У сфері туризму галузь гостинності та ресторанне господарство в Україні
розвиваються з кожним роком, а впровадження автоматизованих систем,
призначених для розв'язання функціональних задач діяльності підприємств сфери
послуг підвищують їх конкурентоспроможність.
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Інноваційні технології (ІТ) у готельному бізнесі допомагають не тільки
надавати послуги, а і є інструментом просування цих послуг в галузі гостинності.
Вони є економічно доцільними, якщо приносять готелю додаткові доходи,
підвищують частку ринку, вдосконалюють процес обслуговування, підвищують
ефективність роботи окремих підрозділів та готелю в цілому.
Можливості автоматизації обслуговування охоплюють усі процеси
функціонування готелю і взаємин з гостями. Сьогодні українська готельна індустрія
стоїть на етапі масштабного застосування автоматизованих IT управління готелем,
що є необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного
розвитку бізнесу. Так 60% готелів України активно впроваджують автоматизовані
інформаційні технології (АІТ) управління підприємством.[1]
Фахівці цієї галузі вдосконалюють володіння Internet технологіями, впевнено
працюючи у комп’ютерному середовищі та аналізуючи отриману інформацію,
мають навички аналітичного мислення.
Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ стає засобом
конкурентної боротьби готелів.
Найвідомішими фірмами, що пропонують комплексні програмні засоби
автоматизації IT готелів є: «Inter Hotel», «Lodging Touch Libica» (JIi6pa Інтернешнл),
«Intellect Service» (BecT Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CITEK». Ці фірми
пропонують свій програмний продукт і сервісне обслуговування. [1]
На українському ринку є понад десяти високоякісних сучасних систем
автоматизації управління готелями, причому деякі з них - це не тільки адаптація
зарубіжних систем, а оригінальні розробки українських компаній.
Загальними особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів планування,
обліку і управління основних напрямків діяльності готелю.
Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних
підсистем:
 управління фінансами;
 управління матеріальними потоками;
 управління обслуговуванням;
 управління якістю;
 управління персоналом;
 управління збутом;
 аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів;
 управління маркетингом тощо.
Важливою тенденцією останніх років розвитку міжнародної готельної
індустрії стало активне використання готельних систем оптимізації прибутку
(систем управління тарифами). Підприємства, що активно застосовують такі
системи, одержують істотну конкурентну перевагу і досягають помітного
збільшення доходів. Ця система працює в реальному часі, аналізує отриману від
системи управління готелем інформацію (тенденції бронювання, сезонні коливання,
динаміку попередніх днів тощо) враховує специфіку сегментів ринку і проведені
зміни у ціноутворенні, управлінні тарифами і встановленні правил бронювання.
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Рекомендації стосуються, як стратегії комерційної політики готелю в середній і
довгостроковій перспективі, так і щоденних дій відділів бронювання, продажів і
розміщення готелів. Модуль дозволяє проводити оцінку кожної заявки на
розміщення груп і приватних гостей з метою визначення оптимальних умов, вимог і
обмежень для даного бронювання.
Будь-яка автоматизована IT набудовується на різні технології роботи готелів
і дозволяє враховувати самі прискіпливі вимоги. Разом з тим, системи приносять у
готель світову практику управління і контролю. Результатом впровадження будьякої автоматизованої IT управління в готелі є підвищення ефективності роботи,
високий рівень сервісу для гостей і суворий фінансовий контроль. Модульність та
інтеграція IT дозволяє нарощувати їхню функціональність зі зміною потреб
готельного комплексу.
Комплексний взаємозв'язок програмних модулів підвищує якість взаємодії
готельних служб і відділів.
З системою Larnitech (Розумний Готель), кожен отримує те, що йому
необхідно:
 забудовники можуть отримати кращу ціну за будинок з розумними
функціями;
 керівник готелем – повністю контролювати процес (статистику споживаних
ресурсів, списки гостей, отримувати попередження щодо будь-якої
несправності, такий, як витік води , витік газу і т. д.);
 гості – просто насолоджуватися комфортом.
Отже, це безпрограшне рішення![4]
Програмне забезпечення ULTRA дозволяє повністю автоматизувати всі
бізнес-процеси готелів, хостелів та інших закладів такого типу, завдяки чому
оптимізується робота персоналу та якість обслуговування, підвищується прибуток
закладу. Користуючись системою автоматизації готелю, швидко зростає поліпшення
в якості сервісу, що надається.
ULTRA забезпечує постійну підтримку програми та сервісного
обслуговування протягом всього періоду її дії.
У свою чергу, значну роль відіграють системи управління продажами у готелі.
Це сучасний підхід до управління відділом продажів і вирішення завдань з
організації і проведення заходів у готелі, що ефективно управляє діяльністю
комерційного відділу готелю, здійснює групові продажі, аналізує прибутковість
заявок, що надходять, формує цінову політику, складає контракти і контролює їхнє
виконання, здійснює бронювання, продаж і оренду конференц-приміщень,
допомагає організовувати банкети і заходи. Системи сприяють збільшенню
продажів при істотній економії ресурсів і часу.
Сучасні IT управління готельними комплексами працюють на базі
операційної системи Windows NT і СУБД MS SQL Server. Вони мають «відкриту
архітектуру», що надає системі певної гнучкості, легкості у використанні і великі
можливості інтеграції із зовнішніми програмами.
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Сучасні автоматизовані ІТ працюють не тільки в локальній мережі готелю, але
мають можливість підключення і роботи в глобальній мережі Інтернет.
Спеціальний модуль системи – ART (Automated Request Tools), тобто
Автоматизовані Інструменти Бронювання, що виконаний за принципом ASP
(application service provice provider) функціонує на будь-якому комп'ютері,
підключеному до мережі Інтернет. Модуль ART дозволяє клієнтам готелю
самостійно в реальному режимі часу через Інтернет здійснювати бронювання
номерів, конференц-приміщень і передавати заявки на проведення заходів. Модуль
включає такі системи: «Обмін даних», «Конфігурація», «Клієнти», «Туристичні
агентства», «Рахунок до одержання», «Продаж», «Управління тарифами»,
«Центральне бронювання». [2]
На сьогоднішній день практично кожен готель з ланцюгів «Sheraton», «Hyatt»,
«Inter-Continental», «Kempinski», «Best Western», «Ramada», «Choice International» та
ін. має виділений канал зв'язку з GDS (системи Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan).
Такий зв'язок дає можливість об'єднати систему розподілу номерного фонду із
системами управління готелів.[3]
Переваги тут у тому, що це дозволяє не тільки в реальному режимі часу
приймати заявки і передавати підтвердження бронювання, але і дає готелям
можливість проводити гнучку маркетингову і цінову політику, досягаючи
максимальної прибутковості від кожної отриманої заявки.
Створювати високоефективну стратегію продажів номерного фонду, що
базується на аналізі тенденцій і взаємодій на ринку, готель має можливість,
контролювати умови реалізації своїх номерів (мінімальний тариф і тривалість
проживання гостя, обмеження на кількість продаваних номерів по типах, вимоги,
гарантії заявок, передоплату тощо) та приводити їх у відповідність з кон'юнктурою
ринків у тих або інших географічних регіонах. У такий спосіб готель одержує
максимально можливу віддачу від кожного сегменту ринку.
Важливою перевагою для будь-якого готелю, представленою в міжнародних
системах бронювання GDS і в Інтернеті, безперечно, є своєчасність, повнота і
доступність переданої інформації.[3]
Результатом впровадження новітніх комп'ютерних технологій стають нові
можливості в сфері управління і сервісу. Поряд із тим, значними залишаються
питання аналізу сучасного стану інформаційних технологій і систем в індустрії
готельного бізнесу та перспективи впровадження хмарних сервісів в діяльність
готелів.
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УПРАВЛІННЯ НОМЕРНИМ ФОНДОМ ПІДПРИЄМСТВ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Управління номерним фондом є одним з найскладніших бізнес-процесів в
операційній діяльності підприємств готельного бізнесу, що визначає постійну
взаємодію менеджерів з експлуатації номерів, працівників служби прийому і
розміщення, служби хаускіпінгу, сервісних служб (швейцари, коридорні,
гардеробники, працівники гаражного господарства), служби портьє, посильних,
інспекторів із прибирання кімнат, служба безпеки
До основних обов’язків працівників служби управління номерним фондом
належить [1]:
 вирішення питань, пов'язаних з бронюванням номерів, прийомом туристів,
які прибувають до готелю;
 реєстрація, розміщення, організація виїзду гостей в номери;
 забезпечення обслуговування туристів у номерах;
 підтримка необхідного санітарно-гігієнічного стану номерів і рівня
комфорту в житлових приміщеннях;
 наданням побутових послуг гостям у номерах.
На сучасному етапі для рівномірного завантаження номерного фонду готелі
планомірно здійснюють маркетингову політику, спрямовану на розширення
каналів збуту та формування великої кількості готельних тарифів. Готелі ведуть
напружену роботу по вивченню своїх потенційних клієнтів. Цьому допомагають
численні маркетингові дослідження споживацького ринку, постійно публікуються
в періодичній пресі.
Найбільш привабливими для готелів в контексті управління номерним
фондом, на наш погляд, є бізнесмени і державні службовці, що становлять в
цілому понад 60 % споживачів готельних послуг. Значну частку всіх заявок на
бронювання направляють також компанії, які планують проведення своїх з'їздів і
конференцій, міські бюро по розміщенню, а також турагенти для своїх туристських
груп. Часто такі бронювання нагадують оренду, оскільки здійснюється на
тривалий період або мають короткочасний характер, але при цьому проживання
охоплює значну кількість номерів і навіть поверхів.
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За донесення інформації щодо надання побутових послуг у номерах
відповідає служба портьє. Технологічно її структура побудована таким чином, щоб
успішно виконувалась головна функція - надання інформації. Інформація через
службу портьє рухається в двох напрямках: до гостей і в адміністрацію. Інформація
йде до гостям, якщо мова йде про інформування про види обслуговування, що
надаються готелем. Обов'язок надавати інформацію про готелі лежить на всіх
працівників служби портьє, однак вона може бути цілком покладено на окремих
працівників, чиї обов'язки тільки цим і обмежуються [2].
Значну роль в управлінні номерним фондом відіграє служба прийому і
розміщення. Всі готелі мають чітку ієрархію менеджменту, в рамках якого усі його
члени займають певне місце у відповідності зі своїм статусом.
У багатьох готелях процес прибуття гостя здається простою справою. Гість
вітається, інформація про нього перевіряється, проводиться оплата і вибирається
номер. Більшість гостей проходять реєстрацію без єдиної думки щодо складності
функцій служби прийому і розміщення. Все ж процес реєстрації - істотна частина
комплексної оцінки роботи готелю. Від злагодженої роботи цієї служби залежить
швидкість поселення та перші враження гостя про готель.
Управління житловою частиною неможливо уявити без служби хаускіпінгу,
яка є у кожному готелі. Проте її організація має ряд особливостей. Завідувач
службою хаускіпінгу може називатися по-різному. Найчастіше - це виконавчий
директор служби покоївок, директор з підтримання номерного фонду. Як би там
не було, особа, займає таку посаду, несе відповідальність за роботу персоналу з
підтримання чистоти і порядку в житлових і службових приміщеннях готелю [2].
До житлових приміщень відносяться номери, коридори, фойє, переходи і всі
громадські туалети. Службові приміщення включають зони обслуговування і
переходи між ними, а також всі службові кабінети. Обов'язок служби покоївок
полягає в збереженні в цих приміщеннях чистоти і порядку. Похідною від цієї
функції є функція інформування служби портьє про готовність номерів до
заселення. Типовий склад бригади по прибиранню приміщень складається з
головної покоївки, завідуючих змінами, змінних супервайзерів, покоївок і
робітників, а в готелях класу "люкс" - ще і стюардів. Обов'язки цих працівників
полягають в визначення циклів. Головна покоївка одержує завдання, яке
розподіляє серед підлеглих. В її компетенцію входить розподіл роботи з
урахуванням штатного розкладу, а також виконання всіх адміністративних
функцій, покладених на неї виконавчим директором [2].
Звертаючи увагу на компетенції персоналу, для ефективного виконання
виробничих обов'язків персоналом, утримання у належному стані значної за
розмірами площі готельних підприємств, персонал повинен бути відповідальним,
комунікабельним, пунктуальним у стосунках з клієнтами необхідно проявляти
ввічливість, виконувати згідно професійних обов'язків їхні побажання,
прибирання бажано здійснювати у час відсутності клієнта у номері. [3].
У роботі служби обслуговування номерів гостинність засобу розміщення
повинна підкреслюватись не менше інших контактних служб. Гість у готелі
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найбільше перебуває у номері. Покидаючи свій дім, він намагається отримати
умови проживання не гірші домашніх, забути проблеми і отримати насолоду від
нових вражень. Тому у роботі персоналу служби необхідно виявляти повагу,
майстерність в обслуговуванні. Обслуговуючий персонал завжди повинен з
усмішкою зустрічати гостей, підтримувати розмову (за бажанням гостя), дати
відчути готовність допомогти. Вважаємо, що такий персоніфікований підхід до
обслуговування споживачів готельних послуг стане вагомою перевагою в
управлінні номерним фондом підприємств готельного господарства.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Сфера гостинності – важлива соціальна, економічна та культурна категорія,
одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, яка адекватна у розвитку
основним етапам еволюції людського суспільства. Виникнення перших закладів
гостинносі зумовило і появу обслуговуючого персоналу. У разі відсутності
конкуренції, вимоги до робітників були мінімальні, але, починаючи з періоду Нового
часу, конкурентоспроможність закладів розміщення напряму стала залежити не
тільки від стану матеріальної бази підприємств, а й від рівня та якості
обслуговування в закладі. Тому одну з ключових ролей у популярності готелів став
відігравати персонал і управління персоналом. Сьогодні відомий лозунг «Кадри
вирішують все» можна назвати девізом готельного бізнесу. Доцільним є
дослідження сучасних аспектів управління персоналом на підприємствах готельного
господарства. Метою статті є визначення сучасних аспектів управління персоналом
на підприємствах готельного господарства.
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Істотний внесок у розвиток теорії і практики управління персоналом у
готельному господарстві зробили лідери у готельному бізнесі, найбільші компанії в
готельній індустрії Маріотт, Хілтон, Шератон, які використовують провідні
принципи керівництва, спрямовані на послідовне проведення пріоритету людських
цінностей. Передові готельні корпорації ретельно розвивають і підсилюють почуття
приналежності працівника до «корпоративної сім’ї», залучаючи його до системи
загальних цінностей компанії в рамках її організаційної культури, основна функція
якої – «мобілізація свідомості людини на досягнення певних цілей»
Американські вчені Вудс і Макаулей в ході дослідження готельних і
ресторанних компаній прийшли до висновку, що в індустрії гостинності порівняно
з іншими видами бізнесу, більш поширена плинність кадрів, що негативно впливає
на мотивацію персоналу і, відповідно, на задоволення потреб клієнтів. Успіх і
процвітання готелю залежить не тільки від архітектурного планування будівлі,
інтер’єру та його матеріально-технічної бази, а й у більшій мірі від високоякісного
обслуговувавання, що неможливе без професійно підготовленого персоналу. Адже
в Україні функціонує більше 6000 колективних засобів розміщення, але лише деякі
з них пропонують сервіс, який відповідає міжнародним стандартам якості.
Прагнення до підвищення якості надаваних послуг не стільки самоціль, скільки
об’єктивна реальність, обумовлена законами ринку та конкуренції. Персонал надає
клієнту не просто обслуговування, а гостинність і досягає своєї головної мети –
задоволеності клієнта, що іноді важливіше, навіть, за отримання прибутку. Саме
люди, які працюють у готелі, створюють те, що в майбутньому приносить або успіх,
або невдачу підприємству.
Новим підходам до управління кадрами перешкоджають існуючі управлінські
стереотипи та недостатня професійна підготовка працівників служб управління.
Саме ці чинники й зумовили як низький рівень їх організаційного статусу, так і
незначні результати їх практичної діяльності. Робота з підбору, розстановки та
переміщення кадрів іноді є стихійним, випадковим, часто викликає негативну
реакцію персоналу. Крім того, компетентному виконанню сучасних завдань заважає
і застаріла базова освіта керівників і фахівців, з яких більше половини відчувають
необхідність у поліпшенні якості власної професійної підготовки.
Сьогодні практика підтверджує актуальність того факту, що роботу більшість
співробітників підприємств готельного господарства сприймають лише як засіб
виживання. З одного боку, це не дає підстави робити оптимістичні прогнози щодо
підвищення трудової активності працівників, а з іншого – є підставою для розробки
та впровадження нової кадрової стратегії, що сприяє руйнуванню негативних
управлінських стереотипів і переходу від командних форм і авторитарного стилю
керівництва до демократичних, орієнтованих на конкретну людину, методів
управління(див. рис. 1). Однак зміна ролі працівника зумовлює активному
перетворювачу економічних відносин, призводить до необхідності зміни системи
стимулювання праці, як інструменту диференціації оплати праці залежно від
складності, умов праці, важливості роботи в різноманітних її модифікаціях, частіше
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з перевагою оплати розумової праці над фізичною. Адже врахування заслуг, подяка
за виконану роботу підсилюють стимули до праці.

Мотиватори ефективної праці персоналу на підприємствах готельного
господарства
Нематеріальні

Матеріальні

Просування по службі

Заробітна плата

Стабільність: робота у великій
компанії,довгостроковий
трудовий договір

Бонуси: проживання в готелі за
корпоративними тарифами та ін
Соцпакет: страхування життя, медичне
та пенсійне страхування, оплата
транспортних витрат і мобільного
зв’язку та ін.

Міжособистісні відносини:
корпоративні свята, привітання
з днем народження, робота
вдоброзичливому колективі

Пільги та привілеї: путівки на
відпочинок, квитки на концерти, знижки
харчування,допомога в навчанні та ін.

Самореалізація: можливість
досягти успіху, визнання

Пам’ятні подарунки, сувеніри.

