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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Загальний сенс поняття «гостинність» зводиться до люб'язного прийому
гостей і відвідувачів, привітному відношенню до них. Таким чином, цей термін
включає в себе як багатогранні процеси виробництва і надання послуг, з проявом
персонального уваги по відношенню до клієнтів (відвідувачам, туристам), так і
здатність відчувати, а часом і передбачати їх побажання і потреби.
На думку Дж. Уокера, індустрія гостинності об'єднує туризм, готельний і
ресторанний бізнес, громадське харчування, відпочинок і розваги, організацію
конференцій і нарад.
Крім того, не можна не звернути уваги і на те, що в сучасних ринкових умовах
під індустрією гостинності мається на увазі повномасштабний бізнес, спрямований
на забезпечення гостей житлом, харчуванням та напоями, а також організацію їх
дозвілля.
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі, присвяченій проблемам
туризму і гостинності, можна зустріти широке розмаїття визначень терміна
«гостинність», загальний зміст яких зводиться до підприємницької діяльності,
заснованої на вмінні і мистецтві приймати клієнтів - споживачів послуг готельного,
туристичного, екскурсійного, ресторанного та інших форм і видів бізнесу.
Таким чином, «гостинність» є більш широким поняттям, ніж «туризм», так
як воно спрямоване на задоволення потреб споживачів в цілому, а не тільки одних
туристів. Разом з тим обидва цих поняття необхідно розглядати в комплексі,
оскільки за своєю суттю вони є взаємопов'язаними. Туристи є потенційними
споживачами, у яких формуються бажання, що трансформуються в потреби, і
мають безпосереднє відношення до їх подорожей.
Гостинність - це сукупність професійних сфер діяльності, функціонування
яких спрямоване на систематичне поліпшення якості в обслуговуванні клієнтів при
наданні їм туристських, готельних, ресторанних, розважальних, екскурсійних,
транспортних, сервісних та інших видів послуг тощо.
До тенденціям розвитку підприємств індустрії гостинності, які мають
поширення в останнє десятиліття, слід віднести:
• поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозицій;
• утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів;
• розвиток мережі малих підприємств, впровадження в індустрію гостинності
нових комп'ютерних технологій.
Поряд з традиційними повносервісними готелями і ресторанами з'являються
спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих послуг.
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Спеціалізація підприємств буває найрізноманітнішою. Готелі можуть
орієнтуватися на обслуговування представників певного сегмента туристського
ринку, наприклад, на автомобілістів (мотелі), клієнтів, що присвячують свою
відпустку відпочинку на морі, або катання на гірських лижах тощо.
Сучасні тенденції розвитку сфери гостинності вимагають створення
механізму, який дозволятиме активізувати розвиток вітчизняної сфери гостинності.
Із цією метою необхідно визначити головні напрями державної політики у сфері
гостинності.
Тобто необхідно розробити організаційні, економічні, та технологічні заходи
для підвищення конкурентноспроможності сфери гостинності.
Беручи до уваги, що розвиток сфери гостинності відбувається в умовах
конкурентної боротьби, з метою максимального залучення туристів, споживачів
необхідно пропонувати як варіанти:
- низький рівень цін;
- високу культуру обслуговування;
- широкий асортимент послуг;
- імідж закладу сфери гостинності;
- високу кваліфікацію персоналу;
- гнучку політику знижок тощо.
Як свідчить досвід розвинутих країн, проекти щодо розвитку сфери
гостинності включають будівництво і модернізацію аеропортів, доріг, вокзалів,
реставрацію культурних пам’ятників, створення музеїв та інформаційних центрів,
тобто сприяють загальногосподарському та соціально-культурному розвитку
країни. Разом із цим забезпечується стійке зростання доходів загальнодержавних і
місцевих бюджетів.
Для поліпшення ситуації в розвитку сфери гостинності необхідно
забезпечити умови для залучення в цю сферу інвестицій, у тому числі іноземних,
активізувати господарську структуру як України в цілому, так і в першу чергу
регіонів; сформувати чітку систему пріоритетів в сфері гостинності кожного
регіону; стимулювати розвиток наукового і бізнесового туризму, що, в свою чергу,
передбачає будівництво конгрес-готелів, системи виставкових центрів, має бути
забезпечено використання сучасних технологій в обслуговування споживачів,
туристів.
На тлі бурхливого розвитку світової сфери гостинності закономірно постає
питання про місце України на світовому ринку послуг у сфері гостинності. Слід
зазначити, що наша держава об’єктивно має всі передумови для інтенсивного
розвитку як внутрішнього, так й іноземного туризму для розвитку сфери
гостинності: особливості географічного розташування та рельєфу, сприятливий
клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного
потенціалів.
Розвиток сфери гостинності є не лише джерелом валютних надходжень, а й
важливим чинником розширення ринку робочих місць, особливо у регіонах зі
слаборозвиненою промисловістю. Адже кожне нове робоче місце, створене,
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наприклад, у сфері туризму, зумовлює формування до 20 робочих місць в інших
сферах діяльності, зокрема в транспортній, побутовій, житлово-комунальній
сферах, а також в торгівлі, в готельному та ресторанному господарстві.
Таким чином, завдяки розвитку сфери гостинності не лише зростають доходи
від продажу путівок, а й додаткові доходи від сфер діяльності, пов’язаних із
туризмом; збільшуються доходи місцевих бюджетів; розвивається малий бізнес;
розширюється мережа об’єктів торгівлі, готельного, ресторанного бізнесу тощо.
Тому доцільним є подальший розвиток сфери гостинності, зокрема кожної її
ланки. А це означає, що вдосконалення нових технологій у сфері гостинності,
впровадження нових видів і форм обслуговування буде служити важливим
чинником підвищення добробуту населення, позитивних змін в економіці,
необхідною передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків України.
Наприкінці, коротко окреслю головні стратегічні напрямки розвитку
освітньої діяльності щодо підготовки кадрів для сфери гостинності.
Найперше – це створення лабораторій для теоретичної підготовки та
практичного відпрацювання компетентностей. Друге – це тісна співпраця із
стейкголдерами, а також надання першого робочого місця, спільного розроблення
освітньо-професійних програм навчання. Третє – співпраця з практикамипартнерами для читання лекцій та наукового супроводу.
Список використаних джерел
1. Куценко В.І. Соціальний вектор соціально-економічного розвитку.
Наукове видання. – К.:НВП «Видавництво «Наукова думка», 2010. – 674 с.
2. Актуальні проблеми регіональної політики в Україніта шляхи її
розв’язання / Б.М. Данилишин, Я.Б. Олійник // Україна: географічні проблеми
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Заверуха Н . М., викладач-методист,
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ,
м. Київ, Україна
WELLNESS-ІНДУСТРІЯ – ШЛЯХ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У
СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
За останні два десятиліття індустрія гостинності зазнала величезних змін.
Подорожі та туризм є однією з найбільш швидко зростаючих галузей у світі, на неї
припадає 10,4% світового ВВП та створення кожного з п’яти нових робочих місць.
Визначимо п’ять нових тенденцій, які формують майбутнє індустрії
гостинності:
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1. впровадження нових технологій (мобільний вхід без ключа, технологія
розумної кімнати тощо);
2. використання автентичного місцевого досвіду;
3. персоналізація;
4. екологічність;
5. здоров’я (велнес).
Майбутнє індустрії гостинності все більше формується глобальними рухами,
різними галузями та очікуванням гостей, усі п’ять тенденцій вказують на майбутнє,
яке більш сфокусоване на гостях та їх індивідуальних уподобаннях і очікуваннях.
Більш детальніше розглянемо таку сферу туризму, як велнес, яка належить
до оздоровчого туризму. Оздоровчий туризм - це форма туризму, яка складається
з туристів, котрі подорожують в інші країни для отримання медикаментозного
лікування або допомоги. Він включає всі послуги, пов'язані з туризмом, такі як
транспорт, проживання та гостинність. Оздоровчий туризм складається з:
1. медичного туризму;
2. wellness-туризму (туризм для зміцнення здоров'я);
3. курортного туризму (курорти, що поєднують в собі медичні та оздоровчі
компоненти).
Всі ці три компоненти різні, але перетинаються.
Термінологічно дискусія щодо визначення оздоровчого, велнес туризму ще
не завершена [1]. Точного еквівалента в українській мові йому немає. Wellness – це
термін, який означає стан фізичного й душевного благополуччя, гармонійний стан
тіла та душі, відновлення сил організму через активну оздоровчу діяльність [2].
Головне завдання Wellness – запобігання та профілактика хвороб, а також ознак
старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. Wellness – це благополуччя людини в усіх
сферах її життя: духовній, соціальній та фізичній.
Велнес-туризм, зокрема, є широким поняттям і його значення залежить від
культури та географії. В ЄС, наприклад, на півдні Європи велнес-туризм пов'язаний
з морем, середземноморським харчуванням і повільнішим темпом життя. У
Скандинавії велнес базується на таких видах активного відпочинку, як прогулянки
та плавання. Визначення оздоровчого Wellness-туризму різниться і водночас
переплітається з дефініціями медичного та курортного туризму.
За визначенням Глобального Інституту Велнесу (Global Wellness Institute)
загальна сума доходів від велнес-туризму є сукупністю усіх витрат туристів,
міжнародних та внутрішніх – включаючи витрати на проживання, харчування та
напої, діяльність та екскурсії, шопінг та внутрішній транспорт тощо [3].
В останньому звіті Global Wellness Economy Глобального Інституту Велнесу
визначено, що загальні витрати на оздоровлення в 2018 році склали 4,5 трильйона
доларів [3]. В цю суму ввійшли витрати на:
 особисту гігієну, красу та засоби проти старіння (1,083 млрд. дол. США);
 здорове харчування, харчування та втрату ваги (702 млрд. дол. США);
 велнес туризм (639 млрд. дол. США);
 фітнес і тіло (595 млрд. дол. США);
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профілактичну та персоналізовану медицину та охорону здоров'я (575 млрд. дол.
США);
 традиційну медицину (360 млрд. дол. США);
 спа послуги (119 млрд. дол. США);
 термальні / мінеральні джерела (56 млрд. дол. США);
 інші велнес послуги (182 млрд. дол. США).
Мандрівники все частіше чекають від свого житла більше, ніж просто зручне
ліжко. Багато відпочиваючих шукають курорти та готелі, які забезпечують досвід
здорового способу життя, надаючи:
 фітнес-центри;
 сауни:
 в номері фітнес-обладнання;
 системи очищення повітря;
 варіанти здорової їжі та напоїв тощо.
За даними Глобального Інституту Велнесу, витрати на оздоровчий туризм
зростають на 6,5% щорічно, що удвічі більше, аніж туризм загалом (3,2%).
Прогнозується, що темпи зростання велнес туризму зростуть до 7,5% щорічно і
сягнуть 919 млрд. дол. США у 2022 році.
Результати багатьох досліджень показали, що більшість закладів гостинності
України працюють за традиційними формами роботи, а саме спектр лікувальнооздоровчих послуг мінімальний. Більшість закладів немає гнучкої системи
обслуговування щодо харчування, надання оздоровчих процедур та інше.
Враховуючи світовий тренд до зростання витрат на велнес-туризм, з однієї
сторони та на пандемію коронавірусу з іншої, що може призвести до зростання
внутрішнього туризму, готельєрам має сенс звернути увагу на збільшення
комплексу послуг для гостей підприємств готельного типу за рахунок включання
послуг загальнооздоровчого комплексу. Йдеться про симбіоз готельного бізнесу та
індустрії краси і здоров’я, результатом якого може стати перепрофілювання
звичайних готелів у велнес-готелі та готелі з велнес-центрами.
Розбудова національної інфраструктури послуг, впровадження оздоровчих
інноваційних та інформаційних технологій, зростання тривалості життя при
одночасному зменшенні доходів, ставатимуть драйверами росту внутрішнього
ринку послуг охорони здоров’я й стимулюватимуть запит на оздоровчий туризм.
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ЯКІСНІ ПОСЛУГИ – СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ
ГОСТИННОСТІ
У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується
інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно
зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг.
Послуга - не тільки результат безпосередньої взаємодії виконавця та
споживача, а й також особиста діяльність виконавця, спрямована на задоволення
потреб споживача [1].
Здатність задовольняти потреби та очікування клієнтів сьогодні не
гарантують того, що готельні підприємства будуть в змозі забезпечувати це в
майбутньому. Тому, постійне підвищення якості послуг в сфері гостинності є
актуальним і своєчасним завданням.
В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельного
та ресторанного бізнесу при обслуговуванні гостей, уже сьогодні, прагнуть
забезпечити високий рівень комфорту проживання, постійно підвищують рівень
сервісного обслуговування клієнтів. Пропонують широкий набір додаткових та
супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі послуги,
послуги бізнес-центру, поштово-телеграфні, послуги щодо організації дозвілля,
послуги прокату, банківські послуги тощо. Але це недостатньо для того, щоб
зробити різкий прорив на якісно високий рівень гостинності в світі [2].
Термін «гостинність» був уведений європейськими експертами конфедерації
національних асоціацій готелів і ресторанів (ХОТ- РЕК), утвореної у 1982 році.
Крім того гостинність є одним із фундаментальних понять цивілізації. І вже
давно у розвинутих країнах перетворилася на індустрію, у якій зайнято багато
мільйонів професіоналів. Наприклад, американці об’єднують у цій індустрії всі
споріднені галузі економіки, що спеціалізуються на обслуговуванні мандрівників
через спеціалізовані підприємства: готелі, ресторани, туристичні агенції,
національні парки, парки культури і відпочинку тощо.
Роком народження професій гостинності у США вважається 1956 p., коли
кількість працівників, зайнятих у сфері послуг, перевищила кількість робітників,
зайнятих у виробництві. У США індустрія гостинності є другою за значенням
роботодавцем, що надає робочі місця для понад десяти мільйонів осіб. У багатьох
високорозвинених країнах світу (Італії, Франції, Швейцарії, Австрії та ін.) це ще і
найважливіша галузь економіки [3].
У нашій країні готельно-ресторанний бізнес, на жаль, із багатьох причин не
досяг такого розвитку, як в Америці чи в розвинутих країнах Європи. До того ж
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вивчення економічних і управлінських основ його ще не стало самостійною
галуззю економічної науки, а менеджменту й маркетингу послуг гостинності тільки
останнім часом почали навчати на університетському рівні.
Індустрія гостинності, це перш за все, індустрія різноманітних послуг. Вона
орієнтована на споживача (клієнта, гостя), задоволення потреб якого є кінцевим
результатом ділової активності підприємства Найвагомішими складовими
індустрії гостинності світу залишаються, як і раніше, готельний та ресторанний
бізнес.
Деякі вчені стверджують, що гостинність, з наукової точки зору, визначає
систему заходів і порядок їх здійснення з метою задоволення самих різноманітних
побутових, господарських і культурних запитів гостей, їх завбачливого
обслуговування наданням низки послуг.
Тому найвищою метою ділової активності у сфері гостинності є
задоволення потреб клієнта, і тільки потім - збільшення доходів підприємства.
Справжні прибутки - це результат доброї організації готельного і ресторанного
бізнесу, а не самоціль. Якщо рівень обслуговування задовольняє клієнта, він
сплатить за надані послуги в майбутньому. Не тільки повернеться до цього готелю
а й порадить даний заклад своїм знайомим і друзям..
На даний момент в Україні залишається актуальним питання підвищення
якості готельних послуг. Орієнтуючись на європейські стандарти, необхідно
забезпечити належний рівень обслуговування, відповідність отримуваного та
очікуваного, згідно світових стандартів обслуговування.
Для оцінки якості наданої послуги для споживача важливим залишається
ступінь його задоволеності. При високій якості готельних послуг для гостя - це
бажання повернутися ще раз, оскільки враховуються його інтереси, та сприяння
залученості більшої кількості гостей до готелю [4].
Перш за все, розуміння факторів і причин, які надалі будуть впливати на
формування споживчих цінностей, зможуть дати гарантії того, що сучасні
менеджери готельних підприємств задовольнять потреби вимогливих гостей
З попередніх проблем випливає наступна – невідповідність цін рівню якості
готельних послуг. Вартість проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує
вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи. Це зумовлено
неналежним державним регулюванням цієї сфери. Насамперед відсутній
державний орган з обліку готелів та інших закладів розміщення, регулювання та
контролю за їх діяльністю.
Тому, пріоритетним напрямом розвитку сфери готельних послуг є
доведення їх якості до міжнародних стандартів, впровадження нових видів і форм
обслуговування, що дозволить у більш повному обсязі задовольнити потреби
клієнтів.
Лише те підприємство, яке зуміє належним чином організувати надання
послуг, дотримуючись законодавчо-правових актів, стандартів, і враховуючи
специфічні особливості послуг, буде стійким та конкурентноздатним на ринку
послуг.
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Останніми роками готельний ринок характеризується зростанням
пропозиції при одночасному скороченні попиту на готельні послуги, що
призводить до посилення конкуренції.
Одним із основних напрямів формування стратегічних конкурентних
переваг в готельному бізнесі є надання послуг більш високої якості в порівнянні з
конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надання таких готельних послуг, які не
тільки задовольняли б, а навіть перевершували очікування цільових клієнтів Якість
є важливим інструментом у боротьбі за ринки просування і продажу готельних
послуг. Саме якість забезпечує конкурентоспроможність готельних послуг.
Безумовно, підвищення якості обслуговування пов’язане з витратами.
Проте вони окупляться завдяки одержаному прибутку. Стати лідером на ринку
неможливо без розробки і освоєння нових готельних послуг (модифікованих,
поліпшених). Вкладання капіталу в управління якістю призводить врешті-решт до
збільшення доходів внаслідок запобігання недолікам в обслуговуванні і
пред’явлення претензій, підвищення рівня задоволеності гостей і підвищення рівня
ефективності управління і діяльності готельного бізнесу в цілому[5].
Велику роль в наданні якісних послуг в українських готелях, їх успішної
конкуренції на світових ринках покликані зіграти спеціальні конкурси. Різного
роду конкурси з присудженням їх переможцям почесних нагород широко
використовуються в світовій практиці.
Для того, щоб бути рентабельним на ринку сфери послуг обов’язково і
незаперечно потрібно постійно підтримувати якість обслуговування на належному
рівні, своєчасно усувати недоліки у наданні готельних послуг та розробляти
концепції покращення обслуговування.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Сфера гостинності на сьогоднішній день – один з ключових та вирішальних
факторів успішного розвитку туристичної галузі. В сучасних ринкових умовах під
сферою гостинності маємо на увазі діяльність, спрямовану на забезпечення
туристів житлом, харчуванням, а також надання екскурсійних, транспортних
послуг, організацію дозвілля. Наявність гостинності стає важливою конкурентною
перевагою в туристичному бізнес-середовищі та невід’ємною частиною туризму.
Дослідженням сутності сфери гостинності, проблем, історії становлення та
розвитку займалися С. П. Кузик, О.О. Любіцева М.П. Мальська, І.Г.Пандяк та ін.
У своїх працях Т.І. Ткаченко визначив основні аспекти сталого розвитку
індустрії туризму. Питаннями щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності
підприємств у сфері індустрії гостинності присвячено ряд наукових досліджень
відомих закордонних та вітчизняних авторів, таких як Л. Азоєв, І. Зулькарнаєв, Ф.
Котлер, Ж. Ж. Ламбен, В.С.Мазур, І. Ліфіц, І. Спірідонов, А. Яновський та ін.
У сучасних літературних джерелах можна знайти такі терміни, як
«гостинність», «готельна індустрія», «індустрія гостинності», «сфера
гостинності». Американський дослідник Дж. Уокер вважає, що гостинність давно
перетворилася на індустрію, у якій зайнято багато мільйонів професіоналів. Він
зазначає, що ринок індустрії гостинності, відкритий і конкурентний, справляє
значний тиск на індустрію, сприяє поліпшенню якості громадсько-побутових
послуг [5].
В той же час, сфера гостинності – це нова, комплексна сфера професійної
діяльності людей, зусилля яких спрямовані на задоволення різноманітних потреб
клієнтів (туристів), та яка поєднує туризм, готельний і ресторанний бізнес, супутні
туристичні послуги. Дане поняття можна пояснити як надання послуг з проявом
персональної уваги до туриста, здатність відчувати його потреби, побажання та
уміння формувати позитивні емоцій та незабутні враження.
Країни, які приділяють велику увагу індустрії гостинності, мають суттєві
доходи від розвитку туристичної галузі. Індустрія гостинності змінює також
політичну мапу світу. Регіони, які отримують найбільше прибутку від
туристичного бізнесу, починають відчувати себе обраними, кращими за інші
регіони країн. Саймон Анхольт – всесвітньо визнаний авторитет в галузі вивчення
брендів країн, регіонів і міст, туризм називає однією з вагомих складових при
оцінці бренду країни.
Готельне господарство є фактично основною складовою індустрії
гостинності, котра в останні десятиліття демонструє стійкі тенденції до зростання.
Серед основних мотивуючих чинників називають: інтернаціоналізацію бізнесу, що
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розширює кордони сфери подорожей; зростання світового рівня економічного
добробуту населення, що сприяє збільшенню споживчих витрат на туристичні
подорожі; розвиток транспортної інфраструктури (зокрема авіаційної);
удосконалення рекламного ринку та пабліситі тощо.
Одним їх факторів конкурентоспроможності у сфері індустрії гостинності є
вміння підприємств показати себе з кращого боку, виявити та задовольнити
потреби споживачів. Посилення уваги до туриста у сучасних суспільноекономічних
відносинах,
насамперед
у
сфері
послуг,
актуалізує
термін «гостинність», відображає його сутність.
До тенденцій розвитку світової індустрії гостинності слід віднести:
 поглиблення спеціалізації. Поряд з традиційними повносервісними готелями
і ресторанами з'являються підприємства, які спеціалізуються на
обслуговуванні представників певного сегмента (автомобілістів, любителів
гірського, екологічного туризму та ін.).
 персоніфікація обслуговування, повна концентрація на запитах і потребах
клієнтів;
 розвиток міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів, а також створення
готельних асоціацій, спілок, міжнародних урядових та неурядових
організацій;
 широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних
технологій, зокрема використання інтернет-ресурсів, інтернет-технологій і
сучасних комп’ютерних систем бронювання й резервування.
Застосування інтернет-технологій стає одним з найактуальніших завдань у
розвитку індустрії гостинності. Сьогодні забезпечення конкурентоспроможності
бізнесу можливе за допомогою впровадження провідних інформаційних
технологій, що сприяють осучасненню ведення ділової активності.
До сучасних тенденцій також відносять розвиток соціальних медіа та
вдосконалення пошукових програм. За даними міжнародної організації World
Travel Market, в 2015 р. 84% опитаних мандрівників повідомило, що при виборі
туристської дестинації, засобів розміщення та інших послуг під час подорожі
довіряють відгукам, залишеним у соціальних мережах іншими туристами, причому
впродовж останніх чотирьох років цей показник зріс на 15%. Статистичні дані
демонструють високі темпи поширення соціальних медіа в туризмі та свідчать про
суттєві зміни в інформаційно-комунікаційному середовищі.
Орієнтуючись на прогнози Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) до
2020 року кількість подорожуючих мала б зрости до 1,6 млрд чоловік за рік, тобто
передбачалося збільшення туристичних прибуттів у 2,4 рази порівняно з 2000
роком. Лідерами за кількістю туристичних прибуттів ВТО називала Китай, США,
Іспанію, Гонконг. Прогнозувався також бурхливий розвиток виїзного туризму. За
прогнозними розрахунками ВТО щодо розвитку в’їзного туризму в Україні, його
чисельність повинна зрости була до 15,0 млн осіб в 2020 році.
Слід сказати, що природа туристичної індустрії зумовлює низький рівень
надійності прогнозів різних подій у ній, бо все залежить від великої кількості
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факторів, значна частина яких некерована. В 2020 році некерованим фактором, що
суттєво і негативно вплинув на туризм в багатьох країнах є пандемія COVID-19
(вірусна інфекція).
Генеральний секретар ВTO Зураб Пололікашвілі констатував, що туризм –
один із найбільш постраждалих через COVID-19 секторів економіки. За даними
Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) станом на середину березня 2020
року кількість робочих місць у галузі подорожей і туризму, що перебувають у зоні
ризику через пандемію коронавірусу COVID-19, сягнула 75 мільйонів.
У Всесвітній туристичній організації прогнозують, що в цьому році кількість
міжнародних туристів скоротиться на 20-30% у порівнянні з показниками 2019
року через пандемію коронавірусу. При цьому наголошується, що таке падіння
буде коштувати галузі 5-7 років розвитку, світовий туризм може зазнати збитків
розміром 22 мільярди доларів. В зв’язку з цим Всесвітня туристична організація,
членом якої є Україна, закликала уряди країн підтримати малі та середні
підприємства у туризмі, бо саме вони становлять 80% сектору.
Анна Романова, експерт з туризму, вважає, що для порятунку і так слабкої
вітчизняної туристичної галузі, потрібно на державному рівні здійснити наступне:
 запровадити податкові канікули для закладів розміщення, внутрішніх
перевезень та культурної індустрії, адже за час карантину є ризик втратити
заклади розміщення, маленькі транспортні й туристичні компанії.
 оновити стандарти сервісу, зробити зручну та прозору систему категоризації
готелів, створити електронний реєстр всіх суб'єктів туристичної діяльності,
навести лад у забезпеченні прозорого фінансового покриття збитків
туристів.
 оновити навчальні програми, додавши більше практики в українській сфері
гостинності.
Актуальним завданням для вітчизняного ринку гостинності залишається
пошук стратегічних орієнтирів збільшення конкурентних переваг, які дозволять
більш повно задовольняти потреби туристів, підвищити рівень сервісу і, як
наслідок, сформувати необхідний рівень конкурентоспроможності галузі. Україна
має шанс підтягнутися до туристичних лідерів, адже після пандемії коронавірусу
багато країн «обнуляться».
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Kharkiv, Ukraine
EMPLOYMENT DIFFICULTIES IN HOSPITALITY INDUSTRY
Working in the hospitality industry is often stereotyped as low-wage and entrylevel with little opportunity for career advancement. In some cultures, hotel or restaurant
jobs are considered to be inferior, poorly paid positions. But not in Ukraine.
The hospitality industry is facing many challenges nowadays. To begin with it should be
said that hospitality industry offers a lot of job opportunities such as waiter, bartender,
assistant cook, etc. Everyone can be a waiter, for this it is usually enough to learn the
menu of the restaurant. And of course, the knowledge of table setting in this case is quite
primitive. In order to be a bartender, you must complete at least some courses, and at the
beginning you can only be an assistant to the bartender. As for cooks, then certainly all
these positions are taken mainly without education and without experience.
Most commonly in this sphere come many people who have neither specific
experience nor knowledge. Lots of people accept this as a part-time job, which is
combined for example with study and is treated as something temporary. Most of the staff
in the restaurant business establishments are rather young, with an average till 35 years.
They come into this sphere because they can earn good money. For students this is very
lucrative: some of them work because they have to paid for studying at universities, others
just to make an extra money – to buy something, etc. But all in all the youth dream about
other works. And that is why they often not trying to delve into the nuances of a particular
position.
If we look from the point of view of specialists of hospitality industry, it should be
said that they are forced to compete with others – future economists, lawyers, etc. That
is, when hiring, both the specialists and non-specialists are equally participate in the
competition for a position, although the level of knowledge is clearly different. This
situation of course negatively affects the work of enterprises in the hospitality industry in
general.
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After that the staff turnover is another big problem. To be noted that there are some
solutions. Firstly, the hospitality enterprises have to get across local culinary schools and
get to know the students. Offer to mentor a culinary student who would be willing to
intern at their companies. Constantly conduct various trainings, seminars, training and
increase the level of motivation among employees. Another important point is the
formation of corporate culture among the hospitality industry employees of a particular
enterprise. Unfortunately, many employers forget about this point, and are only worried
about profit. But without a corporate culture, the effectiveness of a service enterprise and
its success are impossible.
Thus there are lots of difficulties which face hospitality industry nowadays, but we
must remember that the performance of this type of enterprise directly depends on the
people, that is – the staff, their skills and abilities. If their work is poorly organized or if
employees have no motivation, there is no further desire to develop and improve their
hard skills in this area, then there will be no desired profit for an enterprise.

Пономаренко І. І., студентка,
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Скрипник А. І.,
викладач циклу дисциплін ресторанного
обслуговування
МІСЦЕ COUCHSURFING В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Сучасне життя характеризується надзвичайно широкою гамою потреб,
викликаних відкриттям кордонів, покращенням інформованості суспільства,
зростанням доходів населення та попиту на форму проведення часу, пов’язану з
мандрівками, в яких людина задовольняє низку своїх природних потреб. Станом на
сьогодні туризм — це багатофункціональне явище, що значно розширило своє
значення та охопило усі вікові категорії, як результат, образ туриста є досить
багатогранним та може кардинально відрізнятися між особами, що подорожують:
від відпочиваючого, що живе у готельно-розважальному комплексі і є споживачем
рекреаційних та анімаційних послуг, і до мандрівника з об’ємним багажем, що сам
собі розробляє маршрути та подорожує світом.
Спільнота Couchsurfing (Каучсерфінг) є на сьогоднішній день найбільшою і
популярною мережею гостинності, а також новим видом молодіжного туризму, що
стрімко набирає обертів в усьому світі. А сам термін «Couchsurfing» став загальним
ім'ям для всього туристичного руху з обміну гостинністю.
Couchsurfing (англ. сouch - диван, surfing – ковзання, пошук) – мандрівка
диванами, глобальна мережа гостинності і веб-сайт, щось на кшталт соціальної
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мережі, що пропонує для своїх користувачів платформу , що об'єднує більше 15
мільйонів людей у 238 країнах, з яких 70% користувачів у віці 18-30 років.
Промовистим є факт, що CouchSurfing прагне до міжнародних зв'язків людей
та місць, створює освітні обміни, підвищує колективну свідомість тощо. Члени
світової спільноти CouchSurfing вважають своєю місією «створення надихаючого
досвіду» і пропагують спосіб подорожування, який пробуджує в людині природний
інтерес дізнаватися про щось нове. Подорожуючи і спілкуючись з місцевими
жителями, можна зрозуміти внутрішнє життя країни, навчитися міжнаціональній
толерантності і знайти друзів, таким чином розширюються рамки сприйняття світу,
відбувається безперервний культурний обмін. Загалом в європейському регіоні
налічується найбільша кількість каучсерферів, мешканці цієї частини світу
другими, після Англо-Америки (Батьківщини каучсерфінгу), були залучені у
хвилю каучсерфінгу, але зараз за кількістю 32 країн, в яких каучсерферів
налічується вже більше ніж 200 тисяч чоловік, Європа займає лідируючі позиції, а
саме такі країни, як Великобританія, Німеччина, Франція.
Система каучсерфінгу впровадила власний понятійно-термінологічний
апарат, що забезпечує функціонування сайту та спілкування його користувачів між
собою, популярними є такі терміни:

кауч – місце ночівлі в квартирі, будинку або будь-якому іншому місці
проживання члена спільноти, який готовий поділитися ним з іншим учасником, що
знаходяться під час подорожі в його географічному регіоні;

хост – член спільноти, який надає іншим членам місце для ночівлі;

амбасадор – найбільш активний член спільноти в будь-якому регіоні, в
обов'язки якого входить поширення цінностей спільноти;

мітинг – зустріч учасників, які перебувають в одному географічному
регіоні для особистого спілкування, а також для знайомства приїжджих
каучсерферів з місцевим співтовариством та інші поняття.
Каучсерфінг як вид молодіжного туризму підпадає під класифікацію за
багатьма ознаками, особливими є різновиди каучсерфінгу за характером діяльності,
яку прагне здійснити кауч в процесі мандрівки:

вуфінг (абревіатура WWOOF (World Wide Opportunities on Organic
Farms або Willing Workers on Organic Farms) означає Всесвітні Можливості на
Органічних Фермах та Добровільні Працівники на Органічних Фермах) – різновид
каучсерфінгу, який окрім місця проживання,харчування та інших додаткових
послуг, дає можливість здійснювати волонтерську роботу на еко-фермах усього
світу, спробувати себе в різних сферах діяльності, побачити нюанси ведення
сільського господарства зсередини

гіфтінг (gifting, англ. gift – подарунок) – різновид каучсерфінгу,
основною особливістю якого є здійснення туристом розрахунку за отримане житло
за допомогою подарунка.

хоумстей (homestay, англ. home – дім, stay – залишатися) – це сімейний
гостьовий дім, в якому можна не лише переночувати чи поїсти, а й познайомитися
з побутом та звичаями господарів та ін.
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В Україні рух каучсерферів поширений на середньому рівні. Тут було
створено Першу українську мережу гостинності, що є філією сайту
couchsurfing.com. За останніми данними кількість учасників в Україні налічує
близько 300 тисяч чоловік переважно з Києва, Чернівців, Львова, Харкова та інших
великих міст, однак більшу частину приїжджих каучсерферів складають мешканці
країн Європи, СНД та Канади.
Платоспроможність українських туристів останніми роками суттєво
знизилася через військові дії на сході країни, економічну кризу в країні та інші
негативні фактори, тому виникла потреба в пошуках дешевших варіантів поїздок і
проживання з метою відпочинку – однією з відповідей на це питання є каучсерфінг.
Станом тільки на 2018 рік кількість зареєстрованих українців на сайті
couchsurfing.com складає 332 488 чоловік, що на 130 тис. чоловік більше, ніж в 2016
році. Окрім базового міжнародного проекту, яким користуються українці, є й
окремі національні каучсерферські ініціативи.
Так в Україні створена та розвивається Shuffle.in.ua – перша українська
мережа гостинності, що є філією сайту couchsurfing.com. Його ініціатором та
розробником є Андрій Яремич – еколог за фахом, який працює геоінформатиком.
Каучсерфінг по-українськи має свої особливості: він орієнтований винятково на
внутрішній український туризм і є простішим та доступнішим порівняно з
міжнародним аналогом.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що до узагальнених
особливостей каучсерфінгу, що роблять цей вид молодіжного туризму популярним
серед населення світу, слід відносити:

глобальне поширенням та наявністю великої кількості користувачів;

мережі CouchSurfing в Інтернеті;

некомерційний, інтернаціональний, глобальний, неформальний
характер діяльності;

прагнення молодих каучсерферів до освоєння альтернативних видів
туризму з метою отримання нових вражень, досвіду, знайомств, відвідування нових
місць;

риси менталітету населення світу, що приваблюють іноземних каучів
(довірливість, привітність, відкритість та ін.);

можливість позитивного міжкультурного обміну через спілкування з
людьми з усього світу;

безкоштовний обмін послугами;

альтернативність туристсько-рекреаційним комплексам.
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DRIVING FACTORS IN SERVISING TO INCREASE THE NUMBER OF
TOURISTS IN HOTELS
With so much competition in the hospitality space, hotels must do more to show
guests they’re the number one choice. Classic promotions have become tired and lost their
impact. You need a proposition that doesn’t compare. A promotion that’s never seen
before and is personalized to the guest. All you need for an effective promotion is a little
creative thinking.
About 1 billion trips are made annually in the world. Tourism has increased gross
domestic product by 8 percent, the economy as a whole is growing by 11 percent, and the
number of jobs in the tourism industry is about 12 percent of the total.
The first place among the purpose of the trip is the private destination, the second
- business and diplomatic trips, the third - tourism.{1}
Often when people go away, they don’t want to think about planning their days.
Some would rather have the entire trip arranged for them. By creating ready-made
itinerary bundles, you can create an immersive guest experience that’s made for specific
guest types. For example, a family bundle package. This could include tickets to local
attractions with vouchers for a meal at your restaurant and eateries near-by. On another
day, you could include tickets to a children’s play centre while mum and dad enjoy spa
treatments in the afternoon.
Try before you buy gives new guests the opportunity to get a taster of your offerings
without risk to them. This promotion could entice people to try something new or steer
them away from their regular choice. For example, host a free taster evening for a new
menu or wine list. If you use small samples to pique their interest, you may find they stay
on to order a full meal and drinks. You could then offer a voucher for a second visit to
encourage repeat custom. Another option is to invite local businesses and clubs to use
your meeting facilities for free for their first meeting. Or promote the first use of your
events room for free if they book a string of events.
Promotions are everywhere, but you could boost occupancy rates during those slow
periods by celebrating some more unusual dates. Create a whole day around the event
with custom menus, activities, decorations and costumes to encourage locals and guests
to attend.
There’s nothing new about loyalty programmes, but very few small hotels use them
to their advantage. Which is a shame because they can be effective to encourage repeat
custom. The incentives are a great way to keep guests coming back for more. Within
loyalty programmes, guests are generally keen to build and claim their reward points,
creating more chances for you to sell. The rewards need to be something of real value to
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your guests, while still delivering a profit. For example, you could offer an extra night
free when they book at least two nights. You could create a sense of exclusivity with a
member’s lounge offering discounted prices on drinks. Or perhaps to invite them to bring
a friend for free.
If you’re an expert on a specific topic your guests love too, you can build new
connections with promotions centred around that topic. This type of promotion can really
set you apart because it’d be difficult for your competition to copy. Use your expertise to
arouse interest through blog posts, articles and events relating to that topic. This will help
you attract guests exploring the topic on Google, and generate more email signups for
future promotions. For example, if you’re particularly passionate about your wine list,
perhaps you have over 100 different varieties or they’re unique, you could write articles
about food and wine pairings and tie this into a taster session promotion. Or, maybe you’re
a keen gardener. You could hold a tour of your own hotel gardens and take questions
about the specific plants. What they need to thrive and some basic care tips.
This is not a promotion exactly, but your employees can be great ambassadors for
your hotel online. Guests appreciate an insider view into what companies are really like.
By using your employee’s social media accounts to talk about your hotel, you give guests
a unique perspective and a way for them to form a bond with your brand.
It connects them to the people that bring the hotel alive. Ask your staff if they’d be
happy to upload pictures and videos of them working behind the bar, or preparing meals
in the kitchen. Have them share their interactions with guests and reveal what it’s like to
work there.
Early bird promotions encourage guests to book in advance. These incentives can
ensure you’re not forgotten after they carry out the initial research phase. It means you
have a better chance they’ll book then and there. You could simply offer special discounts
for booking early. {2}
Offering free upgrades gives guests a taste of your best services, which may entice
them to buy the better options the next time they visit. They may also arrive with lower
expectations, and by over-delivering you set them up for a great guest experience which
they may rave about to friends, family and online. Upgrade examples include, room
upgrades when they stay for more than two nights, or upgrade to half board when they
stay two nights or more. Or something as simple as get a full English breakfast at the
cost of a continental breakfast when you book. With so many hotels offering promotions
these days, we’ve become vaguely numb to overused discounts. But hotels can get a foot
forward by adopting originality and basing their promotions around personalized offers
for the guest.
References:
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В РЕСТОРАННОМУ ТА
ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Прогрес будь-якої країни відбувається за рахунок розвитку науки. Саме
впровадження інноваційних технологій та ідей призводить до економічного
зростання, розвитку малого бізнесу, і, відповідно, до фінансовоїстабільності.
Покращення у сфері обслуговування безпосередньо залежить від
застосування інновацій. Варто зазначити, що оскільки зараз наша держава
переживає фінансову кризу, то і рівень сервісу в закладах харчування є далеко
не най4421057689кращим. Тому для того, щоб привернути увагу потенційних
клієнтів, керівники ресторацій та кафе впроваджують у діяльність закладів
нові технології.У сфері дослідження ресторанного бізнесу вже є ряд робіт,
присвячених цій темі. Основні інновації можна класифікувати за видами. До
них відносять:
 маркетингові(керування процесом бронювання on-line);
 продуктові(застовуванняклінінгових технологій, патентування
нових страв та їх оформлення);
 організаційні(нові форми та методи навчання персоналу, відкриття
мережі закладів харчування, планування нових концепцій);
 ресурсні(пошук нових ресурсів для розвитку підприємств) [1].
Враховуючи наведені вище види інновацій, пропонуємо більш глибоко
розглянути ті з них, які зараз активно використовуються у ресторанному та
туристичному бізнесі:
Використання можливостей Інтернету. Сьогодні кожен бажаючий
може забронювати столик в Інтернеті. В online замовленні вказують усі деталі
(час, кількість персон, передзамовлення тощо), а також залишають свої
контакти[3]. Завдяки цьому замовнику на телефон надійде sms-сповіщення або
йому зателефонують з ресторану особисто для підтвердження заявки.
Популярними з надання подібних послуг є сервіси Stolik.ua, Eatsmart.ua та ін.
Наявність wi-fi. Цей критерій для сучасної молоді є одним із
найголовніших при виборі закладу харчування або відпочинку. З вільним
доступом до Інтернету під час очікування замовлення можна переглянути
новини, поспілкуватися з друзями у соціальних мережах, послухати музику
тощо.
QR-коди і наявність електронного меню. QR-код - це двовимірний
штрих-код, з якого телефон зчитує інформацію. Це вдалий маркетинговий хід,
завдяки якому привертають увагу відвідувачів. Зайшовши на сайт закладу,
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потенційні гості можуть переглянути on-line меню, де вказані всі позиції, що є
в наявності у ресторані чи кафе. Це зручний спосіб, що спрощує процес вибору
і замовлення страв безпосередньо на місці або через доставку.
Меню на вітринах та при вході в ресторан. Вільний доступ до меню
полегшує роботу персоналу у закладах харчування. Відвідувачі мають змогу
самостійно ознайомитися з переліком страв і не відволікати офіціантів від
роботи.
Аудіо-візуальні дисплеї. Дисплеї, вбудовані у стіни, шафи, столи стали не
лише оригінальним способом привернення уваги клієнтів, але й вдалим
дизайнерським рішенням. Технологічно оновлений інтер'єр гарантує
зацікавленість відвідувачів. Дисплеї можуть транслювати музичні кліпи,
новини, а також використовуватися як екрани для доступу до Інтернету.
Відповідно на них можна встановити програми з доступом до карт, схем
транспортних маршрутів тощо. Однією з найвідоміших мереж по
встановленню дисплеїв у світі є «DigitalSignage». їх послугами активно
користуються мережа готелів VanDerValk у Нідерландах, готель
«ДельКоронадо» у Каліфорнії та ін.
До технічних новинок можна віднести наявність вмонтованих у
ресторанах розеток до різних гаджетів. Нові види смартфонів швидко
втрачають заряд і можливість його підживити є необхідністю для багатьох
відвідувачів. Також це зручно для ділових людей, яким потрібно багато
працювати за комп'ютером чи ноутбуком. Подібні нововведення у закладах
харчування дають змогу вести справи поза межами офісів.
Окрім технологічних і технічних нововведень дуже важливими і
перспективними є організаційні та продуктові новинки:
Креативна подача страв. Для того, щоб дивувати клієнтів кухарі
вигадують нові способи оформлення замовлень. Наприклад, для ресторанів із
зіркою Мішлен звичною є подача на великому блюді маленької за розміром
страви з нестандартною подачею. Проте цим уже нікого не вразиш. Зараз
набирає поширення оформлення страв з імітацією під текстури (камінь, трава,
мотузки тощо).
Оригінальна концепція закладу. Сьогодні заклади намагаються
привертати увагу клієнтів сучасними та креативними концепціями
оформлення. Це стосується не лише кухні, але й дизайну, і тематики. Модною
тенденцією є концепція «openkitchen», коли відвідувачі мають змогу
спостерігати за процесами, які відбуваються на кухні. Попитом користуються
тематичні ресторації та кафе зі специфічним дизайном та нетрадиційними
підходами до обслуговування [5]. З 2016 року в Україні спостерігається
збільшення частки концептуальних закладів ресторанного господарства, а
також закладів із принципово новими підходами до приготування страв та
обслуговування
Акцент на еко-продукцію. Стала популярною тенденція закупки
продукції для ресторацій та кафе з фермерських угідь, у людей, які самостійно
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займаються вирощуванням овочів, фруктів, доглядом за тваринами,
рибальством[4]. Більшість рестораторів роблять спробу повністю перейти на
еко-продукцію, яка коштує дорожче, але має вищу якість. Гарним прикладом
є рестораниМихайла Поплавського.
Також не втрачає вагомості кейтеринг. Останнім часом зросла кількість
різноманітних виїзних церемоній, проведення заходів на свіжому повітрі.
Забезпеченням страв займаються загалом спеціалізовані кейтерингові агенції.
Проте деякі ресторани теж включають кейтеринг до переліку послуг. Такий
хід приваблює нових відвідувачів та розширює можливості самого закладу[5].
В Україні можна спостерігати такі сучасні інноваційні тенденції:
 з’являються монозаклади, як правило, вони зосереджуються на
приготуванні певної етнічної страви з варіаціями: пасти, супу
«Рамен», какао тощо. Також можна відзначити, що заклади
вуличної їжі виходять на якісно новий рівень приготування і
обслуговування;
 в сфері маркетингу відбувся зсув від традиційних рекламних
інструментів до співпраці з аудиторією он-лайн та провідною
роллю SMM (SocialMediaMarketing). Таким чином будь-який клієнт
може вплинути на репутацію закладу своїм відгуком в інтернетмережі;
 незважаючи на кризу, у готельно-ресторанній галузіпоступово
запроваджуються елементи автоматизації виробництва: електронне
меню, нові технології приготування їжі, можливість використання
знижки за допомогою додатків на мобільному телефоні тощо.
Іншим прикладом інновацій у ресторанному бізнесі є приділення уваги
атмосфері і дизайну приміщення закладу. На сьогодні тенденції у дизайні
інтер’єрів закладів ресторанного господарства свідчать про рух до спрощення
стилю, відмови від надмірного декорування, габаритних меблів. Найбільш
популярним у дизайні стає скандинавський стиль. Він передбачає білі чи
світло-сірі стіни, мінімалістичні меблі у поєднанні з металом чи натуральним
деревом, невелику кількість декору у природних кольорах.
Сучасні кулінарні напрями у світі у світі – ф’южн і молекулярна кухня. У
кулінарії напряму ф’южн (від англ. fusion злиття) гармонійно поєднуються
смаки , стилі та традиції всього світу. Винахідником молекулярної кухні
наприкінці XXст. був професор фізики Оксфордського університету ЕрвеТіса.
Суть його винаходу полягає у використанні сучасних хімічних технологій при
приготуванні їжі. Завдяки цьому вдається готувати страви незвичної
консистенції та унікальних смакових якостей. Головні засоби молекулярної
кулінарії: застосування рідкого азоту для обробки продуктів, емульсифікація
(змішування нерозчинних речовин), сферифікація (створення рідких сфер),
желювання, карбонізація або збагачення вуглекислотою, вакуумна дистиляція
Незважаючи на сенсаційну появу на гастрономічному ринку України,
молекулярна кухня поки не знайшла достатньої кількості прихильників для
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поширення відповідних закладів. Але, тим не менше, елементи даної
кулінарної техніки вже значний час тішать відвідувачів кількох популярних
закладів у м. Києві, серед яких «Канапа» та «WhiskyCorner».
Запровадження інновацій у ресторанному господарстві та туристичному
бізнесі відбувається з різною інтенсивністю в різних секторах, та задля
досягнення реальної ефективності інноваційна діяльність повинна
впроваджуватися рівномірно повсюди. Зокрема доцільно активно
осучаснювати методи управління персоналом ресторану, туристичної фірми.
Прикладами класичних методів управління є адміністративні, економічні
та соціально-психологічні. Використання адміністративного впливу
відбувається через встановлення дисципліни, чіткого ієрарха річного
підпорядкування, створення системи штрафів і покарань і т. ін.
Економічне управління здійснюється через визначення розмірів, графіку
матеріальних винагород, введення додаткових (понаднормових) форм
винагороди як заохочення за видатні здобутки чи велике навантаження
співробітників.
Через соціально-психологічні методи, як правило, вибудовують і
зміцнюють відчуття об’єднаності та вмотивованості колективу, лояльність
бренду і керівництва, бажання і готовність працювати заради ідеї та для
клієнта.
Підсумовуючи викладені вище матеріали, хочеться зазначити, що
впровадження інноваційних технологій та управління ними у ресторанній та
туристичній сфері приводить до збільшення кількості відвідувачів, до
розширення асортименту продукції та способів її подачі, а також до пошуку
нових оригінальних рішень ведення бізнесу, які підвищують
конкурентоздатність закладів харчування[2]. Отже, із удосконаленням
технологій сфера обслуговування зможе вийти на новий рівень сервісу.
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ANALYSIS OF HOTEL ENTERPRISES COMPETITIVENESS ASPECTS IN
MODERN BUSINESS
Hotel enterprises in modern operating conditions must respond to the challenges
they are facing. One of the main business philosophies of hotel companies is the constant
improvement of hotel services in order to achieve guest satisfaction and provide a
competitive advantage compared to other hotel companies. One way of creating a
competitive advantage is to create hotel brand.
Also, we should not ignore the fact that serious changes in the hotel hospitality
market occurred in the location of the world's best hotels. According to the list by an
online magazine Hotels.com (Hotels, 2015), shown in Table 8, six out of the first ten best
hotels are from the United States and two from Europe and China. This ratio increases to
the final list of the top 50 hotel companies, where the number of hotels in the region of
North America is 21 (US 20, Canada 1), in the region of Asia and the Pacific 17 (China
14, Japan 2, Singapore 1) and Europe 12. These data show that some countries with no
prior significance have appeared on hotel hospitality market. Also, the appearance of
hotel businesses from the region of Asia and the Pacific shows the development of these
national economies, which is a prerequisite for the success of the hotel industry among
other industries that help its development, such as traffic.
Every brand includes the establishment of a consistent system of quality. In the same
way hotel brands are synonymous of the certain level of quality for their consumers. This
is particularly important in the international hotel business, because questions of
categorization of hotel capacities have not been resolved in a unique way in all countries.
This may result in significant variations in the level of quality and price of services within
the framework of declaratory the same category of hotel facility. Because of this, the
corporate hotel chains establish a set of standards that is unique and mandatory for all the
hotels that operate under that brand. In this way consumers are guaranteed to receive a
certain quality level if they choose certain hotel brand,
According to Zečević the advantages of branding in the hotel industry are as follows:
− shortening the usual time finding information,
− overcoming problems intangibility services,
− providing the consistency quality,
− reduced risk for shopping,
− contribution precise market segmentation.
One of the key elements of the business of hotel industry, which characterizes them
since their first appearance of the hotel and with the facilities we know them today, are
innovations. Hotel companies need to increase their competitive advantage compared to
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other hotel companies and innovate in their business.Therefore, this is possible only
through the application of new knowledge. In order to increase the competitiveness of
modern tourist market and encourage customer loyalty, hotels must rely on modern
communications technology and its business applications to introduce the use of laptops
and mobile phones. Application entitled "roomer" is designed to allow guests to
communicate directly with the hotel and make available all information about hotel
services, while on the other hand, hoteliers have a chance for a more efficient and rational
utilization of capacity, reduction of costs and creation of a unique database of guests and
their habits relevant to travel and stay in a hotel [1,Arbutina & Mišković, 2014].
In order to survive on the market, hotel enterprises have to adjust to the new
requirements of the global market and service users, through the introduction of
innovation in their business which reflects in the following steps:
− creating hotel brands;
− application of franchising and management contracts;
− use of ICT in business of the hotel industry;
− introduction of standards in the operation of hotel enterprises.
As a result of customer care services, hotel companies are introducing international
standards (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001), and standards designed for the hospitality
industry and, thus, in such a way they are trying to meet the demands of their consumers.
Hotel companies by introduction of international hotel standards provide the following
benefits: potential customers are guaranteed the quality of hotel services, increase in
market share, improved business efficiency and the like. Therefore, cooperation between
hotel and tourist organizations, chambers of commerce and other trading organizations
appears to be necessary in order to encourage innovation in the hotel industry, as an
important benchmark for rising of competitiveness in the hotel industry.
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ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КУЛЬТУРИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Сьогодні в умовах розвитку готельно-ресторанної та туристичної сфер
споживачі послуг все більше звертають увагу якість та культуру обслуговування в
готелях, ресторанах та інших закладах. З метою надання якісних послуг розроблені
та діють спеціальні документи: державні стандарти, галузеві стандарти, стандарти
науково-технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови України,
стандарти підприємств, кодекси усталеної практики. Що стає передумовою
функціонування та вдосконалення діяльності готельних та ресторанних
підприємств. Споживачі тепер приділяють увагу не лише наданим послугам і
товарам, але і тому,як вони були надані.
Питання підвищення культури обслуговування постає зараз, як перед
великими, брендовими закладами, так і перед малими готельно-ресторанними
підприємствами. Адже наявність високої культури та якості обслуговування
відповідає соціальним та законодавчим запитам держави, сприятиме створенню
позитивного іміджу та підвищенню конкурентоспроможності закладів сфери
гостинності.
За визначенням О.М. Головко, культура обслуговування – це комплексне
поняття про рівень фізичного та психологічного комфорту.
В ньому простежується те, що під час її формування у готельноресторанному комплексі дії персоналу повинні бути спрямовані на забезпечення
комфорту гостей, отримання ними якісних послуг проживання, харчування,
анімації тощо.
До комплексного поняття «культура обслуговування» входять такі складові:
– безпека клієнтів та екологічність під час обслуговування;
– естетика екстер’єру та інтер’єру, створення комфортних умов
обслуговування;
– наявність матеріально-технічної бази;
– знання психологічних аспектів особистості та процесу обслуговування;
– знання та дотримання співробітниками етичних норм обслуговування;
– знання та дотримання правил, порядку і черговості обслуговування гостей.
Рівень фізичного комфорту визначають саме стандарти, в яких вказано які
речі в якій кількості та якої якості мають знаходитися в номері якої категорії. Що
дає доволі чітке уявлення про шляхи створення фізичного комфорту.
В свою чергу підтримка всіх інших складових в закладах сфери гостинності
покладається на організаційну та корпоративну культури підприємства.
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Організаційнаа культура складається з таких елементів:
– ціннісно-нормативний (основні цінності, корпоративні традиції, правила,
характер взаємовідносин);
– організаційний (формальні та неформальні організаційні структури, що
існують на підприємстві, структура влади та лідерства, норми й правила
внутрішньої взаємодії, традиції);
– структура комунікацій;
– структура соціально-психологічних відносин (взаємні симпатії, вибори,
переваги, система ролей);
– ігрова (міфологічна) структура (корпоративні перекази, міфи, заохочення);
– структура ідентифікації (імідж організації, рекламні атрибути, сприйняття
іншими компаніями тощо).
Організаційна культура має загальний характер, широкий спектр поглядів,
переконань, мотивів у свідомості співробітників готельно-ресторанного
комплексу.
Для корпоративної культури характерна сукупність норм поведінки та
цінностей, що є спільними для всіх співробітників підприємства. У корпоративній
культурі виокремлюють такі джерела її формування:
1) система особистих цінностей та своєрідних підходів до їх реалізації;
2) методи, форми та структура організації діяльності, що об’єктивно
втілюють певні цінності, зокрема особисті цінності менеджерів підприємства;
3) уявлення щодо оптимальної та допустимої моделі поведінки
співробітників колективу, що відображають систему спонтанно сформованих
внутрішньо-організаційних цінностей.
Корпоративна культура, як і організаційна, тісно переплітається з культурою
обслуговування у готельно-ресторанному бізнесі, а також формує її. Відповідно,
оцінювання проблем, рівня та якості у корпоративній культурі сприятиме
вдосконаленню культури обслуговування у підприємстві.
Лише поєднання стандартів з діяльності, організаційної і корпоративної
культур може створити в результаті культуру виробництва, яка б задовольняла
потреби гостей, не суперечила державним вимогам і стаорила позитивній імідж
підприємства.
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РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКИХ МОТЕЛІВ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В обслуговуванні готельні підприємства виконують одну з важливих
функцій, а саме забезпечують житлом та побутовими послугами. Різноманітні
дослідження готельного господарства України продемонстрували, що більшість
українських готелів, на жаль, не відповідають світовому рівню комфорту і сервісу.
Однією з причин є застаріла матеріально-технічна база, що стримує розвиток
в'їзного туризму. Крім того, більшість іноземних інвесторів не наважується
співпрацювати з українськими підприємствами через нестабільну політичну
ситуацію. Тому, як правило, виживають лише більш масштабні підприємства.
Мотелі, як один із типів підприємств готельного господарства, не дуже
популярний в Україні. Зазвичай, він складається з готелю та майданчика, або
гаража-стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Розміщується за
межами міста вздовж автошляхів, в одно-двоповерховому будинку або в частині
будинку з окремим входом. Мотелі також можуть надавати додаткові послуги з
технічного обслуговування автомобілів. Розвиток мотелів пов'язують із розвитком
транспортних комунікацій, а також посиленням та інтенсифікацією політичних й
економічних зв'язків. Розподіл цих закладів на автошляхах України нерівномірний.
Неможливо пояснити, чому на одній ділянці траси їх так багато, а на іншій взагалі
немає, хоча транспортний потік тут великий.
Мотелі, розташовані в Харківській області, також зустрічаються з низкою
загальних проблем. Наприклад, аналіз мотелю «Гірка» (розташований на трасі
Харків-Сімферополь на в'їзді в м. Мерефа) продемонстрував, що заклад готельного
господарства має як переваги, так і недоліки. Серед переваг: даний заклад це кафемотель, що має затишні номери, вишукану кухню, баню, пункт обміну валют, а
також вигідне розташування. Серед недоліків: згідно з відгуками туристів, рівень
сервісу бажав бути кращим, мотель загалом потребує косметичного ремонту та
кращого обслуговування. Слід зазначити, що персонал, який переважно працює в
даних підприємствах, як правило, місцеві люди, що не мають відповідної освіти.
Власники та колектив працівників мотелю не проводять аналіз якості послуг, що
надаються, тому рівень обслуговування бажає бути кращим. Крім того,
спостерігається фактична відсутність реклами даних підприємств готельного
господарства. Майже відсутня інформація для відвідувачів, отже мотелі не
викликають довіри у туристів, а навпаки – скоріше лякають.
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Таким чином, можна зробити висновок, про сучасну сувору вітчизняну
придорожньо-готельну дійсність. Хоча потенційно даний тип готельного
підприємства є одним з найзатребуваніших об’єктів для внутрішніх та іноземних
туристів.
Слід зазначити, що, для того щоб збільшити дохід такого типу готелів,
потрібно підвищити рівень комфорту в номерах, забезпечити відвідувачів
обов'язковим паркомісцем для автомобіля, та сніданком, який входить до оплати
номера. А також постійно намагатися підвищувати рівень професіоналізму
працівників, проводити тренінги та майстер-класи, що в подальшому позитивно
вплине на якість обслуговування гостей. Тоді, існує можливість підвищення
попиту на мотелі в Україні.
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DEVELOPMENT OF HOSPITALITY SERVICE IN MODERN UKRAINE
The hotel business is one of the most promising and successfully developed areas
of business in Ukraine, the peculiarity of which is the orientation to European service
standards and the rapid transition to them. In its formation, the hotel market of Ukraine
has faced a number of problems: the weakness of internal competition, which is explained
by the lack of free funds and high tax rates, which makes it difficult to ensure economic
stability, maximize profits, increase the competitiveness of hospitality industry
enterprises in the hotel services market, as well as hotel chains.
The indicator of low competitiveness of hotel services is formed due to the level of price
and quality of services.
It should be noted that quality is the key to commercial success, and it is the quality
problems that are most important to foreign professionals. For example, Japanese
professionals identify the following categories of service quality: internal, tangible,
intangible, psychological, technical, functional, ethical quality and length of service. If
we compare the cost of hotel accommodation with the same number of stars in Ukraine
and Poland, in our country it is higher. Certification is also a very important aspect of
improving the quality and development of the hotel and restaurant business. It can be
voluntarily passed by any hotel in Ukraine, but it is not perfect. Therefore, it is necessary
to develop such a Ukrainian system of certification of hotel services, which would take
into account both "static" and "dynamic" criteria for assessing the quality of service and
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the current state of material and technical base, taking into account the types of enterprises
of the hotel industry (hotels, motels, campings) and their specializations (business,
recreational, sports, mobile, etc.). In addition, there are significant differences in
collective accommodation (hotels, tourist complexes, campsites) and individual
accommodation (bungalows, tents, motels), which should also be taken into account in
the formation of the certification system for the placement of individual categories of
clients.
Analyzing the situation with hotels in Ukraine, it can be noted that about 410 hotels
are not categorized. This is due to a number of reasons: most of them do not meet the
complex requirements for logistics, nomenclature and quality of services provided, the
level of service; some have obtained a certificate of residence security only; a number of
hotels are undergoing major or overhaul or are undergoing liquidation; newly built hotels
have not yet reached the category; a significant number of hotels have become property
of individuals who do not need to obtain a star rating, as this requires significant financial
costs.
When studying and analyzing the hotel business, it should be noted that there are
many reasons for poor quality of service. One of these reasons is that the maintenance
staff very often adopts the set standards in their own way and does not provide the hotel
services of the quality that the guests would like. The real reason for this state of affairs
lies in management methods where a number of problems arise: lack of general
agreement, unequal provision of hotel services, ineffective communication, evaluation of
work by activity, response to symptoms, not causes, shortcomings in the assessment and
promotion of employees, lack of support, management of the staff, not the hotel as a
whole, overworking, evaluation and quality management, quality problems.
Therefore, the above reasons are mainly in the relationship between management,
employees and visitors with a conservative management style and a culture of business
relationships. Some of the personal qualities of the personnel are to be evaluated –
education level, seniority, age, etc. These indicators are of individual importance, but they
can also be summarized on the basis that the indicators are closely linked and
complementary. We believe that seniority in the specialty can compensate, to a certain
extent, lack of necessary education, age matters for staff fatigue, perception of
innovations, etc. The essential indicators of service quality are the culture of work, the
aesthetics of production, the culture of behavior, communication, personnel languages.
Also, priority should be given to quality control. The hotel should be subject to periodic
quality checks. And the service in general should be high every day, every minute.
The quality of service depends largely on the level of organization of advertising and the
provision of information services. It should be noted that aesthetic and effective
advertising involves: the development and production of a uniform style of trademarks;
selection of graphic elements; rational accommodation on the territory of hotel complexes
of information stands.
Also, an inexhaustible reserve of improving the quality of tourist services is the
expansion of the list of additional services. In order to expand and strengthen business
contacts, the hotel administration can organize meetings of interest, holding round tables
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directly at the company, and exhibitions and sales of works of art. You also need to keep
in mind people with disabilities, given their needs. In the global hotel services market,
the quality of service is a guarantee of success.
Therefore, to improve competitiveness, hotels and restaurants must constantly
innovate in order to remain leading in their segment and be two steps ahead of their
competitors. Cooperation should also be encouraged, as the hotel business is forced to
compete not only in the midst of the industry, but also with hotel service firms, firms
offering rental services, hostels, and the private sector.

Ковальчук В.А., студентка
Торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ, м. Київ
Науковий керівник: Настенко О.Д.,
викладач готельного обслуговування
РОЛЬ ЧИННИКУ ГОСТИННОСТІ У СУЧАСНОМУ ГОТЕЛІ
Ще з давніх часів термін «гостинність» був основоположним для постоялих
дворів – тогочасних готелів.
Зараз туризм є високорентабельною галуззю економіки, надійним джерелом
формування державного бюджету, важливим засобом культурного, пізнавального,
духовного, розвитку громадян. Туристична індустрія в економіці багатьох країн
світу займає важливе місце, а в деяких - навіть вирішальне.
Однією з умов удосконалення туристичної діяльності в Україні є розвиток
готельної індустрії, оскільки туристична послуга майже на 33% складається з
послуг щодо розміщення людей, а готельне господарство виступає візитною
карткою туристичного потенціалу будь-якої країни. До цього варто додати
важливість належного рівня розвитку готельного господарства для ділових,
наукових і бізнес-контактів, регулярних обмінів у сфері освіти, спорту,
оздоровлення тощо.
У сфері готельного господарства величезну роль відіграє якість надання
основних і додаткових послуг гостинності. Саме чинник гостинності визначає
високу репутацію готелю на ринку послуг.
Гостинність - це турбота, виявлена по відношенню до гостя, і здатність по
чувати потреби клієнтів - невловимі, але настільки очевидні риси в поведінці
службовців; це саме той елемент, що зробить: спогади клієнтів приємнішими, а
враження запам'ятовуватимуться найдовше. Людина, яка переступила поріг
готелю, без відчуття, що про неї піклуються, скоріше є споживачем, НІЖ гостем,
прохачем, ніж постійним покупцем, неживим предметом, ніж людиною.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що раціональна побудова плану
впровадження гостинності дозволяє підприємцю не тільки не втратити споживачів
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та залишитись на ринку готельно-ресторанних послуг, а й отримувати стійкий
дохід, що, в кінцевому підсумку, поповнюватиме бюджет країни.
Мета роботи – аналіз та дослідження ринку готельного господарства,
перспектив його розвитку та визначення впливу чиннику гостинності у цій сфері.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- оцінка стану в Україні ринку готельних послуг;
- визначення основних стратегій гостинності у вітчизняних готелях;
- аналіз якості обслуговування у готелях світового рівня.
З посиленням конкуренції рівень якості готельного обслуговування повинен
зростати. Про наявність суттєвих резервів у цьому аспекті свідчить порівняння
якості обслуговування у готелях України та розвинених країн світу. Понад 35%
респондентів, що користувалися послугами закордонних готелів, оцінюють якість
основних та додаткових готельних послуг у зарубіжних країнах у середньому на
4,1 бала (за п’ятибальною шкалою), аналогічний середній бал в готелях України
становить 2,9. Якість обслуговування в готелях України суттєво поступається
прийнятому рівню якості у цивілізованих країнах, обов’язковими атрибутами якої
є: сучасна інфраструктура, високопрофесійний та гостинний персонал, новітні
системи безпеки, високорозвинуте сервісне середовище гостинності.
За останні роки в Україні розроблені тільки окремі адаптовані до
міжнародних стандартів нормативні документи, що регулюють порядок надання
готельних послуг. У прийнятій у березні 2006 р. Постанові Кабінету Міністрів „Про
порядок надання послуг тимчасового розміщення (проживання)” передбачається,
що всі власники колективних засобів розміщення, які мають десять і більше ліжкомісць, зобов’язані реєструватися як суб’єкти підприємницької діяльності, платити
податки, дотримуватись стандартів, створювати розвинуте сервісне середовище
гостинності.
Гостинність у відносинах із клієнтами було забуто багатьма і виявилося
одним із утрачених мистецтв. Пояснення цьому шукають у поводженні службовців,
ігноруванні потреб клієнтів чи надмірної зацікавленості керівництва в одержанні
прибутку. Перелік подібних "причин" нескінченний.
Доходи від діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму
формуються насамперед за рахунок надходжень від реалізації основних в тому
числі спеціальних, додаткових та супутніх видів послуг.
Необхідно відмітити, що в умовах індустрії гостинності захопленість
технологічними нововведеннями привела до переконання, що всі контакти між
клієнтами й обслуговуючим персоналом варто було б звести до мінімуму, оскільки
це раз і назавжди вирішило б і проблему ввічливості, і гостинності.
Гостинність важко вимірити конкретними величинами чи включити в
навчальні програми. Це якість обслуговування, а не рівень підготовки чи досвід,
якому навчаються. Однак, не можна сказати, що навчання тут не є важливим.
Належне навчання дає фахівцю навички, необхідні для створення умов, при яких
може проявитися гостинність.
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Однак знання працівником характеру і звичок своїх гостей - це ще не
гостинність, але воно дає сприятливі можливості для її прояву. Навчання персоналу
повинно включати вивчення особливостей гостей, що користуються послугами
даного підприємства.
Отже, для покращення рівня обслуговування, готелі повинні розробити
систему покращення, яка складається з наступних пунктів:
1. Збільшення обсягу пропонованих основних та додаткових послуг;
2. Впровадження системи «ціна-якість»;
3. Реалізовувати новий рівень якості обслуговування;
4. Наймання висококваліфікованих працівник та покращувати їхні
знання;
5. Створення гідної репутації;
6. Впровадження нової техніки та технологій.
Тому, для ефективного функціонування готельної сфери сьогодні необхідна
гнучка система організування якості наданих послуг. Водночас вдосконалити
управління готельними підприємствами в умовах динамічного соціальноекономічного простору та розширення туристичної діяльності, удосконалити
систему навчання персоналу, ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному
ринку сучасних готелів, на державному рівні максимально підтримувати
формування національних готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти
готельного сервісу, єдині підходи організації управління.
У сучасному готельному та ресторанному бізнесі жорстку конкурентну
боротьбу витримують лише ті готелі, котрі можуть запропонувати своїм клієнтам
високоякісне обслуговування, а це неможливо без гостинності.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ
СИСТЕМИ НАССР В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які
базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
критичних точках (НАССР) – це обов’язок операторів ринку харчових продуктів,
який передбачений чинним законодавством [1]. Для прояснення законодавчих
вимог, ідентифікації цілей, які мають бути досягненими операторами ринку, та для
допомоги операторам ринку в здійснені цієї діяльності відповідним органом
державної влади затверджуються підзаконні акти та методичні настанови [2].
Окремо наголошується, що харчове законодавство дозволяє використання
спрощеного підходу. Спрощений підхід до впровадження системи НАССР не є
окремим поняттям або методом. Сутність спрощеного підходу полягає у
застосуванні таких заходів контролю небезпечних факторів харчових продуктів
(санітарних заходів), які є пропорційними ступеню ризику, що може виникнути за
умови реалізації небезпечного фактору. Для досягнення вказаної мети слід
застосовувати системного підхід, який ґрунтується на результатах НАССРдослідження та впровадженні доцільної кількості програм-передумов.
Легітимними об’єктами застосування спрощеного підходу визнані малі
потужності. Сучасне харчове законодавство до категорії «малі» відносить такі
потужності, які: реалізують цільові продукти свого виробництва кінцевому
споживачу, мають не більше десяти робітників, займають площу не більшу, ніж 400
м2.
Згідно з ознаками малих потужностей до цієї страти відноситься значна
кількість закладів харчування. Це обумовлює доцільність розробки та
впровадження дієвих та придатних настанов щодо застосування спрощених
процедур саме для сфери ресторанного господарства.
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ТРЕНДИ FRIENDLY-ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ СЕРВІСУ
Однією із основоположних складових сервісу є гостинність обслуговуючого
персоналу. Гостинність (від лат. «hospitale») у свою чергу асоціюється з
дружелюбним та уважним відношенням персоналу до гостей закладу. Однією із
найпоширеніших причин чергового повернення гостя до закладу є привітність,
люб’язність та високий рівень професіоналізму працівників.
Багато сучасних закладів позиціонують себе, як такі, що здійснюють friendlyобслуговування, інші ж пропонують casual-service, деякі просто зауважують, що
дотримуються високих стандартів обслуговування. А у навчальній літературі
виділяють тільки повне чи часткове обслуговування офіціантами чи
самообслуговування як означення форм взаємодії персоналу та гостя. Решта
способів, форм та методів обслуговування згідно традиційної класифікації
визначається набором предметів праці, задіяних у процесі.
В зв’язку із чим метою дослідження є виявлення трендових стилів
обслуговування серед існуючих на ринку ресторанних послуг.
Завданнями, які потребують вирішення для досягнення поставленої мети, є:

Аналіз особливостей існуючих стилів обслуговування;

Класифікація існуюючих стилів;

Визначення особливостей friendly-обслуговування.
Предметом дослідження постають власне стилі обслуговування та їх
особливості.
Методами дослідження було обрано метааналіз інформаційних джерел,
емпіричні спостереження, системний підхід.
Сервіс в ресторані – це, перш за все, послідовність дій персоналу від зустрічі
гостя до його виходу із закладу. Стандарти сервісу також включають бажані
поведінкові патерни, комунікаційні орієнтири, міміку та жести. Вибір інструментів
залежить від очікувань цільової аудиторії та концепції закладу. Набір цих
інструментів визначає застосовний у закладі стиль обслуговування. Основними
відмінними ознаками різних стилів обслуговування є: технологічність процесу
обслуговування та емоційна складова [3].
Технологічність процесу строго регламентується внутрішніми стандартами
обслуговування, зокрема чек-листами. Майстерність, чіткість, легкість виконання
сервірування, приймання замовлення, розрахунку гостя та інших процесів
обслуговування є основною характеристикою рівня технологічності персоналу.
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технологічність

Емоційна складова навпаки передбачає у разі необхідності відхід від
стандартів сервісу з метою задоволення побажань гостя. Крім того,
налагоджування комунікації, встановлення двостороннього каналу комунікації між
відвідувачем та персоналом, персоналізований підхід до обслуговування кожного
відвідувача є, на думку рестораторів-практиків, запорукою успіху. Адже більшість
очікувань відвідувачів направлені безпосередньо на поведінку обслуговуючого
персоналу: люб’язність, ввічливість, комунікабельність, розуміння та
персональний підхід – є визначальними побажаннями гостей.
Залежно від співвідношення рівня технологічності та задіяної емоційної
складової можна виділити такі стилі обслуговування (рис. 1):
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Рис. 1. Стилі обслуговування
Відповідно до рис.1 процес обслуговування, що характеризується низьким
рівнем професійності та відсутністю емоційної складової, можна визначити як
«некомпетентісний». Прикладом такої взаємодії відвідувача із персоналом є
історичний портрет офіціанта/буфетника радянських часів, що характеризується
відсутністю поваги до гостя, неввічливістю, відсутністю стандартів
обслуговування, тощо. Подібний стиль взаємодії йдосі зустрічається в ЗРГ України
в місцях з низькою конкуренцією: невеликих містечках та селах.
Стиль «надмірної стандартизованості» характеризує високий стиль
обслуговування, де офіціант тримає дистанцію із відвідувачем, не фіксує його
вподобань, загалом тримається відсторонено і дещо гордовито. Такий стиль
повсякчас притаманний закладам високої кухні, відомим настільки, що відвідувачі
записуються у чергу за кілька місяців, а то і років, а потреби запам’ятовувати
уподобання гостя немає через стабільний попит.
Стиль «хаосу» відзначається навпаки низькою стандартизованістю процесів
і високою емоційною складовою. У відгуках про такі заклади відвідувачі завжди
залишають взаємовиключаючі відгуки про рівень сервісу. Персонал не
затримується через непостійність розміру та наявності «tips». Будучи надмірно
«friendly» з одними відвідувачами, страждає рівень надаваних послуг для інших.
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Оптимальним є «компетентісний» стиль, або інакше «демократичний» чи
«casual». Для нього характерне невідступне дотримання високих стандартів
обслуговування, що доповнюється люб’язністю, ввічливістю, комунікабельністю,
розумінням потреб гостя.
Ціллю для закладів, які діють у висококонкурентному середовищі, є
запровадження стилю «friendly-обслуговування». Цей стиль взаємодії персоналу із
гостем передбачає перевершення очікувань гостя. Персоналізований підхід до
потреб гостя, намагання приємно здивувати та вразити, запам’ятовування
вподобань, вихід за рамки шаблонів як прояву гостинності є основними
характеристиками цього стилю. У кожному закладі цей стиль проявлятиметься порізному.
Одним із діючих закладів, де запроваджено стиль «friendly-обслуговування»,
є кафе «Бар Pirogъ» [4]. Особливостями застосування такого стилю, у закладі, є:

відсутність жорсткого дотримання сервісу (але він звичайно
присутній), легкість в спілкуванні з гостем,

готовність завжди підтримати будь-яку розмову,

персоналізація кожного гостя і привітання за іменем,

створення атмосфери затишку і дружніх посиденьок.
За такого виду обслуговування кожен гість для нас – друг, тому ми і чекаємо
кожного як найкращого друга, зустрічаємо називаючи його ім’я, питаємо про
справи, які ми обговорювали минулого разу, а також посміхаємось і вітаємо всіх,
як давніх друзів! В цьому і секрет успіху закладу серед «своїх» гостей.
Отже, у сучасному ринковому середовищі на перший план виходить не
стандартизація та типізація процесу обслуговування, а форма взаємодії персоналу
із відвідувачем. Новим трендом на ринку ресторанних послуг є не уніфікація стилів
обслуговування, а навпаки до персоніфікованості обслуговування. Саме тому,
стиль «friendly-обслуговування» є трендом у закладах ресторанного господарства.
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ІННОВАЦІЙНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Персонал – найголовніший фактор існування будь-якого підприємства,
організації тощо. Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна
організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Людина є найважливішим
елементом виробничого процесу на підприємстві. Тому, головним напрямом та
рушійним важелем будь-якого закладу ресторанного господарства є кадрова
політика:
Перш за все - створення механізму підбору персоналу. Він повинен включати
в себе: кваліфікацію, відкритість, комунікабельність, доброзичливість,
стресостійкість, можливість швидко реагувати та вирішувати поставленні
завдання, зібраність, пунктуальність та грамотність. Основне правило
обслуговування – до всіх без виключення гостей персонал повинен бути бездоганно
ввічливий, уважний і тактовний.
Вагомими проблемами при підборі персоналу є те, що конкуренція у даній
сфері невпинно зростає, кожного дня відкриваються нові заклади, а серед
працівників переважає молодь із постійним бажанням шукати щось краще, низький
рівень мотивації працівників деякими роботодавцями, незначна ймовірність
кар'єрного росту, не надто високий рівень оплати праці й престижність роботи у
порівнянні із закордонними колегами.
«Бізнес роблять люди» - персонал, отже, потрібно цей персонал "зробити".
Для закладів, які тільки відкриваються підбір персоналу, - великий і складний
процес, що складається з послідовності етапів: пошук персоналу - його навчання та
підготовка - проведення тренінгів та підвищення рівня кваліфікації - проведення
атестації - формування команди. Для закладів, які вже функціонують і мають
основу персоналу, підбір нових кадрів матиме дещо іншу послідовність: пошук
кадрів - влиття в команду - навчання та підготовка - проведення атестації проведення тренінгів та курсів підвищення кваліфікації.
«Досвід роботи не має значення». Сучасні тенденції на ринку праці диктують
вимоги до потенційних робітників, у яких вирішальним критерієм є досвід роботи.
Це пояснюється тим, що роботодавець не бажає вкладати в свій персонал ресурси
та постійно підвищувати його кваліфікацію. Ця проблема виникає у зв’язку із
швидкою плинністю кадрів , цьому є декілька причин: працівника не приваблюють
умови праці, робота в сфері ресторанного господарства не розглядається
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працівником як довгострокова або ж постійна. А отже, можна дійти висновку, що
плинність кадрів здебільшого залежить від роботодавця, тому що він прагне
отримати вже готового кваліфікованого працівника, який не потребує навчання та
підготовки, що і породжує вище описану проблему. Тому, на мою думку,
роботодавцям слід відмовитись від орієнтування на досвід роботи .
Кожен заклад ресторанного господарства веде боротьбу за кваліфікованого
працівника. Попри те, що на ринку праці пропозиція персоналу ресторанної сфери
велика, професіоналів тут одиниці. Відповідно, основним завданням менеджера,
керівника повинні бути саме навчання та підготовка, а не пошук готових
працівників.
Мотивація - ще один ключ до формування "правильного" персоналу. Лише
вмотивована людина зможе віддавати роботі більше і краще. Це ще одне завдання
для керівника - знайти, що стане мотивацією для його конкретного підлеглого. Це
може бути і грошова винагорода, і підвищення у посаді, проста похвала чи
безперервний контроль з боку керівництва. Неодмінно вагомою мотивацією є
розуміння працівником того, що йому подобається робота і що тут він на своєму
особливому місці.
Повага до працівника. Цей пункт включає в себе не тільки особисту повагу
керівника до підлеглого, а й юридичну повагу. Сучасні заклади ресторанного
господарства все частіше нехтують цим пунктом, хоча він є чи не вирішальним у
веденні ресторанного бізнесу. Мова йдеться про законність діяльності закладів
ресторанного господарства, про законність кадрової політики, яку вони проводять.
Нехтуванням даним пунктом може призвести до втрати того, за що повинен
боротися кожен керівник - довіри працівника до керівника, закладу та індустрії в
цілому. Саме це і породжує основні проблеми, які зв’язані з економічною
ситуацією у нас в державі. Тому керівникам не слід зважати на дану проблему та
провадити свою кадрову політику згідно чинного законодавства України.
Отже, проаналізувавши дану тему, можна дійти висновку, що персонал –
найголовніший фактор існування будь-якого підприємства, тому роботодавцям,
керівникам слід набагато серйозніше підходити до кадрової політики
підприємства, постійно працювати та удосконалювати її.
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ПІСЛЯКРИЗОВІ ТРЕНДИ БАРНОЇ КУЛЬТУРИ
Ресторанний бізнес у 2020 році зіткнувся із непередбачуваними обставинами
– наслідками запровадження карантинних заходів. Так, згідно Постанови КМУ від
16 березня 2020 р. № 215 заборонено обслуговування відвідувачів на понад два
місяці, за виключенням надання послуги «take away» [1]. Проте, більше інших
постраждала діяльність барів. У першу чергу через недосконалість законодавства.
Так, згідно діючого законодавства доставляти алкогольні напої, за наявності
ліцензії на їх роздрібний продаж, законодавством дозволено, а от продаж за межі
ЗРГ коктейлів чи настоянок власного виробництва, якщо не забезпечено їх
доставку у герметичній тарі з інформативною етикеткою та чітким маркуванням –
заборонено [2]. Саме тому більшість барів вимушені були закритися або ж
призупинити свою діяльність. Закономірно, що після ослаблення карантинних
обмежень барам знову належить завойовувати свого відвідувача.
В зв’язку із чим метою дослідження є дослідження трендів барної культури
у післякризовий період.
Завданнями, які потребують вирішення для досягнення поставленої мети, є:

Аналіз нових трендів барної культури у післякризовий період;