Особиста подяка від
керівництва в усній або
письмовій формі

Рис. 1. Мотиватори ефективної праці персоналу на підприємствах готельного
господарства
Отже, саме гостинність, працелюбність, компетентність персоналу готелю
лежить в основі високоякісного обслуговування його мешканців, від якого значною
мірою залежить якість результатів праці та конкурентоспроможність підприємства
загалом. Отже, основу концепції сучасної системи управління персоналом
підприємств готельного господарства становить зростаюча роль особистості
робітника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати та направляти
згідно із завданнями, що стоять перед підприємством. Сучасний процес управління
персоналом містить у собі комплекс інноваційних механізмів, організованих
навколо взаємодії працівників, активізації творчого й організаційного персоналу,
інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей. Абсорбуючи традиційні
світові підходи до управління людськими ресурсами, управлінські процеси виходять
на потенційно новий рівень.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В
ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Готельні підприємства під час свого функціонування витрачають велику
кількість енергоресурсів, як при основному виробничому циклі, так при
додатковому і допоміжному циклах, тому питанню розвитку енергетики надається
першочергового значення, бо це не тільки важлива проблема в готельному бізнесі,
але і соціально-політичний аспект всього сучасного світу. Щороку збільшення
витрат енергії перевищує зростання населення на Землі, і це є закономірним, адже
енергія – це одна з необхідних умов існування людського суспільства.
Процес індустріалізації призводить до додаткових витрат матеріалів, що в
свою чергу викликає збільшення витрат енергії. Людству необхідно все більше і
більше енергії, яку впродовж останніх століть отримували з таких викопних джерел,
як вугілля, нафта, газ тощо. За свідченнями експертів, отримувати енергію за
рахунок традиційних джерел в майбутньому буде важко чи взагалі неможливо.
Виходячи з цього ми бачимо, що класичні джерела енергії потрібно замінювати
альтернативними, до яких відносять енергію вітру, морів та океанів, внутрішнього
тепла Землі, Сонця.
Значними перевагами відновлювальної енергії є: екологічність, так як
отримання альтернативної енергії абсолютно не завдає шкоди навколишньому
середовищу в порівнянні з тим, яку шкоду екології планети завдає видобуток
традиційних корисних копалин.
Висока технологічність процесу, оскільки видобуток паливних корисних
копалин - дуже масштабний процес, який пов'язаний не тільки з великими
трудовими витратами, а й із значною небезпекою для життя. У технології отримання
відновлювальної енергії роль людини зведена до мінімуму, та й процес виробництва
не можна назвати ризикованим.
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Економія, слід відразу уточнити, що мова йде про економію в довгостроковій
перспективі.
У багатьох країнах працюють різні державні програми, спрямовані на
заохочення використання громадянами та підприємцями альтернативних джерел
енергії. Тому у Європі, втім, як і в усьому світі, триває стійка тенденція до розвитку
засобів, що представляють невичерпну традиційним джерелам енергії; їх
застосовують у промисловому, господарському та приватному секторах, зокрема у
готельному господарстві.
Як приклад цьому є готель «Indigo» групи компаній InterContinental Hotels
Group, що містить у своєму складі 170 комфортних та вишуканих номерів , який
було побудовано в одному з нових житлових районів Дубая (- прим. найбільше за
площею і кількістю населення місто Об'єднаних Арабських Еміратів) в першій
половині 2017 року. Його особливість полягає в тому, що він повністю
забезпечується електроенергією від сонячних батарей. Відтак, вартість
електроенергії в даному готелі знизилась приблизно на 25-30%.
За даними Інтернет-видань, у 2021 році в Європі, а саме в Норвегії, планується
відкриття першого готелю, який буде використовувати енергію альтернативних
джерел. Готель «Svart» (- прим. назва готелю), на даху якого будуть розміщені
сонячні панелі для вироблення електроенергії, будуватиметься біля підніжжя
льодовика Свартісен за Полярним колом на півночі країни.
Що ж до ситуації в Україні, то слід зауважити, що в нашій державі є значний
потенціал основних видів відновлюваних джерел енергії, але на даний час готелів
такого зразка не існує.
Україна має значну перспективу розвитку вітро- та сонячної енергетики за
рахунок освоєння вітрового та сонячного потенціалу гірських та степових районів,
зокрема причорноморського та приазовського районів. Для використання енергії
Сонця у сфері готельного господарства економічно обґрунтованими, відкритими
степовими просторами є Одеська, Миколаївська, Херсонська області, адже саме в
цих областях сонячний день є найбільш тривалим, що дає можливість ефективного
впровадження сонячних електростанцій в готельному бізнесі, так як вищезгадані
області є культурно-рекреаційними зонами й користуються популярністю серед
туристів.
В свою чергу, вітрові електростанції доречно вводити в експлуатацію в
гірських масивах України, а саме в Карпатах, тому що даний регіон включає ряд
територій, на яких є земельні площі із середньорічними швидкостями вітру 6,0–7,5
м/сек, це і дозволяє результативно застосовувати обраний метод – будівництво ВЕС
у сфері готельного господарства, оскільки Закарпатський регіон славиться своїми
історичними та природними цінностями, що безперечно приваблює туристів.
Використовуючи поновлювані джерела енергії, здійснюється позитивний
вплив на екологію, встановлюється автономність діяльності засобів розміщення, які
знаходяться у віддалених куточках України,
досягається незалежність від
традиційних видів енергії та істотна економія коштів, що відіграє важливу роль в
економічній і політичній сферах нашої держави.
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СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СВІТОВОМУ
ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Індустрія гостинності є однією з найбільших галузей світової економіки, яка
бурхливо розвивається. За останні роки туризм став доступний широким верствам
населення завдяки соціальному, політичному та економічному прогресу. Одночасно
із зростанням загального числа туристів помітний розвиток одержала
інфраструктура туризму й основний її компонент - готельне господарство.
Якість завжди була й залишається важливою ринковою характеристикою
готельних послуг, а оцінка якості послуг споживачами завжди буде визначати
стратегію конкуренції готельних підприємств. Вже наприкінці минулого десятиліття
для 80% клієнтів готелів якість стала так само або навіть більше важливою чим ціна.
Для порівняння - в 70-х роках такого принципу дотримувалося лише 30% клієнтів.
Потім у готельних підприємствах зложилося стійке розуміння того, що найбільш
ефективний спосіб швидше реалізувати свої послуги – це поліпшити їхню якість.
У сучасних умовах функціонування та розвитку ринкового господарства
визначальним у забезпеченні високого іміджу та конкурентного статусу вітчизняних
підприємств є оптимальне співвідношення «ціна – якість» продуктів праці. При тому
велике значення надається покращанню якості продуктів праці вітчизняних
підприємств відповідно до міжнародних вимог і стандартів.
Японські фахівці вважають, що якість готельного обслуговування
визначається такими категоріями, як внутрішня якість, що виявляється в якості
технології надання послуг; матеріальна якість, що втілюється в дизайні приміщень;
нематеріальна якість, представлена у вигляді загального рівня комфорту,
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вірогідності реклами, атмосфери обслуговування та естетичного задоволення;
психологічна якість, що характеризується виявом гостинності, ввічливості,
доброзичливості персоналу; тривалість обслуговування, тобто час очікування,
оперативність і швидкість обслуговування.
За системним підходом американських фахівців повна якість послуг у сфері
готельного обслуговування розглядається як сукупність властивостей і
характеристик, що викликають задоволення клієнтів, технічної, функціональної та
етичної (соціальної) якості. Технічна якість готельних послуг визначається
рішеннями у матеріальному забезпеченні гостинності, використовуваними «ноухау» в обслуговуванні клієнтів. Функціональна якість оцінюється як здатність
персоналу якісно виконувати свої обов’язки відповідно до стандартів
обслуговування. Етична (соціальна) якість визначається конкретними показниками,
враховуючи досвід функціонування підприємства, результати соціологічних і
маркетингових досліджень, громадську думку.
У Європі в умовах конкуренції серед послуг туризму підприємства готельного
бізнесу при обслуговуванні туристів та інших категорій громадян повинні
забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але й постійно
підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий
вибір додаткових та супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові,
посередницькі, послуги бізнес-центру, організації дозвілля. Актуальна проблема
впровадження готельними підприємствами високих стандартів обслуговування
обумовлена не лише необхідністю надання високоякісних послуг, а також
зниженням витрат підприємств даної галузі, проведенням маркетингових
досліджень ринку готельних послуг з метою виявлення новітніх тенденцій у сфері
туризму.
Повна якість послуг створює сприятливий імідж готелю у наявних і
потенційних клієнтів
Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю послуг –
складний процес, який охоплює організаційний, економічний, соціальний напрями
діяльності готельного підприємства.
Міжнародні стандарти ISO 9000 встановлюють єдиний, визнаний у всьому
світі підхід до договірних умов щодо оцінювання системи якості та одночасно
регламентації взаємовідносин між виробниками і споживачами готельних послуг.
Система визначення рівня якості готельних послуг в Україні ґрунтується на
стандарті ДСТУ-ISO 9002 з урахуванням вимог ДСТУ-ISO 9004-2, що зареєстровані
в Мінюсті України 15.04.1999 р., та інших нормативних документах. Система
управління якістю готельних послуг гарантує клієнтові задоволення його запитів під
час обслуговування в готелі, на усіх його етапах і у всіх ланках.
Вступ України до ЄС спонукає підприємства не тільки до підвищення якості
всього спектра продукції та послуг, а так саме й визнання досягнень у цьому з боку
Європейського фонду управління якістю (ЄФУЯ). Розвиток готельних підприємств
України все ж таки залишається на середньому рівні. На сьогоднішній день
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європейська готельна індустрія має рекордні доходи та дає можливість для значного
інвестування капіталу.
У цілому, сучасний стан готельної індустрії України можна
охарактеризувати такими положеннями:
– досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі
загальносвітової тенденції неухильного зростання;
– основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним стандартам;
– висококомфортабельні готелі в Києві, введені в експлуатацію за участю
іноземних компаній, дозволили істотно скоротити дефіцит готелів високого класу
для багатої клієнтури.
За даними Всесвітньої організації туризму (ВОТ), зараз у світі зареєстровано
понад 308 тис. готельних підприємств. Основна їхня кількість – 171 тис. готелів –
зосереджена в Європі (лідером є Італія), 88 тис. – у США. Показником
забезпеченості готелів визнано кількість готельних місць на одну тисячу жителів
країни. Наприклад, у Австрії цей показник дорівнює 86, у Швейцарії – 42, в Україні
– 2,3. Показником якості та рівня готелів країни є коефіцієнт завантаженості готелю.
На сучасному етапі у країнах Європи в середньому він сягає 66-75%, а в Україні –
32%. Оптимальний рівень дорівнює 60-80%, що дає можливість забезпечити
достатньо високу рентабельність готелів та цієї галузі туризму країни. Межею
виживання готелю вважається 40% його завантаженості. Як бачимо з наведених
даних, цей показник в України знаходиться за межею виживання, тому терміново
потрібно впроваджувати в свою діяльність європейські норми та стандарти, щоб
бути рентабельними та затребуваними на ринку послуг.
В даний час системи якості отримують все більше поширення. Наявність
сертифікованих систем якості зареєстровано на фірмах 90 країн. У світі вже
нараховується близько 300000 організацій, яким видано сертифікати на
відповідність МС ISO 9000. Тільки за період з 1995года по1999год їх кількість зросла
майже у три рази .
Загалом, будь-яка структура готельного підприємства приречена на невдачу,
без застосування на підприємстві стандартів обслуговування. Стандартизація робіт
по обслуговуванню робить роботу кожного учасника процесу максимально
ефективною, і спрощує контроль над якістю робіт.
Отже, розробка стандартів - процес індивідуальний, але основу структури
можна представити саме так:
- загальні стандарти (стандарт управління готелем, стандарт якості, торгова
марка та ін);
- внутрішні стандарти Відділів обслуговування готелю (служба прийому і
розміщення, обслуговування номерів, ресторанне обслуговування, конференц
обслуговування);
- внутрішні стандарти Відділів підтримки готелі (фінансова служба,
інформаційні технологи готелі, відділ кадрів);
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- технічні стандарти (будівельні вимоги готелі, область застосування,
територія, будівля готелю, функціональні зони, інженерно-технічні рішення, вимоги
до експлуатації).
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ПРОБЛЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
На сьогоднішній день кількість людей з інвалідністю зросла до 2,6 млн. і
становить 6% населення. Люди з обмеженими можливостями потребують до себе
розширеного сервісу. Найбільше страждають від незручностей в готелях, (і в будьяких інших громадських місцях) люди, які не здатні самостійно ходити і знаходяться
в інвалідному візку.
Останнім часом відношення суспільства до інвалідів стало досить помітним.
Від безпорадної жалості і бажання не помічати проблем - до прагнення зробити так,
щоб люди обділені здоров'ям, відчували себе на рівних зі всіма іншими.
Для західних готелів наявність у фонді номерів для інвалідів – неодмінне
правило. В ДСТУ 4269:2003 окремий розділ стандарту містить вимоги щодо
урахування потреб інвалідів. Так, готелі усіх категорій повинні мати щонайменше
один номер, пристосований до потреб інвалідів. Кращим консультантом щодо
устаткування номерів для людей з обмеженими можливостями є суспільства
інвалідів.
Забезпечення інвалідам доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.
1. Місцеві виконавчі органи повинні забезпечувати при проектуванні,
будівництві і забудові населених пунктів, формуванні житлових районів,
благоустрій знову освоюваних і реконструйованих територій і інших населених
пунктів відповідно до державними стандартами доступ інвалідам до житлових,
громадських і виробничих будинків, споруд та приміщень;
2. Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також юридичні
особи в відповідно до державних стандартів зобов'язані створювати умови інвалідам
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для безперешкодного доступу до транспортних засобів загального користування,
житловим, громадських і виробничих будівель, споруд та приміщень, вільної
орієнтації і пересування в аеропортах, залізничних вокзалах, автовокзалах,
автостанціях, морських і річкових портах.
Шлях до номеру. Облаштування території починається з паркування. Важливо
передбачити розширене місце для паркування автомобілів інвалідів-візочників, але
основна умова – можливість безперешкодного виїзду на візку: відсутність порогів,
бордюрів на шляху проходження.
Вхідна зона готелю повинна бути обладнана пандусом (ширина 1-1,1 м, кут
нахилу не більше 30-35 градусів). Украй важливо передбачити можливість підйому
на ліфті, але при цьому все одно необхідно розміщувати номери для інвалідів на
найнижчому поверсі, адже у разі відключення електрики або поломки ліфта
доведеться переносити гостя на руках.
До дверей номера повинен бути вільний під'їзд (відсутність перешкод на шляху
проходження, розширені дверні отвори). По всій зоні переміщення потрібно
встановити спеціальні поручні.
Обладнання номеру. У номері
необхідно передбачити повну відсутність
порогів. Всі дверні отвори повинні бути шириною не менше 0,9 м. Двері
забезпечують магнітним стопором, що дозволяє їх фіксувати у відкритому стані.
Площа номера перевищує площу звичайного «стандарту» - 28 кв.м. Дверне очко і
ланцюжок повинні розташовуватися на рівні 1,2 м.
Дуже важливо приділити увагу і збереженню номерів: обладнати кути кімнати
захисними панелями (знімними і такими, що замінюються), щоб візок їх не
пошкодив.
Телевізор краще встановлювати на панелі, яка обертається.
Письмовий стіл повинен бути зігнутим, щоб можна було під'їхати на візку.
Розетки і вимикачі розташовують на висоті 1 –1,2 м.
Особливим чином обладнують шафи: розміщують вішалку для одягу на рівні
1,1-1,2 м, наприклад, відкидну. Двері шафи бажано зробити за типом «шафа-купе».
У номері також повинні бути додаткові подушки і «думки» на диванах і кріслах.
Додаткова ковдра повинна розташовуватися на висоті не вище 1,2 м. Ідеально, коли
номери оснащені спеціальним устаткуванням для переходу з інвалідного крісла на
ліжко, до якого прикріплені прикроватні поручні.
Телефон в номері повинен бути переносним.
Облаштування санвузла. Щоб гість з обмеженими можливостями відчував себе
комфортно в санвузлі, потрібно, перш за все, передбачити необхідні габарити
приміщення – в нім доведеться розвернути візок. У ванній кімнаті повинні бути
спеціальні поручні, що полегшують перехід у ванну і на сидіння унітазу. Унітаз
повинен бути вище звичайного. Раковина, навпаки, проектується нижче звичайної,
краще, якщо вона зігнута по центру. Душ кріпиться на рівні 0,9-1 м від дна ванни.
Дзеркала, фен, диспенсори для мила і шампуні розміщують на рівні сидячої людини.
Украй важливо обладнати ванну кімнату кнопкою виклику покоївки.
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Вимоги до персоналу. Терпіння найбільшою мірою стане в нагоді персоналу, що
працює з гостем-інвалідом.
Наявність номерів для гостей з обмеженими можливостями – не єдина умова
комфортного перебування такого гостя в готелі. Щоб він не відчував себе
ущемленим, необхідно забезпечити можливість пересування по найбільш значущих
зонах готелю – ресторанній, діловій, розважальній і, особливо, медичній (якщо така
є у готелі).
Список використаних джерел
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Науковий керівник: Даниленко М. І.,
к.е.н., викладач економічних дисциплін
ІНВЕСТИЦІЙНА АТРАКЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГОТЕЛІВ
Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності готельних підприємств
сприятиме зміцненню економіки України, зростанню її авторитету на світовому
ринку туристичних послуг, зростанню добробуту громадян, збереженню історикокультурного спадку, підйому духовного потенціалу суспільства. У сучасних умов
господарювання помітно простежується залежність економічного розвитку держави
від ступеня і масштабу використання інновацій. Завдяки глобалізації, появі нових
технологій, методів управління, розширенню асортименту готельних послуг
зростає, необхідність у залученні іноземних та вітчизняних інвестицій у готельний
бізнес.
Інноваційна діяльність підприємств готельного господарства нерозривно
пов'язана з інвестиційним розвитком. Тобто відбувається безперервне формування
та використання інвестиційних ресурсів для досягнення підприємствами
оперативних і стратегічних цілей їх економічної діяльності. Аналіз світового досвіду
інвестування інноваційної діяльності свідчить, що основна частина інновацій
створюється в підприємницьких секторах різних країнах світу, для яких властиве
часте оновлення технологічних інновацій (мікро- і наноелектроніка, генна
інженерія, біотехнології, інформаційні технології тощо). У цих сферах активно
здійснюється
організація,
фінансування
і
комерціалізація досліджень
фундаментального і прикладного характеру, проводиться розробка великих
проектів, що інтегрують результати інноваційного пошуку малих наукомістких
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компаній, глобальне сканування нових ідей і ринків, організація виробничого
процесу.
На сучасному етапі в Україні сфера гостинності, хоча і має потенціал, але
розвинена не належним чином. Рівень обслуговування туристів у підприємствах.
готельного господарства не відповідає світовому рівню, тому вони потребують
значного оновлення надаваних послуг. В умовах підвищеного попиту на послуги
розміщення для різних категорій туристів зростає потреба в дослідженні організації
інноваційних процесів на самому підприємстві, а також впровадженні інвестиційних
проектів у готелях різної категорії, формування й використання інвестиційних
ресурсів.
В умовах глобалізації дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємств готельного господарства в Україні дозволяє виділити як чинники, що
перешкоджають їх функціонуванню, так і заходи, необхідні для забезпечення
ефективного розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності закладів розміщення.
Як результат, основними етапами розвитку інноваційних процесів у сфері
готельного господарства пропонуємо вважати такі: поліпшення підготовки
співробітників готельних підприємств (за допомогою навчання на підприємстві,
наймання персоналу, освоєння «неявних знань» і неформального навчання у процесі
роботи); розширення пропозиції додаткових послуг; застосування нових
маркетингових методів у просуванні готельного продукту; створення сприятливих
умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у галузь готельного
господарства; упровадження передових методів управління і міжнародної практики
ведення бізнесу на підприємствах готельного господарства.
Таким чином, сучасна готельна індустрія – це галузь із високим рівнем
конкуренції на ринку готельних послуг, у зв’язку з чим керівництво готелів змушене
шукати нові методи і засоби виробництва послуг завдяки впровадженню інновацій,
та створювати таку стратегію діяльності, яка б допомогла залучити та утримати
споживача.
Список використаних джерел
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Сьогодні сфера готельно-ресторанних послуг України перебуває в складних
умовах. Криза, стан економіки, погіршення міжнародних зв'язків, ситуація на Сході
країни несприятливо впливають на індустрію туризму та відпочинку, а отже, на
сферу готельно-ресторанних послуг. Розширення бізнесу цього сектору є вкрай
важким, конкурентна боротьба загострюється, кількість клієнтів постійно
зменшується. Треба шукати нові способи заохочення туристів.
Кожен готель знаходить і застосовує необхідні новітні засоби
маркетингування. Дуже важко знайти особливий спосіб маркетингу для збільшення
потоку клієнтів,тому потрібно шукатисвій шлях до зацікавлення більшої кількості
людей саме в вашому готелі.
На сучасному етапі розвитку світового господарства виник ряд економічних
тенденцій, які спричинили кардинальні зміни у взаємодії маркетингу та управління.
У готельному господарстві ці зміни виявились особливо гостро. Відбувся перехід
від стандартизації обслуговування до задоволення індивідуальних запитів,
переорієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритетних сегментах,
зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі стратегічних альянсів.
Маркетинг - це ціла система торгово-виробничої діяльності, спрямована на
задоволення індивідуальних потреб кожного споживача на основі виявлення і
вивчення споживчого попиту і з метою одержання максимального прибутку.
Раціональна побудова плану маркетингу дозволяє підприємцю не тільки не
втратити споживачів та залишитись на ринку готельно-ресторанних послуг, а й
отримувати стійкий дохід, що, в кінцевому підсумку, поповнюватиме бюджет
країни. Маркетинг готельного бізнесу розвивається із суттєвим запізненням
стосовно інших видів маркетингу, останнім часом набув значення соціального
явища.
Готельний маркетинг - це система управління та організації діяльності готелю
з розробки, виробництва і надання послуг, що базується на комплексному
врахуванні процесів, що відбуваються на ринку, орієнтованих на задоволення
особистих або виробничих потреб, яка забезпечує досягнення готелем своїх цілей.
Готельний маркетинг покликаний привести надання послуг у відповідність з
попитом, і спрямувати зусилля маркетингової служби готелю на створення таких
послуг, які б відповідали попиту.
Маркетингова діяльність закладів готельно-ресторанного бізнесу повинна
забезпечити:
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1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і
динаміку конкретного попиту, смаків і переваг покупців, тобто інформацію про
зовнішні умови функціонування закладу готельно-ресторанного господарства;
2. Надання таких послуг та виробництво товарів, що найбільш повно
задовольняють вимоги ринку, більш ніж послуги конкурентів.
3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує
максимально можливий контроль сфери реалізації.
Організація PR-акцій в готельно-ресторанному бізнесі – це сукупність новітніх
технологій піару, які включають в себе сукупність послідовних процедур, різних
прийомів і видів діяльності, які спрямовані на ефективне виконання цілей і завдань
організації.Тут важливо враховувати, що окремі ефективні заходи можуть стати
витратними та неефективними, якщо забувати про поставлену мету.
В якості прикладів можна навести наступний перелік PR-акцій, що
застосовуються у практиці готельного та ресторанного бізнесу:
а) різного роду благодійні заходи; б) організація в готелі мистецьких заходів,
виставок; в) презентація косметичної продукції для клієнтів готелю (ресторану); г)
проведення дитячих карнавалів та музичних вечорів в готелі (ресторані); д) покази
мод у співпраці з будинками мод та «ток-шоу» зі знаменитостями; е) дегустація вин
для знавців; ж) різдвяний ярмарок і т.д.
Отже, враховуючи всі фактори, можна стверджувати, що для того, щоб
розвивати діяльність на ринку готельно-ресторанних послуг в Україні, необхідно
раціонально використовувати свої ресурси, вірно розподіляти бюджет на
маркетингові заходи та піар, розуміти та діяти відповідно до сучасних тенденцій, а
саме: диверсифікувати послуги: додати до переліку наданих послуг ті, в яких у
клієнта виникає потреба; активно використовувати інформаційні технології у
просуванні закладу (контекстна реклама, соціальні мережі, розробка та оптимізація
офіційного сайту закладу); використовувати якісний менеджмент у процесі
діяльності закладу; розширювати мережу закладу (франшизи, партнерські угоди
тощо); постійне запровадження інновацій, вкладання інвестицій та жорстка
конкуренція. Це все буде сприяти збільшенню рівня глобальної та регіональної
конкурентоспроможності готельних послуг на державному, чи навіть міжнародному
ринку.
Список використаних джерел
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ПЕРСОНАЛ ЯК ВАГОМА ЧАСТИНА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасна ринкова економіка має соціальну спрямованість та націлена на
створення умов для забезпечення гідного рівня життя населення, зокрема такої
важливої його складової, як відпочинок. Саме на реалізацію цієї функції і спрямовані
підприємства готельного господарства.
Сутність технологічного процесу обслуговування гостей у готелі, полягає в
наданні високоякісних послуг. На сьогоднішній момент основний недолік закладів
готельного господарства в Україні - це низький рівень сервісу, що є основною
проблемою. Також такі фактори, як невідповідність певних процедур, способів
обслуговування, якості наданих послуг міжнародним стандартам залишаються
невирішеними проблемами для вітчизняних готелів.
Сучасний підхід до стратегії підприємництва полягає в розумінні того, що
якість є найбільш ефективним засобом задоволення вимог споживачів.
Споживачі послуг засобів розміщення розуміють якість як сукупність
властивостей і характерних особливостей послуг, які викликають відчуття
задоволення, і як відсутність недоліків, що підсилює почуття їх задоволення.
Якість послуг які надають готелі не може бути оцінена споживачем перед
покупкою, і часто її неможливо оцінити й після придбання послуги.
Одним з основних факторів, котрий впливає на оцінку гостя – є професійна
робота кваліфікованого персоналу. Аналіз кадрового забезпечення готельного
господарства України свідчить про погіршення якісного складу персоналу,
недостатню увагу до підготовки кадрів та організації системи безперервної освіти
відповідно до сучасних вимог. Тому вкрай необхідним є розробка уніфікованих
професійно-кваліфікаційних та поведінкових вимог до персоналу, які відповідали б
європейським стандартам обслуговування, що допоможе сформувати
конкурентоспроможну структуру персоналу готельного підприємства.
Менеджменту необхідно покращувати професійний рівень персоналу готелю,
що забезпечить високий рівень сервісу та в перспективі - формування іміджу
постачальника якісних послуг. Досягнути міжнародного рівня якості сервісу
можливе шляхом формування загальнодержавної концепції підготовки
високоякісних фахівців для галузі туризму, інвестування значних капіталів у
навчання та підвищення кваліфікації персоналу власниками та менеджментом
готельних комплексів. До таких заходів можна віднести проведення тренінгів,
майстер-класів, відправлення працівників на курси підвищення кваліфікації та
стажування, і, звичайно, професійний підхід до підбору персоналу, здатного до
навчання і самовдосконалення.
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Висока якість обслуговування гостей забезпечується колективними зусиллями
працівників усіх служб готелю. Персонал усіх категорій готелю повинен уміти
створювати атмосферу гостинності, бути готовим доброзичливо виконувати
прохання проживаючих та виявляти до них терпіння і стриманість.
На сучасному етапі готельне господарство в Україні знаходиться на дуже
низькому рівні та є неконкурентоспроможним порівняно із закордонними
представниками цієї сфери. Саме тому вже сьогодні менеджменту вітчизняних
готелів необхідно звернути особливу увагу на
пришвидшення процесів
обслуговування. Сьогодні лише конкуренція змушує менеджмент у готельному
господарстві рухатись в правильному напрямку, поступово підвищується й
професіоналізм готельних керуючих, відбувається поетапне зростання рівня сервісу.
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ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
На межі XX-XXI століть людство вступило в інноваційну добу, яка
характеризується швидким зростанням змін у всіх сферах суспільного буття. Це час
наукомістких технологій, прогресу фундаментальних наук, масштабних науковотехнологічних проектів. За таких умов джерелом сучасного розвитку суспільства та
діяльності людини стає інноваційна діяльність, а відповідно інноваційні технології
стають важливим інструментом всіх радикальних змін у розвитку людини і
економічної системи в цілому.
Інноваційні технології - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно
поліпшують умови виробництва або самі є товаром. Зазвичай мають знижену
капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими
енергопотребами.
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Аналіз різних визначень «інновації» дає змогу зробити висновок, що
специфічний зміст цієї категорії становлять зміни, а отже, головною функцією
інноваційної діяльності є функція змін.
Австрійський вчений Й. Шумпетер виділяв п'ять типових змін:
1. Використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового
ринкового забезпечення виробництва (купівля - продаж).
2. Впровадження продукції з новими властивостями.
3. Використання нової сировини.
4. Зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення.
5. Поява нових ринків збуту.
Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш
динамічний час піднесення науково-технічного прогресу інновації в готельному
бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за
кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяють
готельєрам підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви
підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей,
надання нових послуг.
Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує
пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть
підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу полягає в
тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної економічної
кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому світі не відмовляє
собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул.
Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі є
впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, каталогів.
Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в мережі Інтернет.
Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально подорожувати номерами різних
категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю, подивитися повну
інформацію про готельне підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що
надаються, системою пільг і знижок. Використання мультимедійних технологій дає
можливість оперативно надавати потенційному гостю інформацію про готель і, тим
самим, дозволяє швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, якого
потребує гість.
Винахід QR-коду – двомірного штрих-коду – відкрив нові необмежені
можливості для on-line взаємодії компаній і споживачів. У маленькому яскравому
квадратному лабіринті QR-коду можна запрограмувати всі відомі інновації
готельно-ресторанного бізнесу, а також безліч нових можливостей. Абревіатура QR
перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам матричний код здатний
утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, цифр, URL-адрес,
календарів, схем, зображень. Швидкість розпізнавання QR-коду дуже висока, його
можна розміщувати на будь-яких носіях, починаючи від касових чеків і меню і
закінчуючи різними вивісками. Сканувати його можна мобільним телефоном або
відеокамерою ноутбука.
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Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно
витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання на
ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління готелем
– для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до якої
підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть
отримувати всю необхідну інформацію про готель в будь-який момент; в режимі online бачити усі зміни що у ньому відбуваються; бронювати номери для гостей;
отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів продажів. Прагнучи
запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів замовляють розробку
особливих систем роботи, які суттєво розширюють функції готелю. Серед них,
наприклад, можна виділити наступні:
1. Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних завдань.
2. Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які
проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну аналітику по
кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники і турагентства краще
за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а також допомагає прорахувати
статистику клієнтів за віком, статтю, соціальним статусом, прибутковістю тощо.
3. Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє готелю
розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та дисконтні
картки, преміальні сертифікати та ін.
4. Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології можна
планувати завантаження різних приміщень готелю – її конференц-залів, ресторанів,
банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі дозволяють створювати
оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження готелю і даючи йому
додаткові можливості для заробітку.
В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником,
що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування
підприємств готельно-ресторанного господарства. Міжнародний досвід успішної
діяльності підприємств готельного господарства свідчить, що безальтернативний
шлях виживання в умовах глобальної конкуренції побудований на інноваційній
основі при активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також
готовності готелів до інновацій та нововведень.
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МОТИВАЦІЯ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ВИСНАЖЕННЯ
Мотивація до ефективної діяльності в умовах виснаження може бути
сформована після незначного перепочинку. Так, зокрема, від час таких невеликих
перепочинків, особа зможе почувати себе відносно вільно та послабити свої зусилля.
Відповідна реабілітація може проводитися і під час виконання професійних
обов’язків у межах, які дозволяють обставин і поза ними.
Такими зокрема можуть бути переключення на улюблений вид діяльності,
виділення певного часу для заспокоєння, заняття мистецькими проявами, активні
фізичні вправи, культурні заходи. Одним з найбільш дієвих засобів зняття
психологічної напруги є гумор тому в подібних ситуаціях не слід уникати веселих
компаній добрих друзів чи родичів, доброзичливих знайомих до яких не має
негативних почуттів чи недовіри.
Однією з потреб зняття напруги при перевтомі є необхідність виговоритися. В
цьому випадку працівник може оговорити певні не важливі, але стресогенні моменти
близьким родичам, яким він достатньо довіряє не окреслюючи проблеми в цілому та
не наводячи жодних конкретних даних. Це дозволяє зняти емоційну напругу і, що
називається «випустити пар» за умови попередньої згоди відповідних осіб вислухати
та зрозуміти працівника.
Поява позитивних емоцій є одним із найбільш дієвим способом зняттям
емоційної напруги. Оптимістичний настрій, перетворення дріб’язкових проблем на
жарт походи на гумористичний концерт чи інші заходи, що викликають позитив,
дозволяють переключитися та зосередити увагу на позитивних життєвих моментах.
Велике значення при знятті напруги відіграють фізіологічні процедури.
Найпростішим процесом зняття напруги може вважатися піша прогулянка по парку
чи іншій території. Це може бути також похід у басейн, прогулянка на свіжому
повітрі, похід на лижах чи ковзанах наприклад у вихідні тощо. Кожен може обирати
фізичні процедури, які забажає. При цьому не відіграє значення вік чи статус,
важливо лише, що б вони відповідали критеріям наявності оптимального фізичного
навантаження наявності, свіжого повітря, приємного проводження часу, відносної
безпеки з приводу сторонніх впливів. Навіть 10-15 хвилин таких заходів обумовлює
корисний для здоров’я та психіки людини ефект. У разі відсутності можливості для
відпочинку, одним із видів міні релаксації може бути піший перехід через декілька
зупинок автотранспорту на роботу замість руху в міському транспорті.
Надмірне захоплення працівником деструктивними формами відпочинку має
замінюватися більш соціально-доцільними. Творчій та ініціативний підхід у цьому
випадку дозволяє знайти оптимальні замінники відповідним формам поведінки.
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Важливим є аутогенне тренування – метод, який полягає у навчанні м’язової
релаксації, самонавіювання, розвитку концентрації уваги та сили уяви, вміння
контролювати довільну розумову активність з метою підвищення ефективності
значимої для суб’єкта діяльності. Скорочений варіант заспокійливої частини
психорегулюючого тренування називається психом’язовим тренуванням. В основі
цього виду тренування лежить механізм зміни тонусу м’язів, який дуже добре
контролюється за допомогою мови, мисленєвого уявлення та уваги. За допомогою
спеціальних фраз-формул можна зняти розумову втому, психічну напругу,
стресовий стан.
Самонавіювання (аутосугестія) – процес навіювання, адресований самому
собі, при якому суб’єкт і об’єкт навіювання співпадають. [1, C. 24] [2, C. 311].
Близько 1/3 формул – самонавіювань адресовано міміці обличчя, так як поряд із
впливом на емоційний стан, контроль за положенням м’язів обличчя сприяє
зосередженню на власному «Я», відключенню від сторонніх впливів.
Крім того, практикують вправи самоствердження. Практики вправ
самоствердження є профілактикою стресових інтерналізації особистості та
пасивності в екстремальній ситуації.
Також дієвими є довільне регулювання дихання під яким розуміється процес,
за допомогою якого людина регулює кількість та тривалість дихальних рухів
(вдихів, видихів, пауз між ними). Цілю такого дихання в стресових епізодах є зміна
його ритму для досягнення стану релаксації. Контроль дихання – дуже древній метод
боротьби зі стресом. Він нараховує декілька тисячоліть. Згадування про нього
зустрічаються в індуїстській хатха-йозі.
Медитація – методика аутогенного типу, яка уявляє собою стан, в якому
досягається вища ступінь концентрації на певному об’єкті (образ, слово, фраза або
думка) чи повне розосередження уваги, досягається емоційний перепочинок.
Біологічний зворотній зв'язок – метод за допомогою якого інформація, про
психологічну діяльність людини фіксується та посилається до нього, для того, що б
керувати різними біологічними процесами, в тому числі і тими, які призводять до
купування дистресу.
Для зниження втомлюваності, підвищення працездатності, зниження
чутливості до стресів використовують також метод впливу на біологічно активні
точки шкіри, шляхом натискання на них чи масажу.
Для релаксації можна використовувати вплив рослин на організм людини. Так,
приміром аромат полину сприяє розслабленню м’язів. Заспокоєння трапляється при
вдиху ароматів м’яти, герані, ванілі. Для контролю за диханням, яке під час вправ
становиться рідше та повніше, застосовують заспокійливі запахи (липа, душиця,
вереск, тим’ян). При вправах, пов’язаних із прохолодою в верхніх частинах голови,
допомагає розтирання лобу мазями з мелісою, м’ятою, ромашкою.
Для забезпечення індивідуалізації при навчанні прийомам психологічної
саморегуляції необхідно використовувати різні програми звукового та світлового
впливу та засоби психобіоенергетичного контролю. [1, C. 24].
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Важливим фактором може бути природна енергетика. Так, відмічено, що
походи в ліс чи прогулянки по парку емоційно напруженої особи, обумовлюють
виникнення у неї спокою. Це пояснюється тим, що окремі дерева наділені
психрегулюючими властивостями. Так, наприклад, сосна має антистресові
властивості. Після сеансів тієї чи іншої релаксації або відпочинку в працівника може
відкриватися «друге дихання».
Емоційне виснаження спровоковане надлишком емоцій, як правило
негативних. Подальші негативні емоційні навантаження будуть сприйматися ним
все гірше. В цьому випадку доцільним видом відпочинку буде зменшення
інтенсивності відповідних емоцій. Усвідомлена та цілеспрямована діяльність у
цьому випадку має виходити на перше місце і дозволяє при штучному
контрольованому в часі обмеженні негативних та сприйнятті позитивних емоцій
відновити можливості та сили для подальшої ефективної діяльності. Здебільшого
лише сам працівник може визначити для себе найбільш дієві засоби для відпочинку
і лише власна ініціатива та зусилля спрямовані на орієнтування на отримання
позитивних вражень у співвідношенні з вимогами щодо дотримання здорового
способу життя дозволяє сполучати ефективну професійну діяльність із змістовним
проведенням власного дозвілля та відчуття повноцінності життя.
Список використаних джерел
1. Белик Я.Я. Психическая саморегуляция в екстримальных условиях
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с.
2. Краткий психологический словарь / [В. В. Абраминкова, В. С. Аванесов,
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Торговельно-економічний коледж,
аспірант каф. психології КНТЕУ,
м. Київ, Україна
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В
ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ ФАХІВЦЯ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
Українському суспільству вкрай необхідні генератори ідей для
підприємництва. Інноваційна активність підприємств має постійну тенденцію до
зниження. Особлива роль підприємництва в економічному прогресі, недостатня
сформованість традицій вітчизняного підприємництва, багатоаспектність цього
феномена зумовлюють необхідність психологічного забезпечення підприємницької
діяльності.
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На сьогоднішній день існує велика кількість точок зору щодо сутності та
структури професійної мотивації. Цій темі присвячені наукові праці вітчизняних та
іноземних науковців:В. Асєєва, В. Бачелюк, Р. Вайсман, В. Вілюнас, Є. Ільїн,
Г. Ложкін, А. Мазаракі, С. Максименко, А. Маслоу, Л. Карамушка, М. Корольчук,
О. Креденцер, А. Файзулаєв, О. Філь, В. Ядов та ін [1, 2, 3].
Чимало досліджень присвячено висвітленню психологічних характеристик
підприємців (В. Позняков, Є. Філінкова, А. Чірікова, А.Шорохова), психологічним
чинникам успішності підприємницької діяльності (А. Гібб, Т. Корнілова, І. Ромазан
та ін.), проблемам підвищення ефективності підприємницької діяльності
(С. Максименко, А. Мазаракі, С. Мельниченко, Л. Карамушка, О. Креденцер, О.
Філь), У працях В. Москаленко, В. Познякова та Є. Філінкової значну увагу
приділено з’ясуванню психологічної сутності підприємств [1, 2, 3].
Узагальнюючи дані цих і інших авторів, можна визначити основні передумови
формування мотиваційної готовності в професіогенезы особистості у виді наступних
положень:

успішність професіоналізації визначається ступенем відповідності
індивідуально-психологічних особливостей особистості вимогам професії;

кожна людина відповідає вимогам ряду професій;

ступінь співвідношення індивідуально-психологічних особливостей і
професійних вимог визначає рівень інтересу до професії;

професіоналізація реалізується на всьому протязі професійного шляху
розвитку особистості;

характер співвідношення індивідуально-психологічних особливостей складу,
здібностей і вимог професії;

професійний розвиток особистості, її операційних і психологічних якостей і
структур, проходить нерівномірно і гетерохронно;

спрямованість особистості є визначальним психологічним фактором вибору
професійного шляху і професіоналізації [2, 3].
У рамках психологічного забезпечення професійної мотивації особливо
актуальним є вивчення мотивів, що зумовлюють вибір підприємницької діяльності
та її реалізації. Окремі аспекти мотивації підприємницької діяльності
досліджувалися С. Гришаєвим, А. Журавльовим, А. Чірковою. Серед українських
вчених – психологів також вивчалися окремі аспекти цієї проблеми. Так, ієрархію
мотивів підприємницької діяльності досліджено Ю. Пачковським, вивчення
ціннісно-мотиваційних аспектів підприємницької діяльності в торговельному
бізнесі проводилися Л. Карамушкою, О. Креденцер, О. Філь [1].
Отже, виходячи з вищесказаного, можна дійти висновків щодо
перспективності формування мотиваційної готовності в професіогенезі особистості
,що дає нам підстави розуміти, що це є складний, системний феномен, який
зумовлює успішність майбутньої професійної діяльності та професійного розвитку
фахівця і є показником його успішної професійної підготовки.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ У
СТРУКТУРІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Загально наукові і практичні завдання зумовлені тим, що соціальні
детермінанти суттєво впливають на імідж закладу вищої освіти та якість надання
освітніх послуг. Це пов’язано з реформуванням сфери освіти і досягнення
європейських стандартів. За даними експертного опитування встановлено, що
соціальна сфера у структурі іміджу відіграє особливу роль та потребує емпіричного
дослідження.
З кожним роком увага до теми іміджу зростає, про що свідчить кількість
публікацій, однак проблема дослідження іміджу закладів вищої освіти (ЗВО)
залишається недостатньо вивченою. Серед перших вітчизняних досліджень у сфері
іміджу слід назвати роботи Є. Гришуніної (формування іміджу організації),
М. Корольчука, В. Корольчук, С. Миронця, В. Осьодла (формування іміджу
військовослужбовців), В. Старик, О. Хлоня (формування ділового іміджу),
Л. Даниленка (маркетингові дослідження іміджу), Т. Капустеринської,
В. Стрельнікова (вивчення принципів, механізмів і технологій формування іміджу
викладача) [1, 2].
Разом з тим, вітчизняні дослідження останнього часу значно розширили
наукове уявлення про принципи діагностики формування іміджу освітньої установи
(Л. Карамушка) [3, 4].
Дослідження особливостей управління іміджем закладів вищої освіти (ЗВО)
відображено в публікаціях українських науковців В. Королько, Л. Карамушки,
В. Кубка, А. Мазаракі, Д. Максименка [4, 5].
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Метою роботи є – аналіз емпіричних результатів дослідження соціального
компоненту у структурі іміджу закладу вищої освіти.
Нами проведено дослідження соціального компоненту осіб, які забезпечують
організацію й надають освітні послуги у Київському національному торговельноекономічному університеті, а саме: представників адміністрації, деканатів,
завідувачів кафедр і науково-педагогічних працівників (НПП). Особливості проявів
соціального компоненту ми досліджували за допомогою опитувальника «Оцінка
якості життя» за Н. Водоп’яновою [2 та методикою «Діагностика міжособистісних
відносин» за Т. Лірі [5].
Таким чином, доведено за аналізом результатів обстеження за
опитувальником «Оцінка якості життя» за Н. Водоп’яновою, що інтегральний індекс
якості життя виявився найвищим у представників адміністрації 33,74±2,98б., потім
майже однаковим у представників деканатів 31,63±3,15б. і у завідувачів кафедр
30,66±3,13б. та найнижчим 27,38±2,64б. у науково-педагогічних працівників
(НПП). У цілому встановлено, що самооцінка окремих сфер життєдіяльності
зумовила достатньо високий рівень інтегральної оцінки якості життя завдяки
високому рівню задоволеності, характерної для більшості досліджуваних стосовно
роботи, особистих досягнень, спілкуванню з близькими людьми, вираженим
оптимізмом, самоконтролем. Певний дискомфорт різного ступеня вираженості
носять такі ознаки як: негативні емоції, окремі проблеми зі здоров’ям, напруженість
діяльності.
Таким чином, аналіз отриманих результатів обстежуваних за опитувальником
«Оцінка якості життя» за Н. Водоп’яновою дає підстави стверджувати про високий
рівень інтегрального індексу якості життя, який зумовили найвищі показники
задоволеності за окремими сферами життєдіяльності обстежуваних: у першу чергу
представників адміністрації, деканатів, завідувачів кафедр.
Встановлено, що за результатами порівняльного аналізу у НПП за окремими
сферами життєдіяльності виявилися нижчі показники, ніж у групі керівного складу.
Виявлено, що такі сфери життєдіяльності НПП як сприйняття негативних емоцій,
незадоволеність особистими досягненнями, рівнем підтримки, оптимізму, проблеми
зі здоров’ям викликають найбільший дискомфорт або незадоволеність. Водночас
достатньо виражений самоконтроль й інші отримані показники характеризують
обстежуваних як активних, оптимістичних, що сприяє позитивному іміджу
обстежуваних й відповідає високій якості надання освітніх послуг, що зумовлює
позитивний імідж ЗВО.
Окрім визначеного інтегрального індексу якості життя за результатами
обстеження опитувальника «Оцінка якості життя» за Н. Водоп’яновою соціальну
сферу обстежуваних вивчили й за методикою «Діагностика міжособистісних
відносин» Т. Лірі [5]. Методика дає змогу за самооцінкою оцінити переважаючий
тип відношення до людей у взаємодії.
Отже, нами встановлено детермінанти соціальної сфери які суттєво впливають
на якість надання освітніх послуг та імідж фахівців, і у цілому закладу вищої освіти.
Доведено, що високий рівень задоволеності якістю життя за самооцінкою
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обстежуваних зумовили позитивні і високі показники, які характерні для усіх
досліджуваних стосовно роботи, особистих досягнень, спілкування з близькими
людьми, вираженим оптимізмом й самоконтролем. Окрім того, встановлено
позитивні детермінанти щодо задоволення якістю життя у більшості обстежуваних
таких, як:
здатності брати на себе відповідальність, упевненість у собі,
спрямованість на позитивну взаємодію, що зумовлюють позитивний імідж
працівників ЗВО.
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психології КНТЕУ
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СТУДЕНТА
Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства нерозривно
пов'язаний з прогресом в усіх галузях існування людини. Одним із головних завдань
сучасного етапу глобалізації, інформатизації, впровадження ринкових важелів
виробництва є підготовка конкурентоздатного кадрового персоналу як головної
рушійної сили організації, за умови, що персонал є її основним багатством.
На сьогодні є очевидним, що гармонійна сформованість особистості
майбутнього працівника будь – якої сфери діяльності є тим фактором, від якого
залежить успішність економічних, правових і політичних перетворень в державі.
Українському суспільству вкрай необхідні генератори ідей для підприємництва.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених вивченню проблеми
організації профорієнтаційної роботи з молоддю, надає можливість стверджувати,
що вона вивчається фахівцями різних галузей знань та у її різних аспектах
розкривається через професійні цінності (І. Н. Васильєв, Н. В. Гейжан, М. І. Іванюк);
мотиви (Т. М. Щеглова, А. П. Сейтешев); професійний інтерес (С. П. Крягжде,
В. В. Рімкявіченє, П. А. Шавір); процесуальну сторону професійної спрямованості
(Н. Ю. Ткачева), привабливість професії (А. А. Реан, М. Х. Титма), професійні плани
(Є. О. Климов, Ф. З. Кабіров, А. В. Сухарєв). [1, 2, 3, 4].
Професійний розвиток, іншими словами побудова кар’єрного вектору
розглядається вченими як складне соціально-психологічне явище, що охоплює всі
сфери життєдіяльності людини, як процес професійного та особистісного розвитку і
професійного росту суб’єкта, як феномен в життєдіяльності людини, оскільки
зумовлює істотні зміни її життєвого шляху в цілому, сприяючи найбільш повному
всебічному розкриттю не тільки професійного, й особистісного потенціалу людини
[3].
Професійна спрямованість особистості передбачає позитивне ставлення до
професії, схильність та інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку,
розуміння і внутрішнє прийняття цілей та завдань професійної діяльності. Усі ці
риси і складові професійної спрямованості є показниками рівня її розвитку та
сформованості в студентів, характеризуються стійкістю (нестійкістю),
домінуванням суспільних або вузькоособистісних мотивів, далекою або близькою
перспективою.
Розвиток кар’єри сучасної особистості здійснюється в умовах динамічної
технологізації та інформатизації соціально-економічних відносин, що зумовлює
необхідність здійснення професійної діяльності на засадах системного
вдосконалення професійних знань та умінь у відповідності з вимогами конкретних
умов праці.
Істотних проблем щодо професійного розвитку і кар’єри молоді на сучасному
ринку праці в умовах ринкового середовища багато, основні з них це:

низький рівень знань про сучасний ринок праці, про правила поведінки на
ринку праці;

слабка уява про фактори професійного успіху, умови побудови успішної
професійної кар’єри, про права та обов’зки у сфері трудових відносин;

ідеалістичні уявлення про майбутню професію та кар’єру, які з перших кроків
на ринку праці руйнуються і призводять до виникнення складних соціальнопсихічних станів що негативно впливає на комунікативну сферу діяльності і
зумовлює появу відчуття невпевненості у подальшій кар’єрі;

неготовність конкурувати і бути суб’єктом на ринку праці [2].
Як свідчать результати досліджень, переважна більшість майбутніх фахівців
має певні труднощі у визначенні шляхів кар’єрного зростання. Можна виділити
низку типових психологічних проблем, пов’язаних із професійним розвитком
сучасної особистості. До них насамперед, належать:
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неадекватне сприйняття умов успішного розвитку кар’єри особистості в
умовах ринкового середовища;

незацікавленість обраною сферою діяльності, розмитість перспектив
професійного майбутнього;

низький рівень професійної самосвідомості щодо особистісної ролі в реалізації
власних професійних успіхів;

неузгодженість особистісних мотивів із мотивами організації;

відсутність конкретних і узагальнених цілей щодо реалізації перспективних
особистісних і професійних планів;

неадекватна самооцінка власних можливостей щодо здійснення професійної
діяльності на тій чи іншій посаді [2. 3].
Професійна орієнтація - це система науково-практичної підготовки молоді до
вільного і самостійного вибору професії. Її мета - підготовка підростаючого
покоління до свідомого вибору професії. Реалізація даної мети передбачає
формування у школярів соціально-значимих внутрішніх (психічних) регуляторів
поведінки і діяльності: у вихованні шанобливого ставлення до різних видів праці;
становлення особистісної позиції у професійному самовизначенні. Все це визначає
виховує розвиваючий підхід до особистості школяра з метою його підготовки до
соціального вибору професії.
Важливим питанням у профорієнтації є розкриття понять «професія»,
«спеціальність» і «посаду», їх складу та призначення в основних сферах
суспільного виробництва.
Траєкторія профорієнтаційної технології – умовний вектор, що поєднує
напрями профорієнтаційної роботи, практичні дії, методики, технологічні блоки та
складається з трьох етапів відповідно до проміжних завдань на кожному з
профорієнтаційних етапів:

перший етап (початковий або пропедевтичний) – спрямований на роботу з
учнями 1–4 класів;

другий етап (пізнавально-пошуковий) – 5-8 класи;

третій етап (базовий або визначальний) – 9 або 9–11 класи, які співпадають зі
стадіями професійного самовизначення особистості [3].
Напрями профорієнтаційної роботи, з яких власне і складається соціальна
технологія, наступні:

професійна освіта (професійна інформація, професійне виховання);

професійна діагностика;

професійна консультація;

професійний підбір та відбір;

професійне практичне ознайомлення [1].
Методи профорієнтації в траєкторії профорієнтаційної роботи – це локальні
технології діяльності суб’єктів профорієнтації, що зумовлюють досягнення
загальної мети або вирішення локальних завдань, пов’язаних з метою.
Представлена профорієнтаційна технологія має систематичний і комплексний
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характер, застосовується до дітей у віці від 6 років, здійснюється поетапно, що
сприяє більш ефективному розвитку особистості та її підготовки до професійної
діяльності та полягає у безпосередньому впровадженні його результатів у
навчально-виховний процес та практику підготовки абітурієнтів та студентів для
отримання наступного освітнього рівня.
Отже, незважаючи на всі колізії та складності розвитку українського
суспільства, наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів, вага
високопрофесійної інтелектуальної праці яких надзвичайно велика, і де професійна
якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне значення. Відомо, що
правильний вибір професії позитивно впливає як на продуктивність, так і на якість
праці. Свідомий вибір професії виступає показником сформованості професійного
самовизначення.
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КНТЕУ,2012. – 720 с.
Пасічник В. О., студентка Київського
національного торговельно-економічного
університету, м. Київ
Науковий керівник: Миронець С. М.,
к. психол наук, доцент кафедри психології
КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ
Формування мотиваційної готовності до засвоєння знань у студентів є однією
з головних проблем, з якою зустрічається вища школа. Актуальність її вирішення
зумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування в
студентів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих
компетенцій, активної життєвої позиції, здійснення в єдності правового,
політичного, трудового, морального виховання.
Ми помічаємо формування протиріччя між необхідністю здійснити
студентами навчальну діяльність у повному обсязі та відсутності в них внутрішньої
потреби до навчання.
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Аналіз наукових джерел засвідчив, що на сьогоднішній день існує велика
кількість поглядів щодо сутності формування мотивації. Серед фундаментальних
праць з психології мотивації ми базуємося на доробках Б. Ананьєва, Г. Балла,
Л. Божович, В. Вілюнаса, Є. Головахи, В. Давидова, Е. Зеєра, Є. Ільїна, Є. Клімова,
О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, А. Маркової, В. Роменця,
С. Рубінштейна, В. Шадрикова, П. Якобсона, Т. Яценка та ін. [1, 2, 3, 4].
Проблема формування мотивації одна з найважливіших умов успішності у
досягненні результатів. Мотиваційний компонент приховує в собі великі
можливості. Як свідчать дослідження психологів, мотиваційна сфера більш
динамічна, ніж пізнавальна та інтелектуальна. Для формування позитивної
мотивації щодо опанування навчальною діяльністю студент повинен стати її
суб’єктом: виявляти вільну пізнавальну активність, інтелектуальну ініціативу і
самостійність у прийнятті рішень щодо вибору шляхів і змісту самоосвіти,
збагачувати свій внутрішній світ, бути відкритим новому досвіду, орієнтуватися на
своє майбутнє, будувати особистісну перспективу, розвивати рефлексивні процеси:
самооцінку, самокритичність, виховувати в собі потребу втілювати в життя власні
плани, реалізовувати потенційні можливості [1].
Загалом мотивацію розглядають у вигляді процесу втручання і як
першопричину зародження будь-якої мети або спрямованості особистості.
Дослідники звертають увагу й на те, що мотиваційні стани специфічні для певних
потягів і потреб. Вони виникають як наслідок взаємодії певних змінних, до яких
можна віднести інтенсивність потягів або потреб, очікування особистості,
спонукальну цінність мети, доступність відповідних реакцій та суперечливі мотиви
[1, с. 265].
Мотиваційна готовність до професійної діяльності визначається як система
професійних знань, умінь та навичок фахівця, яка є визначальною умовою його
успішної професійної адаптації, подальшого професійного самовдосконалення та
безперервності підвищення кваліфікації [2, c. 39].
Наприклад, О. Гребенюк говорить про 4 рівні сформованості мотиваційної
готовності до навчально – трудової діяльності: 1 мотивація до навчальної та
трудової діяльності на низькому рівні; 2 - підкріплення позитивної мотивації до
діяльності має ситуативний характер; 3 – характеризується чіткою мотиваційною
спрямованістю на професійний розвиток та стійкість пізнавальних мотивів; 4 –
характеризується глибоким усвідомленням мотивів вибору професії та загальною
цілеспрямованістю [3, с. 124].
Професійна мотиваційна спрямованість особистості передбачає позитивне
ставлення до професії, інтерес до її складових, бажання вдосконалювати свою
підготовку. Також формується розуміння і внутрішнє прийняття цілей та завдань
професійної діяльності. Все вищеназване виступає показником сформованості
професійної мотивації, характеризується стійкістю, або нестійкістю, домінуванням
особистісних або суспільних мотивів, близькою або далекою перспективою.
Для формування позитивної мотивації щодо опанування професійною
діяльністю студент повинен стати її суб’єктом: виявляти вільну пізнавальну
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активність, інтелектуальну ініціативу і самостійність у прийнятті рішень щодо
вибору шляхів і змісту самоосвіти, збагачувати свій внутрішній світ, бути відкритим
новому досвіду, орієнтуватися на своє майбутнє, будувати особистісну перспективу,
розвивати рефлексивні процеси: самооцінку, самокритичність, виховувати в собі
потребу втілювати в життя власні плани, реалізовувати потенційні можливості.
Мотиваційні технології покликані сприяти швидкому включенню студентів у
професійну навчально-пізнавальну й навчально-виробничу діяльність без тривалого
«вживання» в роботу, підтримувати діяльність на необхідному рівні активності.
Мотивація навчання, являючи собою особливий вид мотивації, характеризується
складною структурою, однією з форм якої є структура внутрішньої (орієнтованої на
процес і результат) і зовнішньої мотивації. Суттєвими є такі характеристики
мотивації навчання, як її стійкість, зв'язок з рівнем інтелектуального розвитку і
характером навчальної діяльності.
Поліпшення передусім якості викладання, майстерності викладача, майстра
виробничого навчання, вдосконалення методів і прийомів роботи, спрямованих на
підвищення інтересу до предмета, розвиток мотиваційної сфери, стимулювання
пізнавальної активності учнів, уміння практично застосовувати набуті знання – ось
цей нешвидкий, але надійний шлях активізації пізнавальної діяльності студентів [2].
Загалом викладачі сучасних ЗВО надають великого значення формуванню
мотиваційної готовності студентів до навчальної діяльності. Розуміють її як
сукупність мотивів, що визначають позитивне ставлення особистості до обраної
спеціальності та навчання загалом. Спрямовують навчальну й виховну роботу саме
на формування у студентів бажання оволодіти майбутньою спеціальністю та
реалізуватись у обраній професійній площині.
Отже, мотиваційна готовність до навчальної діяльності, являючи собою
особливий вид мотивації, характеризується складною структурою, однією з форм
якої є структура внутрішньої (орієнтованої на процес і результат) і зовнішньої
мотивації. Суттєвими є такі характеристики мотиваційної готовності до навчальної
діяльності як її стійкість, зв'язок з рівнем інтелектуального розвитку і характером
навчальної діяльності.
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КНТЕУ,
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕНОЇ БЕСПОРАДНОСТІ
На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах постійних геополітичних та
соціально-економічних змін, соціальних стресів, у всьому світі відзначається значне
зростання числа аварій, стихійних лих, катастроф, таких ситуацій, які
характеризуються серйозною загрозою для життя, здоров'я і благополуччя людей.
Все це посилює психоемоційні навантаження на людину, породжує психологічний
дискомфорт, безініціативність, пасивність, байдужість до успіхів, і як наслідок
ініціює виникнення безпорадності. Безпорадність як деструкція особистості є
багатофакторним явищем, і її виникнення може бути обумовлене надзвичайною
ситуацією що виникла, кризовими або екстремальними подіями, впливом
травмуючих подій на психіку особистості. У зв’язку з цим, одним з пріоритетних
завдань психології є дослідження специфічних соціально-психологічних явищ, до
яких можна віднести й «вивчену безпорадність».
Вивчена безпорадність, як психологічний феномен, вивчається більш 50 років
в зарубіжній практиці. Перші дослідження зазначеної проблеми проводились в 60-х
роках на тваринах в рамках біхевіористського напрямку (С. Майер, М. Зелігман,
Р. Соломон). В 70-х роках теорія вивченої безпорадності була переформульована в
когнітивній парадигмі, що було доречним з огляду на те, що основною категорією
досліджуваних стали, безпосередньо, люди (Л. Абрамсон, М. Зелігман, Д. Тісдейл)
[1, 3, 5].
Фундаментальною парадигмою виникнення безпорадності у людини став
вважатися песимістичний атрибутивний стиль (ПАС), а безпорадність в цілому
розглядалася як один з етапів розвитку депресії. Власне цей підхід, що диференціює
принципову різницю між вивченої безпорадністю у тварини і у людини, залишається
і сьогодні [2, 4].
Набута безпорадність є психічним феноменом, безпосередньо пов'язаним з
успіхом і невдачею. У дослідах Дж. Овермайера та М. Селігмана був виявлений
головний фактор, що викликає вивчену безпорадність: попередній досвід впливу
непідконтрольного для випробуваного неприємного впливу. Подальше дослідження
вивченої безпорадності дозволило виявити ще два чинники, що детермінують даний
феномен: по-перше, формування впевненості в тому, що контроль над неприємним
стимулом залежить тільки від випадку, по-друге, домінування зовнішнього локусу
контролю [2, 3, 4].
Безпорадність як багатоструктурний феномен складається з таких елементів:
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 поведінковий – ускладнення орієнтування в непередбачуваних і мінливих
ситуаціях, уникненні соціальних контактів, (включає в себе неприйняття інших,
нібито відповідальних за невдачі);
 когнітивний - труднощі осмислення ситуації, переробки інформації, аж до
нездатності приймати адекватні рішення (інтегральний показник стресу,
дезінтеграції та дезадаптивності особистості і обумовлений суперечливими
тенденціями - від незадоволеності найближчим соціальним оточенням і
залежності від них, до бажання контролювати інших чи себе, чи зводити
ілюзорні когнітивні побудови для виправдання власних вчинків при проблемах
у взаєминах);
 афективний – тривожність, песимізм, в його симптоматику входить емоційна
незрілість, марнославство і нещирість, прагнення д новизни, успіху і залученню
уваги будь-яку ціну;
 елемент захисного емоційного відсторонення (ескапізм) включає в себе
недовіру, байдужість, відстороненість від діяльності та від взаємодії;
 перенапруга – пов'язана з нереалізованими домаганнями, утиском
самолюбства, психастенією, емоційним вигорянням і обумовлена прийняттям
відповідальності на себе;
 розгубленість – характеризується нервозністю, нетерплячістю, недовірою,
залежністю, соматизацією проблем, безвідповідальністю, ображеною гордістю
[2, 4, 5].
Наявність вивченої безпорадності у людини можна визначити на основі слів
– маркерів:
 «не можу» просити про допомогу, відмовляти, будувати нормальні відносини,
змінити поведінку;
 «не хочу» змінити спосіб життя (усвідомлення «Я не можу…» тісно пов’язано
з «Я поганий, слабкий, невдаха… », що й призводить до трансформації Я «не
можу» в «не хочу»);
 «завжди» повожусь таким чином, так роблю і т.п.;
 «ніколи» не можу прийти вчасно, не прошу про допомогу і т.п.;
 «все марно»;
 «у моїй родині всі такі»;
 «мені пороблено».
За такими словами ховається нестача або повна відсутність позитивного
досвіду, відсутність віри в себе, тривога. Поведінка людей в даному стані може
бути різною: від апатії, втоми, злості до псевдоактивності – безглуздої
метушливості, категоричної відмови від діяльності, ступор або деструктивна
поведінка. Часто стан вивченої безпорадності є передумовою виникнення
залежної поведінки та психосоматичних розладів [2].
До факторів, що перешкоджають формуванню вивченої безпорадності,
відносять:
 досвід активного подолання труднощів;
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 психологічні установки щодо атрибуції успіху і невдач;
 адекватну самооцінку;
 оптимізм [4].
Отже, вивчена безпорадність – це дуже складний багатошаровий феномен.
Незалежно від того, яку «маску» на себе надягає безпорадність і в який формі
вона виражається, є деякі генеральні напрямки, опорні точки, з якими необхідно
працювати, щоб вийти з цього стану:
 визнання наявності проблеми і необхідності допомоги;
 подолання емоційно-важкого стану;
 активізація бажань і потреб;
 підвищення самооцінки;
 усвідомлення своїх прав (право на помилку, на власний вибір, можливість
бути собою і т. п.);
 усвідомлення наявного ресурсу;
 актуалізація досвіду перемог і подолань труднощів;
 формування позитивного прогнозу;
 постановка цілей і прийняття на себе відповідальності за їх досягнення;
 створення нової стратегії подолання перешкод і розробка покрокового плану
досягнення поставлених цілей [5].
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КНТЕУ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ
У зв’язку із інтенсивної трансформацією сучасного суспільства за останнє
десятиліття значно змінилася організація соціально-культурної системи в Україні,
яка вплинула на всі сфери діяльності, водночас однією з найбільш чутливих до змін
виявилася система вищої освіти.
Мета освіти сьогодні – це підготовка фахівців, здатних конкурувати на
світовому ринку. Акцент все більше робиться на якості освіти, універсальності
підготовки випускника та його адаптованості до світових тенденцій розвитку та
запитів суспільства, на особистісну орієнтованість навчального процесу, його
інформатизацію, визначальну важливість освіти у забезпеченні сталого людського
розвитку. Необхідність цих процесів диктується Європейською орієнтацією України
загалом та входженням України у Європейське освітнє і наукове товариство. Тому
процеси навчання та виховання нероздільні, повинні бути послідовними і
безперервними, а їх метою має бути не лише теоретична і практична підготовка, а й
духовне збагачення майбутніх фахівців, здатних до саморозвитку особистості.
Сучасна вітчизняна психологія має в своєму арсеналі значну кількість праць,
присвячених різним аспектам особистісного розвитку студентів у взаємозв'язку з
їхньою професіоналізацією. В контексті специфіки студентського віку як важливої
стадії розвитку особистості цю проблему розглядали Б. Ананьєв, А. Бодальов,
Д. Дворяшин, Н. Пейсахов, О. Степанова. З'ясуванню сутності, етапів і
детермінуючих чинників становлення особистості присвятили свої дослідження
К. Абульханова-Славська, В. Бодров, Є. Клімов, А. Маркова. Визначенням ролі й
місця здібностей, інтересів, мотивів та особистісних рис у формуванні професійно
важливих якостей займалися Е. Зеєр, Т. Кудрявцева, Б. Ломов [1, 2, 4].
Врахування у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти
особливостей психосоціального та особистісного розвитку студентів є важливим
напрямом вдосконалення взаємодії в системі "педагог-студенти" на основі
Студентський вік припадає переважно на період юності або ранньої
дорослості. В цей час закінчується фізичне дозрівання організму, набувається та
ступінь духовної зрілості, яка дозволяє самостійно вирішувати питання вибору
професії, участі у виробничій праці після закінчення школи чи вузу. В юності різко
активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність. Чи йде мова про пізнання власних
якостей, чи засвоєння нових знань, чи про відношення зі старшими та однолітками,
юнак особливо занепокоєний їхньою оцінкою і намагається будувати свою
поведінку на основі свідомо обраних або засвоєних критеріїв і норм [3, с. 42]
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Юність є підготовчим етапом на шляху до перетворення людини на суб’єкта
власного життя, це вік входження в об'єктивний та нормативний дух свого
історичного часу в його національній формі знаходження своєї ідентичності.
В той же час молодь юнацького віку, студентство, визначають як своєрідну
мобільну групу, метою діяльності якої є засвоєння за спеціально організованою
програмою соціально-професійних ролей, підготовка до виконання важливих
соціальних функцій: професійних, культурологічних, громадсько-політичних,
сімейних тощо. Головними напрямами життєдіяльності студентів є професійне
навчання, особистісне зростання й самоствердження, розвиток інтелектуального
потенціалу, духовне збагачення, моральне, естетичне, фізичне самовдосконалення.
Студент вищого навчальне закладу - це молода людина, яка характеризується
професійною спрямованістю, готується до висококваліфікованого виконання
функцій фахівця в певні професійній галузі [3, с. 185].
Загалом студента як людину певного віку і як особистість можна
охарактеризувати з трьох сторін:

З психологічної, як єдність психічних процесів, станів і властивостей
особистості. Головне в психологічному аспекті розгляду – це психічні властивості
(спрямованість, темперамент, характер, здібності), від яких залежить перебіг
психічних процесів, виникнення психічних станів, вияв психічних утворень. Проте,
вивчаючи конкретного студента, треба враховувати разом з тим особливості
конкретно його психічних процесів і станів.

З соціальної, в якій втілюються суспільні відносини, якості, породжені
приналежністю студента до певної соціальної групи, національності тощо.
З біологічної, яка включає тип вищої нервової діяльності, будову аналізаторів,
безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру, риси обличчя, колір шкіри.
Ця сторона в основному визначена спадковістю і вродженими задатками, але у
відомих межах змінюється під впливом умов життя [1, с.5].
Вивчення цих сторін розкриває якості і можливості студента, його вікові і
особистісні особливості.
Вступ до ЗВО укріплює віру юнака у власні сили і здібності, породжує надію
на повнокровне і цікаве життя. Разом з тим на II і III курсах нерідко виникає питання
про правильність вибору ЗВО, спеціальності, професії. До кінця III курсу остаточно
розв'язується питання про професійне самовизначення. Проте трапляється, що в цей
час приймається рішення в майбутньому уникнути роботи по спеціальності. Часто
спостерігаються зсуви в настрої студентів - від захопленого в перші місяці навчання
до скептичного при оцінці вузівського режиму, системи викладання, окремих
викладачів тощо .
Вища освіта робить величезний вплив на психіку людини, розвиток її
особистості. За час навчання у ЗВО, за наявності сприятливих умов, у студентів
відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Вони визначають спрямованість розуму
людини, тобто формують склад мислення, який характеризує професійну
спрямованість особистості. Для успішного навчання необхідний досить високий
рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприймання, уявлення,
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пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів, рівня
володіння визначеним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього
рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності,
посидючості, ретельності і акуратності в учбовій діяльності. Але є і межа такого
зниження, при якому компенсаторні механізми не допомагають, і студент може бути
відрахований[4].
Отже, юність – це специфічний віковий етап з певними особливостями
соціальної ситуації розвитку, певною провідною діяльністю та відповідними
психічними новоутвореннями. Соціальну ситуацію розвитку юнацтва, що обрало
навчання у ЗВО, можна розглядати як окремий випадок загальної ситуації розвитку
в даному віковому періоді. Час навчання у вищий школі припадає на специфічний
зламний момент у формуванні особистості людини. Це зумовлено рядом вікових та
психологічних особливостей. Головною ж для студентів протягом навчання у вищий
школі є навчально-пізнавальна діяльність. Вона полягає не лише в отриманні певної
суми знань, а в набутті професійної спрямованості, що особливо важливо для
успішної роботи у подальшому як фахівця. В цьому процесі вагому роль відіграє рід
чинників, таких як формування позитивної «Я-концепції», розвиток спеціальних
здібностей, сприятлива атмосфера в колективі, включаючи і сферу стосунків
студентів та викладачів вузу тощо. Становлення особистості студента як
майбутнього фахівця супроводжується "професіоналізацією" психологічних
процесів і станів, розвитком професійної спрямованості й самостійності, загальним
соціальним і духовним "дозріванням" студента.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ
ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ
У період глобальних змін у соціальній, політичній та економічній сферах
створилася нова соціально-психологічна ситуація перевірки життям «вартості»
кожної людини як творця власної долі. Тому, на сучасному етапі розвитку
українського суспільства проблема соціалізації є однією з найбільш значущих.
Навчання у закладах вищої освіти дає змогу молоді, реалізувати себе в
соціальному й професійному просторі. Головною метою освіти, на наш погляд, є
формування у молоді потреби у засвоєнні теоретичних знань, розвиток загальних
умінь та практичних професійно-значущих навичок. Істотно зростають й вимоги до
кваліфікації та якості підготовки майбутніх фахівців, і це природно, оскільки одним
з наслідків технократичної революції у світі стало загострення проблеми
компетентності.
Соціалізація особистості – одне з перших питань, що постають у суспільстві у
процесі підготовки молоді до трудового життя. Формування особистості – складний
процес прилучення особистості до соціального буття, тобто її соціалізації.
Соціалізація охоплює усі соціальні процеси, завдяки яким індивід засвоює певні
знання, норми, цінності, що дозволяють йому бути у повноправним членом
суспільства. Соціалізація включає стихійні та спонтанні процесі, які впливають на
формування особистості [4, с. 95].
У вітчизняній науці питанню соціалізації приділяється багато уваги, що
відображено в змісті навчальних посібників, у публікаціях та дослідженнях.
Досліджували різноманітні аспекти процесу соціалізації вітчизняні вчені
А. Капська, І. Звєрєва, С. Савченко, С. Харченко, В. Оржеховська, М. Лукашевич та
ін. Студентство як особливу соціально-демографічну групу різнобічно розглядали
Б. Ананьєв, А. Дмитрієв, Б. Зав'ялов, Г. Овчаренко, В. Лісовський, С. Савченко, та
ін. [1, 3, 4, 5].
Соціалізація охоплює усі соціальні процеси, завдяки яким індивід засвоює
певні знання, норми, цінності, включає стихійні та спонтанні процеси, які впливають
на формування особистості.
В історії психології існують такі трактування процесу соціалізації: соціалізація
як інтеріоризація (оволодіння соціальним, перенесення його в глибинні шари
особистості); соціалізація як адаптація (сполучення сутнісного і суспільного);
соціалізація як гармонізація (придбання сутності в соціумі); соціалізація як
екстеріоризація (розкриття споконвічної сутності людини в соціумі).
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У соціології виділяються два рівні соціалізації: рівень первинної соціалізації й
рівень вторинної соціалізації. Первинна соціалізація відбувається в сфері
міжособистісних відносин у малих групах. Первинними агентами соціалізації
виступає найближче оточення індивіда: батьки, близькі й далекі родичі, друзі
родини, однолітки, вчителі, лікарі тощо. Вторинна соціалізація відбувається на рівні
великих соціальних груп й інститутів. Вторинні агенти - це формальні організації,
офіційні установи: представники адміністрації, армії, держави та ін.
Г. Андрєєва дає таке визначення: «Соціалізація - двосторонній процес, що
включає, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження
в соціальне середовище, систему соціальних зв'язків, з іншого - процес активного
відтворення індивідом системи соціальних зв'язків завдяки його активній діяльності,
активного включення в соціальне середовище» [2, с 57].
Соціалізація включає три взаємозалежних процеси: соціальна адаптація активне пристосування до умов середовища, індивідуалізація - активне
пристосування особистості до власних особливостей у формі самопізнання й
самореалізації, соціально-психологічна інтеграція - поступове ускладнення,
упорядкування й узгодження інтрапсихічних компонентів і функцій у відповідності
із вимогами соціальної реальності.
Найконцептуальніша, цілісна соціалізація, яка окреслює перехід від юності до
зрілості в період від 17–18 до 23–25 років, збігається з часом, в який, зазвичай молодь
опановує знання у закладах вищої освіти.
Говорячи про соціалізацію студентської молоді варто звернути увагу на
періодизацію її перебігу:
перший період адаптаційний (охоплює перший і частково другий курси),
спрямований на оволодіння способами навчально-професійної діяльності, її
основним змістом є адаптація індивіда до нових умов;
другий – ціннісно - діяльнісний, або диспозиційний (охоплює частково другий,
третій і четвертий курси) – забезпечує розв'язання протиріччя між ціннісними
орієнтаціями на цілі життєдіяльності й засобами їх досягнення, детермінованими
соціальними умовами життя індивіда;
третій період – професійний, охоплює випускний курс та сприяє завершенню
професійно-особистісного становлення студентів, перетворенню їх у активних
суб'єктів соціалізаційного процесу.
Процес соціалізації студента та загальний розвиток його особистості залежить
від спадковості, середовища та виховання. Його джерелом і внутрішнім змістом є
такі внутрішні й зовнішні суперечності, як: процеси збудження й гальмування;
задоволення й незадоволення, радість і горе; між спадковими даними й потребами
виховання (дитина-інвалід); між рівнем розвитку особистості й ідеалом.
Зв'язки виховної системи й середовища багатогранні. Це уява студентів про
облік і проблеми середовища, про навчальний заклад як про місце соціального
виховання, а не лише як про навчальний заклад.
Соціалізація, соціалізована людина мусить бути здатною протистояти
несприятливим життєвим обставинам. «Повна» соціалізація, тобто розчинення в
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соціумі певної частини молоді, свідчить про відсутність тієї активності, яка дає
змогу вибірково сприймати й оцінювати навколишню дійсність [4, с. 72].
Отже, метою соціалізації студентів є активне опанування досвідом попередніх
поколінь та уміннями використовувати його в інтересах створення власного
добробуту. В процесі професійного становлення студента соціалізація виступає
інструментом формування спрямованості на майбутню самореалізацію й допомагає
адаптуватись до реалій сьогодення .
Таким чином, проведений аналіз літературних джерел дозволяє нам
наголосити про важливість соціалізації, особливо її юнацький період. Усвідомлення
нової якості своєї соціальної позиції; опанування способами і прийомами організації
навчальної й позанавчальної діяльності, усвідомлення необхідних професійних й
особистісних якостей – все це відбувається як раз під час навчання у ЗВО.
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харчових технологій
ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ
Незважаючи на всі колізії та складності розвитку українського суспільства,
наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів, вага
високопрофесійної інтелектуальної праці яких надзвичайно велика, і де професійна
якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне значення.
Що робить процес навчання культурною подією в житті людини, що
навчається, фактором її духовного розвитку? Звичайно, не тільки й не стільки
матеріальні умови освітнього процесу й навіть не рівень його інформатизації.
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Новоутворення перетворюється для учня в культуру, якщо відбувається його
зустріч із учителем як носієм цінностей культури. Термін «зустріч»
багатошаровий: мається на увазі активність у пошуку, як з боку вчителя, так і з
боку учня.
Дослідження даної проблеми здійснювалось на межі наук про суспільство і
освіту: психологічне підґрунтя проблеми розглядали вчені Б. Ананьєв, Л. Виготський,
О. Запорожець, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін., педагогічний підхід до
формування особистості використовували І. Бех, В. Бутенко, М. Боришевський,
Л. Волович, В. Караковський, А. Куракін, Л. Новікова, Г. Філонов та ін. [1, 3, 4]. І. Ящук
наголошує, що життєва компетентність являє собою знання, вміння, життєвий
досвід, необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення
власного життя [4, с. 24]. О. Кононко констатує, що життєва компетентність має
розглядатися як нова стратегія,що змінює мету навчально-виховного процесу,
спрямовує зусилля педагогів на забезпечення кожній дитині сприятливих умов для
оволодіння важливою наукою і мистецтвом життя [1, с. 7].
Моделі особистісно-орієнтованої педагогіки умовно розділяють на три
основних групи: соціально-педагогічну, предметно-дидактичну, психологічну.
Відповідно до соціально - педагогічної моделі суспільство формує соціальне
замовлення: виховати особистість із заданими властивостями
Психологічна модель особистісно-орієнтованої педагогіки передбачає,
насамперед, визначення й облік відмінностей у пізнавальних здібностях учнів.
Особистісно-орієнтовані технології в центр уваги ставлять цілісну
особистість, що прагне творчої самореалізації, відкрита для сприйняття нового
досвіду.
Концепція виховання педагогіки співробітництва ставить за мету
перетворення школи Знань на школу Виховання; формування загальнолюдських
цінностей; розвиток творчих здібностей дитини; розвиток індивідуальності;
відродження національних і культурних традицій; індивідуальне й колективне
виховання, постановку більш складних завдань. Центром виховної системи стає
особистість школяра. В основі – соціоцентрична модель, що передбачає створення
умов, які сприяють ранньому й всебічному розвитку дитини, розвитку
діалектичного мислення, творчості, волі вибору, надає право на помилку.[2, с. 65].
Відповідно до установок гуманістичної, особистісно-орієнтованої
педагогіки формулюються вимоги до педагога. Ці вимоги досить прості, хоча й
вимагають для своєї реалізації багато мудрості й такту. Педагог, при проходженні
вихованцем особливих для власної долі моментів життя повинен залишатися як би
«за кадром», за межами вільного вибору. В цьому полягає мудрість
співробітництва вчителя й вихованця. Учитель непомітно зв'язує вихованця з його
покликанням. Так само непомітно здійснюється зв'язок із предметом, у якому
може бути реалізоване це покликання.
На погляд науковців, учитель, у якого відсутнє у свідомості зустрічне
сприйняття відношення до себе учня, потенційно готовий орієнтуватися тільки на
себе й свої цілі, тому що внутрішньо ігнорує учня як суб'єкта. Оскільки навчання —
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процес двобічний, те його результат суто залежить від того, наскільки вчитель знає
інтелектуальні й психологічні особливості дитини. Розвиток уміння вчиться - це
необхідність, що впливає на оптимізацію навчального процесу.
Головною й постійною вимогою до учителя є любов до дітей, до педагогічної
діяльності, наявність спеціальних знань у своїй сфері знань, широка ерудиція,
педагогічна інтуїція, високорозвинений інтелект, високий рівень загальної
культури й моральності, професійне володіння різноманітними методами
навчання й виховання дітей. Без кожного з перерахованих факторів успішна
педагогічна робота неможлива.
Всі ці властивості не є вродженими. Вони здобуваються систематичною й
завзятою роботою, величезною роботою педагога над собою. Додатковими, але
відносно стабільними вимогами, які пред’являються до педагога, є
комунікативність, артистичність, веселий характер, гарний смак.
І, нарешті, при всій досконалості дидактичних прийомів навчально-виховний
процес, у першу чергу, повинен нести моральну основу, яка може бути
реалізованою через саму особистість педагога. Тільки особистість у всій глибині її
моральної орієнтації на вищі людські цінності зможе здійснити концептуальні й
методичні задуми сучасної педагогіки [2, с. 65].
Для того щоб успішно працювати, педагог повинен мати неабиякі загальні й
спеціальні здібності. У число загальних здібностей входять ті, які визначають
високі результати в будь-якій людській діяльності, а до спеціальних відносяться
ті, від яких залежить успіх саме педагогічної діяльності, навчання й вихованню
дітей.
До спеціальних здібностей належать: уміння бачити й відчувати, чи розуміє
учень матеріал, що вивчається; вміння визначати оптимальні засоби й ефективні
методи навчання; здатність, зрозуміло пояснювати; уміння будувати навчальний
процес, ураховуючи індивідуальність учнів; уміння методично грамотно складати
план-конспект заняття; вміння передавати свій досвід іншим й, вчитися; вміння
формувати в учнів позитивну мотивацію до навчальної діяльності. Всі ці
спеціальні здібності стосуються трьох взаємозалежних сторін діяльності по
надбанню знань, умінь і навичок.
Особливий клас педагогічних здібностей представляють здібності до
виховання: здібність до емпатії, розвинений емоційний інтелект; уміння викликати
в дитини шляхетні почуття, бажання й прагнення бути кращим, робити людям
добро, домагатися високих моральних цілей; уміння застосовувати різноманітні
впливи, враховуючи індивідуальні особливості вихованця; володіння різними
стилями спілкування; уміння викликати до себе повагу з боку вихованців,
користуватися неформальним визнанням з їхнього боку [3, c. 196].
Проаналізувавши наукові джерела ми можемо стверджувати, що головне
навантаження в нелегкій, але шляхетній справі навчання й виховання підростаючої
молоді лягає на шкільних учителів – ви. Віддані улюбленій справі, вони можуть
озброїти учнів знаннями і навичками, сформувати в них громадянський і соціальний
досвід, компенсувати в ньому брак того, що необхідно для повноцінного всебічного
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розвитку особистості, подолати чи послабити негативні впливи сучасного
середовища.
Таким чином реалізувати завдання, що поставила держава перед новою
українською школою здатний учитель, який володіє науково - теоретичним стилем
мислення, вміє аналізувати педагогічні явища з позиції взаємодії з учнем, ставити
обґрунтовані цілі й підбирати до них ефективні засоби реалізації, адекватно оцінює
результативність власної діяльності й вчасно вносить корективи, що є актуальним
завданням педагогічної теорії й практики.
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Навчальний посібник / О. П. Сергєєнкова, О. А Столярчук, О. П Коханова. – К. :
Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.
4. Ящук І. П. Формування життєво компетентної особистості: Науковометодичний посібник. / І. П. Ящук – Хмельницький : вид. Хмельницького
гуманітарно-педагогічного інституту, 1999. – 54с.
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ
СТАНУ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ
Становлення ринкової економіки в Україні висуває багато проблем, практичне
вирішення яких ускладнюється через відсутність відповідних теоретичних розробок.
В умовах економічної глобалізації, яка в ХХІ ст. стає вирішальним фактором
світового та національного розвитку, ефективно функціонувати як на внутрішньому
так і на зовнішньому ринках можуть лише ті підприємства, які використовують
маркетингові технології. Більшість маркетологів та психологів, що працюють у
сфері маркетингу наголошують на важливості виявлення основних мотивів
придбання послуг й товарів та аналізу поведінки споживчої поведінки, оскільки
забезпечення виробництва на ринку товарів та їх просування споживачам шляхом
реалізації маркетингових стратегій являють собою основу формування товарної
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політики сучасних українських підприємств. Саме тому, на наш погляд, формування
товарної політики виробничих підприємств набуваю все більшої актуальності.
Дослідженням планування та організації товарної політики як елемента
комплексу
маркетингу
займались
такі
відомі
науковці
як
Войчак А. В., Іляшекно С. М., Кардаш В.Я, Холодний Г.О., Старостіна А.О. та ін.
[1, 2, 3, 4].
Ми погоджуємось з більшістю дослідників, які зазначають, що ефективний та
довгостроковий розвиток підприємств залежить від конкурентних переваг, міцних
ринкових позицій, обсягів реалізованої продукції, чистого прибутку та чітко
сформованої маркетингової товарної політики.
Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, який спрямований на
формування ефективного, з комерційної точки зору, асортименту товарів, що
підкреслює провідну роль товару [4, с. 9].
Як свідчить практика, у разі відсутності ефективної товарної політики структура
асортименту товарів підприємства під впливом різних факторів зовнішнього
середовища стає нестабільною, як правило, не відповідає в достатній мірі попиту
покупців. Унаслідок цього знижується рівень обслуговування покупців,
зменшуються їх кількість та обсяг товарообороту, погіршуються всі показники
діяльності, що може призвести підприємство до банкрутства. Тільки на основі
оптимальної товарної політики, розробленої на засадах маркетингу, воно може
ефективно функціонувати. Творче й аналітичне мислення просто необхідні
сучасному маркетологу в умовах конкурентної боротьби. Від того, наскільки
правильно і своєчасно підприємство реагує на зміни ринку, залежить ефективність
його маркетингової діяльності. Маркетингова товарна політика впливає на
особливості й інших складових комплексу маркетингу підприємства і особливих
проблем. Роль потребує вирішення товарної політики зростає в умовах
нестабільного конкурентного та динамічного ринкового зовнішнього середовища. У
підприємств з'являються нові партнери, ускладнюються виробничі зв'язки,
змінюються ціни на ресурси, змінюється зовнішнє середовище. Товарну політику
підприємства та її ефективність обумовлює значна кількість зовнішніх і внутрішніх
факторів, які за своєю природою чи характером впливу поділяються на економікофінансові, організаційно-правові, управлінські та соціально-психологічні [1].
Основними завданнями товарної політики є: створення такого товару чи послуги,
щоб інші елементи маркетингової діяльності мінімально використовувалися для
досягнення підприємством певної мети;