Систематизація прогнозованих змін та виявлення причин
запроваджених змін.
Предметом дослідження постають власне тренди барної культури у
післякризовий період та їх особливості.
Методами дослідження було обрано метааналіз інформаційних джерел,
емпіричні спостереження, системний підхід.
Запровадження сучасних трендів зазвичай є хаотичним і не піддається
систематизації за стандартизованими ознаками. На формування нових трендів у
післякризовий період будуть впливати ряд супутніх факторів. По завершенню
карантину не всім закладам вдасться зберегти своїх працівників. І не всі працівники
бару повернуться на своє робоче місце після тривалої перерви, дехто
перепрофілюється, дехто змінить місце роботи. Зрештою бари внаслідок
запровадження карантинних заходів втратили своїх гостей не тільки на період дії
обмежень, більшість із них уже не повернуться у якості постійних відвідувачів.
Тому для барів вельми актуальним є запровадження інноваційних послуг та
оновлення асортименту продукції, а для барменів – підвищення кваліфікації,
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розроблення нових рецептур для підвищення власної конкурентоздатності на
ринку праці.
Загалом варто визначити два основні напрямки запровадження інновацій:
1. Інноваційні напої:
 Швидкозростаючим трендом, внаслідок активної популяризації під час
карантину, є органічні, біодинамічні та натуральні вина [3]. Продукція сумнівної
якості із неприємною органолептикою викликає обурення серед професіоналів
своєї справи, проте і знаходить своїх послідовників, внаслідок впливу гарно
продуманої маркетингової кампанії [4]. Тому судячи із динамічно зростаючого
числа підписників із позитивною оцінкою нової продукції даний тренд буде ще
актуальним у післякарантинний період. Хоча з огляду на незадовільну якість
продукції протримається він скоріше за все недовго.
 Орієнтація на національний колорит, сезонність і локальність
продуктів буде вельми актуальною після карантину, зважаючи на те, що бармени,
які прагнуть повернутись на роботу будуть розробляти нові рецептури коктейлів,
настоянок, дистилятів. Бармени готові до експериментів, вони працюють з
цікавими продуктами місцевого походження: калиною, горобиною, різними
видами чаю, травами, грибами. Для того щоб інгредієнти були максимально
аутентичними, власники барів скоріш за все почнуть закуповувати органічні
продукти у місцевих фермерів і постачальників.
 Зважаючи на статистичні дані, що свідчать про зростання вживання під час
карантину алкогольних напоїв, куплених у роздрібній мережі [5], до завершення
обмежувальних заходів споживачі наситяться напоями в чистому вигляді та
простими коктейлями на їх основі. В зв’язку з чим актуальним буде як ніколи
раніше міксологія, складні технології приготування авторських напоїв та
хитромудрий дизайн коктейлів. Публіка, яка за період ізоляції занудилась,
ринеться до ЗРГ з метою отримання wow-ефекту. Яскраві напої стають
привабливим контентом для соціальних мереж споживачів. З цієї ж причини нової
хвилі популярності набудуть крафтові напої власного виробництва: бренді, міцні
настоянки, авторські лікери тощо.
2. Нові формати обслуговування:
 В першу чергу бармени прагнутимуть відновити свою клієнтську базу,
особливо по поверненню на робоче місце відчують цінність персоналізованого
підходу до кожного гостя. Здобути постійного гостя доволі важко, а втратити його
інтерес – легко. Скоріше за все розуміння цього призведе до поширення friendlyобслуговування у ще більших масштабах.
 У зв’язку з численною втратою робочих місць бармен стане більш
мобільним. «Guest bartenders» зазвичай виступають в дружніх барах і приймають
в своїх барах колег з інших міст чи країн. «Guest bartenders» набудуть статусу
значущих заходів з власними афішами та сторінками зустрічі в Facebook. Бармени
отримають можливість обмінюватися досвідом і рецептами, а гості певного бару на
один вечір перенестися в атмосферу іншого бару і спробувати абсолютно нові напої
і теж отримають новий досвід.
49

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

Одним із закладів, який тимчасово призупинив свою роботу внаслідок
запровадження карантинних заходів, є кафе «Бар Pirogъ». Після завершення
карантину у закладі очікуються такі зміни: відновлення продажу настоянок
власного виробництва (з використанням одноразової тари), розробка нових
настоянок і коктейлів на основі нових цікавих інгредієнтів, активація продажу
коктейлів, що були розроблені до карантину, але які не здобули своїх поціновувачів
(в їх складі були використані сироп калини, грибний вермут, сушені фрукти,
несподівані для коктейлів овочі, і все це за старовинними українськими
рецептами). Ще одним із запитів гостей було введення до меню декількох видів
крафтового пива – цим заклад вже активно займається, задля повернення і
приваблення гостей на літні тераси. Також в планах є закінчення розробки стратегії
«food pairing», яка теж обговорювалася до початку карантинних заходів.
Отже, запровадження обмежувальних заходів вплинуло як на очікування
споживача, так і на можливості працівників і власників бару. В результаті барна
культура зазнає змін за двома основними напрямками, що передбачають розробку
інноваційних напоїв та запровадження нових форматів обслуговування. На
прикладі діючого бару, який буде відновлено по завершенню карантинних заходів
підтверджено вірогідність припущень.
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Сьогодні у світі панують новітні технології. Вони допомагають людству
розвиватися, створювати комфортне середовище для буденного життя,
прискорюють та спрощують виконання деяких робіт, на які людина буде витрачати
свій дорогоцінний час.
Інновації є в будь-яких сферах діяльності, ресторанне обслуговування у
цьому не виключення. Їх застосування дозволяє пришвидшити процес
обслуговування гостів, створити найкращі умови для комфортного перебування
відвідувачів та працівників закладу ресторанного обслуговування, а також
допомагає зробити якомога зручніші умови праці.
Актуальність цього питання полягає в тому, щоб визначити, наскільки є
важливими інновації у сфері ресторанного бізнесу і чи потрібно їх поширювати та
розвивати у найближчому майбутньому.
Мета роботи: зробити аналіз використання інноваційних технологій у
закладах ресторанного господарства на прикладі готельно-ресторанного комплексу
Ramada Encore Kyiv.
Ramada - поширена мережа готелів у світі, якою володіє та керує компанія
Wyndham Worldwide. В Україні таких готелів є три – перший у Донецьку Ramada
Atlas Donetsk, другий у Києві Ramada Encore, а третій у Львові Ramada Lviv.
Ramada Encore Kyiv – це 4-зірковий готель у місті Київ. Знаходиться він за
адресою Столичне шосе, 103. Відкрився до Євро-2012. Собою він являє сучасний
люксовий 20-поверховий готельно-ресторанний комплекс з розширеним
асортиментом послуг та розваг. Із закладів ресторанного господарства у собі має:
• 3 ресторани - DK Restaurant, The Hub Restaurant, Madrid Restaurant;
• лоббі-бар;
• велику бенкетну залу.
Всі ресторанні заклади готелю підтримують інноваційні технології. Одна з
найвагоміших технологій є передавання замовлення на кухню через факс: офіціант
чи адміністратор друкує чек замовлення гостя, яке автоматично друкується на на
кухні. Кухарі швидко приймають замовлення і готують страви для гостя.
Використання факсу значно спрощує роботу офіціантам та кухарям – одні
можуть швидко і заощаджуючи час передавати замовлення на кухню, щоб далі йти
і обслуговувати гостей, другі можуть відразу приступати до справи, не гаючи час
на очікування замовлення.
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Другою необхідною технологією є використання стаціонарних телефонів з
номерів гостей, каси та кухні. Це є дуже зручним моментом для відвідувачів готелю
та ресторану, котрі можуть замовити собі сніданок, обід, вечерю чи інший перекус
не виходячи зі своїх апартаментів чи не приїжджаючи до ресторану. Це значно
заощаджує їх час та дозволяє довше знаходитись у власному комфорті. Також
зручною для гостя і офіціанта є послуга «Room-service», яка також працює через
використання стаціонарних телефонів у готелі: гість може подзвонити до
ресторану, щоб зробити замовлення, яке офіціант принесе у номер замовника. Така
послуга значно заощаджує час відвідувача, котрий може не виходити з власного
номеру для того, щоб поїсти, та офіціанта, котрий може відразу виконати
замовлення та приступити до обслуговування інших гостей.
Не менш важливим на сьогодні, у час коли рушійною силою є Інтернет та
різні мессенджери, є використання сайтів та сторінок у соц. мережах. Це можна
вважати великим стрибком у маркетинговій діяльності, яка спрощує роботу, котра
відповідає за якомога більше захоплення потенційних гостів та зацікавлення їх у
послугах, та спрощує пошук та замовлення потрібних послуг користувачам.
Готель Ramada Encore Kyiv використовує власний сайт для ознайомлення
потенційних відвідувачів з послугами, що надають, а також дає можливість
ознайомитись з меню ресторанів та відразу зробити замовлення, щоб гість зайвий
раз не витрачав свого часу на дзвінки чи безпосереднє спілкування з
адміністраторами.
Окрім сайту готель створив сторінку у соц. мережі Instagram, котрим
користуються мільйони людей, щоб спростити пошук сайту та зібрати велику
аудиторію можливих у майбутньому споживачів. В Instagram SMM-менеджери
пишуть про новини та акції готелю, а також про його власні ресторани. Не менш
важливим моментом є фотографії страв та закладу ресторанного господарства, що
дає майбутньому гостю можливість ознайомитись із закладом краще, побачити
його, а ресторанам дає більшу можливість мати велику кількість відвідувачів.
Інноваціями у закладах ресторанного господарства на сьогодні вважають
впровадження відкритої кухні чи доготування страв на очах у гостів. У ресторані
The Hub готелю Ramada Encore Kyiv на сніданки, обіди та вечері заведено виводити
у торговельний зал 1-2 кухарів, що на очах у відвідувачів доготовлюють їхні
страви. Це дозволяє створювати своєрідне шоу, яке зацікавлює споживачів та
створює хороше загальне враження про заклад. Також це дозволяє гостям
контролювати процес приготування їжі та безпосередньо просити у кухарів
використання тих чи інших інгредієнтів. За цими мотивами ресторан The Hub
створив своєрідний «do it yourself» - кожен бажаючий на сніданку може сам
приготувати млинці під наглядом кухаря. Гості стають безпосередніми учасниками
«кулінарного-шоу», де вони можуть засмажити собі будь-яку кількість млинців с
будь-якими наповнювачами. Це дозволяє не тільки самостійно проконтролювати
процес приготування їжі, а й затвердити позитивне враження від закладу.
Отже, провівши аналіз використання інновацій у сфері ресторанного бізнесу,
можна сказати, що їх використання впливає позитивно на роботу закладу та на
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враження споживачів. Інновації допомагають спростити умови праці для
працівників ресторану, пришвидшити обслуговування відвідувачів, а також
створити якомога комфортніші умови для гостів. Тож їх використання буде лише
позитивно впливати на сферу ресторанного бізнесу і його розвиток.
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ВПРОВАДЖЕННЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ
ПРОДАЖІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Digital-маркетинг (цифровий або інтерактивний маркетинг) – це
використання всіх можливих форм цифрових каналів для просування бренду. У
наш час сюди входять: телебачення, радіо, інтернет, соціальні медіа та інші форми.
Digital-маркетинг тісно переплітається з інтернет маркетингом, але в ньому вже
розроблені ряд технік, що дозволяють досягати цільову аудиторію навіть в
оффлайн середовищі. Світ сучасного ресторанного бізнесу розвивається дуже
швидко, і на сьогоднішній день діджіталізація процесів є обов'язковою умовою для
того, щоб бути успішним і конкурентоспроможним на ринку послуг та не
відставати від інших. Прибутковість закладів ресторанного господарства,
розташованих поруч один з одним, може відрізнятися в рази [1]. І часто справа не
в площі закладу або кількості інвестованих у нього грошей, а у грамотному підході
до маркетингу. Тому актуальним є дослідження ринку на предмет «digitalтехнологій», які забезпечують формування позитивного іміджу закладів в очах
відвідувачів і стимулюють зростання попиту на послуги закладів ресторанного
господарства.
Метою дослідження є: дослідження ринку на предмет «digital-технологій»
для зростання та стимулювання попиту на послуги ресторанних закладів.
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Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
- визначити, що відноситься до «digital-технологій»;
- дослідити ринок щодо визначених «digital-технологій», класифікувати їх;
- встановити їх вплив на зростання чи на спадання продажів.
Предмет дослідження – «digital-технології» для зростання та стимулювання
попиту на послуги ресторанних закладів.
Об’єктами дослідження виступали засоби digital-маркетингу.
Методами дослідження були: статистичні методи, аналіз та синтез,
системний підхід.
В процесі дослідження ринку «digital-технологій», ми визначили, що є такі
форми взаємодії з відвідувачами:
1. Crowd-marketing (технологія прихованого маркетингу в Інтернет) або
народний маркетинг – полягає в побудові взаємодії з цільовою аудиторією на
сторонніх ресурсах.
2. E-mail розсилки для клієнтів, акаунти у соціальних мережах, інформація в
месенджерах – полягає в тому, що підприємство підтримує зв'язок з вже наявними
споживачами. Щоразу при проведенні певних акції, пропозицій та знижок, як
основні так і для постійних відвідувачів, а також про різні тематичні заходи
підприємство повідомляє про це своїм споживачам.
3. Інформація в мобільних додатках типу SuperDeal, Eda.ua, Raketa тощо
(служби доставки їжі), можливість зробити замовлення онлайн (можливість бачити
меню закладу) з будь-якого закладу ресторанного господарства. В додатках
висвічуються лише ті заклади, які мають договір з певною службою доставки.
Класифікувати «digital-технології» можна на такі категорії:
1. Технології, які поліпшують роботу персоналу, та роблять її більш
ефективною, наприклад: система R-keeper, рація-навушики для персоналу,
планшети для коригування замовлень.
2. Технології, які сприяють створенню зручних умов для гостей під час
перебування в закладі ресторанного господарства, наприклад: інтерактивне
електронне меню, кнопки виклику офіціанта.
3. Та технології для залучення потенційних клієнтів і утримання їх в якості
споживачів, такі як: веб-сайти, соціальні мережі, розсилки на пошту та інше.
Встановлено, що 43% українських ресторанів досі не мають власних вебсайтів. Щоб виправити цю сумну статистику і допомогти власникам власного
бізнесу, вже в травні цього року «МЕТRО Кеш енд Керрі Україна» запустила
онлайн-сервіс для створення сайтів і резервування столиків - EatBU. Скористатися
цією послугою можуть всі HoReCa-клієнти METRO в Україні. Загальний опис
закладу, меню, час роботи, способи оплати, онлайн резерв столиків, спеціальні
пропозиції - всі ці важливі для власників ресторанів, кафе або готелів блоки
включені в цей інструмент [2].
З кожним роком вимоги та стандарти відвідувачів, щодо обслуговування,
стрімко здіймаються в гору. Соціальні мережі впливають на ухвалення рішення
щодо відвідування, хоча раніше треба було дуже постаратися, щоб отримати відгук
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на сайті ресторану. Присутність компанії в соціальних мережах – невід'ємна
частина іміджу кожного готелю, ресторану та інших підприємств сфери
обслуговування. Сучасна людина цінує мобільність. Її ритм життя змушує постійно
бути в русі. А тому важливо відповідати заданому ритму. Споживачі повинні мати
змогу за лічені секунди знайти інформацію про певний заклад або компанію, в
онлайн-режимі отримати відповіді на свої питання [3].
В процесі дослідження, я провела Google-анкетування, потенційних
споживачів закладів ресторанного господарства. Метою анкетування було –
визначити яким чином відвідувачі дізнаються про ресторани, на що звертають
увагу при аналізі інформації на сайтах закладів та наскільки сильно впливає
статистика і оцінювання закладу в соціальних мережах на те, чи відвідає людина
той, чи інший заклад.
В процесі анкетування, близько 75% користувачів відповіли, що завжди,
перед відвідуванням закладу, заходять на його сторінку та звертають увагу на
відгуки, інші 25% вважають не дуже важливим звертатися за додатковою
інформацією про заклади, адже більшість закладів, які вони відвідують, були
зарекомендовані друзями, що є не менш важливим відгуків на сайті.
Також, більшість учасників анкетування вказували в коментарях на те, що
окрім гарних відгуків та оцінки закладу на сайті, важливим – є можливість зробити
онлайн-бронювання та побачити меню ресторану. Але з власного досвіду, можу
сказати, що більшість закладів не мають організованої роботи з сайтами та бувають
проблеми з оновленням інформації, зокрема, це стосується саме меню.
Отже, у результаті проведених мною досліджень встановлено, що через
відсутність або занедбаність сторінки заклади ресторанного господарства за
замовчуванням втрачають своїх потенційних споживачів. Загалом, потрібно бути
присутнім в популярних соціальних мережах, бути там активним і мати відмінний
рейтинг інакше є всі шанси постійно втрачати немалу частину відвідувачів. Також,
запровадження «digital-технології» в закладах ресторанного господарства,
безпосередньо, позитивно впливає на роботу персоналу та на підвищення якості
обслуговування гостей.
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ЕКО-ТРЕНДИ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Хімізація сільськогосподарського виробництва, застосування синтетичних
мінеральних добрив, отрутохімікатів, інтенсифікація сільського господарства
негативно впливають на родючий шар ґрунту, зменшують кількість корисних
ґрунтових організмів, що легко засвоюються рослинами, погіршують умови
життєдіяльності. Унаслідок цього якість продуктів харчування погіршується через
вміст шкідливих отрутохімікатів, нітратів тощо. Так, овочі і фрукти, вирощені за
інтенсивними технологіями, містять залишки понад двадцяти видів пестицидів, а
м’ясо та молоко – сліди антибіотиків, гормонів, стимуляторів росту тощо.
Через це споживачу важливо бути певним, що продукцію, яку йому подають
у закладах ресторанного господарства є не тільки смачною та безпечною, а й
корисною.
Еко-тренди – це нове явище на нашому ринку, вони базуються на найкращих
практиках з огляду на збереження довкілля, рівня біологічного різноманіття,
збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного
утримання тварин та методів виробництва, які відповідають певним вимогам до
продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного
походження. Механізм органічного виробництва таким чином відіграє подвійну
роль у суспільстві, де, з одного боку, забезпечує специфічний ринок, який
відповідає потребам споживача у органічній продукції , а з іншого - забезпечує
виробництво товарів (продуктів харчування), що сприяють захисту навколишнього
середовища та належному утриманню тварин, а також розвитку сільської
місцевості.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що заклад ресторанного
господарства пропонує споживачу якісні продукти з високим вмістом вітамінів і
мікроелементів, та не містять пестицидів, гербіцидів і консервантів, які згубно
впливають на організм людини. Еко-продукція покращить респектабельність
ресторану та здоров’я своїх відвідувачів.
Мета роботи – аналіз та дослідження постачання органічної
сільськогосподарської продукції та сировини, визначення важливості цього виду
діяльності на сучасному етапі розвитку економічного сектору України, а також
формулювання переваг органічних продуктів харчування у сфері ресторанного
господарства.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
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 оцінка стану в Україні виробництва, сертифікації, поставки органічної
продукції;
 визначення регулюючих норм при виробництві органічної їжі;
 аналіз всіх вимог, переваг і недоліків виробництва органічних продуктів в
Україні;
 дослідження ринку еко-продуктів для постачання у ресторани.
Еко-тренди прийшли в Україну з Заходу. Там вони почали набирати
популярність з кінця 60-х років. Мода на «Еко» та «Органік» найшвидше зростає в
Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Нової Зеландії. Світова ємність
органічного ринку - до 60 млрд. доларів. В Україні розквіт еко-тенденцій припав на
2010-і, місткість ринку поки незначна. В основному він росте за рахунок категорії
сільськогосподарських продуктів: молочна галузь, м'ясо і зернові.
У 2017 році органічний сегмент світового ринку розвивається найбільш
динамічно, в порівнянні з іншими сегментами. Наприклад, в США 40% населення
вибирають органічні товари. Сільськогосподарські площі, які задіяні під українське
еко-виробництво - 270 тис. га.
Тренд "органік" набуває все більшої популярності: невеликі й середні
виробники в Україні активніше беруться за вирощування такої продукції, а торгові
мережі виділяють цілі полиці і відкривають "органічні" відділи, таким чином
ресторани можуть закуповувати цілий ряд органічної продукції.
Перевагами органічних продуктів є:
1. У середньому органічне харчування містить більше вітаміну C і таких
важливих мікроелементів, як кальцій, магній, залізо і хром, а також протиракових
антиоксидантів.
2. Жодних синтетичних добавок. Не містить отруйних пестицидів. Стандарти
органічного виробництва суворо забороняють використання ГМО та їхніх
похідних.
3. Виключає залежність від антибіотиків. Стандарти органічного
виробництва забороняють застосування будь-яких антибіотиків та гормонів для
лікування та прискорення росту тварин.
Відповідно до чинного законодавства України, виробництво органічних
продуктів (сировини) є виробничою діяльністю фізичних чи юридичних осіб (у
тому числі з вирощування й переробки), під час здійснення якого виключається
застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів
(далі - ГМО), консервантів тощо. На всіх етапах виробництва (вирощування,
переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені
законодавством для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також
збереження і відновлення природних ресурсів [1].
Крім цього, під час виробництва органічної продукція та/або сировини
використовуються встановлені законодавством методи, які:
1. виключають використання ГМО, похідних ГМО та продуктів, вироблених
з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препарати захисту
рослин і покращення ґрунту, добрив, насіння;
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2. виключають використання хімічно синтезованих речовин, консервантів,
синтезованих (штучних) барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів,
стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів росту;
3. виключають використання іонізуючого випромінювання для оброблення
органічної сировини або кормів, що використовуються в виробництві органічної
продукції;
4. виключають гідропонне виробництво;
5. використовують живі організми та методи механічного виробництва;
6. здійснюють живлення рослин в основному через екосистему ґрунту;
7. засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи [1].
Органічне виробництво та/або обіг органічної продукції в Україні підлягає
сертифікації. Строк дії сертифіката становить 15 місяців з дати його видачі.
Реалізація органічної продукції допускається лише за наявності сертифіката (копії),
виданого особі, що виробив відповідну продукцію до відповідного маркування.
Відмітка такого сертифіката - лист з зірочок на зеленому тлі. Також існують
національні позначки - шестикутник із написом «Bio» (Німеччина), зелений круг з
долонькою (Італія), квадратний логотип з абревіатурою AB (Франція), знак
«Demeter», організації, вимоги якої вище, ніж у сертифіката ЄС.
Як постачальників органічної продукції в Україні можна обрати таких
виробників:
 «Світ Біо» ("Либідь-К") - компанія виробляє органічні яйця у
Хмельницькій області, а також козине молоко та овочі. Господарство засноване у
2009 році. Земля підприємства отримала статус органічної у 2013 році;
 «Органік мілк» ("Галекс-агро") – виробляє органічне та корисне молоко;
 «Сквирянка» - "Сквирський комбінат" хлібопродуктів реалізує органічну
гречку, вівсянку, кукурудзяну крупу, борошно та пластівці під ТМ "Сквирянка" у
великих торгових мережах.
Отже, еко-продукція - це сертифіковані продукти, які проходять всі стадії
технологічного процесу вироблення, а саме первинне виробництво (включаючи
збирання), підготовка, обробка, змішування та пов'язані з цим процедури,
наповнення, пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану продукції), що
провадиться із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
Список використаних джерел
1. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425-VII (Редакція від 12.02.2015) //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014. № 20-21.
2. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII.
(Редакція від 10.07.2018) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2018. № 36.
3. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів: Закон України від 3 лютого 2011 року N 2973-VI.
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ВІДОМІ ПЛАТФОРМИ З ДОСТАВКИ ЇЖІ
Світ постійно рухається вперед по кривій науково-технічного прогресу, і цей
прогрес не оминає готельний і ресторанний бізнес. Впровадження цікавих новинок
у цій галузі тісно пов'язане з маркетингом. В даний час у світі розроблена потужна
система розміщення та обслуговування гостей, яка сформувала матеріальнотехнічну основу туристичної галузі - готельного господарства.
В останні роки на ринку з’являється все більше послуг з постачання. Вони
надають своїм не використовуючим можливостям перевагу в задоволенні бажань.
Такі послуги все частіше базуються на принципах економіки спільного
використання. Це бізнес-моделі, які використовують технологію для обміну
товарами чи послугами. Вони продають доступ до чогось і працюють за принципом
«peer-to-peer».
Через розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 в Україні введено карантин з 12
березня 2020 року. У цій ситуації набирають обертів послуги, що спеціалізуються
на доставці готових страв із ресторанів та харчових продуктів із супермаркетів.
Кафе та ресторани тимчасово відкриті лише в режимі доставки їжі [2].
Найяскравіші приклади - послуги з постачання на даний час представляють
такі платформи: Glovo, Uber Eats, Mister.Аm, Zakaz.ua, Raketa і Menu.ua(Рис. 1.).

Рис.1. Платформи доставки їжі
*Джерело: розроблено автором [3.с.15]
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Glovo - це відома міжнародна служба доставки, яка успішно працює в
Україні. Glovo доставляє їжу з ресторанів (понад 90 закладів), кондитерських
виробів (понад 15 пропозицій) та продуктів із супермаркетів. Крім того, працівники
сервісу можуть доставити ліки, документи, книги, парфуми, квіти, подарунки та
будь-які інші товари за бажанням замовника.
Кур'єри Glovo пересуваються на мотоциклах і велосипедах, тому вони
можуть доставити все, що не перевищує вагу 9 кг і поміщається в коробку розміром
40x40x30 см[2].
Служба доставки продуктів харчування - це відомий сервіс Uber, який
працює в Україні вже кілька років. Однією з безперечних переваг Uber Eats є
можливість зазначати особливі побажання при замовленні їжі (наприклад, якщо
алергія на певні компоненти страви, вони будуть видалені), а також є функція, яка
дозволяє стежити за кур'єром на карті під час його доставки, щоб можна точно
розрахувати час надходження їжі. Однак сервіс має великий недолік - він працює
лише в центральних районах Києва (Шевченківський, Подільський, Печерський,
Солом’янський).
Mister.Am працює в 15 регіонах України. Зокрема у м. Хмельницькому
платформа Містер.Ам дозволяє формувати замовлення з усіх закладів
ресторанного господарства(Табл.1.) [1].
Таблиця 1
Перелік кафе, ресторанів м. Хмельницького на платформі Містер.Ам

1.
Кафе «Mr. Чарлі».
2.
«Kрила & Cендвічі».
3.
«Sushi Prime».
4.
«Пельмені і
Вареники».
5.
«Grafit cafe loft».
6.
Кафе «Dioscuri».
7.
«Beef&Cake».
8.
Піцерія «Piccolino
Trattoria».
9.
ЦІПА rest.
10. Піцерія «Челентано».
11. Піцерія «Мама Мія».
12. Ресторан «Наомі».
13. «Burger Pizza Loft».

*Джерело: розроблено автором
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Служба доставки товарів Zakaz.ua дуже корисна. Працює з такими великими
мережами супермаркетів, як «Ашан Україна», «МЕТРО», «Novus», «Fozzy», «Мега
Маркет» і «Фуршет». Система функціонує просто і зрозуміло. Необхідно
зареєструватися на офіційному сайті, вибрати місто і район доставки, додати
необхідні товари в кошик, ввести адресу і дочекатися кур'єра з замовленням.
Вартість товарів на сайті ідентична зазначеної в магазині, і доставку можна
замовити сьогодні на сьогодні.
Raketa - український проєкт у сфері доставки готової їжі з ресторанів. Працює
в Дніпрі з березня 2018 року. Партнерами сервісу в цьому місті виступають 250
ресторанів, в тому числі з Varburger, KFC, «Репортёр'», Black Sheep, Puri Chveni.
Замовлення здійснюється в мобільному додатку для iOS і Android[2].
Menu.ua - це нова служба доставки їжі в Києві. Можна замовити піцу, суші,
гамбургери та інші страви, використовуючи мобільний додаток для iOS і Android.
З мобільним додатком Menu.Ua споживачі можуть замовити їжу з ресторанів
швидкої доставки і якісного сервісу[3].
У зв’язку із запровадженням карантину в Україні служби доставки продуктів
харчування почали працювати в посиленому режимі. Закриття ресторанів для
відвідувачів призвело до великих втрат для власників бізнесу. Багато з них швидко
відновили формат роботи, почали укладати угоди з службами доставки, якщо цього
раніше не було в ресторані, або запустили свій власний.
Отже, на даний час платформи із доставки їжі, товарів досить актуальні.
Потенціал послуги з постачання їжі, як Glovo, Uber Eats, Mister.Аm, Zakaz.ua,
Raketa і Menu.ua величезний, а можливості відкриваються власникам готельного
господарства при їх використанні вражають. Тому сучасні платформи доставки їжі
повинні включати використання новітніх інформаційних технологій - це ключ до
«виживання» у жорсткій конкуренції боротьби та водночас конкурентні переваги
окремих платформ, а також всю галузь в цілому.
Список використаних джерел
1. Замовлення та доставка страв в Хмельницькому URL :
https://misteram.com.ua/khmelnytsky
2. Незалежне видання «Mind» URL : https://mind.ua/publications/20208930karantinni-budni-yak-zaraz-zhivetsya-servisam-z-dostavki-yizhi
3. Урбаністичний
онлайн-журнал
«Mistosite»
URL
:
https://mistosite.org.ua/ru/articles/shvydka-dostavka-vashykh-bazhan-kuriery-v-misti
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СПОСОБУ ОБРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ - ФЕРМЕНТУВАННЯ
Ферментація – це процес розпаду біологічних речовин (білків, вуглеводів,
жирів, ароматичних речовин тощо) під дією мікроелементів (ферментів) [1].
Ферментація – це один з перших відомих способів зберігання харчових продуктів,
який відомий з давніх часів. І сьогодні люди кожен день використовують
ферментовані продукти, часом навіть не здогадуючись про це.
Хліб, кава, шоколад, соєвий соус, вино, сир і навіть звична для всіх квашена
капуста – це одні з найбільш широко вживаних продуктів у світі, і всі вони є
ферментованими. Проте раніше ферментолізу як фішці в ресторанному
господарстві не приділялася увага. Тонка грань між делікатесом і протухлим
продуктом – та сама причина, по якій багато з обережністю ставляться до
ферментації. Більшість ферментованих продуктів об'єднує те, що їх смак і запах
набагато яскравіший і різкіший, ніж у вихідної сировини. Тому екзотичні
ферментовані продукти здаються страшними, до їх смаку і запаху необхідно
звикнути.
Останнім часом ферментація як особливість закладу ресторанного
господарства стала масштабним трендом. Як стверджують самі шеф-кухарі,
причиною зародження нового мейнстріму, стало розуміння процесів ферментолізу
і екстраполюванні їх на різноманітні продукти. Ідею використання традиційних
принципів ферментування для отримання некласичних продуктів було сприйнято з
ентузіазмом, оскільки дозволяло думати у новому напрямку, давало простір для
творчості [2]. Для ентузіастів і шеф-кухарів це спосіб відкрити нові грані в уже
знайомих і зрозумілих інгредієнтах: м'ясі, рибі, овочах і фруктах
Ресторанний бізнес України – плідний майданчик для розвитку і вивчення
ферментації, адже основні знання нам передали ще наші бабусі разом з рецептами
огірків з кропом, хроном, гострим перцем і часником; помідорів з тархуном, листям
чорної смородини і часником; солоними кабачками і патиссонами в томатному
соку; квашеними фаршированими баклажанами і солодким перцем; квашеною
капустою, буряком і морквою; солоним кропом, щавлем, тархуном, петрушкою і
кінзою; моченими яблуками і грушами. Ферментація в умовах ресторану –
абсолютно природне і нормальне явище, хоча, в ідеалі, для цього потрібен окремий
невеликий цех з постійною температурою, а також постійною вологістю [3].
На хвилі відродження популярності ферментованих продуктів на ринку
ресторанного господарства з’явилася ультрасучасна за назвою і традиційна за своїм
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наповненням – крафтова продукція. Крафтова продукція – це ферментована
продукція власного виробництва. Зараз заклади ресторанного господарства
пропонують широкий асортимент сирів, вин, м’ясних делікатесів, пива і т.д.
власного виробництва за авторськими рецептами.
Метою роботи є дослідження різноманітності застосовуваних методів
ферментолізу у закладах ресторанного господарства в Україні.
Відповідно до мети дослідження визначено ряд завдань, які потребують
вирішення:
1)проаналізувати ринок ресторанного господарства України на предмет
використання процесів ферментолізу для виготовлення ресторанної продукції;
2)визначення ключових ознак для класифікації існуючих сучасних трендів
ферментування продуктів;
3)класифікація об’єктів ферментування відповідно до визначених ознак.
Об’єктом даного дослідження є сучасні тренди ферментування продуктів на
ринку ресторанного господарства України.
Відповідно предметом дослідження є ключові ознаки для класифікації
сучасних трендів ферментування продуктів.
При написанні роботи нами було використано такі методи дослідження:
метааналізданних інформаційних джерел, порівняльний аналіз закладів
ресторанного господарства і методів ферментолізу застосованих до різних
продуктів харчування, які вони використовують, системний підхід при створенні
класифікацїі та формулювані висновків.
Проаналізувавши ринок ферментованої продукції було виявлено ряд
спільних класифікаційних ознак [4, 5]:
1. За предметом ферментолізу:
1.1 М’ясні продукти - європейські ковбаси, хамон, пармська шинка.
Білкові продукти можуть піддавати попередній обробці до початку ферментації
(наприклад, копчення. М'ясо ферментують також для того, щоб потім приготувати:
стейки попередньо «витримують». Класична технологія такої обробки передбачає
витримку в кілька тижнів, але сучасні кухарі йдуть далі і витримують м'ясо в
контрольованих умовах (тобто при певній температурі і вологості) місяцям.
1.2 Молочні продукти - це кефір, йогурт, кисле молоко і їх незліченні
регіональні варіації.
1.3 Алкогольні напої – крафтове пиво, бренді, вино, наливки тощо.
1.4 Овочі та фрукти – квашені капуста та огірки, ферментована капуста –
кімчі, комбуча, місо, мочені яблука та груші, кавуни, тощо.
1.5 Хлібобулочні вироби. Крафтовий ферментований хліб – незмінний
тренд останніх кількох років.
2. Залежно від природи ферментації харчової продукції:
2.1 Спиртове бродіння - використовується для виробництва вин, крафтового
пива, настоянок і т.д.
2.2 Молочнокисле бродіння - використовується для виробництва йогуртів,
кефірів, кислого молока і т.д.
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2.3 Пропіоновокисле бродіння та маслянокисле бродіння - використовується
для виробництва оцтової кислоти.
2.4 Лимоннокисле бродіння – для виробництво лимонної кислоти.
3. Залежно від потужностей ЗРГ:
3.1 зі спеціалізованими виробничими потужностями (власна сироварня, цех
по виробництву ферментованих стейків, власна винокурня тощо) («СтейкХаус»
Савелія Лібкіна, «Mimosa Brooklyn Pizza», «Beer point», «Портер паб», «Ципа
taphouse», « Zori meat Gastropub», « Китайський привіт», «Первак»);
3.2 без наявності спеціалізованих потужностей («Sam’s steak house», «В
ребро», «Мітерія здоровий глузд», «Argentina grill», «Гудман стейк-хаус», «Beef
and beer», «Perets», «Beef meat and winе», «Одеса», «Coin», «Первак», «Київська
реберня», «Choice», «Чайхона», «Milk bar», «The cake»).
4. Типи ЗРГ, що популяризують ферментовану продукцію:
4.1 Fine dining («Одеса», «Coin», «Sam’s steak house», « Argentina grill»);
4.2 Fast casual («Perets», «В ребро», «Первак», «Beer point», «Портер паб»);
4.3 Casual dining («Китайський привіт», «Milk bar», «Mimosa Brooklyn Pizza»,
«VarVar Brewery»).
Отже, плюс цього методу полягає в тому, що в процесі ферментації продукт
набуває нової текстури, аромату і смаку. Завдяки користі споживання
ферментованої продукції – її популярність зростає серед споживачів. В той же час
через можливість самовираження шеф-кухаря, бажання продемонструвати свою
майстерність шляхом урізноманітнення меню своїми власними розробками, цей
тренд набув популярності і серед кухарів.
Список використаних джерел
1. Ферментація [Електронний ресурс] // ВІкіпедія – Режим доступу до
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2. Arielle J. Johnson. НОВЫЕ ВКУСЫ С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТАЦИИ:
ОПЫТ ШЕФОВ [Електронний ресурс] / Arielle J. Johnson // fontegro for chefs. –
2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.fontegro.com/dlya-shefpovara/statii/novye-vkusy-s-pomoshchyu-fermentacii-opyt-shefov-10
3. Кокотовский И. ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ. [Електронний ресурс] /
И. Кокотовский, С. Малевич // KITCHENINDUSTRIES. – 2019. – Режим доступу до
ресурсу: https://www.kitchenindustries.club/
4. Корбут А. В моду вошли ферментированные продукты — квашеная
капуста, чайный гриб и кефир. Что происходит? [Електронний ресурс] / А. Корбут,
В. Боярская // Онлайн журнал Meduza. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
https://meduza.io/cards/v-modu-voshli-fermentirovannye-produkty-kvashenayakapusta-chaynyy-grib-i-kefir-chto-proishodit
5. Зыкунова Д. Ферментация, шоковая заморозка и национальная
самоидентификация стран через кухню [Електронний ресурс] / Д. Зыкунова, А.
Печерная // онлайн журнал "Ресторатор Украина". – 2018. – Режим доступу до
ресурсу:
https://www.restorator.ua/post/fermentaciya-shokovaya-zamorozka-inacionalnaya-samoidentifikaciya-stran-cherez-kuhnyu
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ХЛІБА З
КОРИСНИМИ ДОБАВКАМИ
Хліб та хлібобулочна продукція посідають важливе місце в раціоні населення
України, оскільки вони призначені для щоденного задоволення фізіологічних
потреб людей. Харчова цінність хлібобулочних виробів має велике значення, адже
вони забезпечують більше 50% добової потреби людини в енергії та близько 75%
потреби у рослинному білку. За рахунок хліба організм людини на 50% задовольняє
потребу у вітамінах групи В: тіамін (В1), рибофлавін (В2) і нікотинової кислоти (РР)
[1]. Нині більшість хлібобулочних підприємств в Україні займаються оновленням
виробництва та створенням нових продуктів, в тому числі лікувальнопрофілактичної дії.
Підвищення обсягу виробництва й споживання хліба та хлібобулочних
виробів за останні роки свідчить про те, що ця група виробів набуває популярності
і займає важливе місце в структурі харчування населення країни. Така тенденція
дає можливість розглядати їх в якості перспективного носія для збагачення раціону
харчування людини такими харчовими речовинами, дефіцит яких
найпоширеніший, створювати на їх основі вироби, що відповідають традиційним
вимогам до споживчих властивостей і сучасних положень науки про харчування.
Одним із способів підвищення харчової цінності хліба є удосконалення технології
його виробництва з використанням нетрадиційної сировини, яка є не лише
джерелом енергії, але і біологічно активних речовин (вітамінів, лімітуючих
амінокислот, харчових волокон і мінеральних речовин), [2].
Основними виробниками хліба в Україні є: «Київхліб», група компаній
Lauffer, «Хлібні інвестиції», «Кулиничі», «Формула Смаку», «Концерн Хлібпром».
Аналіз асортименту та особливостей рецептури нових видів хліба показав,
що найчастіше використовуються такі добавки для харчової цінності та
поліпшення смаку хліба як:
 мікс злаків та насіння (льон, кунжут, мак, соняшник, насіння гарбуза та
вівсяні пластівці) – хліб «ТОСТ злаковий», хліб «Фітнес з насінням» – ТМ
«Київхліб», хліб «Шведський», хліб «На здоров`я» – ТМ «Цар хліб»;
 виноград сушений, яблучне повидло – «На здоров`я», «Таврійська
слобода», хліб «Ізюминка» – ТМ «Кулиничі»;
 цільнозернове борошно спельти (дика пшениця) – хліб «Спельтовий з
гарбузовим насінням», хліб «Спельтовий» – ТМ «Цар хліб»;
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 органічне борошно – хліб торговельної марки «Хлібіо»;
 курага – хліб «Щедрий дарунок» – ТМ «Кулиничі»;
 сушені овочі – хліб «Солодовий з овочами», хліб «Гречаний зерновий» –
ТМ «УкрЕкоХліб»;
 маслини – хліб «Чіабата з маслинами» – ТМ «Кулиничі»;
 смажені ядра кунжуту – хліб «Луцький» – ТМ «Рум’янець», хліб
«Зернятко» – ТМ «УкрЕкоХліб»;
 журавлина – хліб «Заварний з журавлиною» – ТМ «Цар хліб»;
 ядра горіхів фундука, волоського горіха – хліб «Банкетний» , хліб
«Заварний з лісовими горіхами» , хліб «Смачний оригінальний» – ТМ «Цар хліб».
На такі види хліба припадає близько 5–7% від загального обсягу
продажів. Однак, як запевняють виробники, потреба населення в групі
дієтичних хлібобулочних виробів, збагачених вітамінами, буде зростати.
В Україні якість хліба оцінюють за органолептичними, фізико – хімічними і
бактеріологічними показниками у відповідності з ДСТУ 4583:2006. Хліб із
житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Загальні технічні умови [5].
Для оцінки якості нових видів хліба обрано 3 зразки для аналізу:
 Хліб «Пушкарівський». Житньо-пшеничний хліб з додаванням коріандру,
виробник ТМ «Кулиничі»;
 Хліб «Бородінський». Житньо-пшеничний хліб з додаванням коріандру та
кмину, виробник ТМ «Цар хліб»;
 Хліб «Прибалтійський темний». Житньо-пшеничний хліб з додаванням
насіння соняшника та повидла яблучного, виробник ПрАТ «Київхліб».
Серед фізико-хімічних показників визначено вологість та кислотність.
Вологість залежить від сили борошна і рецептури хліба та деякою мірою
пов'язана з харчовою цінністю, тому що при збільшенні вологості частка харчових
речовин зменшується. Масову частку вологи хліба визначено згідно ГОСТ 2109475. Результати досліджень, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати дослідження вологості хліба
Проби
№
зра
зка
1