забезпечення прийняття рішень стосовно формування асортименту й
управління ним;

находження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів);

управління: якістю, , життєвим циклом товарів та номенклатурою;

підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні;

розробка і реалізація стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів
[1, с. 67].
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Для розв’язання завдань товарної політики на різних господарських рівнях
потрібен стратегічний підхід, тобто тривалий, розрахований на перспективу, курс, в
якому є два критерії: залучення і збереження тих споживачів, які забезпечують
стабільний фінансовий стан підприємства в поточний момент і в перспективі та
оцінка можливих варіантів збільшення обсягів загального прибутку.
Товарна політика підприємства розвивається в наступних напрямках:

розробка нових продуктів (інноваційна політика);

підготовка рішень з покращення товарів, які вже виробляються, їх споживчих
властивостей (дизайн, упаковка, розфасування, функціональні особливості,
надійність та ін.);

вибір конкретних товарів для пропозиції на окремих сегментах ринку;

виявлення товарів-конкурентів;

сервісна політика (розробка комплексу послуг, що підвищують цінність
товару);

бренд-маркетинг (брендінг) – розробка заходів щодо ідентифікації,
індивідуальної самобутності фірми, яка пропонує товари або послуги [2, с. 15].
Шляхами удосконалення маркетингової політики є:

впровадження нових технологій;

виробництво якісного та конкурентоспроможного товару;

позиціювання товару для збільшення та зміцнення позиції на ринку [3, с. 11].
Отже, товарна політика у системі маркетингу займає основне місце. У
ринкових умовах кожне підприємство самостійно визначає напрями формування та
реалізації маркетингової товарної політики. З урахуванням особливостей кожного
окремого виду продукції немає і не може бути єдиного підходу щодо формування
стратегії, тактики та структури товарної політики. Як правило, до основних її
складових відносять: планування і розроблення нової продукції; управління
життєвим циклом товару; визначення оптимального асортименту продукції;
формування та реалізацію стратегій упакування і дизайну товарів; сервісне
обслуговування; створення та підтримання стійкого позитивного іміджу продукції.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА
СПОЖИВАЧА
Проблеми психологічного впливу зовнішньої реклами на споживчу аудиторію
є актуальними і інтенсивно обговорюються як в сучасній вітчизняній, так і
зарубіжній літературі. На сьогоднішній день дослідження ефективності
впровадження маркетингових програм обов'язково включають в себе вивчення
такого елементу маркетингу, як психологічні особливості зовнішньої реклами. Вже
не секрет ні для кого, що без застосування психологічних знань та технологій, без
врахування економічних, політичних, соціально-психологічних факторів існування,
від яких залежить поведінка споживачів, просування бренду неможливо. Реклама
стала комунікацією, яка міцно впровадилася у всі сфери суспільного життя - побут,
культуру, систему масових комунікацій.
Аналіз досліджень С. Алаєва, К. Веркман, І. Грошева, Є. Доценко, В. Зазикіна,
М. Корольчука, В. Ольшанського, Д. Райгородської, Дж. Сівулкі, О. Феофанова, та
інших авторів свідчить про те, що в умовах стрімкого розвитку ринкової економіки
збільшується інтерес науковців саме до психологічного компоненту впливу
зовнішньої реклами на споживача [1, 2, 3, 5].
Рекламна діяльність несе в собі величезний культурний потенціал, здатний за
певних умов позитивно впливати як на окрему людину, так і на суспільство в цілому.
При цьому рекламна діяльність відіграє важливу роль не тільки в плані розвитку так
званої масової культури, але й культури в глобальному, суспільному змісті. Однієї з
основних потреб людини є потреба у соціальному визнанні, в престижі. Людина
прагне до соціального схвалення й саме це актуалізує потребу в придбанні товарів,
які навколишніми оцінюються позитивно, викликають замилування й навіть
заздрість.
На тлі розквіту та популяризації психологічної науки в середині XIX століття
розробники комерційної реклами почали активно використовувати надбання
психологічної науки у своїй діяльності: Однією з перших наукових теорій, які
послужили основою для цих цілей, стала психоаналітична теорія З. Фрейда. Як
відзначають деякі автори, у рекламних технологіях психоаналіз приніс знання про
те, що представлений товар повинен бути привабливим підсвідомо, основа
привабливості товару – його сексуальність в широкому сенсі й дуже доречна
апеляція до приємних переживань дитячого віку. Ці переживання особливо часто
використовуються в рекламних сюжетах, що представляють продукти харчування,
цигарки, жувальну гумку. Тобто ті предмети, задоволення від споживання яких
пов'язане з областю рота як областю насолоди, відповідно до теорії З. Фрейда [5].
249

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

Активно використовуються в сучасних рекламних технологіях й знання
психології мас і закони поведінки людини як частини натовпу Основними
механізмами впливу на особистість у цьому плані виступають зараження і
наслідування. Принцип зараження реалізується творцями рекламних технологій за
допомогою демонстрації використання продукту, а також показу позитивних емоцій
і матеріальної або моральної вигоди, що виникає при споживанні даного товару.
Причому найбільший ефект досягається у разі участі в рекламі типових
представників сегмента ринку, на який орієнтовано виробництво даного товару[1].
Впливовим є й використання основних принципів гештальт-психології: одним
з найбільш загальних її принципів є цілісність, яка передбачає схильність людини
добудовувати повну картину сприйняття, якщо деякі її елементи опущені. Ця
тенденція «заповнювати» прогалини досить часто використовується в рекламних
технологіях як уявлення незакінчених стимулів, що є механізмом для залучення
споживачів в процес обробки інформації [2].
З метою впливу на споживчу поведінку активно використовуються й
психологічні моделі потребо-мотиваційної сфери особистості: основним завданням
рекламних технологій у цьому плані є актуалізація певних потреб, з яких-небудь
причин не усвідомлюваних індивідом в даний момент, або формування нових
потреб. Розробка концепції рекламної моделі будується таким чином, щоб
продемонструвати можливість рекламованого товару задовольняти певні потреби
цільової аудиторії [5].
Дослідження властивостей рекламної продукції проводилися багатьма
фахівцями, що дозволило експериментально визначити характеристики рекламних
повідомлень, що підвищують ефективність їх сприйняття, розуміння і
запам'ятовування. Були виявлені оптимальний розмір рекламних оголошень,
кількість повторень, психологічні особливості сприйняття різних типів шрифтів, а
також кольорів, розроблено рекомендації по співвідношенню обсягу графіки і тексту
для зовнішньої і транспортної реклами. Такі фізичні характеристики об'єкта як колір,
форма, розмір, запах та інші, багато в чому визначають уявлення людини про
властивості товару, а також сприяють формуванню певної установки, що пов'язано
з усталеними стереотипами мислення та соціокультурними умовами діяльності
людини, соціально-психологічними установками. Результати цих досліджень
сьогодні часто використовуються при мерчандайзингу у роздрібних магазинах [3, 4].
У багатьох наукових джерелах зазначається, що при розробці сучасних
рекламних технологій широко використовуються психологічні знання, накопичені в
області психолінгвістики та фоносемантики. Наявні в цій сфері дані істотно
розширюють можливості ефективного застосування мовного впливу на споживачів.
Існують комплексні комп'ютерні програми, які покликані прогнозувати ефект
неусвідомлюваного впливу текстів на масову аудиторію, оцінювати емоційний
вплив фонетичної структури текстів та окремих слів на підсвідомість людини,
генерувати слова з заданими фоносемантичними характеристиками [3].
Широко застосовується в рекламі й нейролінгвістичне програмування (НЛП).
З позиції НЛП, при розробці рекламного повідомлення необхідно використовувати
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всі репрезентативні системи для формування у свідомості покупця найбільш
повного і насиченого образу, а також з метою створення його універсальності,
оскільки найбільш швидке розуміння і прийняття інформації людиною досягається
в тому випадку, якщо вона подається в характерній для нього системі. Також
ефективно використовуються в рекламних технологіях стратегії мислення та
особливості мотивації, які в термінології НЛП носять назву мета-програм.
Наприклад, однією з таких стратегій є мотивація прагнення до успіху або уникнення
невдачі: у той час як одні люди прагнуть до досягнення позитивного результату, до
мети, інші більш мотивовані на уникнення негативних ситуацій у своєму житті [3,
5].
Отже, реклама - каталізатор будь-якої справи. Найефективнішим її видом є
зовнішня реклама в усіх її традиційних і нетрадиційних видах. Реклама, як вид
психологічного впливу спирається на сукупність характеристик особистості
потенційних споживачів, а також на ряд загально психологічних чинників, що
детермінують ефективність цього впливу. Важливим є також те, що в процесі
розробки сучасної рекламної продукції використовуються і тісно переплітаються
різні моделі впливу.
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИЯВ ЕФЕКТИВНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Без перебільшень, час – найцінніший скарб у житті людини, про який
Бенджамін Франклін зауважив, що «час – це гроші»! Саме тому, вважаємо за
потрібне виокремити поняття «часова компетентність фахівця у сфері торгівлі», як
251

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

володіння уміннями та навичками ефективного планування і використання робочого
часу, адекватної оцінки витрат при здійсненні функціональних обов’язків,
конструювання програм досягнення мети, цілей і завдань відповідно до ресурсу
часу, постійного вдосконалення професійної компетентності, оптимального
співвідношення роботи і відпочинку, розвитку комунікативної компетентності,
самомотивації, самоорганізації, самоконтролю, і як наслідок, саморозвитку.
Тенденції формування компетентностей фахівців торгівельної сфери
вимагають мобільності та використання інноваційних інструментів у моделюванні
професійної діяльності. Специфіка сьогодення пов’язана з постійними
перетвореннями та змінами, які вимагають від працівника сфери торгівлі
професійної активності в чітко визначених параметрах та швидкої адаптації до
нових ринкових умов праці. При цьому одним з найважливіших із цих параметрів є
час, який, по-перше, є вичерпним і не відновлювальним ресурсом, а по-друге,
об’єктом численних досліджень.
У результаті потреби в ефективному управлінні особистим часом, виникло
таке поняття, як тайм-менеджмент, визначення та підходи до реалізації якого є
досить актуальними і водночас суперечливими. Тайм-менеджмент – одна з найбільш
вигідних інвестицій. Години, вкладені у вивчення цієї дивовижної науки, можуть
заощадити роки. Тут будуть доречними поради Стівена Р. Кові, який зазначає: «До
успіху приводить не тяжка праця, а вміння розставляти пріоритети. Для цього
потрібно мати мету, місію, чітке відчуття орієнтирів»[3, с. 162].
Управління часом (від англ. timemanagement) – сукупність методик
оптимальної організації для виконання поточних завдань, проектів та календарних
подій. Спочатку управління приписувалося лише бізнесу або трудовій діяльності,
але з часом термін розширився, включивши особисту діяльність. Система
управління часом складає поєднання процесів, інструментів, техніки і методів.
Звичайне управління часом є необхідністю в розвитку будь-якого проекту, оскільки
визначає час завершення проекту і масштаб [1, с. 24].
Дану тему розглядали та досліджували такі науковці як: Н. Алюшина,
Г. Архангельський Л. Балабанов, П. Берд, Е. Головаха, В. Зінченко, Д. Кеннеді,
С. Кові, В. Колпаков, С. Максименко, Дж. Моргенстерн, Б. Трейсі,М. Хайнц, та ін
[1, 4, 5].
Всі успішні люди дуже продуктивні. Основний секрет особистої ефективності
полягає в правильному розподілі часу. Тайм-менеджмент допомагає уникнути
незавидної долі заручника власного бізнесу або кар'єри.
Враховуючи це, метою даної роботи є висвітлення сутності та походження
терміна «тайм-менеджмент», дослідження основних його елементів, напрямків
розвитку та методик.
Торгівля - це постійна комунікативна взаємодія зі споживачами, партнерами
та конкурентами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
громадськістю тощо. Тому при виконанні функціональних обов’язків фахівцітоварознавці повинні швидко адаптуватися до змін, переформатовувати свою
діяльність у відповідність до сучасних тенденцій, розумно розставляти пріоритети,
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розподіляти часові та людські ресурси, шукати резерви часу для реалізації проектів,
вивчати й запроваджувати інноваційні технології кадрового менеджменту для
розвитку підприємства.
Саме тому, проблематика раціональної організації діяльності працівників
торгівлі нині на часі й потребує активного вивчення й застосування через
опанування методів, принципів та правил ефективного використання технологій
тайм-менеджменту.
Підґрунтям для ефективної часової організації діяльності працівника сфери
торгівлі є пунктуальність. Саме ця риса відіграє важливу роль у конструюванні
успішності комунікативного процесу, є показником цілісності особистості фахівця.
У своїй книзі «No B. S. Time Management» провідний коуч Ден Кеннеді наголошує,
що тим людям, які не вміють бути пунктуальними не можна довіряти, бо той, хто не
вміє цінувати часу іншого, не вміє цінувати і свій власний час [2, с. 24–26].
Аналіз наукової літератури дає можливість виокремити три найважливіші
складові часової компетентності, зокрема: усвідомлення часу, емоційне
переживання часу і організація часу професійної діяльності, що в комплексі
забезпечує емоційну стабільність, стресостійкість та самореалізацію фахівців сфери
торгівлі.
Значною мірою вміти управляти своїм часом – не означає жити із
секундоміром в руці. Найперше, варто оволодіти вмінням ставити перед собою цілі;
планувати свою діяльність (формулювання завдань, вибір оптимальних рішень,
найефективніших способів досягнення поставлених цілей); розвивати навики
самоконтролю, здатності самостійно оцінювати успішність (або неуспішність) своїх
дій; вести облік витрат часу, ефективно використовувати всі доступні його резерви
[5, с. 8–10].
На думку Стівена Кові, тайм-менеджмент у вузькому сенсі – це організація
особистого часу кожної людини. Він актуальний у тих випадках, коли у працівників
існує якась свобода вибору, виявляється творча ініціатива. Коли людина вимушена
самостійно приймати рішення, повинна організовувати процес роботи із клієнтами,
споживачами, їй необхідно володіти технологіями організації особистого часу,
підвищення ефективності [3].
Проведений аналіз наукової літератури дає можливість виокремити такі
основні принципи тайм-менеджменту:

самостійність (індивідуальність) прийняття рішень та відповідальність
(якісну, ефективну систему організації свого часу людина може розробити лише
самостійно, в організації особистого часу важливі не загальні правила, а
індивідуальний стиль, який людина для себе знаходить);

узгодженість та власна ефективність (єдність між баченням і місією, ролями і
цілями, пріоритетами і планами, бажаннями і дисципліною, використовуючи
хронометраж, можна виявити моменти витрат часу, які неможливо пробачити, і
виявити приховані резерви);

збалансованість (гармонійний розподіл часу між особистим і професійним
життям);
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зосередженість (зосередженість на вирішенні важливих справ);

людяність у відносинах, гнучкість (плани мають стати зручними для
виконання професійної діяльності);

компактність, що в цілому допоможе не втратити жодної важливої ідеї в
процесі комунікативної взаємодії [4, с. 9–13].
В дослідженні ми вважаємо за потрібне зосередитись й на найпоширеніших
причинах, що можуть перешкоджати досягненню поставленої мети:

цілі, які не прописані, не чітко сформульовані, чи їх занадто багато;

час виконання цілей визначено не правильно;

перфекціонізм (тяжіння до досконалості в усьому);