2

3

Назва зразка
Хліб Пушкарівський
(нарізаний) ТМ
«Кулиничі»
Хліб Бородинський
нарізний скибками
ТМ «Цар Хліб»
Хліб Прибалтійський
темний з насінням
соняшника
ПАТ «КиївХліб»

Проба 1
m1 m2

W,%

107

104,76

106

111

113

118

m
тигел
ю,г
102

Воло
гість,%

105,76

44,60

44,70

110

107,654

46, 92

46,96

114

111,59

48,20

48,20

m1

44,8

108

108,65

47,0

105

115,59

48,2

109
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Проба 2
m2

W,%

m
тиге
лю, г
103
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Кислотність у деякій мірі характеризує смакові достоїнства хліба.
Недостатньо і надто кислий хліб має неприємний смак. Кислотність хліба
обумовлена продуктами бродіння тіста.
Дослідження кислотності проведено прискореним методом ГОСТ 5670-96,
що ґрунтується на титруванні розчинів досліджуваних зразків 0,1н розчином натрій
гідроксиду в присутності індикатора фенолфталеїну [4].
Результати досліджень, наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Результати дослідження кислотності хліба
№ зразка
1
2
3

Назва зразка

Кислотність, °Н

Хліб Пушкарівський
(нарізаний) ТМ «Кулиничі»
Хліб Бородинський нарізний
скибками ТМ «Цар Хліб»
Хліб Прибалтійський темний з
насінням соняшника
ПАТ «КиївХліб»

6,6
6,2
5,2

Аналіз отриманих даних свідчить, що досліджувані зразки за значенням
вологості та кислотності відповідають вимогам ДСТУ 4583:2006 Хліб із житнього
та суміші житнього і пшеничного борошна.
Отже, застосування натуральних добавок є перспективним у технології
отримання лікувально-профілактичних продуктів, збагачених природними
нутрієнтами і дозволить розширити асортимент функціональних продуктів
харчування, що нині є вкрай актуальним.
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АНАЛІЗ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ ДЛЯ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ВНАСЛІДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ
КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб'єктів
господарювання, які основоположною ціллю своєї діяльності мають задоволення
потреб споживачів у організації харчування із організації дозвілля, саме тому
запровадження карантинних заходів суттєво вплинуло на їх діяльність [1].
За місяць від початку карантину в Україні припинили свою роботу 62%
ресторанів, за останній тиждень 3% ресторанів відновили свою роботу. Зараз в
Україні працює 38% закладів від умовно прийнятих за 100% діючих ЗРГ станом на
15 березня [2]. При цьому, продажі у закладів ресторанного господарства
скоротилися у три рази за карантинних заходів. Спеціалісти ресторанного сервісу
прогнозують найбільшу кризу в історії українського ресторанного ринку [3].
В зв’язку з цим актуальним питанням проведеного дослідження є аналіз
нових можливостей та загроз для ресторанного бізнесу, внаслідок запровадження
карантинних заходів.
Саме тому, наше дослідження має на меті здійснення аналізу прогнозів щодо
нових можливостей та загроз для ресторанного бізнесу, внаслідок запровадження
карантинних заходів.
Об’єктами дослідження є стан ресторанного бізнесу у докарантинний
період, під час карантину та по його завершенню.
Предмет дослідження – можливості та загрози, ймовірні наслідки для
ресторанного бізнесу від запровадження карантину.
Методи дослідження: метааналіз інформаційних джерел, порівняльний
аналіз діяльності закладів ресторанного господарства в різні періоди часу,
системний підхід.
Причини настання кризи в ресторанному господарстві внаслідок
запровадження карантинних заходів [4]:
1. Було обмежено пересування потенційних відвідувачів (вплинуло на
діяльність ЗРГ, що пропонували послугу «на виніс»);
2. Заборонено перебування потенційних відвідувачів в приміщенні закладу
ресторанного господарства (вплинуло на діяльність повносервісних ЗРГ, що
орієнтовані на оффлайн обслуговування);
3. Необхідність переформатування бізнесу на роботу з доставкою,
урегулювання юридичних аспектів такого переходу (зміна КВЕД, оформлення
контрактів на доставку, організації роботи служб ЗРГ для здійснення доставки);
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4. Загальне зменшення попиту на продукцію ЗРГ, внаслідок зміни фокусу
споживача на продукцію роздрібних торгівельних мереж (по-перше, у результаті
паніки люди почали запасатися продукцією тривалого зберігання у магазинах, подруге, через заборону зустрічей зі стороннім людьми перестала працювати основна
причина відвідування ЗРГ – зустрічі з друзями, колегами, родичами у приємній
атмосфері).
В зв’язку з цим, ринок ресторанного бізнесу має реагувати на зміни для
уникнення кризи.
Відповідно, з’явилися нові можливості:
1) Зміни орієнтації закладів з оффлайн на онлайн обслуговування
(оновлення соц.мереж, сторінок, приєднання до різноманітних сервісів);
2) Розвиток послуги «Take away» (розширення мережі сервісів з доставки
їжі на контрактній основі, створення власної кур’єрської служби);
3) Зміна портрету споживача (зміна фокусу ЗРГ із орієнтації на великі
компанії відвідувачів на одиночних відвідувачів або малі групи людей);
4) Підвищення якості роботи служб доставки внаслідок зростання
конкуренції через відкриття нових та оновлення існуючих сервісів доставки;
5) З метою приваблення відвідувачів по завершенню карантинних заходів
ЗРГ намагатимуться зацікавити споживача новим меню, програмами лояльності,
новими технологіями обслуговування і новими стравами;
6) Внаслідок посилення санітарних заходів у ЗРГ суттєво покращиться
якість надаваних послуг та легшим буде перехід до запровадження системи
НАССР.
Ймовірні загрози та наслідки, з якими стикнулися ресторатори внаслідок
запровадження картантинних заходів такі:
1) Навіть попри запровадження послуги «Take away» чимало ресторанів
закрилися або закриваються через малу кількість замовлень з доставки продукції.
Власники свідчать про великі втрати коштів у понад 90%, хоча на початку
карантину їх втрати сягали близько 50%. Звісно, в закладах тепер є замовлення,
особливо у тих, в яких служба доставки була добре розвинена і налагоджена ще до
карантину (наприклад, доставка суші, піц, гарячих страв, бургерів, тощо). Проте
йдеться не про великі прибутки, яких можна було очікувати, а про виживання і
збереження хоча б частини постійних відвідувачів [5];
2) Більшість закладів, які тимчасово припинили свою роботу на період
карантину не зможуть її відновити знову, внаслідок втрати споживача, зміни його
орієнтирів, тривалого періоду збитковості;
3) До закладів повернуться не всі відвідувачі, і не одразу, тому кризові
явища затягнуться надовго після завершення карантину [5].
Отже, аналізуючи ймовірні можливості та загрози для ресторанного бізнесу
внаслідок запровадження карантинних заходів, можна зробити висновок, що
наслідки будуть мати як і позитивний, так і негативний характер. Загалом, заклади
ресторанного господарства понесуть більше втрат, аніж отримають прибутків.
Можна стверджувати, що буде однозначно спостерігатися оновлення пропозицій,
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переформатування закладів, зміна концепції. З метою наповнення клієнтської бази
постійними відвідувачами ще більше поглибиться взаємодія споживача і персоналу
через friendly-обслуговування.
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ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У СВІТІ
Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії
гостинності. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку
ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають
змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в найбільш
затребуваних та перспективних сегментних нішах.
Результати
досліджень
експертів
з
нью-йоркського
агентства
«Baum+Whiteman» дозволили визначити основні шляхи розвитку світової
ресторанної кухні:
− облаштування ресторанів у несподіваних місцях: в торгових центрах,
аеропортах, вокзалах і музеях;
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− поява нової форми вибору страв (мініатюрні дегустаційні порції) замість
багатосторінкового меню;
− уведення до складу ресторанного меню переважно місцевих вин, живого
пива, натуральних соків, молочних коктейлів замість міцних спиртних напоїв; −
розробка більш цікавих приправ і добавок (наприклад, томатного джему,
бурякового масла або масла з курячої печінки, часнику або розмарину), організація
їх подачі разом з випічкою з пекарні при ресторані;
− розповсюдження спеціалізованих ресторанів для обслуговування певного
контингенту споживачів (наприклад, для вегетаріанців і ваганів тощо);
− поява «моноресторанів» – ресторанів одного продукту, де, наприклад,
подають тільки печену картоплю, вівсянку, хумус, вафлі або пельмені;
− пошук нових сполучень аутентичного гастрономічного досвіду,
притаманного азіатській кухні, з майстерністю європейських кухарів у
приготуванні вишуканих страв;
− орієнтація невеликих європейських кафе і ресторанів на приготування
страв, традиційних для кухонь Марокко, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Іраку та
Ірану, що обумовлено численністю родин мігрантів з цих країн у Європі.
− оцінювання ресторану як повноцінного твору мистецтва, де важливим є не
тільки майстерність шеф-кухаря, але й інтер’єр та дизайн закладу, над яким
працювала команда професійних художників, архітекторів і декораторів.
Нью-йоркські експерти також вважають, що збільшилась кількість
ресторанів в торгових центрах і великих універмагах, оскільки компанії прагнули
підвищити відвідуваність своїх магазинів і привабити клієнтів, спонукаючи їх
повертатися знову.
Аналізуючи формати ресторанів, можемо простежити, що нині процвітає
загальносвітова тенденція до здорового способу життя і харчування. В 2014 році у
Франції набув чинності закон “Fait maison”, згідно з яким ресторатори зобов’язані
попереджати гостей про те, що подану страву приготовлено з використанням
напівфабрикатів.“Fait maison” у перекладі з французької означає “домашнього
приготування”, “приготовано по-домашньому”. Як повідомляє France24.com, із 1
січня 2015 року в усіх ресторанних меню поруч із назвою страви, приготовленої з
натуральних продуктів, стоятиме знак якості: стилізоване зображення пательні під
дахом будинку. Відповідно, страви з напівфабрикатів не матимуть такої позначки.
Гість сучасного ресторану читає не тільки назву страви. Для нього
принципове значення має їх склад. Потрібно бути готовим до того, що відвідувача
може не влаштувати та чи інша позиція в страві. Тому меню ресторану майбутнього
гнучке і рухливе: інгредієнти в ньому легко замінюються. Популярність набувають
меню-конструктори, де гість має змогу сам вибрати продукти для майбутнього
салату, супу, бургера. Деякі ресторани обладнують відкриті вітрини, на них
відвідувачі вибирають реальні продукти, з яких буде приготований їх обід. Такий
прийом з одного боку є активацією (клієнт залучається до процесу приготування),
з іншого — збільшує його довіру до страви, кухні й закладу в цілому.
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Гармонійний розвиток ресторану знаходить відгук у більшої кількості
гравців даної галузі. Ресторатори адаптують своє виробництво, пропонуючи
екологічні та стійкі рішення, спрямовані на зниження негативного впливу на
планету. Особливо це стосується управління відходами. Це стосується не тільки
веганських, вегетаріанських та флекситаріанських ресторанів, але й закладів без
орієнтації на здорове харчування. Наприклад, ресторани швидкого харчування, які
готують їжу на винос, використовують екологічні упаковки. Служби доставки
пропонують постійним клієнтам рішення для багаторазового використання,
наприклад, сумки-ланчбокси.
Таким чином, основними тенденціями розвитку світового ресторанного
бізнесу є такі:
− Використання меню конструктора, меню ресторану майбутнього гнучке і
рухливе: інгредієнти в ньому легко замінюються, клієнт має змогу сам вибрати
продукти для майбутнього салату, супу, бургера.
− Наголос на органічності, натуральності і свіжості продуктів. Обов’язкове
використання стандартів в приготуванні страв, відсутність хімічних добавок.
− Подальший акцент на здоровому харчуванні, що 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, а перейняття зарубіжного
досвіду, в свою чергу, сприятиме становленню високорозвиненого ресторанного
господарства в нашій країні, що буде об'єднувати у собі як міжнародні, так і
національні риси.
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ПЕРЕХІД З ОФФЛАЙН В ОНЛАЙН-ФОРМАТ ОБСЛУГОВУВАННЯ –
РЕАКЦІЯ НА ВИМОГИ РИНКУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Ресторанний бізнес активно розвивається в Україні, він є одним із найбільш
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між
собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та утримання
постійних споживачів їхньої продукції та послуг.
Сьогодні, в час пандемії всі заклади ресторанного господарства зачинені, а
деякі з них вже ніколи не відкриються. Більшість з них зазнають великих збитків і
не в змозі функціонувати [1]. Але навіть в ці непрості часи багато закладів
допомагають людям куштувати улюблені страви, доставляючи їх до самого дому
за допомогою онлайн сервісів цих закладів. У зв’язку з цим, актуальним постає
дослідження переходу з оффлайн в онлайн-формат обслуговування.
Метою дослідження є аналіз процесу переходу з оффлайн в онлайн-формат
обслуговуваня під час карантину.
Завдання даного дослідження:
1)
аналіз способів переходу з оффлайн в онлайн-формат обслуговування;
2)
дослідження процесу переходу;
3)
аналіз наслідків не переходу з оффлайн в онлайн-формат
обслуговування.
Об’єктами проведеного дослідження були обрані заклади «Сім’ї ресторанів
Дмитра Борисова» («Остання Барикада», «Любчик», «Канапа», «Білий налив» та
ін.); «Veterano Brownie»; мережа закладів «Tiger». Саме ці заклади є одними з
найпопулярніших серед міста Києва. Для них базовими цінностями є гастрономічні
та екологічні підходи, які полягають у використанні натуральності продуктів,
дизайні інтер’єрів, так і у ставленні до роботи, гостей та власної команди. Ці
заклади ресторанного господарства здійснювали тільки оффлайн-формат
обслуговування і перейшли на онлайн-формат у зв’язку із запровадженням
карантину.
Предмет дослідження: процес переходу з оффлайн в онлайн-формат
обслуговування.
Методами дослідження є метааналіз інформаційних джерел; порівняльний
аналіз діючих закладів ресторанного господарства на предмет запровадження
онлайн-формату обслуговування під час карантину; системний підхід до
формування висновків.
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Щодня заклади «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» відвідували
щонайменше 15 тисяч людей. В один момент 60 ресторанів із більше як 4000
працівників по всій Україні припинили роботу із-за прийняття карантинних заходів
в Україні [2]. Більшу частину лінійної команди відправили у відпустку за свої
кошти. Деяким допомогли влаштуватися в інші компанії, які наразі потребують
кадрів: наприклад, супермаркети набирають кур’єрів та кухарів-універсалів.
Зараз повноцінно працює власна доставка ролів і боулів Philadelphia, а також
доставка від «Борсука» і Mushlya Café. Раніше вони доставляли обіди з «Борсука»
тільки по Печерську і пропонували 2 варіанти сетів, зараз, крім сетів, діє майже все
меню, яке доставляють в будь-яку частину міста.
Крім того, заклади готують запуск доставки з усіх їх smart casual форматів і
ще кілька пропозицій у форматах ready to eat і ready to cook. На третій тиждень
карантину запустили власний повноцінний сервіс доставки «1 euro delivery», який
генерує більше 500 замовлень в день. На нашу думку, це спричинено карантинними
заходами, які дали поштовх зробити за 4 тижні те, що за інших умов робили б рік,
зокрема нові онлайн сервіси доставки. Це призведе до покращення і налагодження
зв’язку з клієнтами під час карантину.
З кожним днем кількість замовлень зростало і наразі, у середньому є 150
замовлень з кожного ресторану і за 2 тижні «Сім’я ресторанів Дмитра Борисова»
вийшли у трійку лідерів по доставці.
Veterano Brownie – це моноформат із десертом брауні, який запустили в
межах Veterano Group, що об’єднує бізнеси, засновані ветеранами АТО. Під час
карантину роботи стало тільки більше, крім звичних завдань із планування
виробництва, додалося планування постачань і логістика, планування маршрутних
листів, постійна робота з приймання та обробки замовлень. Значно збільшилась
кількість роботи із прибирання приміщень. Перший зал кав’ярні переобладнали в
офіс менеджера з обробки замовлень. Бар перетворився на зону підготовки
замовлень до видачі: там коробки з кухні замотують у плівку, додають чеки та
кооординати для доставки. Потік приватних замовлень виріс приблизно в 7-8 разів
[3]. Якщо зазвичай це 3-4 доставки в день, то тепер по 30 доставок кожного дня. Є
два часові слоти доставки: 10:00-14:00 або 15:00-18:00, залежно від точки доставки.
Замовлення доставляють по всьому Києву самі засновники закладу безкоштовно.
Перехід на онлайн-формат відзначився не тільки доставкою через сайт та соціальну
мережу Telegram, але й відкриттям власного інтернет-магазину із брауні.
Не менш успішно перейшов на онлайн формат роботи і заклад паназійської
кухні Tiger [4, 5, 6]:
1) Підключили сервіс таксі Uklon як партнера (збільшили радіус доставки за
допомогою сервісу таксі-кур'єр; ввели корпоративну розвезення співробітників;
крос-маркетинг: рекламують на майданчиках Uklon можливість замовлення їжі з
Tiger).
2) Ввели акційні пропозиції (реклама в акаунтах блогерів: промокод для їх
передплатників на покупки в закладі; дірект-розсилка: після підписки на сторінку
закладу в Instagram клієнт отримує повідомлення зі знижкою на замовлення).
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3) Take away замовлення приймають через сервіси Тime eat та Poster Shop.
4) Благодійні акції як спосіб просування: зробили колаборації з фондом
«Життєлюб» і передають щотижня продуктові набори людям похилого віку.
5) Порівняли ефективність комунікації через різні соціальні мережі і
сфокусували основну роботу на більш привабливому майданчику.
6) Активні канали комунікації: Instagram, Delivery placements, Tik Tok.
7) Пасивні канали комунікації: Facebook, ЗМІ, друковані матеріали.
8) Для комунікації через Tik Tok беруть популярні тренди і адаптують під
Tiger.
9) Ввели онлайн-зустрічі через ZOOM - ZABAROM, куди запрошують
популярних виконавців, блогерів і рестораторів. Це додаткова реклама у них в
соціальних мережах, залучення в комунікацію з брендом і ще один привід зробити
замовлення в закладі.
Через перехід на онлайн-формат «Tiger» став популярнішим завдяки
соціальним мережам, рекламі, запровадженню крос-маркетингу та новим сервісам
доставки. Він слідкує за ефективністю поточної моделі роботи та вдосконалює її з
кожним днем. Також вдалося зберегти до 50-60% робочих місць в закладі.
Отже, багато закладів по піклувались про утримування свого споживача,
перейшовши з оффлайн в онлайн-формат обслуговування, щоб всі бажаючі змогли
замовляти страви та напої додому. Онлайн-формат обслуговування під час
карантину дав можливість функціонувати підприємствам, а складна ситуація дала
поштовх розробити та запустити власні сервіси доставки закладів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ТА DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ В
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Розвиток інформаційних та digital-технологій здійснює вплив на всі сфери
життєдіяльності людини. Успіх будь-якого бізнесу залежить від здатності щвидко
модернізуватися та пристосовуватися до потреб споживачів. Специфіка
ресторанного бізнесу полягає у безпосередній комунікації з людьми, тому для
утримання конкурентних переваг підприємства повинні застосовувати і
впроваджувати сучасні технології.
Метою даної роботи є є визначення сучасних міжнародних трендів
інноваційного розвитку в сфері ресторанного господарства, а також надання
практичних рекомендацій з їх застосування.
У сфері ресторанного бізнесу є ряд вагомих розробок, серед яких можна
виділити праці Архіпова В.В., Калашникова О.Ю., Карпенка В.Д., Мостової Н.О.,
Нечаюк Л.І., Новикової О.В., П’ятницької Г.Т., Сірого В.М. та інших. Проте
стрімкий розвиток технологій створює нові можливості для розвитку бізнесу та та
спонукає проводити нові дослідження у цій сфері.
Сучасні технічні та інформаційні засоби створюють безліч можливостей для
впровадження інновацій як у діяльність закладів харчування, так і в систему їх
управління. Наявність у ресторанах та кафе wi-fi, а також власного сайту вже не є
новизною. Широкого поширення набувають технології просування сайту в мережі
Інтернет, зокрема в популярних соціальних мережах. За допомогою реклами, акцій,
розіргашів створюється широке коло потенційних клієнтів.
QR-коди і можливість безготівкового розрахунку стають необхідною
частиною кожного закладу. QR-код - це двовимірний штрих-код, з якого телефон
зчитує інформацію. За його допомогою клієнти можуть переглянути on-line меню,
зробити замовлення страв безпосередньо на місці або через доставку або оплатити
послуги. Технологія pay pass дозволяє оплатити послуги в один дотик. Клієнт для
оплати може скористатися карткою, телефоном, електронним годинником або
іншим пристроєм, це зручно, швидко і безпечно.
Сучасний ресторан, клуб чи кафе - це, перш за все, красивий і комфортний
спосіб проведення часу. Щоб дозвілля було цікавим можна використовувати аудіовізуальні дисплеї. Технологічно оновлений інтер'єр привертає увагу відвідувачів,
тому популярними стають дисплеї, вбудовані у стіни, шафи, столи. Через них
транслювати рекламу, музичні кліпи, новини, відео презентації для тематичних
вечорів тощо. Однією з найвідоміших мереж по встановленню дисплеїв у світі є
"Digital Signage".
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Перспективною інновацією є використання роботів для приготування та
подачі страв. У Китаї відкрили ресторан під назвою "Foodom", керований в
основному роботами, які зустрічають відвідувачів, обслуговують і готують страви.
На вході відвідувачів вітає робот, що використовуючи систему штучного інтелекту
супроводжує гостя до столика, дає меню, рекомендує спеціальні пропозиції дня та
приймає замовлення. Такі заклади відкриваються також в США, Індії, Японії та
інших країнах.
Основні тенденції також вимагають оригінальної подачі і красивого
оформлення страв. Популярною є подача на нестандартному або зробленому на
замовлення посуді, створеному під конкретні страви. При цьому дуже важливо
дотримання кольорової гами. Вразити гостя можна зміною текстури страв,
наприклад з імітацією під камінь, траву, мотузки тощо.
Невід’ємною частиною багатьох відомих та дорогих ресторанів стала
молекулярна кухня, засновниками якої вважаються хімік Ерве Тис та фізик ядерник
Ніколас Курті. Замість звичайної сковорідки та каструлі, кулінари молекулярної
кухні використовують центрифугу, сухий лід, азот, вакуумне приготування їжі. А
замість приправ – спеціальні компоненти, такі як агар-агар, мальтодекстрин,
ксантанову смолу, лактат кальцію тощо. Завдяки цьому можна отримати з будь
якого продукту піну, морозиво чи гель. Страви молекулярної кухні готуються не
для того, щоб досита нагодувати людину, а довести всім, що приготування їжі може
бути мистецтвом.
Одним з найбільш модних напрямків сучасного кулінарного мистецтва в
усьому світі є підхід «open kitchen» або «відкрита кухня», коли відвідувачі мають
змогу спостерігати за процесами, які відбуваються на кухні. При цьому важливим
є творчий підхід кухаря, який привертає увагу відвідувачів та перетворює процес
притотування на театральну виставу.
Ще одним трендом стали інновації з орієнтацією на піклування про здоров’я
споживачів. Ресорани та кафе закуповують еко-продукцію з фермерських угідь, у
людей, які самостійно займаються вирощуванням овочів, фруктів, доглядом за
тваринами, без використання хімічних добавок. Також часто вдаються до
впровадження принципу постачання продуктів “з землі на стіл", тобто мінімізації
відстані, яку мають подолати продукти, щоб потрапити на стіл до споживача.
Найбільш відомим є ресторан De Kas в Амстердамі, побудований на території
колишнього парника і овочі там вирощуються прямо на території ресторану.
Коньюктура ринку та потреби споживачів змінюються швидкими темпами.
Впровадження інновацій та digital-технологій приводить до збільшення кількості
відвідувачів, до розширення асортименту продукції та способів її подачі, а також
до пошуку нових оригінальних рішень менеджменту. Це допомогає закладам
витримати конкуренцію та працювати ефективно. Особливо важливим є
правильний вибір стратегії розвитку в кожному окремому випадку, адже на
результат можуть впливати й інші економічні чи соціальні фактори (рівень
розвитку економіки, фінансова стабільність населення тощо). Таким чином, тільки
при формуванні грамотно розробленої концепції і послідовного комплексного
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впровадження всіх складових ресторанного бізнесу, однією з яких є інформаційні
технології, гарантований успіх у розвитку діяльності підприємств ресторанного
господарства.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
ПРОДУКТІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Здоров'я нації – найважливіший фактор суспільного розвитку в усіх
економічних системах, одне з основних умов для сучасного економічного
зростання країни. Місією закладів ресторанного господарства повинно бути
формування культури здорового харчування, як основної умови розвитку якості
життя країни та оздоровлення нації.
Сьогодні через високий рівень відхилень від стандартизованої технології,
дефіциту якісних продуктів харчування, потоку надходжень імпортних продуктів,
які містять замінники натуральної сировини, збільшення фальсифікації призводить
до серйозного погіршення якості продуктів харчування.
Традиційні харчові продукти не вирішують проблеми збалансованості
сучасних раціонів харчування через надмірне споживання загального жиру,
насичених жирних кислот, холестерину, рафінованого цукру, солі і недостатню
кількість біоелеметів. Споживання таких продуктів не може забезпечити організм
людини необхідною кількістю мікро- та макроелементів [2].
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Природні запаси флори України славляться великим розмаїттям дикорослих
рослин, що містять широкий спектр біоелементів, за вмістом яких вони значно
перевершують культурні сорти, а отже можуть бути використані для виготовлення
харчових продуктів у закладах ресторанного господарства.
Перспективною рослиною для ширшого використання є бузина чорна
(Sambucus nigra L.) родини жимолостевих (Caprifoliaceae), яку ще первісна людина
використовувала як харчову й лікарську рослину. В середньовіччя бузину
використовували як барвник для тканин і волосся [1,5]. Всі органи цієї рослини кора, листя, квітки, плоди та коріння – містять велику кількість різноманітних
органічних та мінеральних складових, що є основою біологічної активності.
Квітки містять полісахариди (спирторозчинні та водорозчинні), пектинові
речовини,
жирні
кислоти
(лауринову,
міристинову,
пентадеканову,
пальмітоолеїнову, пальмітинову, стеаринову, олеїнову, лінолеву, ліноленову,
арахінову тощо), флавоноїди, дубильні речовини, органічні кислоти (яблучну,
оцтову, валеріанову), фенолкарбонові кислоти, амінокислоти (аспарагінову та
глутамінову; треонін, серин, гліцин, аланін, валін, гістидин, ізолейцин, лейцин,
тирозин, фенілаланін, лізин, аргінін, метіонін, пролін), ефірну олію, каротиноїди,
аскорбінову кислоту, а також такі макро- та мікроелементи як Mg, Ca, Al, Pb, Fe,
Ni, Cu, Zn, Mo, K, Si, P, Mn, Na, B і навіть Ag. Листки, плоди, кора, коріння бузини
також мають схожий хімічний склад, а отже можуть використовуватись як
сировина для продуктів у закладах ресторанного господарства [5].
З метою розширення застосування бузини чорної як сировини для
виробництва продуктів у закладах ресторанного господарства досліджено вміст
Фосфору, Феруму, Кальцію, Магнію та Молібдену в квітках, листках та плодах
бузини чорної, зібраної в Фастівському районі Київської області. Для цього
повітряно-суху сировину окремих органів бузини чорної обробляли за відомою
методикою [4] і досліджували вміст Фосфору, Феруму, Кальцію, Магнію та
Молібдену методом фотоелектроколориметрії за допомогою калібрувальної кривої
[3,4]. Результати досліджень, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Вміст Феруму, Фосфору, Кальцію, Магнію та Молібдену в окремих органах
бузини чорної, мг/кг сухої речовини
Орган рослини
Квіти
Листки
Лісові
Плоди

Зібрані, на
узбіччі дороги
* літературні дані [5].

Р

Fe

Ca

Mg

Mo

282
(300*)
43
(280)
187
(90)
131
(90)

58
(20)
49
(32)
21
(8)
25
(8)

782
(800)
1124
(1100)
612
(310)
580
(310)

283
(320)
525
(530)
143
(170)
126
(170)

0,07
(0,2)
0,11
(0,15)
0,06
(0,2)
0,07
(0,2)
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Аналіз отриманих даних свідчить, що найбільший вміст Фосфору і Феруму,
як біогенних елементів характерний саме для квітів, що дає можливість
розширення їх застосування при виготовленні соків, компотів, напоїв.
Вміст Кальцію, Магнію та Молібдену найбільший в листках, що не
перевищує норми.
Узагальнення даних свідчить, що Ферум в усіх досліджених органах бузини
чорної в 2-2,5 рази перевищує вміст по літературних даних. Основною причиною є
умови зростання рослини.
Особливе місце серед рослинної сировини, що містить значну кількість
мікро- та макроелементів, займають плоди – натуральна скарбниця біоелементів,
для яких характерні різні лікувально-профілактичні властивості.
Дослідження плодів бузини чорної зібраної в лісі та на узбіччі дороги
дозволяє стверджувати про значний вміст Феруму, Фосфору, Кальцію, Магнію, що
дозволяє збагачувати різні продукти рослинними компонентами. В результаті
одержують продукти більш збалансовані за складом, збагачені вітамінами та
мінеральними речовинами, забарвлені натуральними барвниками, які до того ж
мають біологічно активні властивості. Прикладом цього є йогурти та десерти з
додаванням соків, пюре з бузини чорної.
Отже, багатогранний та корисний хімічний склад плодів і квітів бузини
чорної, дозволяє їх використовувати у приготуванні
алкогольних та
безалкогольних напоїв, цукерок, начинок, десертів, соків, компотів, йогуртів,
кисломолочних напоїв, що недостатньо впроваджено закладами ресторанного
господарства.
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ФУД-ТРЕНДИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Фуд-тренди – цікаві та сучасні поєднання різних форм, смаків, текстур для
приготування страв [1].
Фуд-тренди у кожної країни різні у різні часи. Це залежить від менталітету
людей, від їх звичок, від продуктів, до яких вони звикли, від способу життя, впливу
медіа на свідомість людини. Зміна трендів має циклічний характер: одні тренди
набувають популярності, в той час коли інші, які їм передували, втрачають її. Деякі
із прогнозованих фуд-трендів не знаходять підтримки у пересічного відвідувача
ЗРГ, інші ж стають популярними і масово заполоняють ринок. Спеціалісти у сфері
ресторанного бізнесу, орієнтуючись на власний досвід виділяють свою десятку
перспективних фуд-трендів. Проте спільним для усіх досліджуваних рейтингів є
відсутність будь-яких класифікаційних ознак. У одному рейтингу можуть
зазначати як однорідні: і тренд на використання екологічної упаковки для
продукції, і тренд щодо використання бобових, по типу хумусу, для приготування
страв. У зв’язку з чим актуальним постає класифікація фуд-трендів на ринку
ресторанних послуг.
Метою дослідження є класифікація фуд-трендів за встановленими
однорідними ознаками. Відповідно до сформульованої мети завданнями цього
дослідження є:
1) Аналіз існуючих фуд-трендів;
2) Визначення характерних ознак цих фуд-трендів;
3) Класифікація існуючих фуд- трендів.
Об’єктом дослідження виступали фуд-тренди 2020 року, а предметом
дослідження були спільні та відмінні ознаки фуд-трендів.
Застосовуваними методами дослідження виступали комплексний аналіз
даних інформаційних джерел, порівняльна характеристика фуд-трендів за
визначеними ознаками та системний підхід до групування класифікаційних ознак,
розроблення класифікації і формулювання висновків.
Аналізуючи новинні інтернет-сайти та спеціалізовані сайти для рестораторів
за період 2019-2020 років визначено основні фуд-тренди на ринку гастрономічної
індустрії України та згруповано їх за однорідними ознаками [2, 3, 4, 5]:
1. Зміна органолептичних характеристик страви:
1.1. Вплив на смакоароматичні властивості страви. Сучасний тренд –
використання у технологіях страв екзотичних перців та оцту. Гастрономічним
трендом 2020 року стануть екзотичні перці - гочуджанг, петч, пірі пірі, еспеллет. У
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кожного з них своя сфера застосування. Також у моді будуть страви з кислуватим
присмаком, позаяк різноманітні оцти – ще один прогнозований тренд. Першими
підтримали тренд у ресторані ВАО подають досить пряні страви, адже це
притаманно китайській кухні.
1.2. Використання барвників для приготування страв. У 2020 році доволі
популярними є натуральні барвники, такі як червона капуста, броколі, куркума. Їх
використовують для фарбування тіста, з якого потім роблять пасту, равіолі з сиром
та лососем, канелоні зі шпинатом та інші страви з тіста. Саме в ресторані Bigoli
подають пасту в соком червоної капусти, через що вона має привабливий рожевий
відтінок.
1.3. Зміна текстури і зовнішнього вигляду страв. Нову хвилю популярності
набуває використання елементів молекулярної кулінарії, що передбачають надання
нового обліку традиційним продуктам. Так, мус із чорного житнього борошна, ікра
із йогурту, морозиво із оселедця, прозорі дистильовані соки та багато іншого має
на меті створення wow-ефекту у гостя. Страви молекулярної кухні пропонують у
ресторанах «DK Restaurant», «Канапа», «Липский», «Вlack Market», «KOYA».
2. Заміна традиційних продуктів аналогами:
2.1. Вегетаріанська заміна. Рослинні замінники м’ясних і молочних
продуктів набирають популярності. Згідно з прогнозами експертів Uber Eats
вегетаріанські тренди у новому році також зміняться. Наприклад, тофу стане
антитрендом, сейтан також втратить позиції. Натомість будуть використовувати
темпе - ферментований продукт з соєвих бобів. Organic Cafe Glossary - це не тільки
вегетаріанський заклад, тут для себе можуть знайти корисні страви як вегани, так і
ті, хто не відмовився від м'ясної їжі, але надає перевагу здоровому харчуванню.
2.2. Натуральні, біодинамічні, органічні вина – новий тренд, що швидко
набуває популярності. Якість продукції протерічить санітарним нормам,
відзначається неприємною органолептикою. Професійні сомельє досить негативно
відгукуються про цей тренд. Проте беручи до уваги гарну маркетингову діяльність
з популяризації цих вин прогнозується подальше зростання попиту.
2.3. Альтернатива борошну. Минулим трендом була заміна пшеничного
борошна кукурудзяним, гречаним, вівсяним, мигдальним та іншими видами. Після
цього споживачі прагнули бачити замість традиційного борошна – його
безглютенову альтернативу. У 2020 році експерти прогнозують зростаючий попит
на борошно з фруктів та овочів.
2.4. Альтернатива цукру. Слідування тренду на здоровий спосіб життя
зумовлює потребу у наявності альтернативи цукру не шкідливими
підсолоджувачами. Цей тренд тримається уже багато років, проте і в 2020 не
втратить своєї актуальності. Популярними стануть: сироп з монах фрукта,
використання кокосового, фінікового і гранатового сиропів.
2.5. Суперфуди. У гонитві за здоров’ям великої популярності зазнають у
2020 році льон, конопляна олія, джекфрут або індійське хлібне дерево.
2.6. Безлактозні та безглютенові продукти.
3. Інтеграція національних кухонь інших країн:
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3.1. Середземноморська кухня. Людям все більше подобається
середземноморська кухня, вона більш легка для шлунку, риба, морепродукти,
хумус, фалафель, сабіх. Одним з найпопулярніших ресторанів середземноморської
кухні в Києві є Adelle. Новий заклад рестораторів братів Гусовських, що
спеціалізується на сучасній кухні Тель-Авіва.
3.2. Західноафриканська кухня. Експерти прогнозують популярність
пряній, але корисній західноафриканській кухні. У стравах цієї місцевості багато
овочів, арахісу, імбиру, а із зернових часто використовують пшоно та сорго. Є у
західноафриканській кухні і свій суперфуд - зелена рослина моринга.
4. Інновації в обслуговуванні.
4.1. Нетрадиційна подача страв. Щоб здивувати гостей власного закладу,
у 2020 році почали використовувати нетрадиційну подачу страв. Для цього можна
використовувати рідкий азот, наприклад покласти його до морозива, це буде дуже
ефектно виглядати. Або деякі ресторани готують та видають страви прямо перед
гостем.
4.2. Low-west → Zero-west. Більшість закладів активно підтримують
низьковідходне або безвідходне виробництво, намагаючись слідувати тренду,
починають з малого: відмовляються від одноразової тари, пластикових трубочок та
підставок під скло, пластикових пакетів.
Отже, фуд-тренди – це актуальне та сучасне поєднання смаків та ідей у страві.
Звісно з кожним роком тренди будуть різні, адже все розвивається та покращується.
В результаті аналізу численної кількості прогнозів вдалося виокремити спільне,
найбільш ймовірне. Класифікація дозволяє побачити напрямки розвитку
ресторанного бізнесу, які найбільше цікавлять споживача. Дослідження є
перспективним, оскільки дозволить прослідкувати зміни уподобань споживачів із
року в рік та оцінити вплив цих змін на розвиток ресторанного бізнесу.
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ІННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ СОУСІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Здорове харчування вже давно стало світовим трендом і активно
розвивається в Україні. Свідомі споживачі обирають смачну та водночас корисну
їжу, що містить натуральні інгредієнти, є екологічно чистою та безпечною для
споживання.
Раціональне використання соусів у ресторанному бізнесі в будь-якому
сегменті – від fast food і fast casual до fine dining – дозволяє вирішити одночасно
декілька завдань – від скорочення затрат часу і фінансів на приготування
вишуканих та корисних страв до приваблення нової аудиторії, підвищення
конкурентоспроможності закладу.
Відомо, що батьківщина соусів – Франція. Саме французькі кухарі
стверджують, що без соусу будь-яка страва буде прісною та непривабливою, а
найсмачніший соус має бути «масляним» та калорійним. Однак, з огляду на
популярність здорового харчування та прагнення до високої маржинальності
вітчизняного ресторанного бізнесу, сучасні ресторатори повинні позиціонувати в
меню легкі, корисні та смачні соуси, приготування яких не передбачає суттєвих
фінансових, часових та трудових затрат. У такому контексті доцільно
використовувати низькокалорійні емульсійні соуси, адже їх технологія не складна,
рецептура варіативна, час приготування – мінімальний, а результат завжди
передбачуваний – смачні, ніжні та вишукані страви.
Завдяки використанню в меню нових емульсійних соусів власного
виробництва заклад ресторанного господарства має можливість:
1) привабити нову аудиторію, орієнтовану на здоровий спосіб життя;
2) зменшити затрати робочого часу на приготування соусів;
3) змінювати інгредієнти, тим самим варіювати меню, залежно від сезону та
уподобань відвідувачів;
4) підвищити маржинальність страв та прибутковість бізнесу;
5) підвищувати вартість страв завдяки унікальності соусів.
Зважаючи на вищесказане, для успішного існування та розвитку вітчизняного
ресторанного бізнесу доцільним є впровадження технологій інноваційних
емульсійних соусів, які розроблені вітчизняними вченими. Зокрема науковцями
Київського національного торговельно-економічного університету розроблено та
апробовано технології нових низькокалорійних емульсійних соусів на основі
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композиційної суміші з грибних порошків печериць (Agaricus bisporus), шиїтаке
(Lentinula edodes), рейши (Ganoderma lucidum) та концентрату сироваткових білків
(КСБ-80) – соус «Майонез грибний» та похідні.
Використання композиційної суміші грибних порошків сумісно з КСБ-80
дозволить отримувати низькокалорійні емульсійні соуси без застосування штучних
емульгаторів та стабілізаторів структури. При цьому органолептичні та
структурно-механічні властивості соусів залишатимуться на рівні контролю
(традиційного соусу «Майонез»).
При цьому для приготування грибних порошків не потрібно використовувати
дорогу високоякісну грибну сировину, найкраще з цією метою використовувати
некондиційні, другосортні гриби, тобто сировину, що, як правило, утилізується
сучасним господарствами. Таким чином, використання соусів з грибними
порошками є рентабельним та фінансово вигідним.
На основі соусу «Майонез грибний» запропоновано технологію похідних
соусів: «Фунгі», «Бурштиновий», «Салатний грибний», «Пікантний». У соус
«Фунгі» окрім базових інгредієнтів (композиційна суміш грибних порошків з КСБ80, олія, грибний відвар, сіль, цукор, гірчиця, лимонна кислота) додатково
вводиться пасерована ріпчаста цибуля та каррі, в рецептуру соусу «Бурштиновий»
додано сушені томати та паприку; соус «Салатний грибний» відрізняється
наявністю цибулі, кропу та петрушки у своєму складі, а соус «Пікантний» містить
подрібнені волоські горіхи, гарбузове насіння та насіння чіа. Під час дегустації
дослідних зразків розроблених соусів експерти відмітили їх приємний смак, ніжну
текстуру та насичений грибний аромат. Грибні порошки печериць та шиїтаке у
складі емульсійних соусів надають їм унікального грибного аромату, а КСБ-80 –
ніжний молочний флейвор.
Таким чином, використання у ресторанному бізнесі нових технологій
незвичних емульсійних соусів розроблених вітчизняними науковцями дозволить
покращити смак традиційних страв та закусок, максимально вигідно втілити ідеї
здорового харчування.
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СТРАВИ З ХУМУСУ - ГАСТРО-ТРЕНД МЕНЮ
Гастро-тренди в меню – це новинки які припали до душі відвідувачам.
Актуальним для сучасників є гастро-тренд, пов’язаний із здоровим способом життя
та новітніми розробками продуктів харчування.
Одним із останніх нововведень став хумус. Слово "хумус" означає «нут» або
«турецький горіх». Хумус – це закуска з нутового пюре, до складу якої зазвичай
входять кунжутова паста, оливкова олія, часник, сік лимона, паприка [1]. Хоч
хумус зародився ще в XIII столітті в арабських куховарських книгах, пік його
популярності припав на 2015 рік в Америці, проте в закладах ресторанного
господарства України використання хумусу стало повсемісним гостро-трендом
порівняно недавно – у 2018 році. Відомо, що спробувати хумус можна було в
халяльних закладах ресторанного господарства, зокрема в місті Одеса в ресторані
при синагозі Mendi's, у ресторані King David, в Одесько-єврейському ресторані
Цимес [1] Хоча в Україні і були заклади які подавали страви з хумусу вони не
набули такої масової популярності як зараз, в зв’язку з цим доцільно з’ясувати
причини, чому страви з хумусу стали гасто-трендом закладів ресторанного
господарства міста Києва саме зараз у 2020 році.
Метою дослідження є встановлення першопричин зростаючої популярності
страв з використанням хумусу.
Завдання дослідження:
1) Проаналізувати ринок ЗРГ на предмет модернізації меню з наступним
включенням до нього страв із хумусом;
2) Аналіз різноманітності страв із хумусу, що є популярними у ЗРГ;
3) Аналіз причин становлення страв із хумусу як гастрономічного тренду в
ресторанному бізнесі;
4) Дослідити стан та тенденції поширення страв із хумусу у ЗРГ.
Об’єктом дослідження виступають власне страви з хумусу, а предметом –
їх зростаюча популярність. Використаними методами дослідження були:
статистичні методи, аналіз та синтез, системний підхід.
За результатами проведеного аналізу ринку ЗРГ на предмет популяризації
страв із хумусу було встановлено причини, засоби і шляхи поширення.
Виявлено районування закладів, які пропонують страви з хумусу та
проаналізовано асортимент цих страв. До таких ЗРГ віднесено [1-3]:
o Креветочна «Юnість» (кафе) м.Київ. Особливі пропозиції –
креветковий хумус і хумус зі свіжим шпинатом і блакитним сиром.
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o Хумус у HummusBar (ресторан) м.Київ. Основні акценти зроблено на
хумусі, який подають з кінзою, буряком та іншими інгредієнтами.
o Хумус у Hum:Hum (вегетаріанський хумус-бар) м.Київ. У меню
Hum:Hum дві основні категорії: хумус і піта. Cтраву з нутового пюре пропонують
у шести варіантах: класика, гарбуз, буряк, печений перець, авокадо і дитячий.
o GOL’DAbar (бар-ресторан) м.Київ. Хумус із рагу з яловичини та
квасолі, хумус теплий з соусом із зеленого перцю чилі.
o PitaKyiv (ресторан) м.Київ. Хумус можна замовити як на тарілці, так і в
піті.
o Pincello pizza (піцерія) м.Київ. Тут хумус пропонують на сніданок.
o Публицист (ресторан) м.Київ. Хумус з копченими томатами і
базиліковою вафлею з печі.
o Zigzag (кафе) м.Київ. Хумус з баклажаном, йогуртом, томатами та
горішками, хумус з яловичиною, томатами, солоними огірками та горішками.
o Тюбетейка на Тарасовской (ресторан) м.Київ. Хумус з коржиком.
o Італієць із Бейрута(ресторан) м.Київ. Хумус, зелений хумус, хумус з
телятиною по-бейрутськи.
o Вино і Люди (кафе) м.Київ. Хумус із сочевиці.
o Альтруїст (ресторан) м.Київ. Пропонує своїм гостям близькосхідну
кухню.
o Dogs Like Ducks (кафе) м.Львів. Веганські напої та хот-доги.
o «Це фалафель, крихітко»(вегетаріанський ресторан) м.Львів. Тут
пригощають ролами з хумусом.
Аналізувавши всі ці ЗРГ, стало відомо, що більшість закладів які пропонують
страви з хумусу розташовані в м.Києві та третина в Львові. Вегетаріанськими з них
є лише три, а саме:
o Веганський ресторан у Львові «Це фалафель, крихітко».
o Вегетаріанський хумус-бар у Києві Хумус у Hum:Hum
o Кафе у Львові Dogs Like Ducks.
У результаті комплексного аналізу таких ЗРГ виявлено, що вони
співпрацюють із відомими рестораторами та шеф-кухарями, які популяризують
страви із хумусу або ж останні прцюють одноосібно, популяризуючи страви з
хумусу на своїх YouTube-каналах та Blog чи Vlog. До них відносяться [1-4]: Євген
Клопотенко, Оксана Романюк, Максим Веровчук, Ілля Сьомін, Анна Андрієнко.
Всі вони вивчали та експериментували над хумусом, та досягли нових поєднань з
хумусом у своїх меню, на кшталт, м’яса, печених овочів, горіхів, курячих сердець
із хумусом. На думку Є. Клопоненка страви із хумусу привабливі для українців, бо
хумус схожий на паштет. Адже в Україні завжди щось мастили на хліб: чи то
заморожене сало, чи то баклажанову ікру. Це прекрасна страва та універсальна
закуска для тих, хто ніби й голодний, але не налаштований їсти щось важке. Окрім
іншого, хумус є незамінним для тих, хто відмовився від м’яса чи глютену. Це ще
одна страва для тих, хто не їсть м’ясо чи шукає легкість у їжі. Але про те хумус
легко можна поєднати з будь-чим, в будь-якому випадку вийде смачно та корисно.
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Іншою причиною зростаючої популярності страв з хумусу є його харчова
цінність, адже він містить велику кількість якісного рослинного білка, харчової
клітковини, ненасичених жирів і заліза. Вживання хумусу сприятливо впливає на
функцію шлунково-кишкового тракту, на обмін речовин, серцево-судинну
систему, значно знижує рівень цукру і холестерину в крові. Є відомо, що на даний
момент в Україні 10% всієї молоді позиціонують себе як вегани. До цього постає
висновок, що правильне харчування і вегетаріанство в цілому, є гастрономічним
трендом, так як по ресторанам все частіше з’являється великий вибір легких,
дієтичних та вегетаріанських страв для даного контингенту відвідувачів.
Хумус – близькосхідна страва, тому його поширення спочатку було пов'язано
зі збільшенням кількості закладів ресторанного господарства, які спеціалізуються
на здоровому харчуванні. Так як, вживання хумусу стає все більш модним явищем,
його споживча аудиторія в Україні збільшується стрімко. Зростання популярності
таких закладів автоматично підвищує попит на хумус. Але поки що споживча
аудиторія хумусу обмежена, багато в чому через низьку інформованість населення
про цей продукт і низьку представленість в регіонах. Тому великого постійного
попиту хумус промислового виробництва не має, то кількість виробників, які
реалізують хумус в магазинах, досить обмежена. Для ринку здорового харчування
в Україні найближчими роками прогнозують зростання, витрати на продукти
будуть рости на 5-6% на рік [4]. Великі мережі супермаркетів обов'язково
включають в свій асортимент продукцію для вегетаріанців, екологічно чисту
продукцію, товари для здорового способу життя, для спортсменів. Тому і хумус все
частіше з'являється на полицях. Асортимент хумусу залежить від виробника і його
масштабів. Однак для хумусу все не так однозначно. Оскільки в країні
просуваються різноманітні здорові продукти (мюслі, гранола, грецький йогурт,
киноа, насіння чіа, ягоди годжі, зародки пшениці, хлібці, протеїнові і злакові
батончики, смузі і т.д.), ринок страв із хумусу буде перерозподілятися між ними, а
також дуже імовірний вихід нових продуктів в найближчі 5 років.
Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що на даний час страви з хумусу
ще не до кінця реалізувались в нашій країні, то зрозуміло, що найближчим часом
буде зростати попит на нього, якщо через декілька років не стануть популярними
інші різноманітні здорові продукти харчування. Хоч тренд здорового харчування
буде рости, без активної медійної підтримки хумус може з нього випасти.
Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ
РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Розвиток сучасних закладів ресторанного господарства неможливий без
використання новітніх інформаційних та digital-технологій. Потреби людей у
харчуванні є особливо нагальними і життєво необхідними. Характерною рисою
сучасного суспільства є активне застосування інформаційно-комунікаційних
технологій.
Чимало людей дивуються, навіщо рекламувати вже хороші і перевірені речі?
Як каже відомий американський економіст, підприємець, автор книг про маркетинг
Сет Годін: “Реклама – не що інше, як змагання за увагу людей”. Насамперед – це
розвиток. Вас можуть помітити потенційні клієнти, обрати серед тисячі інших
закладів.
Також є можливість не тільки привернути увагу, а й втримати її. Тримати
високу планку та розвиватися надалі. Це дає змогу підвищити
конкурентоспроможність та виділятись. Креативність завжди в ціні.
Реклама модернізується, йде в ногу з часом. З кожним днем стає все більше і
більше можливостей рекламувати свій товар чи послугу, використовуючи велику
кількість різноманітних видів реклами.
Статистика 2019 року показала що саме Facebook, You Tube та Instagram
займають лідерські позиції у використанні для спілкування, отримання та передачі
інформації. Якщо розглядати саме Facebook та Instagram, то переважає жіноча
аудиторія – 61% користувачів. Молодь до 29 років уподобала Instagram.
При використанні соціальних мереж як платформ для розміщення реклами,
потрібно знати основні критерії вдалої публікації в тій чи іншій мережі. Одним з
безкоштовних методів залучення потенційних клієнтів є хештеги.
З їх допомогою людина швидше знаходить те, що потрібно. Вони поділяться
на високочастотні (100000 запитів і більше), середньочастотні (50000 – 100000
запитів) та низькочастотні (до 50000).Важливо щоб хештеги були цільові. Вони
мають максимально описувати вашу рекламу.
Не менш важливим є не тільки те, що рекламується, а і його вигляд.
Оформлення фото, стиль, жанр. Люди спочатку їдять очима. Коли все гармонічно,
тільки тоді має ціну.
Все більше популярності набирає новий вид реклами – таргет. Це
оголошення, прив'язані до анкетних даних користувачів в соціальних мережах.
Основа точних рекламних кампаній – анкетні дані.
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Позитивними сторонами є доступ до дуже вузької аудиторії за такими
критеріями, які недоступні ні в яких інших інструментах. Можна націлювати
рекламу на конкурентів. Швидке і легке тестування будь-яких гіпотез. Є
можливість залучати людей цікавою графікою.
Негативними є те, що мотивація людей, які бачать оголошення в соціальній
мережі, багаторазово слабкіше, ніж у відвідувачів пошукових систем. Люди не
полюбляють йти за межі мережі. Тому важливо мати сторінку власного бренду
саме в тій соціальній мережі, де розташовується оголошення.
Розвиток ресторанного господарства це не тільки вдала реклама послуг.
Модернізація має охоплювати і сам заклад. Застосування нових можливостей та
доцільне їх використання – все це дає змогу стати кращим та вирізнятися с поміж
інших конкурентів.
Популярності набирає відкрита кухня. Все більше і більше закладів
показують етапи приготування тої чи іншої страви, доводять що їх заклад
дотримується всіх санітарно-гігієнічних вимог, підтримує постійну чистоту.
Демонстрація приготування кухарем певної страви на спеціальній металевій
поверхні (теппан) без використання посуду, зазвичай шляхом швидкого
обсмажування із використанням відкритого вогню стала різновидом відкритої
кухні. Теппан-шоу відбувається на очах у гостей закладу.
Спостерігають за цими етапами та діями тільки ті відвідувачі, яким це цікаво.
Допомагає в цьому розташування камер на робочому місці кухаря. Доцільно
розміщувати такі відеоматеріали теппан-шоу на офіційному сайті закладу. А також
в різних соціальних мережах, на спеціальних сайтах, які відповідають тематиці та
на You Tube. Це допоможе зацікавити потенційних відвідувачів та залишати свої
відгуки або коментарі.
Постійна комунікація з потенційним клієнтом є одним з видів живої реклами.
Digital signage стали все частіше використовувати як зовнішній рекламний засіб.
Метою є донесення інформації у визначене місце та в певний час. Повідомлення
зображають на електронних екранах.
Почали широко використовувати Digital signage десятки років назад. Це було
представлено у вигляді LED-тікерів та LED-відео стін. Проте зараз Digital signage
один з основних рекламних засобів. Плазмові панелі, електронні, проекційні чи
інші типи екранів можуть бути елементами даного виду. Контролювати
допомагають комп'ютери чи іншим прилади. Це дозволяє користувачам віддалено
змінювати та контролювати інформацію, яку отримують.
В Україні такі технології активно використовує «Прем'єр Палас», де традиції
гостинності поєднуються з сучасними рішеннями. Вони інтегрували систему
«Віртуальний консьєрж-сервіс». Щоденно на дисплеях поновлюється інформація
про погоду, курс валют, акціях ресторанах і барах, а також транслюють іміджеву
відеорекламу.
Для взаємодії споживачів та ресторанних закладів застосовується QRкодування. Ці можливості практично необмежені та для використання потрібно
мати телефон з вбудованою камерою. Двомірний штрих-код несе в собі
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різноманітну інформацію користувач може в один момент занести у свій телефон
будь-яку інформацію чи додати новий контакт. Також є можливість за допомогою
штрих-кода переходити за Web-посиланнями, відправляти sms-повідомлення тощо.
Дана технологія використовується закладами ресторанного господарства для
приваблення нових потенційних відвідувачів. QR-код легко розміщується на
рекламних плакатах або меню. Код може нести в собі обрану вами інформацію про
ресторан. Це може бути сайт, меню, відгуки, історія створення та розвитку,
походження, авторство, деталі інтер’єру, деталі різноманітних страв з меню (склад
і походження інгредієнтів, етапи та способи їх обробки, поживність і калорійність),
час роботи, повідомлення та інше. Зчитавши код, відвідувач легко отримує доступ
до даних матеріалів та має змогу повністю з ними ознайомитись.
Отже, використання всі вище наведених технологій допомагає розвивати
заклад та заохочувати нових гостей відвідувати ресторанне господарство.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів
готельно-ресторанного бізнесу створює сприятливі умови для ефективного
розвитку туристичної сфери загалом. Відпочинок туристів передбачає повноцінне
харчування та проживання в належних умовах, сприяє духовному та фізичному
відновленню подорожуючих.
Споживачів закликають витрачати більше – таким є стереотип сліпої логіки,
що заохочує громадян купувати, бо хтось вбачає в цьому вихід із кризи, а всі ми, а
також наступні покоління не зможемо коли-небудь погасити цей борг. Такими є
принципи неефективної економічної моделі «Червоної економіки», що позичає у
природи, у людства, у всіх, не думаючи про погашення боргів, залишаючи його
майбутнім поколінням.
Для порівняння: модель «Зеленої економіки» вимагає від компаній
інвестувати більше, натомість споживачі готові платити більше, щоб досягти того
ж або навіть меншого результату при збереженні навколишнього середовища [1].
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У «Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року» мова йде про
сучасні вектори: вектор сталого розвитку; вектор безпеки; вектор відповідальності;
вектор гордості. Дана модель орієнтована на досягнення оптимального балансу між
трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною. Перехід
до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій багатьох людей.
Визначальним у Стратегії є інноваційне спрямування розвитку, яке ґрунтується на
активному використанні знань і наукових досягнень, стимулюванні інноваційної
діяльності, створенні сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих
фондів, формуванні високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки,
підвищенні енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого
економічного зростання, основаному на залученні інвестицій у використання
відновлюваних джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені»
технології. Економічне зростання буде пов’язане не з експлуатацією природних
ресурсів, а з широким застосуванням моделей «зеленої» економіки [2, с. 3 – 6].
Якщо ми поглянемо під іншим кутом зору, то побачимо, що «Синя
економіка» розглядає питання збалансованості, які виходять за рамки простого
збереження, – «Синя економіка» займається регенерацією. Можна сказати, що
«Синя економіка» забезпечує такий еволюційний шлях екосистем, що всі можуть
отримати вигоду з невичерпного джерела природи в творчості, адаптації і достатку
[1].
У менеджменті кращих компаній світу, незалежно від моделі, у якій вони
існують, незалежно від національної приналежності, проявляються такі риси:
клієнт-орієнтований підхід; диверсифікованість бізнесу; активізація людського
фактора; використання сучасних інтегрованих інформаційних маркетингових
технологій; розвиток партнерських зв'язків, у тому числі через нові організаційні
форми управління: глобальні об’єднання, стратегічні альянси, консорціуми, що
забезпечують доступ до дешевих ресурсів і важливих ринків збуту; домінування
адаптивних структур управління; серйозна робота зі створення й підтримки
мікрокультури [3, с. 165 – 168].
Готельно-ресторанний бізнес – це основна складова туристичної індустрії.
Готельно-ресторанний бізнес містить цілий комплекс послуг для туристів і є
ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. Отже, в умовах
безперервних економічних змін інновації стають основним чинником, що сприяє
динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування
підприємств готельно-ресторанного господарства.
Аналіз підприємств готельного господарства, які успішно здійснюють
інноваційну діяльність, показує, що спонукальним мотивом для розробки інновацій
є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність в цілому і зокрема
інноваційну. Іншою основною умовою для впровадження інновацій є наявність
ефективної системи маркетингу, що забезпечує зв’язок підприємства з кінцевим
споживачем готельного продукту з метою постійно виявлення нових явних і
прихованих потреб споживачів щодо якості продукції та готельної послуги [4, с.
201 – 205].
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Під інноваційним маркетингом слід розуміти концепцію ведення бізнесу, яка
передбачає створення вдосконаленої або принципово нової продукції (виробу,
технології, послуги, управлінського рішення) – інновації – і використання в процесі
її створення та розповсюдження вдосконалених чи принципово нових –
інноваційних – інструментів, форм та методів маркетингу з метою більш
ефективного задоволення потреб як споживачів, так і виробників товарів та послуг
[5, с. 32].
Нейромаркетинг – це новітній комплекс нейроприйомів, нейрометодів та
неротехнологій, який допомагає встановлювати комунікаційний зв’язок між
підприємством та споживчою аудиторією на рівні підсвідомості та активізувати
купівлю товарів та послуг.
Систематизуючи основні підвиди нейромаркетингу, можна прийти до трьох
основних базових елементів: аромамаркетинг; мерчандайзинг; аудіомаркетинг.
Традиційно в закладах ресторанного господарства використовуються
прийоми комунікативного та візуального мерчандайзингу. До комунікативного
мерчандайзингу відносять прийоми переконливого спілкування з відвідувачами,
уміння налагоджувати контакти, ненав’язливо переконати відвідувача в тому, що
він прийшов саме в той заклад і саме цю страву він має замовити, навіть у тому
випадку, коли він сам того не підозрює.
Якщо вдало і грамотно застосувати прийоми комунікативного
мерчандайзингу, то клієнт замовить страву і, якщо він залишиться задоволений її
якістю, повернеться до закладу знову. В свою чергу, візуальний мерчандайзинг,
направлений на автоматичне залучення уваги відвідувача як до самого закладу
ресторанного господарства, так і до його продукції з метою прояву належного
інтересу.
Підвищення гнучкості і оперативності в роботі зі споживачами, можливість
індивідуалізації обслуговування без збільшення трансакційних витрат. Збільшення
можливостей із залучення споживачів, розширення реклами. Збільшення
можливостей співпраці з провідними банками, спільні програми з підвищення
лояльності споживачів (знижки, бонуси, спеціальні пропозиції і т. д.), формування
постійної клієнтської бази.
Підвищення якості, оперативності і гнучкості постачання, рішення проблеми
псування сировини, можливості підтримки ексклюзивного меню. Зміцнення і
підвищення ефективності діяльності за рахунок інтеграції в суміжний бізнес
(ресторан при готелі, фірмі тощо).
Таким чином, для розвитку інноваційної моделі маркетингової
комунікаційної політики слід активно застосовувати механізм створення та
ефективного функціонування готельних кластерів. Для цього слід розробити
різноманітні схеми консолідації та кооперування усіх учасників готельного
кластеру (підприємств готельного господарства, туристичних операторів,
санаторно-курортних закладів, інформаційних порталів, постачальників тощо)
поряд із ціленаправленим використанням джерел фінансування на основі
приватно-державного партнерства.
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Однак слід зазначити, що системний підхід до побудови кластерного
готельного продукту може стати дієвим механізмом удосконалення комунікаційної
політики багатьох вітчизняних підприємств готельного господарства і бути
важливим рушієм удосконалення маркетингової політики.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ГАСТРО-ВЕЧОРІВ» У
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
«Гастро-вечір» – це захід направлений на знайомство гостей з новими
кулінарними шедеврами у поєднанні з різними напоями, що організовано ЗРГ.
Досліджуючи формат «гастро-вечорів» та тенденції розвитку цього формату
в ресторанах України можна стверджувати, що «гастро-вечори» гарно впливають
на розвиток ресторанного господарства на теренах України. У ресторанах
зустрічаються й знайомляться люди з різними стравами, створюється сприятливе
оточення для взаєморозуміння, корисних, ділових контактів, розвитку суспільного
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й культурного життя. Популярність формату «гастро-вечорів» зростає в
геометричній прогресії. Особливо це помітно в Україні [1].
Актуальність цієї теми пояснюється популярністю послуги з організації
«гастро-вечорів» в закладах ресторанного господарства.
Метою дослідження є аналіз особливостей запровадження «гастро-вечорів»
у закладах ресторанного господарства.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
1) Визначити поширеність послуги із організації «гастро-вечорів» на ринку
ресторанного господарства;
2) Дослідити особливості організації «гастро-вечорів».
Об’єкт дослідження є власне «гастро-вечеря», як додаткова послуга у
закладах ресторанного господарства.
Предмет дослідження – особливості організації проведення «гастро-вечері».
Методами дослідження були: метааналіз даних інформаційних джерел,
порівняльний аналіз надання послуги з організації «гастро-вечорів» у різних
закладах ресторанного господарства та комплексний підхід до формулювання
висновків.
У першу чергу потрібно зрозуміти, що таке «гастро-вечір» і навіщо
організовується ця подія
«Гастро-вечеря» або «гастрономічна вечеря» – це непросто трапеза,
організована у вечірній час, а ціла подія для ресторану та його гостей. Запрошені
мають можливість скуштувати унікальні страви, яких раніше ніколи не Їли і,
можливо, ніколи і не замовили б.
«Гастро-вечері» можуть бути організовані на різних локаціях. Захід може
проводися як у приміщенні ЗРГ, так і на виїзді: у іншому приміщенні чи навіть на
відкритому повітрі. Зазвичай обираються оригінальні, пам’ятні місця, де
обслуговування здійснюється за участю кейтерингових компаній.
Зокрема, у м.Києві організовують «гастро-вечері» на постійній основі з
певною періодичністю у ресторанах «Montecchi v Capuleti», «Bernardazzi»,
«Липський», «COIN», «Тераса», «O`gorod», «Шкіпер», «WHISKY CORNER»; у
винному барі «Vinsanto Wine Bar»; у м.Хмельницькому – «Оla_healthy_cafe», у
м.Одесі – «U restaurant about u», тощо.
З якого приводу організовують «гастро-вечерю»:
1) Приурочений події «гастро-вечір». Наприклад, в м.Одесі минулоріч було
організовано разовий захід на підтримку проекту «Дні Української Кухні: Літо
2019»;
2) Тематичний. Наприклад, за мотивами книги у м.Дніпро організовували
«гастро-вечір» у стилі «Getsby» в однойменному ресторані; представляли
монопродукт у ресторані «Bartolomeo» під час «Устричної гастро-вечері»; у а в
Одеському ресторані «YUG» темою вечора «Шотландский виски с украинской
душой» був алкогольний напій.
3) Шефський. Наприклад, у м.Києві до ресторану «WHISKY CORNER»
запрошували на «гастро-вечерю», зауважуючи, що її готуватиме сам Олексій
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Повторейко і зазначалися всі його регалії. Аналогічно заохочували до візиту до
Київської кулінарної Академії Шеф-кухарів України на «гастро-вечерю»
приготовану шеф-кухарем міжнародного рівня Рустамом Тангіровим.
Організація «гастро-вечорів» у різноманітних ЗРГ має ряд спільних рис [2,
3, 4]:
1) Організацію «гастро-вечері» приурочують до певного приводу для
створення атмосфери унікальності заходу.
2) Багатоканальність поширення інформації про захід. Наприклад,
оголошення про «гастро-вечерю» розміщують на офіційній сторінці закладу та у
соціальних мережах.
3) Створюють унікальне разове меню страв. Наприклад, у ресторані
«Липський» проходять «гастро-вечері» в форматі Chef’s Table. Відвідувачі стають
свідками того, як шефи сучасної гастрономії створюють нові поєднання продуктів
і змінюють погляд на кулінарні традиції української кухні, створивши авторські
страви, яким немає і не буде аналогів у світі.
4) Заздалегідь підібрані напої, які підкреслюють смак страв у меню «гастровечері». Наприклад, у ресторані «Липський» для гостей «Chef's Table» пропонують
спробувати унікальні страви у форматі foodpairing на основі розробленого меню і
напоїв підібраних до страв від су-шефів Noma. В той час як у ресторані
«Bernardazzi» практикують інший підхід: розробляють меню «гастро-вечері» до
асортименту вин.
5) Захід має чіткий регламент проведення: фіксований час початку
(зазвичай після 19 год), визначену тривалість заходу (зазвичай не більше 2 год),
зміна страв відбувається за графіком, визначеним закладом.
6) Визначена періодичність. Для кожного закладу вона своя. Більшість
організовують регулярно 1 раз на рік, інші ж – щомісяця.
7) Наявність розважальної програми. Заклад на власний розсуд обирає
спосіб організації дозвілля відвідувачів під час організації «гастро-вечері».
Наприклад, в Одеському ресторані «YUG» під час «гастро-вечері» на тему
«Шотландский виски с украинской душой» шеф-кухар Руслан Замосковний вів
лекцію та дегустацію бренді українського виробництва. Під час «гастро-вечері» у
винному барі «Vinsanto Wine Bar» було організовано виступ кавер-групи Мery's
Friends.
Організація «гастро-вечорів» – це можливість закладу ресторанного
господарства виділитися серед інших закладів, показати, що вони вміють готувати
цікаві і нові страви, представити нову кухню і познайомити відвідувачів з нею.
У зв’яку з цим всі «гастро-вечері» відрізняються одне від одного [2, 3, 4]:
1) місцем проведення;
2) тривалістю;
3) способом обслуговування. За способом обслуговування – офіціантами
або часткове обслуговування офіціантами. Самообслуговування не застосовується.
Обслуговування може проводитися за чітким сценарієм, з регламентацією усіх
рухів офіціанта. Наприклад, кейтерингова компанія «Figaro Catering»
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організовувала тематичну вечерю за массонською тематикою, де всі офіціанти
синхронно подавали страви і предмети сервірування гостям під тематичну музику.
Крім того, до особливостей обслуговування відносять і обов’язковість виходу шефкухаря в зал. Він завжди спілкується з гостями під час вечері, розповідає про
страви: як її правильно їсти, як виникла ідея приготування страви, тощо; відповідає
на запитання гостей.
4) кількістю страв у меню. Оптимальна кількість страв під час «гастровечері» – 5-7 шт. На таких вечерях як правило проходить декілька подач страв і
напоїв, направлений такий вечір на підвищення і розвиток культури вживання як
напоїв, так і знайомство гостей з новими кулінарними шедеврами.
5) кількістю гостей. Кількість учасників може відрізнятися . Гостей може
бути приблизно 15-20. З кожним новим вечором приходять все більше гостей. На
таких вечерях як правило, в основному постійні гості, йдуть дізнатися щось нове і
гарно провести час. Але є і інша – глядачі, які бажають подивитися, та спробувати
авторську кухню, нові смаки, в тому числі експериментальні. Крім того,
відвідувачам цікаво подивитися на іноземних шеф-кухарів.
6) приводом. Тематика «гастро-вечерь» повинна бути цікава і гостю, і
організатору вечора: захід присвячений презентації певного продукту, теми книги
чи фільму, сезону або пристрастей шефа.
Отже, «гастро-вечори» мають всі переваги для існування у сфері
ресторанного господарства. Ця послуга перебуває у стані розвитку. Приготування
смачних, нових страв дає можливість успішно реалізувати продукцію у
ресторанних закладах. Ринок ресторанних послуг України має величезний
потенціал і перспективи у розвитку «гастро-вечорів».
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ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО - НЕЗАПЕРЕЧНИЙ ТРЕНД РИНКУ
ГАСТРОНОМІЇ
Власне виробництво – це новий етап розвитку закладів у сфері ресторанного
господарства. Запровадження власного виробництва, наприклад, виготовлення
ексклюзивного продукту, відкриває для бізнесу нові можливості. Тому рішення про
початок будування виробництва, з кождним днем стає все більш актуальним.
Наявність власної випічки, кондитерського цеху, власної пивоварні чи
сироварні, необхідно розглядати як атрибут ефективного функціонування у
закладах ресторанного господарства [1].
Зараз дуже популярним є відкривати заклади ресторанного господарства, які
мають своє власне виробництво різних продуктів та напоїв.
У зв’язку з тим, що немає відповідної класифікації закладів, немає чіткої
характеристики, ознак чи рис, за якими можна класифікувати і розрізняти ці
заклади. Тому і є актуальне дослідження закладів ресторанного господарства з
власним виробництвом.
У зв’язку із цим, метою нашого дослідження, було розроблення
класифікації закладів рестраннго господарства із власним виробництвом.
Завданнями, виконання яких, сприяє досягненню мети дослідження є:
1)Проаналізувати ринок, закладів ресторанного господарства на предмет
наявності закладів з власним виробництвом;
2)Дослідити заклади та встановити притаманні їм характерні ознаки;
3)У відповідності до характерних ознак, розробити класифікацію закладів
ресторанних господарств з власним виробництвом.
Обраними методами дослідження були: метааналіз друкованих та
електронних джерел, комплексний порівняльний аналіз діючих закладів
ресторанного господарства із власним виробництвом, синтез характерних ознак,
які притаманні цим закладам та системний підхід до розроблення класифікації.
Об'єктами проведенного дослідження було обрано такі заклади
ресторанного господарства: «Syndicate beer&grill» «Нова Сироварня» «Кеды
искусствоведа» «Lisopylka», «To Dublin pub&brewery», «This is Пивбар»,
«Хмільний Князь», «Villaggio», «REBERBAR», «Пиваріум», «Космополіт» [3, 4].
Предметами дослідження виступали характерні ознаки ЗРГ із власним
виробництвом.
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Передумовами розвитку власного виробництва є прагнення виготовлення
ексклюзивного продукту високої якості, конкурентоспроможність на великому
ринку та зниження ціни на виробництво цієї продукції.
Ми проаналізували ринок ресторанного господарства і групували усі
досліджувані заклади за продуктом виробництва [2]:
 Виробництво власного, крафтового пива в закладах рестраннго
господарства: Syndicate beer&grill, Varvar Bar, Lisopylka, To Dublin pub&brewery,
This is Пивбар, Хмільний Князь, Villaggio, REBERBAR, Пиваріум, Космополіт.
 Виробництво власного, крафтового сира в закладах рестраннго
господарства: «Лавка Сирного феї», «СирКум», «Zinka», «Селиська сироварня»,
«Домашня сироварня», «Семеро козенят», «Лісова ферма».
 Вироництво хлібобулочниих продуктів в закладах ресторанного
господарства: «Сімейна Пекарня», «У бабусі», «Смачного».
Заклади можуть презентувати процес виробництва своїм відвідувачам з
метою досягнення ефекту wow, що є маркетинговим засобом. Інші заклади
здійснюють виробництво або ж у віддалених місцях від місць їх споживання, або ж
просто не мають на меті використання власного виробництва для реклами закладу.
У зв’язку із цим усі заклади із власним виробництвом можна групувати за ознакою
відкритості виробництва:
 Із відкритим виробництвом. У «Syndicate beer&grill» пивоварня
знаходиться безпосередньо у закладі. Відвідувачам надається можливість
записатися на екскурсію: коротку оглядову або більш поглиблену з дегустацією і
докладною розповіддю про те, що, де, коли і з чого тут готують.
 Із закритим виробництвом. Представником закритого типу є «Кафесироварня «Мацоні», що рекламує крафтову сирну продукцію власного
виробництва, проте не допускає відвідувачів до огляду процесів виробництва.
Іншою ознакою, за якою можна групувати усі ЗРГ із власним виробництвом,
є їх потужність:
 У літрах. Масштаби виробництва крафтового пива 500 л на місяць для
«Syndicate beer&grill».
 У кілограмах. Сироварня «Лавка Сирного феї» пропонує від 25-50 кг на
тиждень.
 У штуках. «Сімейна Пекарня» пропонує свої хлібобулочні вироби у
кількості від 350-500 в день.
Встановленно характерні риси закладів з власним виробництвом, та що
відрізняє їх від звичайних закладів:
1. Процес приготування – ідеально відпрацьована технологія і майстерність
кухаря, сюди ж додати захоплюючий процес. І тому нерідко в ресторанах можна
побачити зону, де розміщена кухня за склом, а в їхньому випадку (ЗРГ з власним
виробництвом) в прямому сенсі, побувати на виробництві і побачити весь
технологічний процес своїми очимами. Гості відвідують ресторан не тільки для
того, щоб насолодитися стравами з продуктом місцевого виробництва, але і для
того, щоб спостерігати за технологічним процесом. Такий спосіб виробництва
99

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

схожий з сучасною тенденцією робити відкриті кухні в ресторанах, і тому, дуже
видовищно спостерігати за процесом приготування сиру, пива, випічки та іншого.
2.
Ексклюзивна харчова продукція. Такі продукти можуть сміливо
конкурувати з промисловим аналогом, тому що, завжди смачніші і корисніші.
Також не треба забувати про ціну. Звичайно на продукт власного виробництва, вона
буде вища, ніж на оптовий товар, але й сам продукт запам'ятається споживачу на
довший термін.
3. Потужність ЗРГ із власним виробництвом.
Причинами популярності подібних закладів серед відвідувачів є:
o «Новий смак» те, що людина не куштувала раніше;
o Можливість купити завжди свіжий продукт;
o Такі продукти нерідко є смачнішими і кориснішими.
Причинами популярності подібних закладів серед рестораторів є:
o Маркетингові переваги. Покупець завжди цінує продукцію власного
виробництва та сворюваний ефект wow дозволяє справити враження на гостя;
o Скорочуються витрати. Не потрібно переплачувати за готову продукцію,
власне виробництво має меншу собівартість і тому, окуповує себе за певний період;
o Економія часу. Постачальники можуть затриматися із доставкою
продукції, через це може постраждати репутація закладу, тому, наприклад, багато
сучасних закладів власноруч випікають хліб;
o Надійність – лише потрібно, щоб сировина постійно поповнювалася, все
інше, залежить від закладу ресторанного господарства.
Отже, власне виробництво – незаперечний тренд ринку гастрономії!
Кисломолочні продукти, виробництво сирів, випічки, крафтового пива - усе це,
відкриває перед закладами рестранного господарства нові висоти, та приваблює все
більше нових покупців. А закладам рестораннго господарства дає можливість
вигідно конрурувати між собою.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Сучасна практика ведення будь-якої економічної діяльності свідчить про те,
що підприємства, з метою зміцнення своїх конкурентних позицій на ринку та
формування ефективного плану розвитку, достатньо часто мають вдаватися до
певних інноваційних змін. Це, а також необхідність забезпечення переходу
економіки України до реалізації моделі науково-технічного та інноваційного
розвитку, обумовлюють доцільність дослідження проблематики створення
передумов для впровадження ефективних інновацій на українських підприємствах,
у тому числі і тих, діяльність яких прямо чи опосередковано пов'язана зі сферою
ресторанного господарства[1].
Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії
гостинності. Саме тому в даній сфері дуже актуальним є запровадження
інноваційних технологій із метою підвищення конкурентних переваг та утримання
і розширення клієнтської бази.
На сьогоднішній день на підприємствах
ресторанного господарства у процесі розвитку відбувається величезна кількість
різноманітних змін. Проте, впровадження інновацій відбувається лише на тих
підприємствах, де проводяться цілеспрямовані зміни, що відповідають обраному
напрямку розвитку, зафіксованим результатам, до яких повинні привести ті чи інші
зміни, і забезпечуються всі умови, за яких процес перетворень протікає найбільш
ефективно. З метою покращення підприємницької діяльності у сфері ресторанного
господарства одним із найпотужніших інструментів у конкурентоспроможності є
подальше впровадження інноваційних технологій на підприємствах.
Компанії, які використовують інновації, створюють нові ринки, послуги й
моделі бізнесу, що, у свою чергу, веде до більш швидкого росту та розвитку.
Для галузі ресторанного бізнесу було розроблено значну кількість
програмного забезпечення, комп’ютерних програм та мобільних додатків. Всі вони
дозволяють оптимізувати процеси, які повторюються, пришвидшити хід
інформації від гостя до кухні і бару, автоматизувати облік та розрахунки.
Наразі в закладах ресторанного господарства використовується багато
сучасних інформаційних технологій: інформаційні системи резервування,
інтегровані комунікаційні мереж, інформаційні системи управління тощо. Основна
мета застосування інформаційних технологій – покращення якості управління та
контролю.
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Глобальне завдання інформаційних технологій – сприяти прибутковості й
ефективності бізнесу, спростити його управління і підвищити різноманітні
економічні показники та конкурентоспроможність, зменшити частку неефективної
праці, втрачання грошей та часу.
Введення інноваційних технологій дозволить закладам ресторанного
господарства ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у
жорстких ринкових умовах господарювання.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ У
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Заклади ресторанного господарства – це місця відпочинку відвідувачів,
ділових зустрічей та прийому смачної їжі [1]. Важливу роль у таких закладах
відіграють комфортні кліматичні умови, а саме оптимальна температура, вологість
та свіже повітря. Оптимальні параметри мікроклімату наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Оптимальні параметри мікроклімату
Температура повітря,
Відносна
Рухомість повітря,
Період року
°С
вологість, %
м/с
20-22;
30-60;
0,2;
Теплий
23-25
30-60
0,3
Холодний і
20-22
45-30
0,2
перехідний
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При цьому величини витрат свіжого повітря в залах ресторану або кафе для
створення хорошого мікроклімату на одного співробітника становить 60
одного відвідувача ̶ 30

м3
годину

м3

, на

годину
м3

, а на кожного відвідувача, що курить ̶ 100120

годину

.