відсутність чітких планів для реалізації тощо.
Час не любить, коли його використовують не правильно Отже, процес
управління часом передбачає чітку організовану послідовність дій, що полягає не
лише у плануванні, але й в організованому слідуванні та постійному аналізі плану.
Розуміння і використання в професійній діяльності основ часової компетентності
означає адекватність часового сприйняття (відчуття часу) і навичок планування
часу, здатність раціонально перерозподіляти тимчасові пріоритети та ліміти
міжособистісного спілкування, не нехтувати часом іншого в міжособистісних
стосунках, дотримуватись принципів і правил часового менеджменту, таймменеджменту, включаючи уміння делегувати повноваження в соціальних
комунікаціях. Надзвичайно важливо регулярно планувати свій день, встановлювати
чіткі пріоритети й рішуче долати перешкоди, задля ефективної комунікативної
взаємодії у процесі професійної діяльності. [1, с. 170–173].
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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ - РЕКЛАМИ НА КОРИСТУВАЧІВ
Глобальні масштаби та всеохопність процесу входження Інтернету в різні
аспекти життя суспільства створили нову, так звану, віртуальну реальність, що
суттєво змінила не лише життя декількох поколінь людей, а й визначила передумови
розвитку нового напряму бізнесу – електронної комерції. Бурхливий розвиток
електронної комерції та Інтернет-маркетингу зумовив необхідність зміни підходів до
управління рекламною діяльністю компанії, особливо в Інтернет-середовищі. Одним
з найбільш динамічних та ефективних інструментів рекламного менеджменту в
умовах інтенсивного розвитку електронної комерції стає Інтернет-реклама, шляхом
використанням якої досягається високий ефект при низьких витратах.
Аналіз наукових джерел дав змогу дійти висновку, що поняття реклами в
мережі Інтернет не є новим, але все ще є недостатньо вивченим, дослідженням
окремих аспектів цього явища займались А. Білецький, І. Бойчук, Т. Дейнекін,
Т.
Дубовик, С. Ілляшенко, І. Квент, Ф. Котлер, І. Литовченко, О. Музика,
М. Окландер, В. Руделіус, І. Успенський, В. Холмогоров та ін. М. Окландер пропонує
комплекс Інтернет-комунікацій розглядати з п’яти елементів: реклама, PR,
стимулювання збуту, пошукова оптимізація та віртуальні спільноти [1, 3, 4].
Реклама, як відомо, рушійна сила торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові
товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. Та
реклама не лише інформує. Фахівці стверджують, що вона – могутній засіб впливу і
маніпуляції людиною. Вона здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку.
Саме тому науковці нині так ретельно вивчають це явище. Щоправда, з різною
метою: одні – щоби захистити людину від її негативного впливу, інші, навпаки, щоби
навчитися якомога краще на неї впливати і керувати нею.
Секрет дії реклами криється у використання найтонших особливостей
людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а
на емоції та підсвідомість. Варто також зазначити, що мешканцям пострадянського
простору притаманна надмірна довіра до друкованого слова і до всього, що вони
почують по радіо чи побачать по телевізору. Тож засоби масової інформації
відіграють провідну роль у впливі реклами на людину [1].
Метою реклами служить не саме по собі її сприйняття, а виконання прикладної
функції, яка полягає в тому, щоб спонукати людину до сприйняття потрібних
рекламодавцю рішень, тобто схилити людей до покупки. Чисельні дослідження
показали, що користувачі часто шукають інформацію про товар чи послугу перед
тим, як щось придбати саме в мережі Інтернет.
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Теоретики та практики рекламного менеджменту вважають, що маркетинг
сьогодення – це Інтернет-маркетинг , а його головна перевага в тому, що він
позбавлений недоліків традиційної реклами й при цьому володіє додатковими
перевагами, які підвищують його ефективність: платоспроможна та соціально
активна аудиторія, невеликі рекламні бюджети, надання повного уявлення про товар,
контроль за результатами, інтерактивність. Інтернет-реклама являє собою потужний
комунікаційний засіб рекламного менеджменту, що увібрав у себе тільки сильні
сторони відразу декількох комунікаційних каналів, таких як традиційні ЗМІ (преса,
радіо, TV) і дірект-маркетинг. Відмінними рисами Інтернет-реклами є: доступність і
невисока вартість; широта аудиторії, охопленої рекламним зверненням; великий
вибір цільових груп; вибірковість; платоспроможність аудиторії Інтернету загалом
[3, 4].
Інтернет-реклама є впливовим інструментом, з огляду на той факт, що
найбільш економічно активна частина населення України перебуває в мережі в силу
тих чи інших причин. Саме ця аудиторія є цільовою для тих, хто просуває дані товари
чи послуги шляхом використання Інтернет-простору. Порівняно з традиційними
видами реклами, Інтернет-реклама має певні переваги:
- доступність інформації та її актуальність;
- можливість видозміни реклами залежно від реакції аудиторії;
- можливість зворотнього зв’язку;
- нижча ціна ніж інші традиційні засоби розміщення реклами;
- привертання уваги через оформлення сайтів [2].
Реклама в мережі Інтернет - це форма подачі і просування інформаційних
образів товарів і послуг в електронному вигляді в мережі Інтернет з вказаним
джерелом фінансування. Сутність такого виду реклами полягає в поширені
інформації про товари та послуги через мережу Інтернет, а саме через сайти, які є
«розкрученими», тобто мають свою широку аудиторію .
Інтернет-реклама окрім переваг має й свої недоліки та деякі негативні наслідки
впливу на користувачів:
- все менш людей довіряють рекламі в мережі Інтернет, через бурхливий розвиток
фіктивних пропозицій;
- через нав’язливість деяких рекламних повідомлень користувачі починають
агресивно реагувати на певний товар чи послугу;
- через рекламу недоступних товарів у користувачів мережі Інтернет виникає
відчуття розчарованості;
- іноді сама реклама носить агресивний характер;
- обмеженість вільного доступу в мережі Інтернет до науково-популярної, наукової,
культурної та освітньої інформації призводить до того, що у молодого покоління
виробляється стереотип про Інтернет як тільки про розважальний та комерційний
інструмент [1, 4].
На цей момент очевидно, що практика Інтернет-реклами значно випереджає
наукове осмислення процесів ефективного управління рекламною діяльністю
українських підприємств. Це найбільшою мірою стосується саме використання
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сучасних інформаційних технологій як засобу рекламних комунікацій, які на цей
момент є найбільш вузьким та мало дослідженим місцем у системі рекламного
менеджменту підприємств.
Отже, маркетинг сьогодення – це Інтернет-маркетинг, а його головна перевага
в тому, що він позбавлений недоліків традиційної реклами й при цьому володіє
додатковими перевагами, які підвищують його ефективність: платоспроможна та
соціально активна аудиторія, невеликі рекламні бюджети, надання повного уявлення
про товар, контроль за результатами, інтерактивність. Секрет дії реклами криється у
використання найтонших особливостей людської психології. Найбільш ефективною
є реклама, в якій враховані потреби та інтереси людей. Рекламодавцям необхідно
мати ґрунтовне уявлення про мотиви потенційних покупців, аби знати не тільки, які
товари та які умови, а й яка реклама приведе до купівлі. Інтернет-реклама — вдалий
об'єкт для інвестування, з огляду на високий рівень лояльності українських
споживачів до різних її видів. Вплив реклами в Інтернеті на споживачів може бути
як позитивним так і негативним, причиною цього є професійність оформлення.
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УПАКОВКА ЯК ФАКТОР МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ВИБІР
ПОКУПЦЯ
Сучасні тенденції впровадження маркетингових технологій у бізнессередовище, сприйняття його на підприємстві нерозривно пов’язані із
застосуванням психологічних знань.
Останнім часом більшість фахівців, які розвивають маркетинг зазначають, що
дослідження смаків споживачів, виявлення основних мотивів придбання послуг й
товарів, аналіз поведінки споживачів – ось матеріал, який озброює керівників і
фахівців підприємств могутнім арсеналом, без якого неможлива успішна діяльність
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на сучасному ринку – інформацією про клієнта. Застосовувати цей матеріал без
фундаментальних знань психології неможливо.
В умовах розвитку ринкових відносин підвищується актуальність
маркетингової товарної політики, що обумовлено посиленням ролі соціальної
політики підприємства, значущості його нематеріального активу, необхідності
орієнтації на вимоги та потреби цільових ринків у розрізі якості товарів, їх
споживчої цінності, товарного асортименту, сили марки товару, його упаковки та
сервісної підтримки, ступеня новизни товару.
Товарна політика є центральним елементом маркетингу як на стратегічному,
так і на оперативному рівні. Вона тісно пов'язана зі стратегічним плануванням,
конкурентною стратегією і позиціонуванням. Це пояснюється з тим, що в
маркетингу діє правило, про те що формування нового споживача обходиться в
п'ять-шість разів дорожче, ніж його утримання [2].
Маркетингова товарна політика - це цілеспрямована сукупність дій
комерційної організації з метою максимального задоволення створеними або
залученими споживчими цінностями визначених ринкових потреб [2].
Процес формування асортименту являє собою планування практично усіх
видів діяльності, що спрямовані на відбір товарів для майбутнього виробництва і
реалізації на ринку і на приведення характеристик цих товарів у відповідність з
вимогами споживачів.
Товар як продукт праці, зроблений для продажу, являє собою корисну річ або
корисний ефект живої праці, придбання й використання яких споживачем
задовольняють його конкретну потребу. Для забезпечення привабливості товару
мають бути передбачені певні супровідні, «оточуючі» товар характеристики.
Створення таких характеристик є найважливішим завданням у товарній політиці, що
входить до функції маркетолога.
Одним із нових напрямів маркетингових досліджень, який розглядає фактори
впливу на органи чуттів людини, є нейромаркетинг. Нейромаркетинг розглядає
вплив кольору на вибір споживача з точки зору комерції, оскільки розробляються
заходи для того, щоб відповідну продукцію купляли якомога більше, але ніхто не
думає про те, що цей вплив у більшості випадків є негативним. Різновидом
нейромаркетингу, що вивчає аспекти впливу кольору і зображень, є візуальний
мерчандайзинг [5].
Питанням візуального сприйняття товару приділяли увагу багато відомих
маркетологів, наприклад, А. Трайндл у своїй книзі "Нейромаркетинг. Візуалізація
емоцій", К. Мозер "Психологія маркетингу та психологія реклами", Мартін
Ліндстром "Почуття брендf" та ін. Останнім часом найбільше уваги приділяється
питанням колористики, які є дуже актуальним у працях А. Лебедєва-Любимова,
П. Глімчера, Л. Рюмшиної. Загальна думка всіх зазначених науковців полягає у
тому, що вплив на вибір споживача за допомогою візуального сприйняття є дуже
актуальним на сучасному етапі розвитку ринкових відносин [3, 4, 5]..
Основними факторами, які формують відповідне «оточення» товару і
сприяють його ефективному просуванню й споживанню, є такі: можливість
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придбання, корисність, ціна, якість, термін служби, форма, імідж, марка та
безперечно - упаковка.
Упаковка - частина планування продукції, в ході якого підприємство вивчає,
розробляє і виготовляє свою упаковку, що включає саму тару, в якій міститься
продукція, етикетку і вкладиш, якщо вони передбачені.
Дизайн упаковки є основним важелем впливу на вибір продукції споживачем.
Тобто покупці вибирають товар у першу чергу за його візуальними
характеристиками: колір і оформлення упаковки. Колір подає умовний сигнал
підсвідомості людини і викликає відповідну реакцію, якої і намагаються досягти
маркетологи.
Розробка дизайну упаковки починається з вибору цільової аудиторії, тобто тієї
аудиторії, на яку буде спрямована орієнтована розробка упаковки На основі цього
формується повідомлення, яке потрібно довести до споживача. Наприклад, якщо
виробник орієнтований зацікавити сімейну аудиторію, то потрібно використовувати
дизайн, що має "ігрові" малюнки. Окрім кольорів, важливим є і шрифт тексту,
зазначений на упаковці. Чим більший шрифт, тим більша вірогідність того, що
людина помітить товар. Форма шрифту також відіграє велике значення, оскільки
охайний і незвичний шрифт сприймається людиною з більшим естетичним
задоволенням, ніж звичайний. Лицьова сторона упаковки повинна відрізнятися від
інших, мати свої неповторні деталі. Важливо мати зображення, що відповідають
тематиці продукту. Так, на пачці з молоком буде актуальним зображення корови.
Якщо у продукту є нові характеристики, варто їх зазначати на упаковці. Наприклад,
трикутничок на пакеті з-під молока свідчить про зміну способу відкривання
продукту[1, 2, 4].
Сучасна упаковка виконує такі функції:
- зберігає товар від псування та пошкоджень;
- забезпечує створення раціональних одиниць товару для продажу;
- забезпечує захист товару при транспортуванні, складуванні, навантаженні та
розвантаженні;
- слугує носієм інформації про товар, виступає в ролі "рекламного агента"
підприємства.
Зростання ролі упаковки як інструменту маркетингу пов'язане з впливом
різних факторів:
- Самообслуговування. В середньому покупець бачить у супермаркеті до 300
товарів на хвилину. Беручи до уваги, що 53% всіх покупок здійснюються під
впливом імпульсу, необхідно враховувати, що ефектна упаковка привертає увагу,
підкреслює особливості товару, викликає довіру споживачів і створює загальне
приємне враження про нього.
- Добробут споживачів. Підвищення добробуту споживачів означає, що
покупці готові заплатити додаткову суму за зручність, привабливість, надійність і
престижність поліпшених упаковок.
- Імідж компанії та торгової марки. Привертає увагу упаковка забезпечує миттєву
впізнаваність компанії або марки [1]..
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Отже, товар - основа всього комплексу маркетингу. Якщо товар не
задовольняє потреби покупця, то ніякі додаткові витрати на маркетингові заходу не
зможуть поліпшити його позиції на конкурентному ринку - його провал у кінцевому
рахунку неминучий. Добре продумана товарна політика не тільки дозволяє
оптимізувати процес відновлення асортименту, але і служить для керівництва
підприємства свого роду орієнтиром загальної спрямованості дій, що дозволяють
коректувати поточні ситуації.
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ВПЛИВ ОЦІНКИ НА МОТИВАЦІЙНУ ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТА ДО
НАВЧАННЯ
Однією з найголовніших проблем оптимізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів є вивчення питань, пов'язаних з мотиваційною готовністю до
навчання. Це визначається тим, що студент є не тільки об'єктом впливу, а й суб'єктом
діяльності, до аналізу навчальної діяльності якого у ЗВО не можна підходити
односторонньо, звертаючи увагу лише на «технологію» навчального процесу, без
врахування мотивації. Адже сучасні соціальні фактори змінили психологію молодої
людини - вона звикла до образної й емоційної подачі інформації, тому академічний
стиль у ряді випадків сприймається як анахронізм.
Мотиваційна сфера особистості - це інтегральна якість, що характеризується
сукупністю соціальних установок, ціннісних орієнтацій, які становлять основу
мотивів, тобто все те, що включає в себе поняття спрямованості особистості. За
результатами численних соціально-психологічних досліджень, мотиваційна
готовність до навчальної діяльності неоднорідна: вона напряму залежить від
індивідуальних типологічних та особистісних особливостей студентів, характеру
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найближчої референтної групи, рівня розвитку студентського колективу, соціальної
спрямованості, моральних цінностей тощо.
З іншого боку, мотивація поведінки людини, виступаючи як психічне явище,
завжди є віддзеркаленням поглядів, ціннісних орієнтацій, установок того
соціального шару (групи, спільності), представником якого вона є.
М. Мескон визначає мотивацію як процес стимулювання самого себе і інших
на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних і загальних цілей
організації. Мотиваційна готовність до навчальної діяльності визначається
потребами, мотивами та загальною метою діяльності.
У структурі мотиваційної готовності до навчання у ЗВО розрізняють два
загальні параметри: зовнішній тобто сам мотив, як аргумент вибору напрямку
отримання професійної освіти і внутрішній - власне спонукання до діяльності.
Істотними чинниками формування навчальної мотивації виступають:
емоційне забарвлення змісту навчання, демократичний стиль спілкування,
створення ситуації вибору, особова значущість, вид діяльності (продуктивний,
творчий) та оцінювання як зворотній зв’язок та слово педагога[1, 3].
Науковці розглядають оцінку, як: феномен, пов’язаний з діяльністю педагога
(Ш. О. Амонашвілі, Л. Ф. Ващенко, О. Я. Савченко, Л. М. Фрідман), як інструмент
педагогічного впливу (Б. Г. Ананьєв, В. С. Заслуженюк, Н. П. Зубалій, В. О. Онищук,
В. А. Семиченко), як психологічний механізм саморозвитку й самовдосконалення
особистості (Т. В. Вершиніна, Г. А. Карпова, Г. І.Липкіна), як особливий
компонент професійного мислення викладача (Ю. М. Кулюткін, О. С. Цокур) [1, 2,3].
Думки багатьох дослідників збігаються у тому, що оцінка найчастіше
виступає, як:
емоційне ставлення викладача до студента, що може виражатись за допомогою
слова чи невербальних сигналів (згода, схвалення, незгода, тощо). Позитивне
емоційне оцінювання підтримує віру молодої людини в себе, а негатовне – спонукає
до усунення виявлених помилок та недоліків у навчанні.
оцінне судження дає студентові можливість усвідомити, як саме він
справляється з роботою.
оцінка, що виглядає у баловому еквіваленті [2].
Хочемо зосередитись на оцінюванні яке виступає одним із важливих засобів
мотивації і стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів, адже
постійне вдосконалення системи контролю та оцінювання якості знань і практичних
навичок, вимагає постійного удосконалення оскільки, за В. О. Сухомлинським,
«найголовніше заохочення у педагогiчнiй працi – оцiнка» [4].
Так, позитивна оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє
розкриттю перспектив успіху, створює й підтримує її позитивний емоційний
настрій, викликає бажання вчитися та сприяє формуванню адекватної самооцінки.
Учбово-пізнавальна діяльність студента як соціальна й індивідуально значима
по суті має подвійну стимуляцію: внутрішню, коли він одержує задоволення
здобуваючи нові знання й уміння, і зовнішню - коли його досягнення оцінюються
викладачем. Оцінка з боку викладача є провідним чинником, що стимулює
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навчальну діяльність і впливає на самооцінку студента. Значення оцінки на
сприйняття себе студентом може підсилюватися настільки, що вона іноді починає
виступати як основний мотив пізнавальної діяльності.
Виставлення викладачем оцінки в балах може стимулювати соціальну
мотивацію студента, однак недостатня сформованість пізнавальних процесів,
мовлення, саморегуляції, впливає на рівень засвоєння знань, які викладач змушений
оцінювати низькими балами. З часом стимулююча функція оцінки згасає, більше
того, перетворюється на чинник, який спричиняє тривожність, страх отримати
низькі бали, невпевненість у собі. Таким чином, оцінка може й гальмувати розвиток
навчальної діяльності. Ще одне джерело зниження об'єктивності оцінювання
криється в симпатіях або антипатіях викладача щодо окремих студентів.
На думку Б. Г. Анан’єва, педагогічна оцінка є однією із форм соціальної
оцінки, тому вона безпосередньо впливає на сам процес навчання, гальмує чи
активізує його, виступає як його «батог чи пряник». Вчений акцентував увагу на
трьох колах впливу педагогічної оцінки на поведінку студента: на зміни
інтелектуальної й особистісної сфер, зміни самооцінки й самосвідомості; на
колективні внутрішньо-групові зміни відносин, нарешті, на взаємини студента з
найближчим оточенням [3].
Оцінка орієнтує на розумову роботу, сприяє усвідомленню студентом процесу
цієї роботи й розумінню ним якості власних знань, оцінка впливає на афективновольову сферу за допомогою переживання успіху або неуспіху, сприяє формуванню
домагань і намірів, вчинків і відносин та впливає на особистість в цілому.
Під безпосереднім впливом оцінки відбуваються прискорення або
вповільнення, темпів розумової роботи, якісні зрушення в зміні прийомів роботи й
перетворення інтелектуальних механізмів.
Оцінка успішності студентів серйозно впливає на мотивацію до навчання.
Оцінка має бути заслуженою, за певний навчальний труд, виконання завдань.
Система оцінювання студентів має бути чіткою, зрозумілою, аргументованою та
прозорою. Корисно заохочувати студентів до самооцінки власних досягнень, до
оцінки своїх одногрупників. Б. Блум вважав, що через традиційну оцінку біля третини
молодих людей є привілейованими, і щонайменше третина втрачає віру в себе, що
сприяє втраті інтересу до навчання.
Отже, безпосередній або опосередкований вплив педагогічної оцінки
викликає активну реакцію з боку студента. Контроль необхідний, мотивуючий
вплив оцінювань знань теж, але позитивний чи негативний поштовх після
отримання оцінки отримує студент, залежить саме від викладача – від його
особистого ставлення до предмету та студентів, стилю спілкування зі студентством
та від його вміння створити емоційно-позитивну атмосферу на занятті.
Список використаних джерел
1. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки
учения школьников. / Ш. А. Амонашвили – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.
262

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку сервісної
економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»

2. Зубалій Н П. Роль педагогічної оцінки у формуванні позитивного ставлення
шестиліток до навчання / Н. П. Зубалій //Початкова школа. –1983. – № 12. – С. 14.
3. Савченко О. Я. Оцінка вчителя – стимул і орієнтир учнів / О. Я. Савченко
//Урок у початкових класах. – К.: Освіта, 1993. –С. 148-153.
4. Сухомлинский В. О. Сердце отдаю детям / В. О. Сухомлинский. – К.: Рад.
школа, 1988. – 153 с.
Пархоменко С. Р., студентка
Торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ м. Київ,
Науковий керівник: Кравець Ю. В.,
викладач соціально-гуманітарних
дисциплін
ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Підвищення ролі комунікативної компетентності в інноваційних процесах, які
відбуваються в усіх галузях суспільного розвитку спонукають до активізації
формування комунікативної культури. Реалії сьогодення вимагають від майбутніх
фахівців професійної компетентності, що включає рівень базової і спеціальної
освіти, уміння акумулювати широкий життєвий і професійний досвід,
прогнозування можливих наслідків власної діяльності. Особливо важливим, на нашу
думку, для майбутніх фахівців сфери торгівлі, виступає розвиток комунікативних
компетенцій. В умовах становлення ринкових відносин сфера торгівлі, як одна із
важливих складових сфер економіки, набуває все більшого розвитку і масштабів, що
вимагає від працівника торгівельного підприємства високої творчої самостійності,
умінь знаходити оптимальні методи і засоби вирішення питань шляхом самоосвіти,
самоорганізації й безперечно, високого рівня розвитку комунікативних вмінь та
навичок.
Сучасні вимоги роботодавців до професійних якостей працівників
підприємств
торгівлі
досить
високі:
доброзичливість,
толерантність,
комунікабельність, здатність до швидких раціональних рішень, готовність до змін
професійних завдань і ситуацій, вміння працювати у команді тощо.
Питання розвитку комунікативної компетентності досліджувалося на
теоретичному і методологічному рівнях у працях Дж. Андерсена, Ф. Бацевича,
Л. Барановської, Л. Петровської, Т. Сухарєвої. Ми повністю поділяємо думку
Дж. Андерсена у тому, що комунікативна компетентність “належить до сфери
відносного, а не абсолютного, тому що залежить від взаємодії усіх осіб, що є
учасниками комунікативного процесу”.
Комунікативна компетентність є складним утворенням, що включає знання,
уміння і навички та досвід міжособистісного спілкування. Професійна
комунікативна компетентність формується на базі загальної комунікативної
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компетентності в умовах конкретної професійної діяльності. Професійну
комунікативну компетентність можна визначити як сукупність усіх необхідних
комунікативних умінь, які необхідні фахівцям даної професії для ефективної
діяльності. Наш власний досвід дає можливість стверджувати, що структура
професійної комунікативної компетентності не відрізняється від структури
загальної комунікативної компетентності, але може наповнюватися додатковим
змістом залежно від видів професійної діяльності.
Одним із головних компонентів комунікативної культури працівника
підприємства торгівлі є навички спілкування. Спілкування це найважливіший
професійним інструмент в різних видах діяльності, що було доведено в
дослідженнях Н. Кузьміної, В. Кан-Калика, А. Щербакової та ін. Різні аспекти
проблеми спілкування знайшли висвітлення у психолого-педагогічних
дослідженнях Б. Ананьєва, А. Барташева, Г. Васяновича, Г. Дегтярьової,
О. Киричука, С. Рубінштейна, М. Скиби, В. Сухомлинського, Н. Хворостовської та
ін. До проблем процесу спілкування, у тому числі й професійного, зверталися і
звертаються багато вчених. Так, концепцію про діяльнісне розуміння процесу
спілкування, його внутрішній та зовнішній зміст висвітлюють у своїх працях
О. Бондаренко, О. Леонтьєв, Л. Петровська та ін.
Варто зазначити, що навіть саме трактування поняття спілкування у словниках
не має однозначних визначень. Спілкування, як один із найважливіших факторів
формування і розвитку людини, розглядається науковцями з різних напрямків:
психологічному, педагогічному, філософському, соціальному тощо. У
психологічному словнику за редакцією В. Войтка спілкування визначається як один
із універсальних способів вияву групової форми буття людей . У спілкуванні
відображаються суб’єктивні стосунки соціальних відносин індивідів. Це означає, що
без кваліфікованого рівня володіння культурою спілкування працівник
підприємства торгівлі не досягне мети у конкретній справі, не вирішить проблеми
конкретного клієнта. Майбутній фахівець торгівельної сфери повинен розуміти, що
ефективність і результативність його діяльності залежить від взаєморозуміння між
ним та клієнтом.
О. Мудрик визначає культуру спілкування як: уміння переносити знання,
навички, варіанти вирішення, прийоми спілкування в умови нової комунікативної
ситуації, трансформуючи їх відповідно до конкретних умов, знаходити нові рішення
для комунікативної ситуації уже відомих ідей, знань, прийомів, навичок, створювати
нові способи і прийоми для вирішення конкретної комунікативної ситуації.
Спілкування між працівником та клієнтом є дуже важливою умовою на шляху
досягнення ефективності роботи організації торгівлі.
Слід зазначити, що розвиток комунікативних навичок та становлення
культури професійного спілкування майбутнього фахівця торгівельної сфери – це
тривалий процес, результативність якого виявляється під час самостійної
професійної діяльності. На думку В. Михайлюк, професійне спілкування
«відбувається в умовах конкретної діяльності та є її засобом. Воно вбирає в себе
особливості цієї діяльності та є її важливою частиною. Професійне спілкування,
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спираючись на загальні норми, часто має індивідуальний характер і виявляється у
способах спілкування, їх вибирає суб’єкт у певних комунікативних ситуаціях».
З метою якісної оцінки рівнів сформованості комунікативної культури
майбутніх фахівців торгівельної сфери необхідно визначити структуру та
компоненти комунікативної культури. У своєму дослідженні О. Гаврилюк вирізняє
наступні компоненти комунікативної культури: мотиваційний, пізнавальноопераційний, емоційно-вольовий, оцінний. Дослідником визначено показники
комунікативної культури, до числа яких віднесено:
інтереси, потреби, установку на комунікативну діяльність;
знання, що розкривають теоретичні засади комунікативної культури;
комунікативні вміння та навички;
нестандартність мислення в складних комунікативних ситуаціях;
рефлексивність і креативність дій;
самостійність дій під час виконання комунікативних завдань;
емоційну сприйнятливість;
оцінку та самооцінку особливостей комунікативної діяльності.
Розглядаючи компоненти культури професійного спілкування ми
погоджуємося з думкою В. Лівенцової, яка виокремлює чотири компоненти
культури професійного спілкування менеджера: мотиваційно-ціннісний,
перцептивний,
комунікативний,
інтерактивний.
Мотиваційно-ціннісний
забезпечується системою ціннісних орієнтацій та смислових установок фахівця і
визначає спрямованість спілкування. Перцептивний компонент розкриває уміння
об’єктивно сприймати і правильно розуміти партнерів по спілкуванню, швидко
орієнтуватися у професійних ситуаціях. Комунікативний компонент демонструє
високу комунікативну культуру. Інтерактивний - показує здатність фахівця будувати
конструктивні відносини з партнерами на основі спільних інтересів.
На нашу думку комунікативна компетентність – це здатність використовувати
мовні засоби, оптимальні для конкретної ситуації. Таким чином, культура
професійного спілкування виступає складовою комунікативної культури фахівця.
Представлені погляди вчених щодо структури комунікативної компетентності
не розкривають всіх змістовних сторін комунікативної культури, наведений перелік
компонентів можна доповнити когнітивнивним компонентом, який передбачає
наявність отриманої цілісної професійно-спрямованої системи теоретичних знань,
спеціальних умінь та практичних навичок, діяльнісним компонентом, що відображає
формування творчих, самостійних умінь і навичок студентів професійно
використовувати набуті знання, уміння та навички у практичній діяльності.
Отже, комунікативна компетентність – це сукупність професійно-важливих та
загальнокультурних знань та умінь, які характеризують високий рівень професійної
підготовки фахівця сфери торгівлі, а також забезпечують ціннісне відношення до
реалізації особистості в обраній професійній сфері.
Набуті студентами закладів вищої освіти, які готують фахівців для
підприємств торгівлі, комунікативні навички повинні бути високо розвиненими,
адже вони відігравати важливу роль в подальшій професійній діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ КРИЗИ
Проблема існування та діяльності людини у складних життєвих обставинах
стала надзвичайно актуальною в нашому суспільстві в останні роки у зв’язку з
низкою подій на соціальному, економічному та політичному просторі. В умовах
сьогодення під час глобальних криз та світових змін, напруженої соціальнополітичної ситуації, природних і техногенних катастроф, зростання кількості
протиправних дій, гострих конфліктів у суспільстві та мікросоціумі, коли населення
часто перебуває в умовах психотравмуючих та/або екстремальних ситуацій, коли ми
постійно стикаємось з інформацією про масові заворушення та катастрофи,
особливо актуальними стають навички антикризової поведінки саме у персоналу,
який працює у сфері обслуговування.
Аналіз літературних джерел свідчить, що в науці наявні різні підходи до
розуміння і тлумачення кризи: втратно-екзистенціальний - криза розглядається як
втрата чогось важливого і як неможливість здійснення екзистенціального вибору
(В.Ромек, В. Конторович, О. Крукович,), травматичний підхід пов’язується з
травматичними подіями: землетрусами, повенями, перебуванням в якості заручника
у терористів, бойовими діями, надзвичайними ситуаціями природного,
техногенного, технічного, епідеміологічного, соціального та іншого характеру
(Г. Каплан, Б. Седок), емоційно-критичний підхід розглядає кризу як гострий
емоційний стан, що виникає внаслідок блокування цілеспрямованої життєдіяльності
людини, як дискретний момент розвитку особистості, критично-переоцінний підхід
– полягає в раптовій зміні звичного плину життя і його переосмисленні (В. Шапар),
стресо-критичний – розглядає кризу як ситуацію емоційного і розумового стресу,
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котрий вимагає від людини значної зміни уявлень про світ і про себе за короткий час
(Л. Пергаменщик), психотерапевтичний підхід розглядає кризу як психічну травму
і пост травму (О. Бермант-Полякова, М. Решетников, Н. Сарджвеладзе) [1, 2, 3, 4].
Отже, будь яка криза являє собою руйнування певних усталених базових,
смислових програм життєдіяльності людини. Унаслідок такого руйнування людина
знаходиться ніби в пустелі, часто без віри й надії, без сенсу боротися за життя, не
знає, в який бік рухатися, ставить під сумнів попередні життєві цінності, наміри,
ідеали тощо. За силою впливу на психіку можна умовно виокремити три ступені
кризи – поверховий, поглиблений і глибинний:

поверхова криза виникає тоді, коли руйнується незначна кількість псіпрограм, при цьому достатня частина базових, смислових програм продовжує
функціонувати (неспокій, тривогу, роздратування, нестриманість, незадоволеність
собою, своїми діями, планами, взаєминами з навколишніми);

поглиблена криза має місце тоді, коли руйнується значна кількість базових,
смислових псі-програм: у випадку гострого переживання зради, смерті близьких,
невиліковної хвороби та ін., це виявляється у відчутті безсилля, все навколо лише
дратує, діяльність стає нецікавою, людина втомлюється, стає сумною, песимістично
сприймає світ;

глибинна криза виникає при руйнуванні основних базових, смислових
програм життєдіяльності: у житті це виявляється як гостре переживання людиною
власної неповноцінності, нікчемності, непотрібності, відчаю, який змінюється
апатією або почуттям ворожості, людина заглиблюється в себе, ізолюється від
рідних і знайомих, усе, що оточує, здається нереальним, несправжнім, втрачається
сенс існування, виникають думки про суїцид [2].
Так, найболючішим питанням вітчизняних реалій виступає переживання
населенням військових ситуацій, наслідком чого сучасні науковці визначають:
- ціннісно-смислові та моральні девіації;
- негативні психічні стани (дезадаптація, нервово-психічне перенапруження тощо);
- перехід сформованих негативних психічних станів у посттравматичні стресові
розлади, які можуть виникати через місяці і навіть роки [1].
В умовах кризи виникає безліч ситуацій, які викликають стресовий стан у
робітників та гостей готелів. Подолання кризи полягає у формуванні нових моделей
поведінки, відносин, життєдіяльності тощо на свідомому та підсвідомому рівнях.
Вимоги часу потребують від персоналу готелів навичок допомоги у ситуаціях кризи:
швидкого реагування в критичних ситуаціях, кризової комунікації та надання
першої медичної допомоги, але кризові ситуації сприймаються працівниками різних
вікових категорій по-різному:

у 16-23 роки у працівників ще замало життєвого досвіду, що призводить або
до невпевненості й зайвої поступливості, або до агресивності та надмірної
напористості;

у 24-35 років працівники готелів часто не вірно оцінюють інших людей та
прагнуть до невиправданого ризику;
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у 36-60 років працівники готелів відчувають зниження витривалості та
працездатності з одночасним підвищенням роздратованості та критичності [3].
Надаючи допомогу людині, яка переживає кризу, необхідно насамперед
витягти її з трясовини негативних думок і спрямувати на позитив. Для цього, крім
традиційних психологічних технік, методів, способів, методик і технологій,
доцільно використовувати й інші, які дозволять відволікти її від негативних думок і
переживань. Головне, щоб у людини переважав позитив, щоб вона знову не
занурювалась у глибоке переживання минулого, а отже, не утримувала й не
підвищувала його негативний психоенергетичний потенціал.
Отже, при формуванні готовності персоналу до дій в умовах кризових
ситуацій необхідно враховувати мотиваційні, орієнтаційні, операційні, вольові та
оціночні компоненти:

створення ситуації психологічного комфорту, тобто досягнення такого стану
персоналу, при якому виникає відповідність засобів й умов праці функціональним
можливостям працівників;

професійна підготовка та перепідготовка персоналу повинна передбачати
удосконалення майстерності, формування навичок й засвоєння знань не тільки в
сферах їх безпосередньої спеціалізації;

важливим є відпрацювання навиків спільної роботи всього персоналу з
урахуванням специфіки організації роботи щодо виконання антикризових заходів та
контролю за ходом її виконання;

важливо, щоб тренування персоналу по змісту й складності максимально
відповідали реальним ситуаціям та містили менше умовностей;

психологічне інформування щодо специфіки емоційної сторони сприйняття
кризових ситуацій та реакції робітників й гостей готелів на різних етапах розвитку
даних ситуацій [2].
Серед форм та методів підготовки доцільно відмітити: теоретичне навчання,
тренінги з відпрацювання навичок, розгляд конкретних ситуацій та використання
комп'ютерних тренажерів.
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ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК КОМПОНЕНТ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
У сучасному світі володіння іноземними мовами стає необхідною
передумовою успішної кар’єри в усіх професійних сферах, у тому числі і для
фахівців у сфері торгівлі. Особливо важливою є роль англійської мови, як мови
комунікації в сфері міжнародних контактів та основного засобу професійного
спілкування фахівців у глобальному торгівельному просторі та у сфері
обслуговування.
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування
та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до
вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий вислів, можна
сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом. Загалом людина, яка
володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями
до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.
Дослідники з Лондонського університету шляхом проведення великого
статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які вчать
іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення. Цей висновок базується
на тому, що вчені науковим шляхом підтвердили прямий зв'язок між активністю
сірої речовини і знанням кількох мов .
У галузі професійно-орієнтованого навчання англійської мови у ЗВО
проводяться активні дослідження: особливості викладання англійської мови
розглядали такі вчені як Г. Барабанова, О. Крат, О. Поляков, О. Тарнапольський;
навчанню англомовного професійно спрямованого говоріння присвячено багато
праць вітчизняних та зарубіжних учених: Є. Бжоско, Л. Котлярова, Л. Морська,
N. Brieger, М. Ellis, D. Johnson та ін.
Найкоротший шлях до встановлення дружніх політичних, соціальноекономічних та технологічних відносин між партнерами – це діалоги між фахівцями
на різних рівнях та обмін відповідною документацією. Але для цього треба мати
певні договірні інструменти, одним з яких є спільна мова спілкування, якою
фактично є англійська мова, незалежно від національної приналежності
комунікантів. Рівноцінне володіння англійською мовою є особливо важливим для
розуміння питань, що обговорюються з зарубіжними партнерами. Недостатність
взаєморозуміння між виробником і замовником може привести до значних втрат.
Сьогодні рівень володіння іноземною мовою випускників ЗВО на жаль, не
повною мірою відповідає вимогам сучасної освітньої концепції, запитам сучасного
суспільства та ринку праці. Отже, потрібен якісно новий підхід до підготовки з
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іноземної мови, необхідна модернізація та оптимізація змісту навчання, виходячи з
потреб майбутньої професійної діяльності студента, розробка інноваційних методів
та технологій навчання, що дозволять якісно покращити навчальний процес.
Розглядаючи навчання в контексті професійної мовної освіти, на наш погляд,
слід, насамперед, виважено та практично підходити до визначення змісту освіти,
який повинен відповідати вимогам та потребам майбутньої фахової діяльності
студентів. Тобто слід якісно розвивати конкретні навички та вміння, яких спеціаліст
в тій чи іншій галузі буде потребувати в своїй практичній професійній діяльності,
принаймні саме на них повинна бути спрямована основна увага.
Для студентства важливо чітко розуміти: чому знання англійської мови може
стати необхідним у житті та майбутній професії:

це можливість отримати більше інформації з різних носіїв;

це можливість розмовляти з цікавими людьми на вельми різноманітні теми
англійською мовою, вирішувати робочі питання, їздити у відрядження за кордон.
Володіння англійською мовою сьогодні – навичка, яка прикрасить резюме
представника будь-якої професії. Деякі роботодавці включають знання англійської
до обов'язкових вимог до кандидата, інші – навіть не згадують про нього,
сприймаючи наявність цієї навички як належне.
Вважаємо за потрібне зосередитись на переліку професій для яких знання
іноземної мови, а саме англійської є обов’язковим:

керівник компанії, менеджер проекту - діловий світ давно вже перестав бути
закритим простором конкретної країни або сфери (будувати бізнес, не маючи
зв'язків з іноземними партнерами, інвесторами, постачальниками та іншими
представниками іншомовного суспільства – або дуже складно, або економічно
невигідно, адже міжнародною мовою спілкування в бізнес-середовищі давно вже
вважається англійська);

журналіст - бути хорошим журналістом без знання англійської мови –
практично неможливо (інформаційний простір світу, як правило – англомовний,
журналіст працює в сфері інформації, він або перший дізнається необхідні відомості
і робить їх надбанням громадськості);

копірайтер - якісний контент створюється на підставі вже існуючого і
власних думок і висновків (черпати ідеї для хороших текстів та необхідну
інформацію без англомовного контенту – завдання майже нездійсненне);

маркетолог - якщо ви будете займатися вивченням вітчизняного ринку, вам
буде дуже складно без знання англійської (без знання англійської вам вкрай
непросто буде вивчати і застосовувати на практиці досвід зарубіжних компаній, крім
того, 90% якісної літератури з маркетингу видається англійською мовою);

фахівець сфери торгівлі - продавати послуги і товари на вітчизняному ринку
– звичайно добре, але набагато краще освоювати іноземні ринки (деякі школи
іноземних мов пропонують в інших послугах курси англійської для менеджерів).
Отже, саме життя, процеси світової глобалізації, зміни геополітичної стратегії
України, зростання можливостей доступу до європейського ринку праці,
спонукають сьогоднішнє студентство до вивчення іноземних мов, підвищуючи
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рівень мотивації. Потреба у підвищенні якості знання професійно-орієнтованої
англійської мови фахівців сфери торгівлі збігається з оголошеним загальним
державним курсом на європейську інтеграцію України, в частині її стратегічного,
політичного, соціально-економічного партнерства з Євросоюзом.
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ І КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В умовах зростаючої конкуренції запорукою розвитку туристичної галузі в
Україні є удосконалення її організаційних засад і підвищення рівня культури
обслуговування, зокрема урахування специфічних потреб різних категорій туристів.
Це діти, молодь, особи похилого віку, сім’ї, подружжя, групи представників певної
професії тощо. Особливе місце посідають інклюзивні туристи. Потреби та запити
туристів фахівці поділяють на: культурно-пізнавальні; лікувально-оздоровчі;
спортивні; релігійні; екологічні (зелені); підводні; гірські; пригодницькі;
мисливські; автомобільні тощо. Кожний із напрямів має певні особливості щодо
процесу і вимоги до культури обслуговування інклюзивних туристів [1].
Серед авторів праць, що висвітлюють різні підходи до забезпечення і
вимірювання рівня туристичних послуг: А. Горбач, Є. Козловський, Н. Кудла,
П. Пуцентейло, Дж. Шоул та ін. Проблематикою інклюзії у різних сферах життя
суспільства опікуються, наприклад, Н. Бєлоусова, Н. Найда, Н. Софій. Проте
досліджень з проблем обслуговування інклюзивних туристів [2, 3] і вітчизняного
досвіду у цій галузі ще бракує, що й обумовлює актуальність нашого дослідження,
метою якого є визначення шляхів забезпечення високого рівня обслуговування
туристів з особливими потребами.
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На нашу думку, культура обслуговування у туризмі  це рівень, ступінь
досконалості, якість роботи з задоволення різноманітних запитів клієнта
туристичного підприємства, а також система вимог до управлінської, організаційної,
інформаційної, комунікаційної діяльності туристичного підприємства.
Інклюзивний туризм  вид рекреаційного туризму, розрахованого на людей з
обмеженими фізичними можливостями [4]. Він є порівняно новим та соціально
значимим напрямком туристичної діяльності. Це пов'язано і безпосередньо з тим,
що кількість осіб з різними видами обмежених життєвих можливостей щорічно
зростає.
Залежно від фізичного стану людей з обмеженими фізичними можливостями
споживачів туристського продукту поділяють на дві категорії: туристи з
обмеженими можливостями пересування (зокрема, інваліди-візочники) та туристи з
обмеженими можливостями сприйняття навколишнього світу (слабозрячі, незрячі,
глухі). Інклюзивний туризм передбачає наявність спеціальних зручностей,
створених для людей з інвалідністю на пляжах, в готелях і на транспорті, особливо
важливо для людей з інвалідністю на візках відпочивати, їздити на екскурсії на рівні
зі здоровими. Культура інклюзивного обслуговування – один з ключів до
розширення кордонів попиту на туристичний продукт і розвитку конкретного
туристичного підприємства. Саме гнучкість сервісу та турів при задоволенні
туристичних потреб клієнтів з особливими потребами може стати вирішальною для
споживача під час вибору туристичної компанії.
Світовий досвід інклюзивного спорту і туризму свідчить про доступність, за
певних умов, цих форм активного відпочинку для осіб з особливими потребами.
Найбільше туристичних фірм, які надають послуги для людей з різними фізичними
вадами, зосереджено у США та Європі. Хоча розвиток даного напрямку
спостерігається у всіх розвинутих країнах.
Серед чинників розвитку інклюзивного туризму в Україні державна політика
в туристичній галузі, науково-технічний прогрес, структура засобів розміщення за
видами, територіальний розподіл засобів розміщення, особисті якості керівництва й
оперативних працівників. Сьогодні в нашій країні гостро постає питання реабілітації
учасників та постраждалих в АТО. а таких умов інклюзивний туризм створює умови
для реструктуризації культури суспільства, його правил і норм поведінки, прийняття
всіх сторін життя й особистих відмінностей та потреб осіб з інвалідністю за рахунок
тісних, плідних відносин між здоровими особами та інвалідами в сучасному соціумі.
Відповідно серед заходів, спрямованих на розвиток інклюзивного туризму,
передбачається створення активу людей, які будуть займатися пошуком рішень
інклюзивних проблем в туристичній галузі та налагодженням співробітництва з
українськими туроператорами.
Так особливість обслуговування інклюзивних туристів включає: їх безбар'єрне
пересування (інфраструктура та споруди); доступність інформації, включаючи
сурдопереклад, відеовказівки, голосові підказки, висоту та кут нахилу
інформаційних стендів; транспорт: повітряний, сухопутний і водний, який підходить
для всіх користувачів; психологічно та комунікативно кваліфікований персонал;
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розваги, виставки, атракціони, що дозволяють усім брати участь у дозвільних
подіях; кваліфікований маркетинг, системи бронювання, спеціально створені вебсайти; послуги супроводу.
Підвищення культури інклюзивного обслуговування нерозривно пов’язане з
якістю обслуговування в туризмі. До основних параметрів оцінки якості та
споживчої цінності туристичних послуг належать показники, що визначають
технічну, функціональну та етичну цінність окремих видів послуг і комплексного
туристичного продукту та показники їхньої суспільно необхідної вартості.
Н. Є. Кудла описує підходи до вимірювання показників якості туристичних
послуг з огляду на особливості туристичного продукту, який вирізняється
комплексністю комплементарних послуг (наприклад, розміщення, харчових,
транспортних, страхових, екскурсійних послуг тощо); нематеріальним характером
(відсутність відчуття, форми, кольору, можливості транспортування);
нерозривністю виробництва й споживання (присутність споживача під час надання
послуги); тісним зв'язком послуги з її виконавцем (суспільне значення в економіці
продукту - розуміння потреб, гостинність, відчуття безпеки); суб'єктивністю оцінки
продукту (складність об'єктивізації); сезонністю потреб туристичних послуг;
часовою різницею між купівлею і споживанням; впливами зовнішніх чинників
(політичних, суспільних, економічних тощо) [2]. Кожна з цих особливостей
передбачає розгляд у контексті інклюзії.
Підприємства з надання туристичних послуг можуть використовувати такі
ознаки якості, які турист, зокрема інклюзивний, зможе розпізнати та оцінити, а саме:
відповідність  реалізація такої послуги, яку пропонують туристу (згідно з
програмою і термінами) і будь-які відхилення від якої вимагають погодження з
туристом; професіоналізм  ввічливість, комунікативність, уміння і досвід з надання
послуг; враження і відчуття, які пов'язані зі стандартом оснащення об'єкта й
естетикою місця перебування, у тому числі околиці; відповідальність  швидке
реагування на відхилення й помилки, комплексне обслуговування від моменту
укладення угоди завдяки контролю її реалізації та можливих претензій; безпечність
виконання послуги; тривалість ефекту послуги; мінімізація фінансової участі
клієнта; орієнтація на клієнта  індивідуальний підхід до туриста і його потреб,
бажання надати будь-яку допомогу.
Таким чином, щоб активізувати різноманітні напрями інклюзивного туризму,
потрібні консолідовані зусилля державного управління всіх рівнів (в інституційній
сфері, з боку соціальних служб), необхідне медичне, технічне забезпечення, зусилля
громадянського суспільства, зокрема спрямовані на зміну суспільної свідомості,
професійні кроки туристичних операторів з формування і забезпечення спеціальних
туристичних пропозицій, підготовка кваліфікованих туристичних кадрів.
Список використаних джерел
1. Софій Н. З., Найда Ю. М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
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МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ. САМОМОТИВАЦІЯ
Однією з найактуальніших проблем у навчально-виховному процесі сьогодні
є забезпечення інтересу студентів до навчання, до пізнавальної активності та
професійного й особистісного зростання. На жаль, ми спостерігаємо тенденцію у
студентської молоді зниження інтересу до навчання, скорочення обсягу та якості
засвоєного навчального матеріалу, ускладнення залучання молоді до повноцінної
інтелектуальної діяльності. Протиріччя між необхідністю здійснити студентами
навчальну діяльність у повному обсязі та відсутністю в них внутрішньої потреби до
навчання, на нашу думку можливо вирішити використовуючи методи
самомотивації.
На сьогоднішній день проблема самомотивації постає перед студентами все
частіше, адже це перший крок до психічного формування особистості.
Мотиваційний компонент приховує в собі великі можливості. Як свідчать
дослідження психологів, мотиваційна сфера більш динамічна, ніж пізнавальна та
інтелектуальна.
В наукових джерелах ми зустрічаємо велику кількість розроблених
вітчизняними й зарубіжними науковцями мотиваційних тренінгів та мотиваційних
технологій, які покликані сприяти швидкому включенню студентів у професійну
навчально-пізнавальну й навчально-виробничу діяльність без тривалого звикання до
роботи, підтримувати діяльність на необхідному рівні активності.
Водночас проблема самомотивації молоді до свідомого вибору професії
торговельно- економічного спрямування у прямій постановці не досліджувалися, що
й визначило актуальність наших досліджень.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що на сьогоднішній день існує велика
кількість поглядів щодо сутності формування професійної мотивації. Серед
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фундаментальних праць з психології мотивації ми базуємося на доробках
Б. Ананьєва, Г. Балла, Л. Божович, В. Вілюнаса, Є. Головахи, В. Давидова,
Е. Зеєра, Є. Ільїна, Є. Клімова, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка,
А. Маркової, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Шадрикова, П. Якобсона,
Т. Яценката ін [1, 2, 3, 4].
Теоретичний аналіз наукових підходів та поглядів науковців до розв’язання
проблеми мотиваційної готовності особистості до навчальної та професійної
діяльності дає підстави стверджувати, що формування мотивації до опанування
професійно-значущими знаннями та навичками як процес виступає особливою
потребою самовизначення й найважливішою умовою переосмислення життєвої
позиції стосовно майбутньої професійної реалізації.
Спираючись на праці Л. С. Виготського, свідомий вибір професії має свою
періодизацію, яка залежить на певному етапі від сформованості уявлень особистості
про бажання конкретного професійного вибору [1, с. 60].
Розглянемо більш детально фактори, які й виступають головними
мотиваторами вибору молодою людиною професійного шляху:

Безпосередні інтереси, що виникають під впливом оцінки привабливості
конкретного виду діяльності. Вони виникають на основі інтересу до процесу праці,
її результату, привабливості загальних властивостей професії, власному уявленні
про професію, а іноді на ситуативному, «фрагментарному» сприйнятті сутності
конкретної професійної діяльності.

Опосередковані
інтереси,
що
формуються
під
впливом
соціально - привабливих характеристик професій (престиж, мода, статус тощо). На
їх формування впливає прагнення пізнати світ, формувати в собі
особистісно - привабливі якості, задовольнити матеріальні й соціальні потреби [2, с.
63].
Але, найцікавішими в розрізі нашого дослідження виступають установки й
механізми, які сприяють формуванню самомотивації студентів до вдосконалення й
особистісного зростання.
Самомотивація – це підкріплене внутрішніми переконаннями прагнення
досягти певної мети. Це коли людина сама впливає на свій стан, коли зовнішня
мотивація (наприклад, коментарі оточуючих) перестають впливати на неї.
Наприклад, коли у Вас щось не виходить і справи йдуть з рук геть погано, хочеться
все кинути, опустити руки, але Ви самі для себе знаходите причини продовжувати
діяти.
Самомотивація - неймовірно важлива навичка для тих, хто хоче завжди
досягати своїх цілей, це те, що ми робимо, щоб у нас завжди була енергія та було
бажання робити те, що ми обрали.
Спираючись на наукові джерела, ми можемо сформулювати конкретні поради
для самомотивації:

Чітке встановлення бажаної цілі. Наша свідомість краще працює, коли вже
знає, що потрібно зробити не витрачаючи час на усвідомлення.

Високі амбіції.
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Створення максимально комфортної атмосфери. Неважливо, працюємо ми в
офісі або вдома. Яким би не був простір навколо нас, важливо зробити його
найсприятливішим для продуктивної роботи.

Ігнорування речей, які заважають. Розподіл уваги на безліч дій або об'єктів
послаблює нас. Ігнорування того, що неважливо, звільняє енергію та допомагає нам
залишатися сконцентрованими для продуктивної праці.

Обговорення своїх успіхів. Це часто дає можливість побачити свої досягнення
з іншого боку, усвідомити, що ми робимо щось дійсно гарне та почати
насолоджуватися цим.

Ознайомлення з історіями успіху відомих людей. Надихайтеся, захоплюйтеся
ними. Читання конкретних і реальних історій успіху робить наш власний успіх
більш імовірним та буде підсилювати наші зусилля для його досягнення.