Параметри мікроклімату певним чином взаємопов'язані. Наприклад, вищій
температурі повітря відповідає більша швидкість руху повітря, а вищій відносній
вологості - нижча температура повітря.
Таким чином, відвідувачі повинні бути задоволені не тільки кухнею і
обслуговуванням, але і якістю повітря у закладі. Суміш вуглекислого газу, диму
тютюну, запахів кухні може зіпсувати найкраще враження від якості їжі та
обслуговування.
Забезпечення найкращої мікрокліматичної атмосфери, що зумовлює
нормальний перебіг фізіологічних процесів в організмі людини, а отже, і хороше
самопочуття досягається заходами вентиляції та кондиціонування ресторанного
закладу.
Основне завдання систем вентиляції та кондиціонування для кафе і
ресторанів полягає в тому, щоб забезпечити оптимальний режим температури і
вологості не тільки для відвідувачів ресторану в залі та барної стійки, де, як
правило, прохолодно і свіжо, але і у виробничих приміщеннях - кухні, гарячого
залу і морозильного цеху, адміністративних приміщеннях для персоналу та
санвузлах.
На сьогодення найбільш зарекомендованими для ресторанних закладів
представляються системи на основі припливно-витяжних агрегатів або систем
чиллер-фанкойл брендових виробників Hitachi, Climaveneta, Aerotek, Systemair,
Airwell, Lennox, Neosys і Gea.
Ефективним рішенням організації припливно-витяжної системи є
встановлення у зоні кухні і технічних приміщеннях витяжки, для прибирання
забрудненого повітря, а в зал і адміністративні приміщення подається свіжий
повітряний потік, для забезпечення киснем.
Також в такій системі застосовується рекуператор, який призначений
забирати тепло з повітря, що видаляється і віддавати припливному. Тобто тепло від
плити взимку може використовуватись на нагрів свіжого повітряного потоку, який
подається з вулиці до залу. Встановлення рекуператора дозволяє скоротити витрати
електричної енергії на нагрівання припливного повітря взимку. Така система
припливно-витяжної вентиляції, наприклад, реалізована в ресторані «Брамс» м.
Київ. В системі застосовуються витяжний вентилятор Maico ER60VZC
(Німеччина) з таймером, що встановлює тривалість роботи від 1,5 хв. до 24 хв. та
рекуператор тепла Hoval (Словенія) розроблений спеціально для кухні, в якому
проходить теплообмін двох повітряних потоків, запобігаючи передачу забруднень
і шкідливих мікроорганізмів [2].
Доведено, що робота припливно-витяжної системи з підтримкою заданого
рівня температури прямо залежить від якості керування. Температура повітря, як
один з основних параметрів піддається безпосередньому регулюванню.
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Засобом підвищення рівня управління кліматичними параметрами є
впровадження системи автоматизованого керування (САК), що базується на
сучасних досягненнях в області оптимального керування та оптимізації процесу
управління з використанням інформаційних технологій та сучасної елементної
бази. Внаслідок застосування автоматизації скорочуються витрати ручної праці та
зменшуються витрати електричної та теплової енергії. Досвід показує, що використання
навіть найпростіших пристроїв підтримки температурних режимів дозволяє економити до
30% електроенергії [3].
Таким чином, виникає поняття – регульований мікроклімат, який може
змінюватись оператором за допомогою технічних засобів у залежності від певних
вимог. Оптимальний і регульований мікроклімат – це два різних поняття, але між
собою тісно пов'язані. Без регульованого мікроклімату, практично, неможливо
створити оптимальний мікроклімат.
Система автоматизованого керування, яка побудована на базі уніфікованих
засобів автоматизації, що випускаються серійно і характеризуються простотою
сполучення, взаємозаміною, зручністю компоновки дає значні переваги в наладці
та експлуатації.
Система керування повинна виконувати такі функції:
 підтримку заданої температури повітря у всіх приміщеннях ресторанного
закладу в холодний період і зміни кратності повітрообміну, за рахунок автоматичної
зміни частоти обертання витяжних та регулювання припливних вентиляторів;
 автоматичний захист калорифера від заморожування при зміні температури
води в тепломережі;
 автоматичне підвищення відносної вологості повітря в приміщеннях;
 автоматичне регулювання температури повітря в приміщеннях в теплий період
року за рахунок зміни кратності повітрообміну за допомогою ступеневої зміни частоти
обертання електровентиляторів;
 перехід з одного режиму на інший залежно від температури зовнішнього
повітря;
 автоматичне вимикання вентиляторів при аварійному зниженні температури
повітря;
 захист від короткого замикання та перевантаження.
Для збору і накопичення первинної інформації використовують автоматичні
датчики, вторинними приладами є регулюючі та виконавчі пристрої. Керування
технологічним процесом здійснюється за допомогою програмованого мікроконтролера.
Для сприймаючих елементів - датчиків зовнішньої та внутрішньої
температури доцільно обрати інтегральні датчики, наприклад, типу ТМР, які мають
вихідний сигнал у вигляді напруги до 5 В і тому не потребують вторинних
перетворювачів. У широкому діапазоні зміни температур мають лінійну статичну
характеристику перетворення температури в напругу. Їх, як правило, можна
безпосередньо приєднувати до входів модуля аналого-цифрового перетворювача
(АЦП).
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В системі керування вентиляцією, як виконавчі механізми для регулювання
частоти обертання трифазних двигунів застосовуються промислові пристрої
частотного регулювання із значною економією eлeктроeнeргії, наприклад, типу
Lenze SMD.
Виконавчими механізмами керування теплогенераторами в системі
опалення маються електромагнітні пускачі широкого застосування серії ПМЛ, які
використовують для дистанційного пуску безпосереднім вмиканням у мережу.
Вибір мікроконтролера зводиться до варіанту, що забезпечує достатню
кількість виводів портів і необхідний набір вбудованих в нього модулів. Для
реалізації алгоритму роботи доцільно використати мікроконтролер AT Mega-16
фірми Atmel МС2721.
Сигнал управління від процесора мікроконтролера залежно від виду керуючого
обладнання надходить до цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) у вигляді 8розрядного коду, де перетворюється на аналоговий сигнал у вигляді напруги і потрапляє
в об’єкт керування технологічним обладнанням.
Запит про поточні значення параметрів мікроклімату формується в блоці
організації запиту (БОЗ).
Попередній розрахунок економічної ефективності показав, що
впровадження розробленої системи є доцільним, собівартість продукції знизиться
на 4,76%, а строк окупності вкладень становить 2,3 роки.
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПОРТРЕТУ РЕСТОРАТОРА
ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ
Однією з найбільш перспективних щодо інноваційного управління галузей
сфері послуг є ресторанний бізнес. В останні роки ресторанний бізнес став залучати
все більше інвесторів з різних сфер бізнесу.
Засновник або власник одного ресторану чи мережі закладів називається
ресторатором. Це підприємець, який розробив концепцію ресторану і заснував його
відповідно до неї. Ресторатором називають не тільки власника закладу, а й
головного менеджера чи інакше управляючого закладом.
Традиційно рестораторам приписували визначений набір особистих та
професійних якостей:
 організаторські здібності;
 стресостійкість;
 хороша пам'ять;
 відповідальність і обов'язковість;
 багата уява;
 вміння керувати і т.д.
Проте зважаючи на несприятливу ситуацію, яка склалася на ринку
ресторанного бізнесу України внаслідок запровадження карантинних заходів,
понад 62% діючих ЗРГ вимушені були закритися [1, 2]. Це наводить на думку, що
риси притаманні рестораторам до кризи, не дозволили підлаштуватися під
ситуацію, яка склалася, та вийти із неї переможцем. Бізнес-портрет ресторатора
зазнав істотних змін разом зі змінами, які відбулися на ринку ресторанного
господарства.
У зв'язку з цим актуальним є дослідження змін, які відбулися, і наслідків їх
впливу на формування бізнес-портрету ресторатора по завершенню карантинних
заходів.
Метою роботи є визначення основних складових бізнес-портрету
ресторатора, що сформується внаслідок запровадження карантинних заходів.
Основними завданнями для досягнення поставленої мети є:
1) Визначення основних характеристик бізнес-портрету ресторатора, їх
класифікація;
2) Аналіз змін бізнес-портрету ресторатора внаслідок запровадження
карантинних заходів.
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Об’єктом дослідження є бізнес-портрет ресторатора до та після карантину,
а предметом дослідження виступають його основні характеристики.
Під час дослідження застосовувались такі методи: метаналіз даних
інформаційних джерел, інтерв’ювання, порівняльний аналіз, системний підхід. У
процесі дослідження було проведено ZOOM-конференцію з одним із найвідоміших
рестораторів Києва – Храмовим Максимом Григоровичем. Отримана інформація
під час інтерв’ювання тільки підтвердила висунуті припущення.
Карантин для ЗРГ став з однієї сторони катастрофою, але з іншої – надав
можливість показати себе. Для тих, хто зміг встояти і втримати свій заклад на плаву
притаманні такі риси:
1) Вміння домовлятися. Наприклад, укладання вигідної угоди з орендарем
про відстрочку орендної плати, так як зазвичай вартість оренди складає 10-15% від
щомісячної виручки. А станом на кризовий період 2020 року внаслідок карантину,
на жаль, не всі ресторани можуть дозволити собі як і раніше сплачувати орендну
плату. Працюючи виключно на доставку ресторатори зіткнулися з проблемою
браку фінансів на утримання ЗРГ та виплату зарплатні співробітникам.
2) Вміння швидко реагувати по ситуації. По факту, виявилось, що є
порівняно мало людей, які не готують категорично самі вдома або просто не вміють
готувати. Кількості цих споживачів недостатньо для створення попиту на послуги
усіх закладів, аби допомагати рестораторам підтримувати їх улюблений бізнес «на
плаву». У зв’язку з цим ті, хто залишились, це були ресторатори, які встигли
оновити та удосконалити або ж створити сайти ЗРГ та сторінки в соціальних
мережах, запропонувати свої послуги у всіляких мобільних додатках тощо. Ті, хто
змогли зачепити увагу споживача, втрималися на ринку. Реалізувати свою
продукції стало можливим тільки внаслідок повного переходу на доставку їжі.
Раніше у частці прибутку закладу форма доставки становила не більше 20%, зараз
же – всі 100%.
3) Вміння дотримуватися букви закону, внутрішніх стандартів.
Ресторатори, які до карантину не мали власного юридичного консультанта або ж
самі не володіли необхідними знаннями, не змогли знайти рішення у ситуації, що
склалася. Ті, хто володів розумінням усіх юридичних аспектів організації роботи
бізнесу, вчасно у короткий строк змінили КВЕД, що дозволило організувати
доставку їжі, уклали договори про доставку із спеціалізованими фірмами, зуміли
правильно оформити та організувати роботу ЗРГ із дотриманням вимог НАССР.
4) Вміння прораховувати усі можливі варіанти розвитку ситуації,
вміння мислити масштабно. Виявилось, що ресторани зовсім не були готові до
закриття, але ресторатори змирилися з карантином тривалістю в 3 тижні. Та ніхто
з них не очікував, що це може зайняти набагато більше часу і обернутися трагедією
для багатьох з них. Храмов М.Г. стверджує, що: «На відновлення ЗРГ, який мав би
бути на карантині 3 тижні, знадобилося б близько року, але через те, що карантин
триває вже півтора місяці – відновлення робочого процесу до колишнього режиму
потребуватиме не менше 2 років!».
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5) Вміння бути не тільки керівником, а й лідером для свого колективу.
Наріжним каменем для ресторатора під час карантину є утримання співробітників
на їх робочому місці, унеможливлення плинності навчених працівників. У ЗРГ
Борисова Д. частина персоналу перекваліфікувалася на кур’єрів. Та й сам власник
у перші дні роботи працював і кур’єром, і кухарем. Вміння вести за собою
працівників дозволило за суттєвого зниження заробітної плати, зберегти свій штат
у повному складі [3].
6) Вміння бути гостинним, бути «на виду». Ресторатор має бути відомою
особою у соціальних мережах, у мережі інтернет і навіть на телебаченні. Будучи
«на виду» у споживача він збільшує свої шанси на те, що саме про його заклад
згадають гості у першу чергу. А це дуже важливо за загального прогнозованого
зменшення попиту на послуги ЗРГ по завершенню карантинних заходів.
Наприклад, Борисов Д. стверджує, що у першу половину року після відкриття ЗРГ
повернеться лише 30% гостей, а впродовж року – 50% від докризового рівня [3].
7) Вміння бути новатором, створювати власні тренди. Роман Хомуха
запевняє, що ресторатори адаптуються та створять новий продукт і не захочуть
повертатися до колишнього [4]. На підтвердження цієї тези Храмов М.Г.
повідомив, що хоча до карантину він планував відкрити до кінця 2020 року ще 4
ресторани та активно розвивати 3 мережевих проекта: «Пастатека», грузинський
ресторан та спортивний паб, його плани не змінились, він лиш оцінить більш
високо значення онлайн комунікації зі споживачем. Зараз він стверджує, що на
відновлення роботи у «Піцерії Челентано» знадобиться 2 роки, але за цей час
відкриється вже оновлена версія ресторану.
Отже, на нашу думку бізнес-портрет ресторатора внаслідок запровадження
карантинних заходів суттєво змінився в кращу сторону. Тепер до обов’язкових рис
пересічного ресторатора відносяться: вміння домовлятися, швидко реагувати по
ситуації, дотримуватися букви закону, внутрішніх стандартів, прораховувати усі
можливі варіанти розвитку ситуації, вміння мислити масштабно, бути не тільки
керівником, а й лідером для свого колективу, бути гостинним, бути «на виду» в
усіх, бути новатором, створювати власні тренди.
Список використаних джерел:
1. Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19”» від 16 березня 2020 р. № 215. Документ №2152020-п. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020%D0%BF
2. Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу – дослідження
[Електронний ресурс] // Економічна Правда - онлайн журнал. – 2020. – Режим
доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/21/659610/
3. Борисов Д. Карантин і ресторани: п’ять порад, як врятувати бізнес
[Електронний ресурс] / Д. Борисов // НВ Бізнес - онлайн журнал. – 2020. – Режим
доступу до ресурсу: https://nv.ua/ukr/biz/experts/restorani-v-karantin-p-yat-porad-yakutrimati-biznes-vid-dimi-borisova-50082985.html
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ МЕТОДІВ В РОБОТІ РЕСТОРАНУ НА
ПРИКЛАДІ РЕСТОРАЦІЇ «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
У ресторанному бізнесі, перші враження гостя від будь-якого закладу, формує
саме його реклама, дії якої можуть, як залучати нових відвідувачів так і
відштовхнути їх. Відомо, що для ефективної реклами яка буде збільшувати
контингент ресторану, варто не лише використовувати установленні стандарти, а й
поновлювати та удосконалювати методи та стилі реклами. Відповідно до особистих
якостей реклами їх поділяють на такі види:
Усього розрізняють чотири основні види реклами: інформативна реклама;
переконуюча реклама; пригадуюча реклама; підкріплююча реклама.
Ефективність кожної реклами різна, і кожна реклама має свій власний ефект
на залучення певного контингенту споживачів.
Ресторація «За двома зайцями» знаходиться за адресою Андріївський узвіз, 34,
це тематично концептуальний ресторан, який узяв свою назву від однойменної
комедії «За двома зайцями» усе, що є в ресторані - інтер’єр, меню, страви,
атмосфера, усе це занурює вас у минуле старого Києва кінця 19 початку 20 століття.
Сам ресторан досить часто використовує різні види реклами, за для запрошення
нових гостей.
Інформативна реклама полягає у - повідомлені майбутніх споживачів, про
якість, рівень цін, особливості, переваги, певного закладу ресторанного
господарства. На даний момент часу, ресторан «За двома зайцями» використовує
інформативну рекламу лише в Інтернеті та на сайті ресторану, де вказана уся
необхідна інформація про заклад ресторанного господарства.
Переконуюча реклама полягає у - заохочені відвідувача віддати перевагу саме
цьому закладу ресторанного господарства, як тому, що надає найкраще
обслуговування та якість за свої гроші, суть цієї реклами в переконані, що саме цей
заклад кращий за інший. Загалом ресторан «За двома зайцями» не має явних
конкурентів на ринку за тематикою але все одно конкуренти є. Конкурентом
ресторану «За двома зайцями» є ресторан «Канапа», яких схожий за типом страв
старослов’янської кухні. Але ресторан «За двома зайцями» переконує відвідувачів
у соціальних мережах публікаціями інтер’єру та страв. Страви мають незвичайні
назви, вигляд, а також є страви з патентом : «Крем суп із жолудів» та «Печінка
прирученого зайця з соусом із журавлини» ці страви споживачі не зможуть
скуштувати у іншому закладі, а тільки у ресторані «За двома зайцями». Кожного
сезону шеф-кухар ресторану презентує нові страви, а заклад випускає нову
рекламу, одна з таких реклам була у вересні коли у ресторані було випущене нове
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гарбузове меню. Шеф-кухар зробив 6 нових страв, в кожній основним інгредієнтом
був гарбуз, і більше ніж 86% позитивних відгуків отримало меню з гарбуза, а
страва «Чизкейк з гарбуза» отримала навіть винагороду як «Найкраща страва
сезону».
Пригадуюча реклама полягає у – нагадуванні закладу ресторанного
господарства, його місця знаходження, його типу, кухні, яке обслуговування надає.
Цей вид реклами дуже часто використовується фірмами, які випускають
продукцію, і їм необхідно розповісти про продукт, для цього вони випускають «білборди», акції та навіть малюють в публічних місцях графіті. Ресторан «За двома
зайцями» також використовує пригадуючу рекламу, а використовує в якості
реклами свої фірмові настоянки з емблемою закладу, які будь який відвідувач може
придбати в якості сувеніру або подарунку для своїх рідних чи друзів. Деякі
настоянки мають нагороди, а настоянка з журавлинівки у 2019 році зайняла 3 місце
серед найкращих настоянок міста. Також заклад знаходиться біля «Алеї
художників» і художники цієї алеї домовилися з власником ресторану
розмалювали деякі об’єкти закладу, у стилістиці фільму, ці розписи сильно
заволікають туристів до закладу, зробити хоча б декілька знімків на фоні малюнків
з зайчиками.
Підкріплююча реклама полягає у – підтримці позитивної думки відвідувача
про надання послуги закладу, після отримання послуги обслуговування від закладу
ресторанного господарства. Ресторан постійно проводить різні акції та свята, на
котрих представляються нові вишукані страви які є одна розовими і котрі можливо
скуштувати тільки у певне свято. Таке свято було проведене 13 лютого а саме
«День ангела», у цей день усі відвідувачі котрі мають ім’я Віктор, Вікторія, Іван,
Богдан, мають безкоштовний келих ігристого вина та можливість замовити
особливі страви. І вже два роки поспіль ресторан проводить це свято, і кількість
постійних відвідувачів на це свято стає ще більше і більше. Кожного проведеного
свята ресторан отримує ще більше нових відвідувачів, які бажають провести своє
свято у даному закладі ресторанного господарства.
Ресторан «За двома зайцями» використовує усі основні види реклами, тому що
об’єднавши усі види, реклами ми отримуємо загальну найефективнішу рекламу,
«Імідж», це реклама яка дає відвідувачам загальний погляд, що представляє даний
заклад, його клас та рівень обслуговування. Останнє проведене опитування
ресторану показало, що відвідавши ресторан «За двома зайцями» один раз, у 67.3%
гостей виникає бажання завітати до нього вдруге. Ресторан «За двома зайцями» не
стоїть на місці, він розвиває, оновлює рекламу, таким і повинен бути підхід до
розробки ефективної реклами.
Список використаних джерел
1. Сайт ресторану "За двома зайцями" http://zaytsi.com.ua/., 2020.
2. Карпенко Н. В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст /
Карпенко Н. В., 2016. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5127/1/
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АНАЛІЗ ПОСЛУГИ «TAKE AWAY» В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Навесні 2020 року світова спільнота стикнулась із наслідками запровадження
карантинних заходів. В Україні з метою виконання умов Постанови КМУ від 16
березня 2020 р. № 215 ресторанний бізнес вимушений тимчасово, на період
карантину, зупинити свою повноцінну діяльність, що передбачає прийом
відвідувачів. Під обмеження не підпадає діяльність із організації харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень [1].
Повсюдне запровадження послуги «Take away» з початком карантину є
наслідком реакції ресторанного бізнесу на кризу. Заклади зазнали суттєвих
трансформацій з метою виживання в умовах стрімкого зниження попиту та
зростаючої конкуренції. Однією зі змін, завдяки якій більшість закладів втрималась
на ринку, було запровадження або удосконалення послуг: «Доставка їжі» та «Їжа
на виніс». «Доставка їжі» - це доставка продуктів додому, їжу доставляє кур’єр із
закладу ресторанного господарства. «Їжа на виніс» - це самостійна доставка їжі
додому або в інше місце.
Раніше організації послуги з продажу продукції для споживання поза межами
закладу ресторанного господарства не приділялось значної уваги. Її скоріше
розглядали як додатковий аспект підприємницької діяльності, що приносить
незначний прибуток у обсязі близько 20% від товарообороту [2]. В умовах кризи
ресторанного бізнесу в результаті запровадження карантинних заходів надання
послуги «Take away» стало як ніколи раніше актуальним.
У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження особливостей організації
надання послуги «Take away». Досягненню поставленої мети сприятиме пошук
відповідей на ключові питання, які є основоположними завданнями дослідження:
1) Виявлення та дослідження змін, яких зазнала послуга внаслідок
запровадження карантину;
2) Класифікація засобів забезпечення надання послуги послуги «Take away».
Об’єктами дослідження були ЗРГ, які переорієнтували свою роботу на
надання послуги «Take away», та служби доставки, які з ними співпрацюють.
Предметом дослідження виступала сама послуга «Take away» та її
особливості.
Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних
джерел, комплексний порівняльний аналіз ЗРГ та служб доставки, системний
підхід при встановленні закономірностей, виявленні ключових особливостей та
формулюванні висновків дослідження.
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З метою виявлення та дослідження змін, яких зазнала послуга «Take away»
внаслідок запровадження карантину було встановлено її ключові особливості та
здійснено оцінку цих змін:
1)
Недосконалість законодавства щодо регуляції діяльності ЗРГ, які
надають послугу «Take away». Виявлено відсутність зводу нормативної
документації, яка б ураховувала усі сучасні тенденції організації досліджуваної
послуги і забезпечувала її правовий супровід. Наприклад, ЗРГ які попри
прибирання із торговельної зали місць для сидіння, змушені були все-таки
закритися, оскільки їх діяльність вважається незаконною без зміни КВЕД [3]. Крім
того тільки у КВЕД прописані мінімальні особливості ЗРГ, які надають
досліджувану послугу. Так, доставляти алкогольні напої, за наявності ліцензії на їх
роздрібний продаж, законодавством дозволено, а от продаж за межі ЗРГ коктейлів
власного виробництва – заборонено [4]. Натомість у основному нормативному
документі ДСТУ 4281:2004 відсутнє визначення послуги, класифікація її
різновидів, опис особливостей надання. Виявлення недоліків законодавства, за
умови його удосконалення в майбутньому, може вважатися позитивною зміною.
2)
Асортимент засобів. Для надання послуги «Take away» підприємцю
потрібно визначитись, чи планує він доставляти продукцію за допомогою існуючих
сервісів з доставки їжі, або здійснювати це своїми силами. Так, у першому випадку
необхідним є укладання договору про надання послуг із відповідною службою
доставки; у другому випадку - купівля-продаж необхідних транспортних засобів
(мопед, легковий автомобіль тощо, в залежності від фінансових можливостей
підприємця), а також поставка одноразової тари та інших засобів для пакування
продукції. Позитивною зміною за встановленою особливістю є збільшення числа
організацій, які надають послуги доставки їжі, а також організація з нуля або
удосконалення системи доставки ЗРГ самотужки.
3)
Зміна портрету потенційного споживача. Портрет потенційного
клієнта – це комплексний, збірний образ людини, що цікавиться пропозицією ЗРГ.
Портрет цільової аудиторії може володіти величезною кількістю різноманітних
характеристик, тому що чим їх більше, тим правдивіше вийде образ.
Класифікувати засоби забезпечення надання послуги послуги «Take away»
можна за такими ознаками:
1)
Власний сервіс доставки у ЗРГ чи контракт зі службою доставки.
Існує багато служб, що спеціалізуються на доставці їжі від ЗРГ до споживача.
Наприклад, Eda.ua, Glovo, «Экипаж сервис», Uber Eats, ROYAL SERVICE, Raketa.
Проте є ЗРГ, які самостійно організували та налагодили доставку своєї продукції
споживачам. Наприклад, ресторани «Mr.Grill», «Burger Farm», «The Burger»,
піццерії «Il Molino», «Veterano Pizza», а також мережі ресторанів і закладів, зокрема
Tarantino family, куди входять «Муракамі», «Рукола», «Папа Джон», Spezzo і інші
ресторани [5].
2)
За видом транспорту. Є три способи доставки вашого заказу: піший чи
велокур'єр (наприклад, Glovo); мотокур’єр (наприклад, власна доставка від
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«Domino's Pizza»); кур'єр на автомобілі (наприклад, Glovo, «Экипаж сервис», Uber
Eats, ROYAL SERVICE, Raketa чи ті ж «Mafia», «Сушия» та інші).
3) За умовами здійснення доставки. Наприклад, кур'єри Glovo доставляють
їжу з 10:00 до 23:00 протягом 35 хвилин, в той час як «Экипаж сервис» працює
цілодобово, а замовлення привезуть протягом години.
4) За ціновою категорією. Деякі служби доставки та ЗРГ пропонують
безкоштовну доставку за будь-яке замовлення, інші починаючи від якоїсь
мінімальної суми замовлення, решта розраховують залежно від району здійснення
доставки.
У результаті запровадження послуги «Take away» у ЗРГ організували
доставку практично усіх позицій із меню, за винятком деяких. Це пов'язано з якістю
і безпекою транспортування. Рішення приймають бренд-шеф і технолог.
Наприклад, через неможливість забезпечення умов зберігання під час доставки
ніхто не здійснює замовлення карпаччо, севіче, деяких видів брускетт, стейків,
деяких десертів. Необхідно більше враховувати концепт ресторану, вимоги до
продукту і безпеки.
Крім того, при організації співпраці, треба враховувати особливості служб
доставки. Наприклад, у Uber Eats є обмеження по кількості: не більше 60 позицій
меню для доставки. У Glovo - іншого роду обмеження: вони приймають для
доставки тільки готові страви. Так, наприклад, зернову каву вони не доставляють.
Отже, перенесення акценту діяльності ЗРГ на надання виключно послуги із
доставки їжі є об’єктивно обґрунтованим, зумовленим кризою у сфері бізнесу
внаслідок запровадження карантинних заходів. Аналіз спільних та відмінних ознак
організації надання послуги із доставки їжі дозволяє виділити напрямки для
подальшого удосконалення.
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Інноватика – проблеми
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Уніфікація професійної туристичної освіти, визначення чітких меж
діяльності освітніх закладів та підприємств у рамках країни і Європейського
простору мало б здійснюватись за допомогою стандартизації професійної
туристичної освіти, об’єктами якої є: структура професійної освіти, основи
професійної освіти, класифікатор професій, тривалість підготовки, вимога до знань
та умінь.
Особливістю туристичної сфери є те, що вона відноситься до
мультигалузевої, тому тут важко запроваджувати радикальні інновації. Розуміючи
цей факт, прогресивні туристичні підприємства застосовують інновації у своїй
діяльності, створюючи нові чи покращуючи структуру і якісь вже існуючих
туристичних продуктів, зокрема: удосконалюють системи управління якістю
транспортних, готельних та додаткових послуг; запроваджують новітні підходи
до управління
діяльністю підприємств; впроваджують у свою діяльність
найсучасніші інформаційні і телекомунікаційні технології; використовують
прогресивні підходи до задоволення потреб споживачів туристичних послуг.
Проте, якісна підготовка працівників туристичної сфери гальмується в
першу чергу низьким рівнем туристичної фахової освіти в Україні, необхідністю
зважати на особливості культурологічного спрямування та ментальність громадян,
повільним переходом до прогресивних методик викладання в системі вітчизняної
освіти, відсутністю повноцінних науково-дослідних установ, які б займалися
питаннями туризму тощо.
Персонал туристичної організації окрім професійної підготовки повинен знати
законодавчі й нормативні акти, формальності міжнародних норм у сфері туризму,
матеріали й документи міжнародних туристських організацій, іноземну мову в
обсязі, відповідному виконуваній роботі; уміти дати чіткі, точні відповіді на
поставлені відвідувачами питання; володіти інформацією, необхідною для
споживача, і постійно її активізувати тощо.
Успішна діяльність організації значною мірою залежить від її уміння вчасно і
адекватно реагувати на зміни в бізнес-середовищі. Безперечно, вирішальну роль
у цьому процесі відіграє професіоналізм персоналу. А отже, його підготовка і
навчання. У питанні «виховання» власних працівників покладатися тільки на
послуги зовнішніх провайдерів не завжди раціонально. Можна створити таку
систему всередині організації, яка дала б змогу формувати фахівців власними
силами. Процес такого навчання, вважають фахівці, має бути нерозривно
пов’язаний з усіма елементами системи управління персоналом – рекрутингом,
оцінкою, формуванням кадрового резерву, системою компенсацій тощо. Крім того,
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навчання всередині організації має ґрунтуватися на таких трьох «китах», як
комплексність, системність і відповідність вимогам бізнесу.
Своєю чергою, різні форми внутрішньо організаційного навчання керівництво
вибирає залежно від стратегічних цілей організації, її можливостей. Для
організацій з невеликою кількістю працівників, можливо, достатньо роботи
внутрішніх тренерів і продуманої системи наставництва. А от середні й великі
організації мають можливість створювати окремі структури – корпоративні
навчальні або тренінгові центри, коледжі й університети. Власний навчальний
центр дає змогу організації ефективно вдосконалювати своїх менеджерів і
підготувати власний стратегічний резерв управлінського складу. Ще одним
прикладом спроб впровадження централізованого сприяння туристичним
організаціям є створення туристично-інформаційних центрів, які б, відповідно до
Концепції створення та функціонування туристично-інформаційних центрів в
Україні, мали забезпечувати надання інформаційних, координаційних та
навчальних послуг. Тобто, окрім роботи з туристами, на базі таких центрів
планувалося здійснювати різноманітні тренінги та семінари для працівників
сфери туризму. За даними Концепції державної цільової програми розвитку
туризму та курортів на період до 2022 року, станом на кінець 2012 року в
Україні діяло 139 туристично-інформаційних центрів і пунктів. Проте, ці
центри виконують лише інформаційну та координаційну функції, а навчальна їх
функція залишається поза увагою, що на нашу думку є досить логічним,
оскільки доцільно розмежовувати розвиток персоналу туристичної сфери та
пряму роботу з туристами.
Економічна діяльність у сучасному світі базується на інноваційних
знаннях. Сучасне економічне конкурентне середовище розвивається насамперед
у сфері науки і технологій. На сьогодні в Україні ще не досягнуто необхідного
рівня якості та доступності вищої освіти у різних вищих навчальних закладах.
Тому підприємства усіх галузей, а зокрема і в туризмі, зіштовхуються з
дефіцитом кваліфікованих та компетентних кадрів. У зв’язку з цим і виникає
необхідність створення регіональних навчально-розвиваючих центрів, метою
яких була б підготовка та перепідготовка фахівців туристичної сфери, накопичення
та обмін досвідом між провідними туристичними організаціями регіону і, тим
самим, формування цілісної туристичної привабливості країни. Проте створення
таких центрів неможливе без залучення навчальних закладів. Саме інтеграція
навчальних закладів у корпоративні університети, побудована на регіональному
принципі, дасть можливість ефективно використовувати навчально-матеріальну
базу, а також залучати професорсько-викладацький склад, забезпечувати
ступеневу систему освіти, динамічно реагувати на демографічну ситуацію на
регіональному рівні тощо. Корпоративний навчальний заклад може бути
сучасною формою інтеграції науки, освіти й ринку праці. Сутність
корпоративного навчального закладу – інтеграція навчального процесу та
фундаментальних наукових досліджень через об’єднання ресурсів багатьох
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суб’єктів задля дієвого утворення умов для самореалізації громадян на будьяких ринках праці.
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ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ: РЕАЛІЇ І
ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасна національна індустрія туризму – це складний міжгалузевий
комплекс, який динамічно розвивається. Реалізація стратегічної мети – інтеграції
України в міжнародний туристичний бізнес як конкурентоспроможного суб’єкту
[1] – можливо шляхом удосконалення системи підготовки кадрів для сфери
туризму, зокрема, її практичної складової.
Нині туристична сфера, як одна з високорентабельних галузей світової
економіки, є провідною в економічному та соціальному розвитку України. З
огляду цього туристичну галузь вважають важливим чинником не лише
стабільного й динамічного збільшення надходжень до державного бюджету, але й
основою ефективного функціонування ринку праці. Проте за останнє
десятиріччя в Україні особливо гострою залишається проблема забезпечення
розвитку сфери туризму професійними кадрами в контексті підвищення
конкурентоспроможності українського туристичного ринку. Однак, як свідчить
практика, на сьогодні рівень підготовки фахівців у сфері туризму не відповідає
сучасним потребам ринку. Відповідно однією з головних проблем ефективного
функціонування та подальшого розвитку туризму в Україні є удосконалення
сучасних систем кадрового забезпечення сфери туризму та підвищення рівня
професіоналізму працівників, підвищення вимог до рівня їх освіченості,
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професійної мобільності, конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому
ринках праці [1].
Результати дослідження кадрового забезпечення підприємств туризму
свідчать, що впродовж багатьох років недооцінювалися потреби галузі у фахівцях
з точки зору якості їх підготовки та кількості. Так, ще на початку ХХІ ст.
український ринок праці у сфері туризму переживав справжній «кадровий голод»:
туристичним компаніям не вистачало близько 50 % працівників середньої ланки
і 80-90 % – співробітників вищого менеджменту. На той час профільні ВЗО
випускали щорічно близько 20 тис. молодих фахівців, але цього було недостатньо
для заповнення ринку [2, с. 139]. Станом на початок 2012 р. у туризмі в Україні
(туроператори і турагенти) фактично було зайнято близько 35 тис. осіб, ще 120 тис.
працювали у готелях, будинках відпочинку, мотелях та ін. Поряд із цим, у
навчальних закладах за різними формами навчання щорічно випускалось
близько 6500 фахівців, серед яких близько 60 % – з туризму [3]. На сьогодні
ситуація дещо змінилася, проте не вирішених проблем залишилося безліч.
Тривожним є те, що в даній галузі працює значна кількість працівників, які
не мають відповідної фахової підготовки в галузі туризму. Так, за даними
Державної служби статистики у 2017 р. 42,7 % середньооблікової кількості
штатних працівників, зайнятих в підприємствах туризму (туроператори і
турагенти), мали вищу або середню спеціальну освіту в галузі туризму [4]. При
цьому слід зазначити, що нині для галузі туризму потрібні працівники, які б
мали відповідну фахову підготовку та досвід роботи. Однак заклади освіти в
Україні (особливо в обласних центрах) не зрегіональні потреби у фахівцях для
сфери туризму та вимоги до їх кваліфікації, що негативно впливає на формування
системи підготовки цих фахівців, а також на розвиток вітчизняного туризму
взагалі. Компетентність випускників ВЗО не завжди відповідає потребам
сучасного туристичного ринку. Іноді молоді спеціалісти мають недостатній
рівень практичної підготовки, їм бракує відповідних знань для роботи у
туристичному бізнесі. Тому підвищення рівня професіоналізму туристичних
кадрів
має
розглядатися
як
найважливіший
чинник
створення
конкурентоспроможного ринку якісних туристичних послуг.
Досліджуючи кадрове забезпечення українських підприємств сфери
туризму нами виявлена низка найбільш гострих і не вирішених до цього часу
проблем, а саме: відірваність теоретичної підготовки фахівців від практичної;
відсутність ефективного зворотного зв’язку між роботодавцями (туристичними
фірмами) та ВЗО; невідповідність ступеня кваліфікації окремих працівників
займаним посадам; відсутність чітко визначеної політики в роботі з
персоналом; недостатня кваліфікація працівників служб управління персоналом
туристичних підприємств тощо. Окрім цього, негативний вплив на формування та
просування туристичного продукту справляють: низька виконавча та трудова
дисципліна працівників; незадовільний морально-психологічний клімат;
низький рівень мотивації працівників, наслідком чого є недостатня
ініціативність при вирішенні виробничих проблем тощо. Разом з тим, професійна
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підготовка фахівців сфери туризму та рівень їхньої кваліфікації мають
відповідати світовим тенденціям та подальшому розвитку сфери туризму. Однак
система освіти внаслідок багатьох причин не готує фахівців, які здатні вирішувати
нові завдання розвитку туристичної індустрії на сучасному технологічному рівні.
Серед заходів, які б в певній мірі нівелювали найгостріші проблеми
кадрового забезпечення українських туристичних підприємств, слід виокремити
наступні: приведення до єдиного стандарту переліку професій в туризмі та
визначення стандартівосвітніх програм з урахуванням накопиченого теоретичного
і практичного досвіду; постійне оновлення компетенцій персоналу туристичних
підприємств, що має знаходити адекватне відображення у сфері освітніх послуг;
формування мережі навчальних закладів, які надають якісні освітні послуги з
підготовки кадрів для сфери туризму; активізація співпраці ВЗО та туристичних
підприємств з метою вироблення єдиних освітньо-кваліфікаційних характеристик
фахівців з туризму; поетапне набуття професійних компетенцій та забезпечення
кращої адаптації майбутніх фахівців до реальної практичної діяльності у сфері
туризму шляхом щорічної виробничої практики студентів; моніторинг потреб
підприємств сфери туризму у фахівцях різного профілю; орієнтація на потреби
роботодавця сучасної сфери туристичних послуг.
З огляду сказаного у «Стратегії розвитку туризму та курортів на період
до 2026 року» серед основних цілей розвитку сфери туризму, враховуючи
сучасний стан і тенденції розвитку України на період до 2026 року, має стати
організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери
туризму [5]. Перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації працівників
туристичної сфери особливо актуально у зв’язку із підвищенням вимог до
сертифікації та ліцензування туристичної діяльності з метою покращення якості
обслуговування споживачів туристичних послуг.
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Галенко І.В., викладач англійської мови
Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ,
м. Київ, Україна
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Освіта і наука сьогодні стають пріоритетними чинниками розвитку
соціально-економічного, духовного та політичного життя будь-якої країни.
Визначальним чинником багатства країни на сьогодні є знання. У цих умовах
особливого значення набуває проблема інновацій у сфері знань. Вимога переходу
до інноваційної освіти зумовлена викликами сьогодення, особливо в контексті
інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європейського та світового освітнього
простору.
Прикладом успішної реалізації інноваційних технологій стала поява
Інтернету – глобальної комп'ютерної мережі з її практично необмеженими
можливостями збирання та збереження інформації, передавання її індивідуально
кожному користувачеві.
Основною метою заняття з іноземної мови є формування комунікативної
компетенції студентів. Комунікація, як необхідний елемент взаємодії людей, груп
і навіть держав, відіграє на сьогоднішній день головну роль серед багатьох
соціальних процесів. Ми повинні підготувати спеціалістів, здатних до активного
співробітництва, які вирізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю,
мають розвинуте почуття відповідальності за долю своєї країни.
Висококваліфікований спеціаліст у сфері туризму має бути активним
учасником міжкультурної комунікації, володіти навичками усного та писемного
мовлення відповідно до професійної ситуативної тематики, бути спроможним
опрацьовувати іншомовну фахову літературу та інформативні матеріали. Тому
навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» передбачає
формування у студентів професійної іншомовної компетенції, що сприятиме їхній
ефективній участі в процесі навчання й задоволенню професійних потреб
студентів та очікувань суспільства у майбутньому.
Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови для практичного
володіння іноземною мовою, обрати такі методи навчання, які б дозволили
кожному студенту проявити свою активність, свою творчість, активізувати свою
пізнавальну діяльність, розширити свій світогляд, збагатити свої
лінгвокраїнознавчі знання, покращити свої мовні знання та підвищити мотивацію.
До появи інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) викладачі
іноземної мови користувалися тими технічними засобами, які в певний період часу
були актуальні: лінгафонні кабінети, різні аудіо- та відеоматеріали. Сучасна
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науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку нових методичних і
методологічних підходів у процесі формування іншомовної компетенції
майбутнього фахівця у сфері туризму. Варто зазначити, що ефективним у цьому
руслі є використання комп'ютерних онлайн-тестів, що дозволяють визначити
рівень володіння іноземною мовою, комп’ютерними навчальними програмами,
можливістю онлайн-спілкування з носіями мови, доступом до автентичних
іншомовних текстів.
Можливості використання Інтернету величезні, вони прискорюють
навчальний процес і покращують якість засвоєння матеріалу, роблять його
наочним, інтерактивним, підвищують зацікавленість студента предметом.
Викладачі повинні заохочувати студентів до використання Інтернету. Для занять
з використанням Інтернету характерна самостійність студентів у виборі матеріалу,
їх активність, зацікавленість. Для того, щоб створити проект з будь-якої теми,
студент ґрунтовно вивчає проблему, з’ясовує мету і завдання, структуру викладу;
креативно опрацьовує матеріал; естетично оформлює і добирає необхідне фото-,
відео- чи аудіо- оформлення й презентує проект перед своїми колегами. Такий
стиль викладання є досить ефективним.
На мою думку, Інтернет не може бути альтернативою традиційним
підручникам. Він дозволяє успішніше виконати поставлене завдання. Не слід
забувати найголовніше: використання Інтернету на занятті неможливе без участі
викладача, якого теж потрібно навчити цьому. Викладач повинен навчитися
орієнтуватися в потоці інформації, відсіювати непотрібне, обирати найважливіше,
швидко обробляти отриману інформацію і інтегрувати її в навчальний процес.
Безсумнівно це вимагає додаткової підготовки викладача, однак оптимізує і
робить процес навчання більш результативним. Лише добре підготовлені
викладачі зможуть стати експертами, здатними професійно оцінити переваги та
недоліки використання Інтернету на занятті.
Підводячи підсумок, можна зазначити, що у процесі навчання англійської
мови професійного спрямування майбутніх фахівців у галузі «Туризм» важливо
використовувати інноваційні технології, які передбачають застосування сучасних
інформаційних та телекомунікаційних засобів, проектної методики, роботу з
навчальними комп’ютерними програмами з англійської мови, систему
дистанційного навчання «Moodle», створення презентацій в програмі Power Point,
рейтингової системи оцінювання та ін., оскільки все це сприяє покращенню якості
знань студентів, розвиває їхню ініціативність, креативність та вміння працювати
як самостійно, так і в колективі.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ
Сучасний туристичний бізнес України є відносно молодим та
несформованим, але існує стійка тенденція його впевненого розвитку в напрямку
досягнення конкурентних переваг як на національному, так і на міжнародному
ринках. Оскільки ефективний соціально-орієнтований менеджмент є запорукою
досягнення конкурентного статусу будь-якою організацією, то якісне стратегічне
управління можна розглядати основною передумовою розвитку туристичного
бізнесу.
На сучасному етапі існує необхідність адаптації методологічних принципів
та підходів менеджменту до специфіки туристичної галузі України та
формулювання стратегічних концепцій управління в цій сфері бізнесу.
Складність менеджменту туризму полягає у тому, що ринок туристичних
послуг є одним з найбільш непостійних та непередбачуваних, оскільки він є
чутливим до зміни різних чинників та обставин: рівень доходів та цін, сімейний
стан та вікова структура, епідеміологічна ситуація та інше.
Сучасні дослідники, яких притягує специфіка менеджменту туризму
визначають, що сьогодні для розвитку цієї галузі необхідно покращити державне
регулювання цієї сфери, раціонально використовувати туристично-рекреаційний
потенціал регіонів, активізувати та удосконалити маркетингове та рекламноінформаційне забезпечення на регіональному, державному та міжнародному рівнях
[1].
Слід зазначити, що у 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017р. №168-р було схвалено Стратегію розвитку туризму та
курортів на період до 2026 року. Згідно Стратегії єдиним шляхом розв’язання
системних проблем у сфері туризму та курортів є стратегічно орієнтована державна
політика, основним завданням якої є визначення туризму одним з основних
пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механізмів успішного
ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної
інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного
іміджу України [2].
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Розвиток туризму в Україні безпосередньо залежить від таких секторів
економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, виробництво товарів
широкого вжитку і туристичного призначення. Туризм розглядають як одну з
провідних галузей в сфері структурної перебудови економіки [3, с. 696].
Дослідники зазначають, що 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. Існує
багато проблем, які потребують вирішення: удосконалення законодавства,
оновлення інфраструктури, підвищення кваліфікаційного рівня існуючого
персоналу та навчання нових кадрів, вирішення транспортної проблеми та
подолання політичної кризи, що дозволить туристичному ринкові України перейти
на нову, вищу ступінь [4, с.15].
Стратегічне управління туристичним бізнесом передбачає збільшення
надходжень до державного бюджету, сприяння розвитку мало розповсюдженого
«зеленого» туризму, визначення цільового сегменту споживачів туристичних
послуг, їх купівельних переваг тощо. Розробка стратегії розвитку потребує
визначення першочергової альтернативи: робити ставку на іноземних туристів або
відроджувати внутрішній туристичний процес. Обидва напрямки вимагають зміни
вітчизняного ринку туристичних послуг відповідно до міжнародних вимог.
Стратегія розвитку туризму в Україні особливо важлива, оскільки завдяки
саме цій сфері можливо покращити соціально-економічну ситуацію в країні.
Враховуючи це, першочерговою задачею держави є сприяння міжнародному
співробітництву, розширенню ефективних зв’язків в туристичній галузі та
створенню економічних, організаційних, правових умов розвитку туризму як
прибуткової галузі економіки України.
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ТОП 10 НОВАЦІЙ TRAVEL- ІНДУСТРІЇ
Одна з галузей, яку кардинально змінила сфера діджиталізації – це
туристичний сегмент. Навіть найскладніші продукти цієї індустрії тепер доступні
в режимі електронної комерції. Галузь змінюється під дією глобальних трендів:
персоналізації, автоматизації, використання великих даних та штучного інтелекту,
а також інструментів AR/VR, розширеного користувацького досвіду.
Туризм сьогодні – одна з найбільших і найшвидше зростаючих економічних
галузей у світі. За даними Всесвітньої організації туризму (UNWTO) 1,4 млрд. осіб
подорожували до іноземної країни у 2019 році і очікується, що їх кількість буде
зростати. Туризм складає 9 % світового ВВП та створює одне робоче місце з
одинадцяти і, таким чином, стає ключовою рушійною силою соціальноекономічного розвитку країн, створюючи добробут людей. Водночас туризм є
невід’ємною складовою способу життя більшої частини суспільства і забезпечує
туристам унікальний досвід для їх особистого зростання.
Інформаційні та комунікаційні технології та сфери їх застосування стали
надзвичайно важливими у галузі туризму і значною мірою трансформували роль
кожного гравця при формуванні доданої вартості на ринку туристичних послуг.
Підприємства інтенсивніше впроваджують сучасні технології і отримують
переваги від таких розробок. Індустрія туризму має тривалу історію впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, користується перевагами в мережах і
глобальним охопленням цих зв’язків. Створення електронного туризму стає
перспективним напрямом, який потребує мінімальних витрат, але забезпечує
суттєві конкурентні переваги.
Тільки подумайте, хіба якихось 10-15 років тому ми могли собі уявити, що
подорожі будуть на відстані кількох кліків від нас? Зараз це звична справа – нікого
не здивуєш швидким пошуком турів і авіаквитків, низькими цінами і
персоналізованими пропозиціями. Але прогрес є прогресс! Змінюються покоління
споживачів, змінюються їх потреби, вподобання та підходи до вибору турів.
Найбільшу частку споживачів туристичних послуг сьогодні формує три покоління
- покоління Х, до якого можна віднести людей, що народилися в період 1960-1980
років; Y, так звані мілленіали, що народилися з 1981 по 1995 роки; Z або
homelanders - «цифрові люди», народжені в епоху інтернету з 1996 по 2010 рік.
Представники покоління Х зараз активно «інтернетизуются» і «соціалізуються».
Але в найближчі 10 років основну роль вже гратимуть наступні два покоління, їх
частка на туристичному ринку зможе досягти 60 % в наступні кілька років. Саме
звички цих поколінь будуть впливати на розвиток travel-індустрії.
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Інновації продовжують удосконалювати travel-індустрію і сьогодні ми
розглянемо основні новації та технології, які змінюють подорожі вже зараз.
1. Мобільні пристрої та мобільні додатки. 10-15 travel-додатків на вашому
телефоні і ви готові до подорожі. Звучить сумнівно, але ж це правда! Зараз за
допомогою додатків можна організувати всі процеси – від покупки авіаквитків і
житла до пошуку необхідної локації на карті і вибору обмінника валют з
оптимальним курсом. Для досвідчених мандрівників вже стали звичною справою
онлайн-реєстрація на рейс за допомогою програми, але, треба сказати, цим
функціонал додатків не обмежується. Близько 74 % мілленіалів використовують
мобільний пристрій (телефон або планшет) для пошуку інформації про свій
відпочинок. Майже половина мілленіалів здійснює бронювання через мобільні
пристрої. 75 % мілленіалов мають тревел-додатки на своїх мобільних пристроях. І
ці цифри будуть зростати. До того ж, «покоління Z» характеризується
мультизадачністю і можливістю приймати рішення за 8-10 секунд. Мобільні
додатки і адаптивний дизайн сайтів необхідні тревел-сайтам і сервісам уже
сьогодні. Завтра компанії без таких сервісів не витримають конкурентної боротьби
та вийдуть з ринку. Всі топові авіакомпанії давно обзавелися мобільними
додатками за допомогою яких можна здійснити всі супутні перельоту маніпуляції.
Взяти, приміром, програми KLM та Air France – тут і можливість бронювати
квитки, реєструватися на рейс, дізнаватися в режимі реального часу про затримки
та зміни рейсу, а також прибув багаж і де його шукати.
2. Сила соціальних мереж. Майже 94 % туристів використовують соціальні
мережі. Близько 87 % мілленіалів знаходять в соцмережах натхнення на подорожі.
Якісний фото-контент завжди дарує натхнення. Такі платформи, як Instagram і
Pinterest, зберігають мільярди знімків. Тільки в Instagram хештег #travel
використовували приблизно півмільярда раз, а кількість щоденних активних
користувачів Instagram становить близько 500 млн осіб. Крім того, майже половина
використовує різні платформи повідомлень. І ця статистика буде тільки зростати.
У найближчому майбутньому соціальні мережі зможуть замінити стандартні
тревел-платформи з відгуками та рекомендаціями. Або ж самі платформи
видозміняться до свого роду соціальних мереж.
3. Віртуальна реальність (Virtual Reality) - ще один тренд, який в
найближчому
майбутньому
займе
центральні
позиції.
Турагентства
експериментують з гарнітурами VR, використовуючи їх для просування та реклами
курортів і місць для відпочинку. Останнім часом поняття «віртуальна реальність»
трактується як інтерактивна, символічна реальність, яка створюється за допомогою
новітніх комп’ютерних технологій. Про віртуальну реальність говорять у зв’язку з
телебаченням, інтернетом, електронними засобами комунікацій, комп’ютерними
програмами взагалі. Специфіка віртуальної реальності як динамічного,
незавершеного середовища полягає у взаємозалежності і взаємодії людини й моделі
віртуального світу, створеної інформаційними та телекомунікаційними
технологіями. Прагнення людини до віртуалізації життя часто зумовлене бажанням
зробити його яскравішим, таким, що містить цікаві події та сильні емоційні
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відчуття. Впровадження комп’ютерних технологій набуло в туризмі особливого
значення, завдяки чому можна говорити про початок так званої дигітальної
революції в туристському секторі, яка відкриває для мандрівників нові можливості.
Для реалізації своїх мрій потрібно лише ввійти в інтернет. Навіть хвора або прикута
до інвалідного крісла людина може зануритися в безмежний світ віртуальних
подорожей. Фактори доступності й дешевизни також стали визначальними для вже
численних версій різних віртуальних музеїв. Рейтинг відвідуваності сайтів та
сторінок віртуальних музеїв надзвичайно високий: вони є каналом поширення
культурних цінностей і долучення населення до культури. Тому, гравці тревеліндустрії можуть задуматися про використання VR в глобальному масштабі.
4. Augmented Reality (доповнена реальність) – це доповнення фізичного світу
за допомогою цифрових даних, яке забезпечується комп'ютерними пристроями
(смартфонами, планшетами та окулярами AR) в режимі реального часу. Доповнена
реальність на перший погляд може здатися не такою захопливою, як віртуальна
реальність, проте може привнести неабияку користь в повсякденне життя. Вона має
в собі величезний потенціал, оскільки переносить елементи з віртуального світу в
реальний, доповнюючи речі, які ми здатні бачити, чути, чи навіть відчувати.
Говорячи простими словами, на відміну від VR, яка вимагає повного занурення у
віртуальне середовище, AR використовує середовище навколо нас та просто
накладає поверх нього певну частинку віртуальної інформації, наприклад графіку,
звуки та реакцію на дотики. Зрозуміло travel-індустрія не обійшла стороною цю
технологію і AR вже активно використовується в додатках для мандрівників.
Найпоширеніші випадки використання безмаркерної доповненої реальності – це
позначення напрямків, пошук потрібних місць, таких як кафе чи музей, або ж у
додатках, що орієнтовані на місця перебування. Щоб надати дані про ваше
місцеперебування, додаток на основі технології доповненої реальності може
використовувати систему глобального позиціювання, цифровий компас, датчик
швидкості або акселерометр, яким оснащено ваш пристрій. Це дуже зручно для
туристів, які мають обмеження у часі, але бажають подивитися якомога більше
місць. За допомогою таких програм, вони можуть спланувати свій шлях якомога
краще. Щодо екскурсій AR може скласти конкуренцію гіду – варто навести камеру
на пам'ятку і в момент отримаєш інформацію про неї. Власник додатку, у свою
чергу, збирає інформацію про те, які експонати/пам'ятки найбільш популярні та
заощаджує на зарплатах гідів. Просунуті турагентства використовують AR, щоб
детально показати тури, а навігаційні програми на кшталт AR City допомагають
прокласти маршрут у будь-якому місці, доступному для Apple Maps. Авіакомпанії
теж не обійшли тенденцію стороною. Так, наприклад, за допомогою камери
смартфона і AR-додатки KLM (iOS/Android) можна перевірити параметри ручної
поклажі.
5. Штучний інтелект. Штучний інтелект продовжує експансію світу і до
тревел-індустрії він теж дістався. Авіакомпанії, готелі і тревел-агентства повинні
бути доступні 24/7 у будь-якому каналі спілкування, зручному для клієнта.
Прикладом є месенджери від WhatsApp, Facebook і WeChat, які використовують
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мільярди користувачів по всьому світу. Основна мета використання ІІ в travelсегменті – аналіз терабайтів даних і персоналізація пропозицій для мандрівників.
Нові технології штучного інтелекту можуть значно змінити те, як працюватиме
індустрія гостинності в майбутньому, трансформуючи досвід гостя та оптимізуючи
бізнес-операції. Час, коли індивідуальний підхід до запитів мандрівників міг
забезпечити лише досвідчений кваліфікований туристичний агент, вже минув. Ще
десять років тому досвід самостійного бронювання квитків при умовах
складнопідрядних, нестандартних поїздок виливався в доволі складний
організаційний процесс і користувачам доводилось звертатися за допомогою до
посередників. Сьогодні лише три кліка мишки відділяють потенційного туриста від
найбільш релевантної пропозиції по транспортуванню в рамках навіть
найскладнішого маршруту. Штучний інтелект та нейромережі спростять вибір
послуг перевізників, зекономлять час та сили планування. При цьому користувачі
мають високі вимоги до рівня персоналізації: 88 % клієнтів змінюють сервіси
бронювання білетів або ж туркомпанію при відсутності індивідуального підходу.
6. Чат-боти. Згідно з дослідженням консалтингової компанії PWC, 41%
мілленіалів воліють спілкуватися через популярні месенджери і соціальні мережі.
Вже за декілька років покоління Y буде складати більше половини робочої сили в
світі, а значить і кількість мандрівників, що віддають перевагу спілкування в
месенджерах пропорційно зросте. У зв'язку з такою статистикою авіакомпанії,
сервіси оренди житла та інші travel-сервіси активно впроваджують практику
використання чат-ботів для спілкування з клієнтами. Стару-добру «гарячу лінію»
ніхто не відміняв, але вона стрімко втрачає популярність. Останнім часом на
міжнародному ринку дедалі більше стають популярними інструменти, які
забезпечують високий рівень персоніфікації при виборі квитків та підтримки
клієнтів. Як відповідь на цей виклик Air France створили чат-бот Леа, який готовий
допомогти 24/7 і спілкується англійською і французькою мовами. Чат-бот дає
інформацію про рейс, можливе розміщення в готелі та харчування в разі проблем з
рейсом, ваучери на компенсацію та інші нюанси подорожі. Якщо чат-бот проблему
не вирішив – сміливо можна у будь-який час доби написати в месенджер Air France
в Facebook. Крім англійської та французької там спілкуються ще на 12 мовах –
відповідь приходить протягом 1 години. Перевізник з Нідерландів під назвою KLM
був одним з перших, хто почав використовувати чат-боти для надсилання
пасажирам посадкових талонів та всієї можливої інформації про авіаподорож (дата,
час вильоту, час в польоті, термінал вильоту, тощо) по найбільш релевантних для
них каналах зв’язку, таких як Viber, Facebook Messenger, WeChati тому подібне.
Агрегатори авіаквитків Hipmunk, Expedia, Skyscanner, Cheapflights та Kayak майже
повністю перевели на чат-боти клієнтський супровід. Наприклад, Kayak не лише
розсилає автоматичні повідомлення про затримку рейсів та зміну гейтів. Боти вже
можуть повноцінно проконсультувати клієнтів, відповівши на такі питання, як «На
який переліт мені вистачить £900?» або ж «Куди можна піти у Лондоні?»
7. Big Data та мультимодальні поїздки. Найактивніші туристи нашого часу міленіали - схильні обирати складні маршрути. Сервіс Airbnb з’ясував, що 94 %
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прагнуть отримувати унікальний досвід у своїх поїздках, котрі вони хочуть
планувати самостійно. Більш ніж половина міленіалів віддають перевагу зупинкам
в локальних районах, де вони будуть проживати разом із місцевими жителями – за
їх думкою, це кращий спосіб дізнатися більше про чужу країну. На практиці це
значить, що потенційні туристи все частіше обирають мультимодальні перельоти
та змішані види транспорту, але при цьому хочуть зекономити. Ідеальним сучасним
інструментом для них будуть технологічні сервіси бронювання білетів, які дають
величезний вибір серед варіантів стикувань і цінових пропозицій. Сервіси, що
спеціалізуються на мультимодальних перевезеннях, збирають актуальні дані від
усіх заявлених перевізників, регулярно оновлюючи розклад, вартість білетів, час
відправлення, тощо. Велика частка даних зіставляє саме персональні переваги
користувачів: чат-боти пояснюють, які види транспорту обирає людина, який у
нього графік (якщо це бізнес-подорож), інформацію про сім’ю та попутників.
Наступне бронювання буде відбуватися з врахуванням цієї інформації: система
пропонує мінімальний вибір, виключаючи невідповідні варіанти. Завдяки AIалгоритмам мультимодальні сервіси здатні забезпечити високу точність з’єднань,
аж до виклику таксі до станції метро в певний період. Мультимодальність як тренд
вплинула на політику перевізників. У 2019 році авіакомпанії Hawaiian, Emirates,
TAP, Brussels Airlines та Swiss почали масово запроваджувати недорогу функцію
по пролонгації транзитного часу перельоту. Це передбачує більше часу для
мандрівників на дослідження місця перебування.
8. Варіативність маршрутів. Сьогодні технології готові надати сфері
туризму гнучкі інструменти бронювання: прокладати маршрути з точки А до точки
Б літаком, а потім до точки В потягом або ж на орендованому автомобілі, здійснити
переліт до третьої країни, а вже звідти повернутися в початкову точку. Хороший
приклад сервісу для мультимодального планування – це Rome2Rio. Користувач
просто вказує початок та кінець маршруту за допомогою одного кліку отримує усі
доступні варіанти транспортування з моніторингом часу в дорозі та приблизною
ціною. Способів подорожування у цього сервісу дуже багато: від літаків та кораблів
до потягів, автобусів, таксі та навіть піших маршрутів. Крім цього, можна підібрати
житло протягом усього маршруту, дізнатися про визначні пам’ятки, орендувати
автомобіль в обраному регіоні. Додаток доступний не у всіх країнах, але на ринку
існують і інші гравці, котрі загалом забезпечують хороше покриття по всьому
світові.
9. Технологія розпізнавання осіб. У лютому 2019 року амстердамський
аеропорт Схіпхол в тестовому режимі почав використовувати пристрій для
розпізнавання осіб. Алгоритм наступний: після чекіна пасажир повинен сканувати
свій паспорт, посадковий талон і обличчя в спеціальному кіоску. Далі він
проходить паспортний контроль і контроль безпеки, а вже при посадці в літак
пасажир повинен ще раз «проскануватися» – якщо фото збігається з тим, що вже є
в базі, пасажира пропускають на борт. Таким чином при посадці не потрібно
показувати паспорт і посадковий, а одже можна заощадити дорогоцінний час.
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10. User-Generated Content (контент, який створюють користувачі). Бажання
користувачів ділитися досвідом і створювати контент – головна рушійна сила
соцмереж. Бренди вловили цей момент і почали мотивувати користувачів ділиться
контентом, в якому задіяний їх продукт. У виграші обидві сторони: бренд отримує
лояльність і унікальний контент, користувач – визнання. Та й в цілому у людей
набагато більше довіри викликають фото і посади інших людей, ніж розповідь
самого бренду. Так сервіс річкових круїзів Uniworld використовує виключно
користувальницький контент для просування своїх послуг – потенційні клієнти
можуть побачити човни і круїзи очима інших користувачів. Захоплення друзів
якимось закладом сильніше за будь-яку рекламу. Ви можете ділитися фото та відео
вашого ресторану та страв, створеними відвідувачами, в соцмережах. Така проста
стратегія допоможе підвищити соціальний вплив і залучити нових клієнтів.
Отже, ми розкрили лише невеликий перелік технологій які вже сьогодні
впроваджуються в travel-індустрії. Технологічний прогрес у галузі штучного
інтелекту протягом наступних кількох років принесе новий рівень цифрової
трансформації для тих, хто інвестує в інновації. Компанії які вже сьогодні
інвестують, щоб підготуватися до майбутнього, будуть найбільш успішними, коли
справа дійде до того, щоб запропонувати найкращий досвід для споживача.
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ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Сьогодні туризм - одна із найрозвиненіших галузей економіки світу. За
оцінками експертів ЮНЕСКО, туризм може стати провідною галуззю світової
економіки, що сприятиме розвитку локальних економік, міжкультурної комунікації
та формуванню толерантного суспільства . Розглянемо стан та розвиток туризму
України в сучасних кризових умовах, окреслення слабких та сильних сторін
функціонування туристичних підприємств та напрямів підвищення ефективності їх
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діяльності.
Значна кількість проблем національної туристичної індустрії викликана не
лише світовою фінансовою кризою та внутрішніми політичними і економічними
негараздами, але й такими обставинами як неефективність використання всіх видів
туристичних ресурсів та недосконалість комплексного розвитку туристичної
інфраструктури. Подорожі - далеко не перша необхідність і потреба людини,
значить, і відмовитися від них не так вже й складно. В першу чергу економічна
криза позначається на середньому класі, адже саме він завжди становив основний
прошарок тих, хто активно подорожує. [2]
Розвиток туризму в Україні, як чинник формування економіки держави,
зумовлює необхідність створення галузевої системи підготовки та підвищення
кваліфікації туристських кадрів, яка б забезпечувала підприємства туристичної
індустрії фахівцями, здатними працювати індивідуально і продуктивно в умовах
конкуренції. Але на сьогодення, це є одною з найважливіших проблем, так
туристична галузь однією з перших зазнає збитків від спалаху нового коронавірусу
у світі. За місяць туристична галузь у Європі втратила близько 1 мільярда євро.[1]
З цієї причині, важко працювати, важко знаходити нових туристських кадрів,
бо більшість вважає що індустрія туризму буде відновлюватись довгими та
важкими зусиллями.
Ще однією проблемою розвитку туристичної сфери, є несприятливе
середовище для бізнесу. Туристичні пропозиції обмежені і не дозволяють повною
мірою розкрити потенціал країни, це перше, чим це зумовлено, це тим, що не кожен
може собі дозволити запровадження інноваційних підходів та новітніх технологій.
По-друге, з погляду на сьогоднішню ситуацію у світі, збитки світової туристичної
галузі через спалах коронавірусу наразі становлять 600 млн доларів, за підсумками
2020 року збитки можуть зрости до 1 трлн доларів. Про це заявив голова Інституту
Світового туристичного форуму Булут Бахчі. Він підкреслив, що 50 мільйонів
людей по всьому світу, які працюють у туристичному секторі, можуть втратити
роботу. За його словами, світовий ринок туризму у середньому генерує 1,7 трлн
доларів щорічно, а внаслідок спалаху коронавірусу економічні втрати уже досягли
600 млн доларів. «Ми вважаємо, що збиток до кінця року сягне щонайменше 1 трлн
доларів. У секторах, пов’язаних з туризмом, загальні економічні втрати можуть
становити до 5 трлн доларів», - підкреслив Бахчі. [4]
Тому рекомендовано, щоб фахівці у сфері туризму зосередилися на останньому
кварталі 2020 року і розглядали скорочення штату як останній варіант. Є така
думка, про вирішення даної кризової «відтермінованим попитом» , це означає що
люди втомляться від карантину і захотять відпочити у турах. Але є інша складова кошти.
Більшість людей зараз без роботи, і навряд чи перше, на що вони захотять
витратити свої заощадження це подорожі. Що робити в такому випадку українській
індустрії туризму. Взяти до уваги те, що люди будуть боятись навіть після
карантину виїжджати за кордон, можна зробити альтернативу у вигляді турів
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Україною, люди зможуть і розвіятись і не витрачати стільки коштів, як
витрачається на поїздки за кордон.
На жаль, туризм серед інших галузей невиробничої сфери економіки більшою
мірою піддається впливу зовнішніх факторів. У цьому сенсі вплив глобальної
фінансової кризи на світову туристичну індустрію не є винятком, і, звичайно,
більшість фахівців говорять про негативні наслідки нестабільності світової
економіки для подальшого розвитку туристичного бізнесу.[3]
Можна говорити про таку реакцію на вплив зовнішніх факторів, як зміна
маршрутів і дальності поїздок. Згідно з прогнозами, туристи будуть вибирати більш
близькі, недорогі напрямки, вважаючи за краще маршрути по власній країні ніж
сусіднім державам з використанням більш економічних транспортних засобів.
Зменшиться також тривалість поїздок, їх частота, витрати під час подорожей,
знизиться кількість пакетних турів, у тому числі на пляжні курорти. Одночасно
зросте кількість поїздок, які бронюються самостійно, в основному з розміщенням
у друзів або родичів. Найбільшим попитом будуть користуватися поїздки в ті
країни, валютний курс яких виявиться найбільш виграшним для туристів.
Вважається, що фінансова криза навряд чи торкнеться індивідуальний туризм.
Список використаних джерел
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Семенець А.Ю., студентка Торговельноекономічного коледжу КНТЕУ, м. Київ
ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ XXI СТОЛІТТЯ. ПРОБЛЕМАТИКА
ЕКСКУРСІЙ
У тезах розглядається контекст емоцій, досвіду та вражень в туристичному,
екскурсійному обслуговуванні; проблематика екскурсій в XXI столітті.
Екскурсійна діяльність – невід’ємна складова туристичної діяльності,
відповідно, при виникненні в ній проблеми туризм повноцінно існувати не може.
Зараз дана туристична індустрія потребує модернізації, щоб задовольнити
сучасного туриста.
Ціллю тез є дослідження процесу формування та організація екскурсійної
діяльності в XXI столітті. Визначення перспектив та розробка рекомендацій щодо
асортименту екскурсійних послуг, підвищення ефективності організації

131

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

екскурсійної діяльності з урахуванням вимог суттєвої активізації впровадження
інновацій як мотиватора розвитку економічних відносин.
Екскурсія є специфічною діяльністю, котра надає інформаційно-методичні,
організаційні, виробничі послуги забезпечення, тобто екскурсійне обслуговування.
Основою такої сфери є передача споживачу певного досвіду, задля задоволення
його потреб. Нині наявна така проблема, як незацікавленість в даному напрямку.
Велика кількість туристів, незаінтересовані в екскурсійному обслуговуванні. Чому
так? Ось самі актуальні причини:
1. Не цікавий виклад матеріалу;
2. Перенасичення інформацією;
3. Бажання контролювати процес;
4. Однотипність;
5. Завищені ціни.
Представник екскурсійної діяльності має здійснювати вплив на уявлення,
емоції, підсвідомість, сприйняття використовуючи різні тематичні асоціації,
рекреаційну сугестивність. Підґрунтям екскурсії є наявність показу та розповіді, й
головне активна взаємодія між екскурсоводом, об’єктом, екскурсантом. [1]
Також актуальна проблема занадто широкого вибору асортименту на
туристичному ринку, що призводить для сторони об’єкта діяльності: посилення
конкуренції, а для споживача: ускладнення споживчого пошуку і вибору. Сучасний
споживач робить свій вибір опираючись не тільки на функції та бренд, а на власні
відчуття та враження, які отримав від використання, з’являється потреба в
враженні, як в об’єкті споживання.
Якщо раніше існували лише музеї, котрі пропонували пасивно-оглядову
форму ознайомлення з матеріалами експозиції, то зараз все більше з’являється
інтерактивних музеїв, де ознайомлення з експонатом можливе тільки при взаємодії.
Наприклад, музей НЕМО (Нідерланди), предмети в ньому оживають, коли до них
торкаються, крутять тобто грають. Головним правилом є «Чіпати руками
обов’язково!». Відвідувач не оглядає готові та досконалі предмети – результати
розвитку цивілізації, як в багатьох інших музеях, а моделює природні явища та
технологічні процеси. [2] На перше місце поставлений не музейний предмет із його
властивостями й функціями, а залучена у сферу діяльності музею людина.
В Україні відсутні високорівневі музеї з можливістю інтерактивності. Усі вони
знаходяться на застарілому етапі сприйняття музейної, екскурсійної інформації.
Потрібно виробляти новий підхід до розуміння сутності музею і його громадського
призначення.
Виникає питання «як покращити екскурсійну індустрію?». Вирішенням є
оновлення, осучаснення, перетворення. Головними аспектами пропозицій
сучасного музейного продукту, на думку Рибакової Ю.Л. є такі сервісні складові:
- Робочий режим (подовжений робочий день, відсутність вихідних);
- Розвиток музейної логістики (для зменшення черг);
- Використання інноваційних технологій, оновлення подачі матеріалу;
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- Використання сучасних технологій (електронні карти, аудіо-гідиперекладачі та інше). [3]
З вище перечислених складових, можна зробити висновок, що екскурсійній
діяльності в Україні не вистачає:
1. Інтерактивності. Можливості бути не лише спостерігачем, а й учасником;
2. Правила: не виконувати недбалим способом одні і ті ж повторювані
рутинні дії з кожним прибувшим відвідувачем;
3. Взаємодії екскурсовода, екскурсанта та об’єкта;
4. Та найголовніший пункт, необхідно створити необхідну програму
навчання для гідів, екскурсоводів. До якої входитиме не тільки теорія, а й вивчення
практичної комунікації. Завдяки такій програмі, працівники даної сфери,
навчатимуться правильного відношення до власної професії. Головне це пояснення
важливості вражень, в будь-якій економічній, обслуговуючій діяльності.
Екскурсійна діяльність потребує серйозного оновлення, для задоволення
потреб споживачів нашого часу, адже вирішальним критерієм вибору є емоції
отриманні після споживання. Новаторські рішення, можуть послужити способом
відродженням культурного життя та духовного розвитку.
Список використаних джерел
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Наприкінці ХХ століття туристична індустрія стала однією з потужних
галузей світової економіки. Все завдяки стрімким темпам розвитку. До світового
ринку туристичних послуг все активніше намагається долучитися й Україна, для
якої така галузь, як міжнародний туризм, є досить молодою і знаходиться лише на
етапі становлення. Але наша країна має неабиякі шанси і великі перспективи для
розвитку туризму завдяки наявності унікальних природних та рекреаційних
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ресурсів, історико-культурних пам’яток, різноманітних зон відпочинку та трудових
ресурсів. У той же час, у розвитку даної галузі в Україні, можна спостерігати
серйозні проблеми, які потребують детального вивчення та розробки відповідних
ефективних заходів для їх усунення.
В економіці України весь вектор розвитку спрямований на активну
інтеграцію у світове господарство, а не в індустрію туризму. Тому наша країна
знаходиться на найнижчих рейтингових позиціях світового туристичного ринку.
Однією з найголовніших причин цього є неправильно розставлені державою
пріоритети. Держава не помічає туристичний потенціал нашої країни, а тому й не
намагається його розвивати. Тобто, відбувається висока тінізація туристичного
ринку України.
Туризм – це система, що дає всі можливості для ознайомлення з культурою,
історією, звичаями, релігійними та духовними цінностями даної країни і народу,
який живе на цій території не одне тисячоліття. Дана галузь має великий вплив на
економіку та популярність всіх країн нашого світу. Він впливає на престиж і на
значення в очах світового співтовариства.
Україна має все для інтенсивного розвитку туризму:
 особливе географічне положення, рельєф (Карпатські і Кримські гори);
 сприятливий клімат, багатство природного потенціалу (водні и лісові
ресурси, узбережжя Чорного та Азовського морів);
 історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціали (мінеральні
води, лікувальне болото).
Все це – підґрунтя для успішного розвитку туризму в нашій країні, що може
призвести до таких позитивних наслідків, як:
 зростання економіки;
 розвиток соціальної інфраструктури;
 створення нових робочих місць;
 розвиток міжнародних відносин;
 популярність туризму, як галузі;
 розвиток готельного та курортного бізнесу.
Також це буде поштовхом для більш детального вивчення національнокультурної спадщини України, задоволення абсолютно всіх культурних потреб як
громадян країни, так і іноземних туристів та сприятиме розвитку сільського
туризму, що, в свою чергу, збільшить доходи сільського населення. Зокрема,
Харківський регіон дуже багатий на туристичні ресурси. В багатьох містах,
селищах, селах Харківщини є невідомі світу унікальні пам’ятки архітектури та
історії, непочуті легенди й перекази, місця, в яких бували видатні діячі та поети.
Прикладом такого місця є селище Черемушне, що знаходиться в Харківській
області. Саме в ньому деякий час перебував сам Іван Сірко – кошовий отаман
Запорізької Січі. Тут знаходиться його садиба та присвячений йому музей, а також
легенди, перекази та історії про козаків та їх походи, що передаються із покоління
в покоління. Жителі села пишаються історією свого села і хочуть
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продемонструвати світу свою унікальність. І таких сіл, як Черемушне, в Україні
дуже багато, вони мають потенціал і бажання, але не мають підтримки.
Тому для того щоб запустити цей «туристичний механізм» треба докласти
неабияких зусиль і впевнених дій держави. Слід зрозуміти, що система управління
туризмом не відокремлена, а є важливим елементом регіональної системи
управління. Тому слід вирішити питання, що пов’язані з туристичними
комплексами в регіонах: відсутність потрібного фінансування, недостатній рівень
реклами туристичних баз, неефективне управління туристичною галуззю та
потреба у кваліфікаційному рівні освіти спеціалістів даної сфери. Туризм діє у
відриві від природного середовища, тим самим гальмує його перетворення у
ефективну галузь економіки. Тому кожен санаторій, який використовує в своїй
діяльності земельну ділянку, природні ресурси повинен бути спроможним
захистити природне середовище.
Наступний крок – це якісна реклама туристичної сфери, завдяки якій зросте
інтерес до туристичних комплексів України з боку українців та іноземних
громадян. Також це призведе до необхідних інвестицій в розвиток туризму в
Україні.
Також важливо підвищити рівень кваліфікації спеціалістів туристичної
сфери, який зараз заходиться на досить низькому рівні. Цю проблему можливо
вирішити лише підвищенням якості навчання в даній галузі. Додати нові дані про
стан туризм рідного краю, країни та інших країн; проводити більше практичних
занять – закріплювати отримані знання на практиці під час навчання; впровадити
пізнавальні екскурсії всією Україною, щоб ознайомити майбутніх спеціалістів з
туристичним потенціалом нашої країни; збільшити фінансування.
Також слід зазначити, що для того щоб розкрити туристичний потенціал
України та вивести на світовий рівень, спочатку потрібно заохотити людей до
внутрішнього туризму. Люди повинні бачити багатство рідно краю і пишатися ним.
Держава повинна розглянути туристичний потенціал кожного регіону та вжити
різних туристичних заходів: пізнавальні екскурсії, походи, навчальна діяльність і
багато іншого. Знаючи та пишаючись багатством свого рідного краю і країни – ми
зможемо здивувати світ.
Отже, саме комплексний підхід дозволить запустити «туристичний
механізм», забезпечить можливість уникнути помилок, сприятиме успішному
формуванню туризму та посилить його вплив на економічний розвиток кожного
регіону та України в цілому.
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EVENT TOURISM AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Nowadays market of tourism is saturated and on it reigns competition and the
struggle for client. Many countries in the process of competition with each other started
developing new type of tourism it is an event tourism.
We have two definition of event tourism which detail the whole essence of this
concept:
1. Event tourism is both a field of study and a glob- ally significant sector of the
economy. For individual events, event tourism means taking a marketing orientation to
attract tourists, sometimes as an additional segment and sometimes as the core business.
2. Event tourism is a type of tourism, trips in which are timed to coincide with any
events. Events may relate to culture, sports, business, etc. Examples of events causing a
surge in event tourism: Olympics, football world championships, rock festivals, film
festivals, carnivals, economic forums, air shows.
Event is a relatively new concept in tourism industry. Today events are rapidly
evolving and gaining strength.
Now, the question is: why? So many things are happening in the world, for
example: festivals, carnivals, parties, sport competitions, etc. (types of event will be
considered later).
Accordingly, people are very interested in being at the centre of an event.
This is the relevance of the events - this is the event itself. Events always attract
many people. More and more new events occur daily in the world, therefore, the event as
a type of tourism industry will also remain relevant in the near future.
A lot of people without even realizing it, go to the event, for example: a trip to
the carnival in Rio de Janeiro is an event, because we have a target to visit the carnival,
and the event itself is the carnival.
Events have great potential in the development of their own business and tourism
industry generally. This aspect will be considered later as well.
As started earlier, an event is a new segment of tourism industry. It is necessary to
consider the components of the events in order to understand what is what.
This is very important, because if the concept is not addressed in detail, we cannot
understand a sense of this or that situation.
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Let’s consider the typology of events. This table clearly illustrates all existing types
of events. It will help in order to further guidance in the material.
TYPOLOGY OF EVENTS

Cultural festivities
 festivals
 carnivals

Political and government
 summits
 political events

Business and trade
 meeting
 fair`s, exhibition
Art and entertainment
 concerts
 ceremony

Scientific
 conference
 seminars

Private events
 weeding`s
 party`s

Source: Event tourism and event-management - Typology of events
Business development through events in Ukraine. Worldwide event tourism is a
powerful catalyst for the economy of a particular country. For example, Oktoberfest in
Germany, where many tourists come from all over the world, which in turn brings good
profit and a high popularity to the country, which is also very important. Thus, we can
achieve a constant influx of tourists.
And what about Ukraine? It is very profitable to develop your business with the
help of events. In Ukraine events is a new segment in tourism market that is why there is
a lack of staff in it.
Let`s consider the statistics
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11%
22%

11%

56%

country tourism

beach tourism

event tourism

health tourism

Source: Development event tourism abroad – ( Preference tourists towards types
of tourism).
But, one of the main issues is that this industry has been working only for 15 years
in Ukrainian market and an obstacle of the development is a shortage of skills in the
market and reluctance of Ukrainian costumers to creative solutions and shopping.
Standard resorts are in Turkey and Egypt, therefore people are apprehensive about
something new.
Unfortunately, in Ukraine, events are not so well developed, but it is in this industry
that the development prospects are quite high.
If we take the capital, the Atlas Weekend is a rather successful project, which
attracts many tourists and world-famous music groups.
Other cities of Ukraine also have the necessary resources for development.
Odessa has one of the largest sporting festivals - «Z-Games».
Lviv also does not stand aside: many festivals are devoted to coffee, wine,
chocolate, etc.
In Korosten there is a festival dedicated to potato pancakes, which is held every
autumn.
Summing up, we can say that Ukraine has many resources and prospects, they just
need to be properly developed.
Analysis of recent researcher and publications. The concept of the event is now
quite actively researched and studied.
Many consider the event as a general concept, others go into further and consider
the impact of the events on tourism and the economy as a whole.
The authors of the study are not only professors or academicians, but also students
from different universities, often these are masters and bachelors.
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The research is presented not only as articles, but rather as thematic compendiums
or books.
Avery famous man in this industry is Donald Getz, who wrote the following books:
1. «Event studies. Theory, research and policy for planned events».
2. «Progress and prospects for event tourism research».
Conclusion. Events is a pretty interesting kind of tourism industry. Event requires
more development and promotion for profit-making. We have examined in detail the
concept of the event itself. We examined the statistics of preferences of tourists and found
out that event tourism is a developing type of tourism and that one of the most popular
types of tourism is beach tourism. It is worth considering that with the help of events you
can attract customers of different ages.