Позитивний настрій – гарант успіху. Викиньте цю жахливу серйозність геть.
Гарний настрій - механізм запобігання і полегшення стресу та відмінний спосіб
самомотивації[3, с. 23].
Таким чином, ми можемо стверджувати, що відношення студента до навчання
у ЗВО, його здатність мотивувати себе до навчальної діяльності, напряму залежить
від чинників вибору професії й ставлення до процесу навчання в цілому. Ми можемо
говорити про вдалий вибір майбутньої професії, про успішний професіогенезу у
тому випадку, коли молода людина чітко розуміє роль загальних й спеціальних
здібностей, необхідних для успішної професійної реалізації, усвідомлює, які з
мотивів вибору професії були вирішальними[4].
Отже, особистість студента – це складне соціальне явище. Цілісність
особистості досягається за рахунок гармонійного розвитку її складових, однією з
яких є саме самомотивація. Завдяки навичкам самомотивації студент може досягти
найбільших успіхів в обраній сфері діяльності.
Список використаних джерел
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НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що навчання за межами
рідної країни є дуже важливою на cьoгoднiшнiй день темою. Величезна кількість
української молоді мріє про отримання освіти за кордоном. Алe і дотепер
можливість отримати освіту поза межами України для багатьох мешканців нашої
країни залишається нездійсненою. Бiльшicть ще до цієї пори мислять cтeрeoтипами:
коли перед батьками постає питання – куди відправити на навчання дитину, то
багато хто відразу відкидає варіант навчання за кордоном щe на етапі прocтиx
міркувань. I це незважаючи на тe, що дане питання дуже активно обговорюється в
газeтаx, на телебаченні та в мережі Iнтeрнeт.
Змінюючи тимчасово, а інколи назавжди, місце проживання, молодь
стикається з певними труднощами входження в нову культуру, в простір незнайомих
законів, правил і традицій. Більше того, опиняється в ситуації відірваності від свого
звичного соціального кола, батьків та друзів.
Дослідженням того, як українські студенти долають ці труднощі, як
адаптуються до нових умов навчання за кордоном вивчали: О. Ареф’єв,
О. Біляковська,О. Вихованець,К. Гаврілова,Е. Яценко,Р. Ембрехт,Ж. Зайончковська,
Н. Крилова, С. Лебедева, О. Малиновська, Е. Нагайцева, Е. Письменна,
Ю. Чекушина, Е. Шпет, Т. Юдіна та ін [3, 4].
Всі хто має вирушити в іншу країну з нетерпінням чекають на цей момент,
проте окрім приємних моментів, на освітніх мігрантів можуть чекати і певні
труднощі. Усі студенти-новачки на початку свого навчання за кордоном
наражаються на безліч проблем, які спричинені новим мовним, соціальним,
культурним та академічним середовищем. Щоб якнайшвидше їх вирішити, потрібно
бути до них готовим.
На основі концепції відомого канадського крос-культурного психолога
Дж. Беррі було здійснено аналіз даних, виявлено притаманні українським студентам
практики (узвичаєні повторювані дії) адаптації. Соціопсихологічне поняття- освітня
міграція описує процес тимчасового переміщення осіб із метою здобуття освіти за
межами власного місця походження. Цей процес може здійснюватися в межах однієї
країни (міжрегіональна міграція) та між країнами (виїзд учня/студента за кордон).В
основі стратегій адаптації мігранта Дж. Беррі вбачає два виміри-прагнення –
підтримувати свою колишню культуру і приймати нову, також він виділяє
інтеграцію, асиміляцію, сепарацію та маргіналізацію.[1].
Дослідники виділяють наступні риси освітньої міграції: коротко-терміновість,
більш-менш чітко окреслений часовий проміжок перебування, а також мета переїзду
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– здобуття освіти за кордоном. До освітніх мігрантів належать особи, які здобувають
за кордоном вищу, післядипломну та іншу освіту [2, с. 233].
На сьогоднішній день окреслено чотири категорії основних проблем
українських студентів за кордоном, а саме:
– побутові (пошук роботи, житла, освоєння в місті, вартість життя, організація
часу);
– соціально-психологічні (сум за близькими та батьківщиною, необхідність бути
самостійним, знайти нових друзів);
– освітні (відмінності в цінностях освіти, вимогах до навчальних робіт, стосунках
викладач – студент);
– культурно-комунікаційні (не володіння чи низький рівень володіння місцевою
мовою, відмінності культур, різноманітність національного складу, особливості
місцевого менталітету) [4].
Проведений аналіз літературних джерел дозволяє виділити організації, які
сприяють перебігу процесу адаптації до умов навчання за кордоном української
молоді та надають допомогу та супровід з боку приймаючої сторони:
– місцеві діаспори;
– психологи при університетах;
– відділи роботи з іноземними студентами університетів;
– відділи організацій, які видали грант на освіту;
– різноманітні організації при університетах, що сприяють інтеграції студентів в
університетську спільноту[1].
Розглядаючи шляхи підвищення ефективності адаптаційних заходів на
структурному рівні, потрібно забезпечити входження освітнього мігранта в
спільноти:
– університетські;
– локальні (населеного пункту, де розташований університет);
– загальнодержавні.
Це допоможе уникнути конфліктів на різних рівнях між мігрантами та
місцевим населенням, а також може сприяти вибору студентом стратегії тимчасової
інтеграції як оптимальної, оскільки громада, що приймає, у такий спосіб забезпечить
пояснення правил та традицій, освітніх цінностей та норм, нарешті – орієнтування в
місті, а також допоможе у створенні нового кола спілкування.
Важливу роль у цьому питанні відіграють державна політика та ЗМІ. Окремо
слід наголосити на важливості компетентної роботи психологів та соціальних
працівників, які допоможуть освітнім мігрантам подолати перші психологічні кризи,
пов’язані з необхідністю бути самостійним, відірваністю від друзів та рідних та
високою інтенсивністю змін навколо них.
Отже, найбільшою групою проблем для українських студентів, котрі
навчаються за кордоном, є культурно-комунікаційні, а найменшою – проблеми в
галузі освіти. Українські студенти - мігранти поєднують інтеграцію в нову культуру
з підтриманням своєї культури (домінують практики підтримання зв’язку з
батьківщиною). Вочевидь, це дає змогу здійснювати культурну та інструментальну
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адаптацію до нового середовища, не надто знижуючи почуття психологічного
благополуччя, завдяки спілкуванню з рідними, друзями та земляками. Також велику
роль у полегшенні адаптації відіграють агенти, що допомагають адаптуватися на
місці (різні структури в університеті, місцеві діаспори, організатори стипендіальних
програм).
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У зв’язку з інтенсивною трансформацією сучасного суспільства за останнє
десятиліття значно змінилася організація соціально-культурної системи в Україні,
яка вплинула на всі сфери діяльності, водночас однією з найбільш чутливих до змін
виявилася туристична сфера.
Глобальні соціальні зміни сучасного світу вимагають від молоді вміння
адаптуватися до нових умов і, що більш важливо, здатності включатися в життя на
рівні суб’єкта соціальних змін. Яскравим показником перетворень, пов’язаних з
Євроінтеграційними процесами в державі саме індустрія туризму виступає
каталізатором розширення кола можливостей у студентства для пошуку
альтернативних шляхів самореалізації, що необхідно для збільшення варіантів
побудови успішної кар’єри в умовах відсутності стабільності.
На міжнародних туристичних ринках в сучасному світі домінують процеси
глобалізації та широкої інтеграції. Оскільки світ перебуває в постійному розвитку,
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то проблема визначення місця України в цих процесах є досить важливою [2, с. 18].
Сутність глобалізації полягає в тому, що великі корпорації об’єднуються для
ефективної роботи та досягнення визначених цілей й саме питання загострення
конкурентної боротьби, зростання числа злетів і падінь туристичних компаній
підштовхує їх керівників шукати високо-вмотивований та спрямований на
професійне зростання персонал.
Чимало країн завдяки туризму часто отримували змогу оздоровити всю
національну економіку. Туризм може виступати свого роду каталізатором
соціально-економічного розвитку для ключових галузей економіки та соціальної
політики, тому, перед українськими ЗВО постає питання у вихованні професійно
компетентного, мобільного, конкурентоспроможного молодого фахівця туристичної
галузі.
В умовах глобалізації сучасне суспільство вплетене у складну мережу
комунікаційних процесів, тенденції якого виступають каталізатором процесу кроскультурної комунікації, формуючи модерні форми туристичної діяльності. Саме
тому, на нашу думку, вітчизняному туризму потрібні нові гуманістично - орієнтовані
молоді лідери, носії потужного критичного мислення, вмотивовані на синергетичну
модель розвитку, здатні до продуктивного співробітництва на світовій туристичній
арені та продукування неординарних ідей, готові до прийняття рішень та несення
відповідальності за себе та свою діяльність [1].
Туризм вважається однією з найбільших у світі галузей економіки. Туристична
індустрія забезпечує 14 % валового національного продукту і щорічно збільшується
на 6 %. У багатьох країнах світу туризм є основною галуззю економіки. Туристів
приваблюють природні, історичні, культурні та релігійні пам’ятки, сприятливий
клімат, чудові пляжі, стабільне політичне і соціальне середовище тощо [4, с. 52].
Сьогодні Україна на крок від входу в Євросоюз, тому тепер нам потрібні
висококваліфіковані топ-менеджери та керівники. Заохочуючи студентів до
відповідальності та самоврядування ми виховуємо або розкриваємо в них лідерські
якості.
Важливість розвитку лідерських якостей студентської молоді в наш час є
беззаперечною. Визначення поняття «лідер» дав ще у 1948 р. англійський соціолог
Р. Стогділл: лідер – це людина, яка береться за справу сама або розподіляє завдання
між членами групи так, щоб кожен з них міг проявити ініціативу, це людина, яка
конкретно бачить мету та шлях її досягнення, а також має достатньо сил і
можливостей це зробити. Лідерство (англ. leader – провідник, ведучий, керівник)
виявляється у вмінні пробудити у співробітників мрію, до якої вони прагнутимуть
наблизитися, «вдихнути» в них необхідну для цього енергію [5].
Під лідерськими якостями студентів вищих навчальних закладів розуміємо
сукупність стійких характеристик особистості, які забезпечують ефективність
діяльності та допомагають особистості займати позицію лідера в групі,
проявляються в організаторських здібностях, умінні здійснювати значний вплив на
поведінку і настрій людей, бути прикладом для наслідування.
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До структури лідерських якостей студентів закладів вищої освіти належать
індивідуально-особистісний,
мотиваційний,
соціально-психологічний,
індивідуально-комунікативний, організаторський компоненти особистості та
комунікативна компетентність.
На основі опитування багатьох менеджерів, бізнесменів сучасності можемо
намалювати портрет сучасного, конкурентоспроможного менеджера туристичної
сфери, який:
• добре знає потреби клієнта і сприяє їх задоволенню;
• стимулює використання нестандартних підходів, запалює своїми ідеями
інших;
• бере на себе відповідальність тоді, коли інші собі цього не дозволяють;
• генерує нові ідеї, спрямовані на суттєві зміни;
• залучає у команду талановитих людей, вміє використовувати потенціал
кожного члена команди і ставиться до нього як до партнера;
• не тільки активно поновлює свої знання та вміння, а й створює умови для
поновлення знань членами команди;
• сміливо впроваджує нові технології;
• вміло усуває психологічні бар’єри між підрозділами, окремими людьми,
створює умови для доброзичливих взаємин між ними;
• формує корпоративну культуру в організації.
За період навчання в торговельно-економічному коледжі КНТЕУ, під час
вивчення спеціальних й загально гуманітарних дисциплін та проходження практики
у студентів вдосконалюється професійна мотивація – тобто бажання застосувати
свої знання, досвід, здібності в обраній професійній галузі.
Індустрія туризму у соціальному плані надає широкомасштабні можливості
для зайнятості за рахунок створення нових робочих місць задля задоволення потреб
туристів, завдяки йому розвиваються об’єкти та інфраструктура, в яких
враховуються національна культура, політика, історія, традиції тощо. У цілому
соціальне становище держави визначається тим, наскільки населення має
можливість пересуватися із одного місця у друге з метою відпочинку, освіти,
підвищення кваліфікації, з релігійними та діловими цілями [3, с. 51].
Туристична сфера здійснює істотний вплив на соціальне становище держави
та її регіонів. Вона не тільки залучає більшість галузей, таких як: сільське
господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, легка і важка промисловості,
комунальне господарство, культура, мистецтво тощо, а й сприяє їх розвитку.
Отже, формування лідерських якостей працівника туристичного бізнесу
відбувається під впливом його вроджених здібностей, а також постійної
наполегливої праці над собою, практичного досвіду та набутих знань. Проте слід
зазначити, що яким би визначним талантом від природи не володів працівник, лише
постійне самовдосконалення, сучасний науковий підхід до керівництва може
принести позитивний результат в управлінській діяльності та вивести підприємство
на якісно новий рівень розвитку[4].
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КЛІЄНТЦЕНТРОВАНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ У СФЕРІ
ТОРГІВЛІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ
Сучасні зміни в соціальній, економічній, культурній сферах, процеси
інтеграції України в європейський простір зумовлюють нові вимоги до розвитку
комунікативних компетенцій фахівця сфери торгівлі.
Діяльність покупців на ринку не обмежується набором економічних операцій.
Вона повинна регулюватися визначеними нормами та стандартами поведінки.
Проблема етики споживання на сьогодні є не менш актуальною ніж проблеми етики
бізнесу та корпоративної культури. Покупець перестає бути просто пасивним
споживачем товарів і послуг, він починає оцінювати продукцію не лише з точки зору
її вигідності, корисності чи привабливості, але й з точки зору її етичності.
У західних країнах питання етики споживання обговорюється вже не одне
десятиліття, воно органічно пов'язано з проблемою етики маркетингу та
організаційної культури. На жаль, в Україні проблема етичності споживання
обговорюється недостатнім чином. Більшість вітчизняних споживачів поки не
усвідомили, що у покупця є не лише права, але й обов'язки. Практичними
завданнями дослідження є популяризація моральних принципів споживання товарів
і послуг, висвітлення етичних зловживань виробників продукції, підвищення рівня
споживчої культури населення [5].
Дослідженням особливостей етики споживання займаються такі зарубіжні
вчені: Ж. Бодріяр, Д. Белл, Ф. Котлер та інші. Серед українських вчених питанням
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етичного маркетингу цікавляться: І. Решетнікова, А. Войчак, Т. Шталь, О. Тищенко,
І. Романенко та інші [1, 2, 4, 5].
Під етикою споживання розуміємо сукупність принципів поведінки
споживача та підприємця на ринку, які відповідають нормам традиційної моралі. Під
етичним споживанням – споживчий процес, який відповідає етичним принципам.
Під перспективами розвитку – майбутні особливості споживання товарів та послуг
[4].
Як вже зазначалось, у кожного споживача є права і обов'язки, проте якщо
права здебільшого закріплені законодавчо, то обов'язки частіше регулюються
моральними нормами. Специфіка споживання в тій чи іншій країні обумовлюється
культурними особливостями, релігійними принципами, економічним становищем,
проте можна виокремити універсальні принципи етичного споживання, а саме:

принцип дбайливого ставлення до довкілля;

принцип дотримання прав людини;

принцип милосердного ставлення до тварин;

принцип підтримки вітчизняного товаровиробника;

принцип доброзичливого ставлення до інших споживачів [1, 2].
На жаль, для багатьох транснаціональних корпорацій дотримання прав
етичної поведінки залишається теоретичною абстракцією. Діяльність таких
надпотужних організацій дуже складно обмежити адміністративними методами,
проте широкий публічний розголос підтверджених даних про неетичну поведінку
корпорацій може призвести до серйозних проблем для них.
На сьогодні найбільшою проблемою процесу споживання є його надмірність,
а також кричуща нерівномірність між споживанням розвинених країн та країн так
званого третього світу. Останні опинились у ролі гравців, яким, принаймні на
сучасному етапі, не судилось досягти виграшу, оскільки глобальна економічна
система допомагає процвітати лише обраній частині людства [3].
У багатьох країнах система стимулювання збуту побудована таким чином,
щоб якомога більше знизити рівень критичного сприйняття споживача. Зокрема
поєднання процесу купівлі товарів і послуг та розваг у великих торгівельних центрах
применшує здатність до аналізу купівельної поведінки. У споживанні починає
реалізовуватись не лише об'єктивно-практична потреба, але й психологічна. При
цьому "ілюзорні" споживчі потреби відіграють роль додаткового тягаря для
соціальної та екологічної сфери.
Принципи етичного споживання здебільшого реалізуються при досягненні
суспільством певного рівня добробуту. У кризові періоди розвитку, зокрема під час
воєн, стихійних лих, епідемій тощо, у багатьох споживачів проявляються риси,
непритаманні їм за нормальних умов. Домінуючими стають фізіологічні потреби,
поведінка багатьох людей обумовлюється біологічними імпульсами. Основними
рисами споживання у кризових умовах є: агресивна конкуренція між покупцями,
прагнення приховати від інших джерело отримання благ, нерозбірливість у
споживанні. Переважна більшість країн переживала такі складні етапи розвитку,
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коли споживання ставало життєвою необхідністю, а не джерелом задоволення
психологічних потреб [3].
Для України характерним є низький рівень комунікативної культури в
торгівельній сфері. Це обумовлено рядом причин, зокрема:

Історичними особливостями - українські споживачі тривалий період жили за
умов товарного дефіциту. Звичка боротися за отримання потрібних речей,
складність їх одержання призводила до того, що споживачі не ставили особливих
вимог до якості продукції.

Низьким рівнем просвітницької діяльності - вітчизняні споживачі
отримують мало інформації щодо безпечності тих чи інших товарів, їх вмісту,
репутації компанії виробника, впливу продукції на довкілля тощо. Разом з тим
докладаються певні зусилля для інформування населення щодо шкідливості
окремих видів продукції.

Відсутністю ефективного законодавства - в Україні невідпрацьовані правові
механізми дотримання прав споживачів, не всі виробники звикли дотримуватись
етичних правил ведення бізнесу. Кілька показових судових процесів над
порушниками етичних принципів господарювання призвели б до позитивного
ефекту.

Відсутністю досвіду масового бойкоту продукції. На відміну від споживачів
західних країн, українські покупці ніколи до недавнього періоду не здійснювали
широкого бойкоту окремих товарів чи послуг. Лише трагічні події в країні змусили
багатьох споживачів відмовитись від продукції країни-агресора [4].
Насправді, цей досвід є хорошим підґрунтям для розвитку етичного
споживання в Україні, коли вирішальним чинником при купівлі товару чи послуги
будуть не економічні вигоди, а моральні принципи.
Низьким рівнем екологічної культури - населення України тривалий час живе
з переконанням, що наша країна багата на природні ресурси, що наш екологічний
потенціал дозволить забезпечити не лише власні потреби, але й потреби інших країн.
Багато людей дотепер вірить у високу родючість українських грунтів, у великий
потенціал лісового, водного та рибного господарства. Насправді, ресурсний
потенціал України вичерпується зі злочинною швидкістю.
Отже, перспективою розвитку комунікативної культури працівників
торгівельної сфери в Україні повинно стати створення загальнодержавного руху за
дотримання етичних принципів споживання. Поточна ситуація в країні, незважаючи
на всю її трагічність і складність, дає надію на відкриття нових можливостей для
нашого суспільства. За останній період значна частина українських покупців
продемонструвала високу свідомість, патріотизм, прагнення захистити свою країну,
згуртованість та творчість.
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ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРІЇНІ
На сьогоднішній день найзручнішим способом відпочинку, оздоровлення та
пізнання навколишнього світу є туризм. В систему туристичних заходів щорічно
включаються десятки мільйонів людей. Разом з тим, дослідженню туризму як
соціальному інституту, зокрема для людей з інвалідністю було приділено мало
уваги.
Туризм для осіб з обмеженими фізичними можливостями набуває все більшого
поширення у світі. відомо, що кількість туристів такої категорії становить 10% всіх
мандрівників. люди з особливими фізичними потребами починають справедливо
вимагати від суспільства відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресурсів –
в тому числі до відпочинкових зон, туристичних маршрутів, цікавих об'єктів
архітектури та природи, парків, пляжів. Люди з обмеженими фізичними
можливостями все частіше, самі або при допомозі волонтерів громадських
організацій, організовують пізнавальні поїздки, екскурсії, табори, змагання. Але
перед цією категорією користувачів туристичних послуг стоїть питання адаптації
туристичних маршрутів. Туристичними агенціями ведеться збір інформації та
пропозицій до туристичних маршрутів для людей з обмеженими фізичними
можливостями. управління з питань туризму просить врахувати в розробці
туристичних маршрутів потреби даної категорії туристів та специфіку туристичного
обслуговування.
Проблема інклюзії є вкрай актуальною, її розглядали у своїх працях:
С. Богданов, Г. Гаврюшенко, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук. Питанням розвитку
туризму присвячено праці М. Біржакова, І. Захарової, В. Квартального [1, с.230].
Згідно законодавствам, прийнятим в кожній країні, будь-яка людина має
права, які забезпечують захист гідності та свободи кожного окремого громадянина.
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одним з основних особистих прав людини є свобода пересування та вибору місця
життя, яке встановлює право людини безперешкодно пересуватися територією
країни, обирати своє місце життя та перебування, лишати країну та повертатися до
неї. також воно включене до загальної декларації прав людини, прийнятої
генеральною асамблеєю ООН в 1948 року [4].
Поточна економічна та соціально-політична ситуація в Україні сприяють
росту кількості осіб з обмеженими можливостями. Низький рівень фінансування
інвалідного спору, зниження завдань екологічного захисту та низький рівень
розвитку інфраструктури є перешкоджаючими факторами включення таких людей в
усі можливі аспекти соціального життя.
За попереднім моніторингом в Україні людей з особливими потребами
близько 15%, в рамках нової ініціативи планується створити туристичні маршрути
історичними об'єктами Україні, проте наразі є певні труднощі в реалізації даного
проекту:

нерозвинена інфраструктура, дуже багато місць, особливо музеїв, не обладнані
пандусами чи поручнями для людей з інвалідністю.

відсутність кваліфікованих кадрів, які можуть працювати з такою категорією
населення [4]
Зокрема, необхідно зауважити, що під терміном «люди з обмеженими
життєвими можливостями» маються на увазі не лише особи, які мають інвалідність,
але й особи, які не мають інвалідності, але у них є ті чи інші відхилення, що
знижують їх функціональні можливості. в залежності від фізичного стану людей з
обмеженими фізичними можливостями споживачів туристського продукту
поділяють на 2 категорії:
1 категорія — туристи з обмеженими можливостями пересування (в тому числі,
інваліди-візочники);
2 категорія — туристи з обмеженими можливостями сприйняття навколишнього
світу (погано бачать, незрячі, глухі) [2, с. 5].
Якщо звернутися до історії, цей вид туризму з’явився в 70-х роках минулого
століття і розвивався в громадських організаціях осіб з обмеженими можливостями
. складність розвитку цього виду туризму полягає в неповноті нормативної бази,
відсутності системи методичного супроводу, системи підготовки інструкторівфахівців з роботи з цією категорією туристів.
Туризм для осіб із інвалідністю - поняття досить широке, що поєднує в собі
різні види туризму. Інклюзивний туризм включає наявність спеціальних зручностей,
створених для інвалідів на пляжах, в готелях і транспорті, особливо важливо для
інвалідів на візках, відпочивати, їздити на екскурсії, нарівні зі здоровими людьми.
Найбільше туристичних фірм які надають послуги для людей з різними фізичними
вадами, зосереджено у США та Європі.
Світовий досвід інклюзивного спорту і туризму свідчить про доступність, при
певних умовах, цих форм активного відпочинку для осіб з особливими потребами.
На сьогодні дбайливе ставлення до оточуючого середовища є важливою соціальною,
державною і міжнародною задачею, вирішення якої створює потужну мотивацію
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для соціальної активності різних верств населення. Залучення інвалідів до
вирішення екологічних проблем шляхом участі у екологічних подорожах на
вітрильних човнах може бути потужним інструментом їх ресоціалізації.
Згідно вимог прийнятих ETAN доступний для осіб з інвалідністю туризм
повинен включати: безбар'єрні напрямки: інфраструктура та споруди; транспорт:
повітряний, сухопутній і на морі, підходить для всіх користувачів; висока якість
послуг: досягнута навченим персоналом; розваги, виставки, атракціони: дозволяє
усім брати участь у подіях; маркетинг, системи бронювання, веб-сайти і послуги:
інформація доступна для всіх [3].
В Україні в рамках заходів, спрямованих на розвиток інклюзивного туризму,
передбачається створення активу людей, які будуть займатися пошуком рішень для
проблем в туристичній галузі та налагодження співробітництва з українськими
туроператорами.
Таким чином, включення питань туризму людей з інвалідністю в національні
стратегії стійкого розвитку цієї галузі дасть гарантію того, що туристські послуги є
інклюзивними та доступними для кожної людини. на сьогодні в галузі туризму вже
визнано, що люди з інвалідністю мають рівні права на отримання туристських
послуг через незалежність у подорожах, наявність доступних сервісів та
інфраструктури, послуги кваліфікованого обслуговуючого персоналу, надійну
інформацію та інклюзивний маркетинг. оскільки попит на доступний туризм
зростає, він розглядається скоріше як можливість, а не обов’язок.
Активні способи діяльності, особливо ті, які мають соціальну цінність є одним
із найефективніших методів ресоціалізації. Тому, на нашу думку, туризм для людей
з інвалідністю (інклюзивний туризм - вид рекреаційного туризму, розрахованого на
людей з обмеженими фізичними можливостями), є порівняно новим та соціально
значимим напрямком туристичної діяльності, адже для стабільного розвитку сфери
туризму, необхідно підтримувати ідею доступного туризму, оскільки він приносить
користь усім.
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