1.
2.
3.
4.
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РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМА

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.
Необхідною умовою економічного зростання і підвищення якості життя будьякої країни є революційна активність.
Інноваційний процес – це перетворення наукового знання, наукових ідей,
винаходів на фізичну реальність (нововведення), яка змінює суспільство.
Революційна активність виявляється через революційні процеси –
цілеспрямовану діяльність по створенню, освоєнню у виробництві і просуванню на
ринок продуктових, технологічних і організаційноуправлінських нововведень.
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На розвиток інноваційного процесу впливають:
 стан зовнішнього середовища, в якому він проходить (тип ринку, характер
конкурентної боротьби, практика державного регулювання, рівень освіти,
організаційні форми взаємодії науки і виробництва тощо);
 стан внутрішнього середовища окремих організаційних і господарських систем
(фінансові та матеріально-технічні ресурси, застосування технологій, зв'язки з
зовнішнім середовищем та ін.);
 специфіка самого інноваційного процесу як об’єкту управління.
На впровадження інновацій в туризмі впливає економічна ситуація в країні,
соціальне становище населення, національне законодавство, а також міжурядові і
міжнародні угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в туристичній
діяльності в кожній країні бувають різними.
Але для будь-якої країни є декілька характерних рис:
 потреби населення, що зростають у зв’язку зі знайомством із способом життя в
інших регіонах і отриманні нових знань;
 насичення багатьох класичних і традиційних напрямів поїздок (дестинацій);
 небезпека втрати квоти ринку у в'їзному туризмі;
 загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих глобальних
продуктів.
Базуючись на положеннях Генеральної угоди по торгівлі послугами (ГАТС), в
туристській сфері розвивається інноваційна діяльність по трьох напрямах.
1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), пов’язаних з
розвитком підприємства і туристичного бізнесу в системі і структурі управління,
включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб’єктів на
основі найновішої техніка і передових технологій; кадрової політики (оновлення і
заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовка і
стимулювання робітників); раціональної економічної і фінансової діяльності
(впровадження сучасних форм обліку і звітності, що забезпечують стійкість
положення і розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, які дозволяють охоплювати потреби цільових
споживачів або залучати клієнтів, не охоплених на певний період часу.
3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), що спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і дають
конкурентні переваги.
Революційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення нового або
зміну існуючого продукту, на удосконалення транспортних, готельних та інших
послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і
телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської
діяльності.
Інформаційні технології – це тільки одна з гілок науково-технічних революцій,
що відбуваються нині і можуть забезпечити набагато більш 126 могутню «довгу
хвилю», ніж їх попередники. Неминучий перетин телекомунікаційних і
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інформаційних проблем і засобів їх вирішення. Найбільшою мірою це стосується
Інтернету як наймасштабнішого інформаційно-телекомунікаційного засобу.
Інтернет дозволяє туристським організаціям, без великих затрат отримати
доступ до великих груп споживачів з метою передачі конкретної інформації про
пропоновані продукти і про організацію їх продажів; надійно поширювати повну і
докладну інформацію про свою діяльність; швидко і ефективно приймати заявки
клієнтів і проводити бронювання необхідних послуг; скоротити витрати на
виробництво і розповсюдження друкарської продукції; прискорити і спростити
взаємодію з партнерами на ринку.
У момент продажу туристська послуга – не більше ніж інформаційний продукт
про послуги, які будуть надані клієнту. Зараз конкурентна боротьба серед
учасників туристичного ринку окрім ціни і якості обслуговування розвертається
навкруги довір'я клієнта до інформації, що надається йому. Традиційно
постачальники туристичних послуг (готелі, ресторани, транспортні компанії, музеї
і ін.) взаємодіяли з клієнтами через посередників: туроператорів, турагентства,
готельні мережі, комп’ютеризовані мережі бронювання.
Сьогодні з'явилися віртуальні посередники – сайти готелів, авіакомпаній,
туристичних фірм. Це дозволяє туристу безпосередньо, без участі туристських
фірм, отримувати інформацію і замовляти послуги в будь-якому поєднанні
виробників і посередників.
Тобто, розвиток туризму як суспільного феномену та індустрії туризму як
складової господарського комплексу країни, забезпечується загальним рівнем
соціально-економічного розвитку країни, і залежність ця обопільна.
Види інноваційних технологій:
 за сферою новизни: нові для галузі, нові для країни, нові для світу, нові для
підприємства;
 за змістом: організаційно-управлінські, інформаційні, технологічні, технічні;
 за причиною виникнення: реактивні та стратегічні; Таким чином, ми можемо
зробити висновок, що інноваційні технології у туристичній галузі є вимогою часу,
що дозволяють не тільки підвищувати якість послуг, але і раціонально
використовувати всі наявні ресурси як для туристів, так і для власників
туристичного бізнесу. По мірі розвитку НТП будуть розвиватися і інноваційні
технології у туристичній галузі, які дозволяють відкривати нові можливості для
інноваторів та роблять туризм доступним для різних категорій населення.
 за потенціалом: радикальні та модифікуючі.
Згідно, цієї класифікації Інтернет-технології будуть відноситися до
інформаційних інноваційних технологій, що можуть використовуватися і при
формуванні туристичного продукту туристичними фірмами для:
1) проведення рекламних заходів;
2) інформування споживачів про новинки та акції;
3) формування позитивного іміджу у туристів про фірму;
4) просунення нових видів туристичних послуг (відвідування через мережу
Інтернет-музеїв не тільки України, але і Світу).
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Туристичну галузь просто неможливо уявити без інноваційних технологій.
Адже це саме ті заходи, що мають якісну новизну, та приводять до позитивних
зрушень, забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в регіонах.
Інновації у сфері туризму відповідають не лише за розвиток галузі до якої
застосовуються, в наш час навіть не можливо уявити функціонування туристичного
підприємства без використання передових технологій. Вони спрямовані на
створення нового або зміни існуючого продукту, на вдосконалювання
транспортних, готельних і інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження
передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності. Адже інноваційні технології в туризмі не
«стоять на місці». Ця галузь характеризується динамічними темпами розвитку,
введенням нових технологій та стандартів, на які завжди слід звертати увагу.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В
УКРАЇНІ
Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціальноекономічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство
генерує 11 % валового продукту в світі, а туристична індустрія – 4,2%.
Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як
транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво
товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків
структурної перебудови економіки.
За підрахунками Всесвітньої Туристичної Організації, у 2001 році за кількістю
прибуття іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (5,8 млн осіб, що
становить близько 1% від світових туристичних прибуттів). За прогнозними
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розрахунками щодо розвитку в'їзного туризму в Україні до 2005 року, його
чисельність зросте до 9,3 млн осіб; прогноз на 2010 рік – 12,1 млн осіб; прогноз на
2020 рік – 15,0 млн осіб.
Україна має об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього
та іноземного туризму: особливості географічного положення, сприятливий
клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційних
потенціалів. Проте, не зважаючи на позитивні тенденції розвитку туристичної
сфери України, існують значні проблеми та недоліки в туристичній галузі України.
Серед проблем, що стримують розвиток туристичного потенціалу регіонів
України і інноваційний розвиток туризму, можна назвати відсутність розгалуженої
системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі. Важливим
шляхом розв’язання цієї проблеми є створення єдиної мережі туристичноінформаційних центрів. Діяльність ТІЦ має бути спрямована на інформування та
консультування туристів та інших суб’єктів туристичної галузі економіки,
промоцію та рекламування туристично-рекреаційних ресурсів та інших принад
місцевості тощо. Адже за даними статистичних досліджень Всесвітньої
туристичної організації відомо, що збільшення витрат на рекламу туристичного
продукту спричиняє підвищення доходів туристичної галузі економіки
І. Л. Семичастний вважає, що: – «туристично-інформаційний центр – це
ключовий елемент туристичної інфраструктури міста, який працює на ринку
туристичних послуг і за допомогою якого гості міста задовольняють свій попит на
інформацію та пропозиції».
Розвиток сучасного туризму залежить від розробки та впровадження
інноваційних технологій, спрямованих на розширення сервісних туристичних
можливостей.
Інновації в туризмі – всебічне організаційне та управлінське нововведення,
яке складається в цілеспрямованих змінах, які вироблені на різних рівнях індустрії
туризму. До них відноситься: правове забезпечення туристичних
проектів, організація нових видів туристської діяльності, створення повністю
нових туристичних продуктів і товарів для подорожей, інформацiйно-рeкламне
забезпечення туристичного попиту, що охоплює сучасні технології.
Інновації в туристичній галузі, мають у своїй основі реалізацію досягнень
науково-технічного прогресу. Як успішні приклади в цій області, можна навести
створення сучасних високотехнологічних комплексів, наприклад, 3D-планетарій.
Іншим успішним прикладом інноваційної діяльності в туристичній сфері можна
назвати створення інтерактивних і віртуальних музеїв, і навіть використання QRкодів у звичайних музеях.
QR-код – це спеціальні мітки завдяки яким туристи отримують додаткову
інформацію про експонат, завдяки скануванню їх мобільним пристроєм.
До найбільш вагомих інноваційних технологій в туризмі відноситься
використання Інтернету для просування і реалізації туристичного продукту.
Інтернет дозволяє туристичним організаціям без великих витрат отримати доступ
до споживачів з метою передачі конкретної інформації про свій продукт. Він
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допомагає надійно розповсюджувати детальну інформацію про діяльність
туристичного підприємства, швидко і ефективно приймати заявки клієнтів і
проводити бронювання необхідних послуг, спрощувати взаємодію з партнерами на
ринку. Інтернет дає можливість оперативного розміщення та пошуку інформації
про "гарячі" тури, місця в готелях, квитки та можливість їх бронювання;
можливість своєчасно отримувати інформацію про нові тури, знижки, політичну
та економічну стабільність у різних країнах, новини законодавства по туризму в
цих країнах; економити кошти при використанні електронної пошти при співпраці
з іноземними партнерами, туроператорами, готелями, транспортними компаніями.
Пріоритетним напрямком інноваційного розвитку туристичної галузі є
розв'язання проблем освіти та науки. Об'єднання туристичної сфери і науки буде
сприяти більш інтенсивному розвитку інноваційної діяльності. Для цього
необхідно залучати навчальні заклади, що мають потужний науковий потенціал до
наукових розробок у сфері інновацій в туризмі, забезпечувати їх практичне
втілення.
Один з основних способів залучення споживачів і збільшення свого доходу,
полягає в пропозиції їм нового товару. У туристичній галузі, цим товаром може
бути новий маршрут або місця відпочинку. Однак, практично у кожного агентства,
існує страх застосування нововведень першим, вдосконалення механізму роботи з
клієнтами. У практиці вибору інноваційної стратегії необхідно враховувати
ступінь новизни туристичної послуги та стан ринку, на який спрямована
пропозиція цієї послуги.
Отже, для успішного розвитку туризму у державі необхідна тісна співпраця
органів влади, місцевого самоврядування і підприємств туристичної
індустрії. Інноваційна активність проявляється через інноваційний процес і є
необхідною умовою економічного зростання та підвищення якості життя в країні.
Для побудови ефективної методики інноваційного розвитку туризму, необхідно:
оцінити весь спектр показників, що відносяться до сфери послуг, з огляду на
історичні та місцеві умови розвитку конкретного туристичного напрямку,
провести комплексний аналіз стану туристичних ресурсів, дати класифікацію
інновацій в туризмі. Саме тому інновації в туризмі необхідні та є невід'ємною
умовою його розвитку.
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Науковий керівник: Сорвіна Ю.М.,
викладач дисциплін туристичного
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день ринок туристичних послуг цілком і повністю охопили
глобалізацій ні процеси, що мають певні наслідки. Серед цих змін присутнє значне
зростання рівнів інтегрованості туристичної галузі, загострення конкурентної
боротьби між країнами та інше. Зростає кількість та якість туристичних продуктів
як в структурі споживання, так і в структурі ВВП. Попит споживачів обумовлює
створення сучасних інноваційних туристичних продуктів.
Всім відомо, що туристична галузь не може існувати автономно, адже вона
залежить від багатьох суміжних галузей та сфер діяльності. Так, радикальні
інноваційні зміни в туризмі наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. відбулися під
впливом інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій, які дозволили
запровадити електронну торгівлю у сферу туризму за спрощеною схемою а отже і
ефективніше просувати туристичні продукти на ринок, впливати не тільки на
обсяги продажу певних туристичних продуктів, але й надавати нові можливості
володіти повною актуальною інформацією про певну дестинацію, місце
проживання, умови транспортування тощо [4].
Є декілька основних факторів які сприяють створенню нових інновацій в
туристичній галузі, а саме:
 Постійно зростаючий попит споживачів;
 Сильне загострення конкуренції на ринку тур послуг
 Необхідність орієнтувати громадян на вітчизняні дестинації, в межах
своєї країни, які є аналогічними до іноземних;
 Висока необхідність створення нових умов для надання якісних
туристичних послуг споживачам та ін.
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На макрорівні наявність або відсутність належних економіко-організаційних,
технологічно-інформаційних, соціокультурних та інфраструктурних умов також
впливає на темпи розвитку туристичної діяльності, а отже, потребує постійного
оновлення та інноваційного впливу, щоб забезпечити сталий розвиток, стабільність
та конкурентоспроможність туризму [2].
Пріоритетним напрямом інноваційної діяльності в економіці, що може мати
безумовний позитивний вплив на туризм, є створення інноваційної бізнес-моделі,
що забезпечить економічну безпеку держави та збалансованість її розвитку завдяки
правильному вибору відповідних проектів та врахуванню оптимальних умов їх
реалізації шляхом прогнозування фінансових показників [4].
Важливо удосконалювати нормативно-правові акти та механізми їх
реалізації, адже це значно покращить саме інвестиційну привабливість туристичної
галузі. Надзвичайно важливим чинником, що впливає на залучення інвестиціє є
саме стимулювання. Найпоширенішими формами податкового стимулювання є
диференціація податкових ставок залежно від соціально-економічного значення
галузі та її продукції, повне або часткове звільнення суб’єктів господарювання від
сплати податків, надання їм пільг, звуження бази оподаткування, надання
податкових канікул та інші форми стимулювання [1].
Також важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток
ринку туризму, є соціально-демографічні інновації, які визначають матеріальний
та соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійну
зайнятість, тощо [3]. Основна мета розроблення таких інновацій – це сприяння
оздоровленню населення, забезпечення відповідного рівня освіти та культури,
стимулювання пошуку нових знань та вражень, формування духовних та
моральних цінностей тощо [2].
Конкуренцію на туристичному ринку можна розглядати як на макро-, так і на
макрорівні [4]. Найчастіше на макрорівні конкуренція представлена змаганням
держав за залучення найбільшої чисельності споживачів, які забезпечать їм
великий прибуток. Тому використання інноваційних методів управління,
виробництво інноваційних товарів, вихід на нові ринки збуту, застосування нових
маркетингових методів та ринкових стратегій є необхідністю, оскільки дає змогу
бути диференційованим від інших, а отже, і протистояти у конкурентній боротьбі
[2].
Варто також знати, що інновації в туризмі можуть охоплювати як повний
комплект певних послуг так і сконцентруватися на одній із його складових. Адже
туристичне підприємство є залежним від багатьох суміжних галузей, тому якість
турпродукту визначається професіоналізмом усіх задіяних партнерів, які також
потребують впровадження інновацій [4].
Отже, підсумувавши всю подану інформацію можна зробити певні висновки,
щодо концепції управління інноваційним розвитком туризму. Інновації в індустрії
туризму, головним чином, спрямовані на формування нового туристичного
продукту і маркетингову діяльність, активне використання сучасних
інформаційних технологій, а також застосування нових методів управління, що
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істотно впливає на зниження ціни туристичного продукту, зменшення часу на
підбір і продаж турів, їх оформлення [4]. Згідно останніх досліджень вчених
іновації в туризмі виходитимуть на ще кращий рівень і дана галузь буде стрімко
ровиватися та надавати туристичні послуги на найвищому рівні.
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ФАКТОРИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ТУРИЗМІ
На теперішній час туристична індустрія зазнала стрімких розвитків на
світових ринках послуг. Все більш стають популярними поїздки закордон,
відкриття нових туристичних місцин, пізнання світу, тощо.
Протягом 2010–2013 рр. тенденції туристичного ринку змінювалися під
впливом зовнішньоекономічних факторів в країнах туристичної привабливості.
Варто зазначити, що туристична індустрія та суміжні її галузі значною мірою
залежні від зовнішнього та внутрішнього середовища та є основою формування
бізнес-процесів. Стимулювання інноваційної діяльності є необхідністю та
основним джерелом забезпечення стійких конкурентоспроможності переваг у
будь-якій сфері діяльності, набуває значному характеру та сприяє підвищенню
ефективної роботи. (1)
Туризм є індикатором у взаємодії мега-, макро-, мезосередовищ, що формує
попит на туристичні послуги, імідж та інтерес до країни, вплив на розвиток
інфраструктури, стан екологічного, демографічного, технічного становища та
соціально-економічного життя країни в цілому. Тому активне залучення суб’єктів
господарської діяльності до інноваційного процесу туристичної індустрії може
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бути не тільки спроможним до конкуренції, але і сприяти ствердливому темпу
зростання економіки. (2)
Розвиток міжнародного туризму супроводжується низкою основних
структурних трансформацій, які визначать основні показники галузі у найближчі
15-20 років. Передусім, вони зумовлені демографічними, соціальними,
економічними, технологічними, політичними, екологічними та іншими трендами
для розвитку нашого світу, що впливають на структуру, динаміку та перспективні
моделі туристичної діяльності. Структуру даних чинників представлено на рис. 1.

Політичні
Чинники, що
впливають на
трансформацію
світового ринку
туризму

Демографічні
Технологічні
Економічні
Соціальні
Культурні
Екологічні

Рис. 1 . Структурування основних чинників, що впливають на ринок
туристичних послуг
Одним з визначальних чинників, що вливають на глобальну трансформацію
світового туристичного ринку, є збільшення чисельності населення та його
старіння. Як відомо, чисельність населення нашої планети стрімко зростає. З
нинішніх 7,4 млрд до 2050 р. його кількість збільшиться до 9,1 млрд. Зростання
населення Землі, зокрема в її окремих регіонах, рівномірно вплине на загальну
кількість туристів та визначить структуру світового туристичного ринку у
довгостроковій перспективі. Тривалі спостереження за динамікою міжнародних
туристичних потоків дозволяють стверджувати про існування безпосередньої
залежності між високою щільністю населення та інтенсивністю туристичного руху.
Отже, можливо стверджувати, що саме туристична галузь є значним
поштовхом для підвищення економіки країни, зростання її капіталу, створення
робочих місць і все це відбувається завдяки виходу на міжнародні ринки та сам
розвиток на них.
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ПЕРСПЕКТИВИ І СТАН СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туризм є однією з найактивніших форм спілкування людей, сприяє
встановленню та розширенню міжнародних культурних зв’язків між країнами,
зміцненню дружби і співробітництва народів світу. Розвиток туризму стає
можливим завдяки підвищенню у багатьох країнах життєвого рівня населення,
розвитку транспорту, інформаційних та інших технологій, глобалізації
економічного розвитку загалом.
На сьогоднішній день туризм є високодохідною галуззю господарювання, яка
в сучасних умовах глобалізації динамічно розвивається, сприяючи вирішенню
соціально-економічних проблем. Розвиток туризму відіграє важливу роль . У
багатьох країнах світу за рахунок туризму виникають нові робочі місця,
підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для
поліпшення платіжного балансу країни. Нині туризм у світовій системі
господарства займає провідні позиції. Він є невід'ємною складовою розвитку
світового ринку. За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), ще
наприкінці 2000 р. туризм зайняв перше місце серед галузей світового
господарського комплексу за обсягом експорту послуг та товарів .
Україна має об'єктивні передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього,
в'їзного та виїзного туризму. Тому що вона має вигідне геополітичне розміщення,
володіє багатою флорою і фауною, значним туристично-рекреаційним
потенціалом, сприятливим кліматом, культурно-історичними пам'ятками світового
рівня та туристичною індустрією, яка досить швидко розвивається. Вона має
вагомі об’єктивні передумови для того, щоб стати однією з найрозвиненіших
туристичних країн світу. Однак попри високий потенціал туристично-рекреаційних
ресурсів наша держава навіть не входить до рейтингової таблиці, що містить 75
країн світу, які мають найбільші доходи від туризму, оскільки частка туризму
в економіці країни є вкрай низькою.
Деякі із головних проблем, що перешкоджають динамічному та соціальноекономічному розвиткові регіонів України:
• нестабільний фінансовий стан суб’єктів господарювання;
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• недостатній рівень інноваційної діяльності, нерозвинена інноваційна
інфраструктура;
• низький рівень заробітної плати, наявність значних галузевих і
територіальних диспропорцій у розмірі оплати праці;
• недостатня активність територіальних громад.
Туристичні можливості України безмежні, але туристична галузь упродовж
тривалого часу відчуває вплив деяких негативних чинників:
• відсутність державної політики у сфері туризму, стратегії і програми
розвитку туризму та курортів;
• територіальні втрати та воєнні дії на території України.
Ці та інші чинники негативно вплинули на потік іноземних туристів до
України, який за останні роки зменшився удвічі. Як наслідок, відбулося значне
скорочення частки туризму у структурі внутрішнього валового продукту України,
у тому числі доходів від туристичних послуг та послуг готелів, інвестицій
у туристичну інфраструктуру, робочих місць.
Для успішного проведення туристичної реформи необхідна підтримка
туристичної спільноти, а для цього належить широкомасштабне обговорення та
об’єктивне висвітлення проблем туристичної сфери у засобах масової інформації.
Таким чином, туристична галузь має стати одним із головних інструментів задля
просування іміджу нашої країни по всьому світі.
Туризм – сфера, яка приносить не лише доходи, але й має великий потенціал
для розвитку. Володіючи значними природними ресурсами, вдалим географічним
розташуванням країни, великою кількістю туристичних атракцій, маючи
висококваліфікований персонал, долаючи інфраструктурні та інвестиційні
проблеми, туризм може розвиватися за оптимістичним сценарієм розвитку, тим
самим покращуючи не лише свою ефективність, але й результативність суміжних
з ним сфер. Однак занедбаність об’єктів туристичної спадщини, нераціональність
у використанні наявних природних ресурсів, відсутність інвестицій у розвиток не
лише інфраструктури, але й туризму в цілому, відтік персоналу за кордон можуть
стати ключовими факторами вибору гіршого шляху розвитку. Тому оцінюючи
реальну ситуацію на ринку туристичних послуг України слід відмітити, що туризм
тільки почав відновлюватися за економічними показниками, а головне - зростає
довіра не лише іноземних туристів, але в першу чергу, українських громадян, що
свідчить про позитивні зрушення.
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РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ У ТУРИЗМІ
Початок ХХІ ст.. визначається трансформаціями та інтеграціями і також
туризм на початку ХХІ ст.. перетворився на вид економічної діяльності, потужні
індустрію, галузь знань тощо. В туризмі переплелися соціальні та економічні
інтереси.
Інтеграція – це доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної
системи.
Туризм – це вид економічної діяльності, господарської діяльності, сфера
економічних відносин, об'єкт завдяки якому пізнаєш щось нове. Слово "туризм"
поєднує в собі багато різноманітних і різних цікавих понять. Так як туризм
пов'язаний з видом економічної діяльності, а економічна діяльність має в собі і
кризу і позитивні результати, то це все трапляється завдяки інтеграціям. Взаємно
вигідний обмін інноваційних розробків сприяє виникненню різних форм
інтеграцій.
М. Біржаков, М. Жукова, М. Кабушнік, В. Квартальнов, Дж. Р. Уокер та інші
дослідили розвиток інтеграції в туризмі. З їхніх досліджень можна зазначити те,що
важливим видом діяльності є "економіка". За таких умов актуалізується потреба
вивчення взаємозв’язку інтеграції з особливостями розвитку економічного
середовища та співвіднесення їх в аспектах конкуренції, глобалізації,
інформатизації, інтернаціоналізації, експансії (через проблеми, пов’язані із
формуванням конкурентних переваг, зростанням масштабів діяльності,
розширенням територіальних меж, обсягів інформаційного навантаження в межах
інтеграційних утворень), організації (через необхідність вироблення дієвої форми
співпраці агентів) й управління (задля підвищення ефективності й результативності
життєдіяльності інтеграційних структур). Інтеграція поділяється на: вертикальну,
горизонтальну, комбіновану, діагональну, гнучку та жорстоку, і кожна форма
інтеграції виконує певну функцію в сфері туризму.
Можна зазначити, що розвиток інтеграційних структур у сфері туризму є певні
ознаки, такі як:
 структура ринків;
 галузеві особливості;
 пов’язані процеси;
 характер споживання;
 специфіка системи управління;
 профіль діяльності;
 особливості виконання технології тощо.
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Кожна ознака має свою характеристику та особливості. Вплив різних
особливостей на інтеграційну структуру спричиняється через консолідацію
(готельних та туристичних об'єднань); агрегацію діяльності тощо.
Щодо формування інтеграційних структур у туризмі, то можна сказати, що тут
є свої певні особливості та певні риси. Інтеграційні формування поєднує в собі
юридичні, організаційні і також економічні аспекти і їх функція в формуванні.
Хочеться зазначити, що туризм відіграє інтегруючу роль у забезпечені
позитивної динаміки для розвитку світової галузі та інших галузей,які пов’язані з
туризмом (такі як, транспорт, розміщення, сувеніри тощо).
Існують проблеми із-за яких складно розвивати та формувати інтеграційну
структуру в туризмі. Більш відомі такі проблеми, як: зростання економіки на основі
розвитку різних інтеграційних структур суб’єктів господарської діяльності,
відсутність наукових інтеграційних досліджень у сфері туризм тощо. Щоб
вирішити цю проблему потрібно більше приділять увагу ознакам і особливостям,
які перечисленні вище. Був створений висновок, що врахування специфічних
особливостей інтеграційних процесів є передумовою їх успішною реалізації у
туризмі.
Так, як інтеграційні структури в туризмі не дуже сильно реалізовані на даний
момент, але можна зазначити, що в подальшому у туризмі буде розроблено дієві
механізми управління інтегрованими утвореннями.
Підводячи висновок, можна сказати, що насамперед інтеграція в сфері туризмі
– це дуже добре. Інтеграція надає значні конкуренті переваги між підприємствами,
завдяки інтеграції можна заощадити кошти на різноманітні дослідження,
підвищити кваліфікаційний рівень для працівників туристичних підприємств,
можна обмінюватися професійним досвідом тощо. Щоб мати туристичний
потенціал потрібно розвивати та формувати інтеграцію і що пов’язано з нею, тобто
структури, процеси тощо.
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EXCURSION ACTIVITIES OF THE XXI CENTURY. THE PROBLEM
OF EXCURSIONS
At the moment in the service economy, that is, many companies, the goal is not
just to implement a package of services, but to implement the experience. Experience is
a separate economic proposition that is different from services, just as service is different
from goods. Experience is not just an amorphous structure, it is as real proposition as a
product or service. Companies are looking for the ways to create an attractive buyer
experience for which they will receive a good reward. The main problem and the
advantage is that not all established companies are ready to move from simply selling
services to selling experience, as in the past economic shift - from industry to service
economics, and in general, not all are fully familiar with the concept of "economics
impressions". However, companies have to move to a new level of economic value of
their offers, otherwise they will have to deal with the commercialization of their own
business. [1]
Excursion activity is an integral part of tourist activity, therefore, in case of a
problem, tourism cannot fully exist. Now this tourism industry needs modernization to
satisfy the modern tourist.
The purpose of the article is to study the process of formation and organization of
excursion activities in the XXI century. Defining the prospects and developing
recommendations on the range of excursion obedience, improving the efficiency of the
excursion activity organization, taking into account the requirements of significant
activation of innovation as a motivator for the development of economic relations.
Analysis of recent researches and publications. In 2017, at one of the web-hosting
sites, there was a survey of people aged 15-50 years, about tourism by the sea, where the
question of excursions was raised. [2] Here are the results:

52.5%

43.6%

4.0%

From 31-50

From 21-30

From 15-20

Source: Tourism by the sea: Statistics of the choice of respondents 2017 – 2017
Age of respondents, (%)
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Through this survey, we find out that a third of those surveyed either did not go on
excursions or did their own trips. It can also be noted that tourists do not always agree
with the recommendations of the tourist enterprise, and do not follow them.
Presenting main material. Excursion is a specific activity that provides
information, methodological, organizational, production support services, ie excursion
service. The basis of such a field is to convey to the consumer certain experiences in order
to meet his needs. There is now a problem such as lack of interest in this area. A large
number of tourists, respectively consumers, are not interested in excursion service. Why
so? Here are the most urgent reasons:
1. Not interesting presentation of the material;
2. Saturation with information;
3. The desire to control the process;
4. Uniformity;
5. High prices.
The representative of the excursion activity should influence the imagination,
emotions, subconsciousness, perception using various thematic associations, recreational
suggestion. The basis for the excursion is the presence of impressions and stories, and the
main active interaction between the guide, object, excursionist. [3] In our time, it is not
enough to sell a product, the consumer now needs experience, and this is the basis of the
economy of impressions, which affects all components of the tourism sphere.
Experiences are a distinct economic offering, as distinct from services as services
are from goods, but one that – until now – went largely unrecognized. When someone
buys a good, he receives a tangible thing; when he buys a service, he purchases a set of
intangible activities carried out on his behalf. But when he buys an experience, he pays
for a memorable event that a company stages to engage him in an inherently personal
way. (Pine, J. and Gilmore, J. (1999) The Experience Economy) [4]
Another pressing issue is the wide choice of the range in the tourism market, which
leads to the object of the activity: increased competition; and for the consumer: the
complexity of consumer search and choice. The modern consumer makes his choice not
only on functions and brand, but on his own feelings and impressions, which he received
from the use, there is a need for impression, as in the object of consumption. [5]
An example of an excursion service experience economy:
Previously, there were only museums that offered a passive-overview form of
exposure material, but now there are more and more interactive museums where
interaction with the exhibition is also possible. For example, the NEMO Museum
(Netherlands), the objects in it come to life when are touched, twisted, i.e. played. The
main rule is "Necessary to touch!". A learning center where children and adults
themselves can experiment and see not only the outcome but also the process. The visitor
becomes a participant or manages the process. It does not inspect finished and perfect
objects - the results of civilization, as in many other museums, but models natural
phenomena and technological processes. The visitor receives the same experience and
emotions. In the first place is put not a museum object with its properties and functions,
but involved in the scope of the museum.
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There are no high-level museums with the possibility of interactivity in Ukraine.
All of them are at the outdated stage of perception of museum, excursion information. A
new approach to understanding the essence of the museum and its public purpose must
be developed.
The question is "how to improve the excursion industry?". The solution is to
update, to modernization, to convert. The main aspects of modern museum product
offerings, according to Rybakova Y. L. there are the following service components:
 Working schedule (extended working days, absence of days off);
 Development of museum logistics (to reduce queues);
 Use of innovative technologies, updating of material supply;
 Use of modern technologies (electronic maps, audio guides, etc.).
For example, let’s take a look at a typical excursion to the National Museum of Arts
named after Bohdan and Varvara Hanenko in Kyiv. Wonderful museum, with lots of
exhibits and exhibition halls. It is possible to upgrade and not spoil the excursion
atmosphere:
1. Attach a QR code plaque next to it, after which the visitor will be able to see a short
40-second animation depicting the history of the painting, sculpture, etc.;
2. Create engaging exposures. The presence of interesting exhibits is not enough to attract
a sightseeing artist to the spirit of the museum. Create a connection between the world of
art and everyday life;
3. Update the tour guide. The usual program is no longer of interest to the modern tourist.
If the museum changed the traditional concept, for something more interesting, such as
thematic days or each room with its theme, the tourist would get emotions and most likely
would return for them again;
4. To delve deeper into the history of the museum, its architecture, the preservation of the
collection and more;
5. Produce an electronic map, with exposure features and the ability to add notes during
a tour.
If theses tips are followed, the attendance of the museum will increase, the institution will
become more unique, modern, in demand, obligatory to visit.
Excursion activities in Ukraine are not enough:
1. Interactivity. Opportunities to be not only an observer but also a participant;
2. Rules: do not negligently perform the same repetitive routine with each visitor;
3. Interactions of the tour guide, the tour guide and the object;
4. But the most important point, you need to create the necessary training program for
guides. This will include not only theory but also the study of practical communication.
Through this program, employees in this field will learn the right attitude to their
profession. The main thing is the explanation of the importance of the economy of
impressions, in any economic, service activity.
Conclusion. Modern economy - economy of impressions.
The old ways have passed away; u must embrace a new economic reality to be
successful and to deserve the trust of those in your care. (B. Joseph Pine II The experience
economy) [4]
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Excursion activities need serious updating to meet the needs of consumers of our
time, because the decisive criterion for choice is the emotions received after consumption.
Innovative solutions can serve as a way of reviving cultural life and spiritual
development.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Сьогодні, туризм вважається одним із найперспективніших напрямів
економічного та соціального розвитку країн, регіонів, міст. Туристична галузь
генерує 11% валового продукту у світі, а туристична індустрія - 4,2%. Більше того,
на відміну від більшості галузей, туризм може використовувати лише певні
відновлювані природні ресурси та значно обмежувати використання інших.
Туризм в Україні є ключовою галуззю економічної системи країни, розвиток
якої повинен забезпечити відкритість внутрішньої економіки та зміцнення курсу
європейської інтеграції країни. Отримання Україною права на проведення
чемпіонату Європи з футболу 2012 року стало її своєрідною «візиткою» у світовому
туристичному бізнесі, однак загальнодержавні проблеми, притаманні майже всім
сегментам туристичного ринку нашої країни, значно перешкоджають його
подальшому розвитку.
Україна, маючи усі сприятливі умови (сприятливе геополітичне положення,
значний рекреаційний потенціал, сприятливі кліматичні умови, різнобарвну
місцевість, мережу транспортних сполучень та культурну спадщину) володіє усіма
передумовами для розвитку туризму. Все частіше розробляються нові маршрути,
розвивається інфраструктура готелів, зростає рівень туристичного обслуговування,
збільшується кількість туристичних об’єктів. У сукупності ці передумови
сприяють динамічному розвитку туристичного бізнесу в Україні. Однак в Україні
темпи розвитку туристичної галузі не є такими динамічними, як в інших країнах
157

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

світу. На фоні світового туризму, що набирає обертів фантастичними темпами,
Україна поки що виглядає доволі скромно. Разом з тим, за підрахунками експертів,
туризм може щороку приносити до державної скарбниці до 4 мільярдів доларів у
вигляді податків.
Перш за все, основною проблемою функціонування українського ринку
туристичних послуг є складна соціально-економічна ситуація та військовий
конфлікт на території держави. Саме тому іноземні туристи не хочуть відвідувати
Україну і віддають свою перевагу іншим країнам. Але, поряд з цим, існує низка
проблем: відсутність належної інформації про Україну – одна з основних причин
низьких темпів розвитку туризму, відсутність ефективної стратегії розвитку
туризму (національної та регіональних), недостатньо розвинена інфраструктура, а
також система транспортних послуг для туристів та населення країни
перешкоджають швидкому розвитку цієї галузі.
Головними зовнішніми факторами, що гальмують розвиток туризму в Україні,
є млявість економічних реформ, несприятливість існуючих умов для
підприємництва взагалі та туристичного зокрема, недосконалість і певна
агресивність нормативно-правового поля і, як наслідок, відсутність необхідних
інвестицій для розвитку туризму – як внутрішніх (через тривалу економічну кризу
та її поглиблення), так і іноземних (через несприятливість інвестиційного клімату).
Також основна проблема розвитку туризму в Україні – нераціональне та
неефективне використання природних ресурсів. Важливо також, що наразі немає
ефективної стратегії розвитку туристичної галузі та її чіткого регулювання. Також
важливою є, власне, якість туристичних послуг. Якщо брати до уваги цей показник,
то тут Україна помітно відстає від багатьох країн з подібним рекреаційнотуристичним потенціалом. Як результат, багато наших співвітчизників віддають
перевагу іноземним курортам, витрачаючи практично стільки ж грошей за набагато
більш високий рівень обслуговування та комфорт, стаючи інвесторами в іноземні
економіки країн світу.
Ще один фактор, який сповільнює розвиток туризму та гальмує розвиток
туристичної індустрії нашої країни – це, насамперед, відсутність реклами
внутрішнього туризму, за виключенням загальновідомих зон туризму та рекреації
(Карпати) та активність реклами міжнародного туризму у засобах масової
інформації.
В Україні не розвинений сектор туристичної індустрії. У жодному місті не
роздаються безкоштовні буклети-путівники історико-культурних пам’яток міста.
Крім того, не у всіх містах наявні такі путівники, що обумовлено вузьким
тлумаченням туризму та малою обізнаністю громадян про різноманіття
туристичних послуг.
Основна проблема розвитку туризму в Україні – це недостатня увага держави
до цього сектору. Вирішення цього недоліку полягає в наступному:
1. Удосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері туризму та
імплементація міжнародних стандартів.
2. Створення безпечних умов для туристів та мандрівників.
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3. Розробка та впровадження комплексної системи туристичної інфраструктури.
4. Створення комфортних умов для туристів та мандрівників.
5. Створення інституційних умов для регіонального розвитку.
Основними цілями розвитку туризму є максимізація припливу закордонних
туристів в Україну, стимулювання та підтримка внутрішнього туризму, збільшення
платежів та надходжень до державного та місцевого бюджету.
Рішення вищезазначених проблем слід надати у такій формі:
- застосування новітніх технологій і безпечних умов для подорожей
територією України;
- створення нових, модернізація і реконструкція існуючих туристичних
об’єктів з урахуванням національного колориту та особливостей регіону,
формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення національних та
іноземних інвесторів завдяки привабливості галузі;
- впровадження ефективної політичної та економічної моделі, яка зможе
забезпечити стійкий розвиток туристичної галузі та тих сегментів ринкової
економіки, що є тісно пов'язаними з туристичною сферою;
- розробка та проведення рекламних кампаній як на рівні України, так і на
міжнародному ринку туристичних послуг;
- необхідне значне бюджетне та приватне фінансування. При цьому потрібно,
щоб інвестори отримали дієвий механізм сприяння інвестиціям.
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного
максимально задовольнити туристичні потреби населення нашої країни та
забезпечити розвиток територій – це і є стратегічна мета розвитку туризму в
Україні.
Ряд перетворень, необхідних для здійснення реорганізації туристичної
діяльності України можна оформити у таблицю (табл.1):
Таблиця 1
Перелік зовнішніх чинників конкурентної переваги туристичної організації
[4, с.158-160]
Зовнішні чинники
Основні заходи щодо досягнення і
конкурентних переваг
використання конкурентної переваги
організації
Рівень конкурентоспроможності Організація в країні високого рівня
країни
конкурентоспроможності або підвищення
конкурентоспроможності своєї країни
Рівень конкурентоспроможності Заходи
щодо
підвищення
регіону
конкурентоспроможності регіону або
виходу з нього в інший, більш
конкурентоспроможний
Відкритість суспільства і ринків Розвиток міжнародної співпраці та
інтеграції,
міжнародної
вільної
конкуренції
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Науковий рівень управління Застосування
економічних
законів
економікою країни, області, функціонування
ринкових
відносин,
регіону тощо
законів організації у статистиці, підходів
до управління різноманітними об'єктами,
методів управління на всіх рівнях ієрархії
Національна
система Активізація роботи в цій сфері, посилення
стандартизації і сертифікації
контролю за дотриманням міжнародних
стандартів і угод, правове забезпечення
гармонізації з міжнародною системою
Державна підтримка розвитку Створення
єдиних
національних
людини
інформаційних центрів за сферами або
галузями народного господарства, які
відповідають новітнім вимогам науки і
техніки
Якість
інформаційного Оберігати
навколишнє
природне
забезпечення управління на всіх середовище,
підвищувати
якість
рівнях ієрархії
середовища проживання і розвивати
конкурентні переваги в цій сфері.
Комплексно формувати і реалізовувати
Виробнича
структура Проектувати організації на основі гнучких
туристичної організації
виробничих систем, автоматизованих
модулів і систем
Місія організації
Місія
повинна включати
в себе
оригінальну ідею, ексклюзивну сферу
діяльності,
конкурентоспроможний
продукт
Структура
туристичної Організаційна
структура
повинна
організації
ґрунтуватися на основі дерева цілей
організації
з
горизонтальною
координацією всіх видів робіт менеджером
з конкретного товару (проблемно-цільова
організаційна структура)
Спеціалізація і концентрація Здійснювати
проектування
надання
надання туристичних послуг
туристичних послуг на основі принципів
раціоналізації, використовуючи методи
моделювання
Надавачі туристичних послуг
Постійно
аналізувати
конкурентне
середовище,
надавачів
туристичних
послуг, силу конкуренції між ними їх
конкурентоспроможність
Облік і аналіз використання всіх Стимулювання проведення подібного
видів ресурсів за всіма стадіями аналізу, оскільки в майбутньому економія
ресурсів при наданні туристичних послуг
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життєвого циклу великих об'єктів
організації
Прогнозування
політики
ціноутворення
і
ринкової
інфраструктури.

буде пріоритетним напрямом діяльності
туристичної організації, чинником
Для збереження цієї переваги необхідно за
своїми товарами аналізувати дію законів
попиту,
пропозиції,
конкурентоспроможності тощо.

Доречним та перспективним є продовження вивчення міжнародного досвіду
керування сферою туризму, вивчення ролі неурядового сектора, питань сталого
розвитку та механізмів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в
туризмі у контексті глобального розвитку. Щоб український туристичний ринок
став невід'ємною частиною міжнародного туризму, необхідно інтегрувати Україну
в міжнародний туристичний бізнес через різні форми співпраці з іноземними
партнерами.
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Щербакова В. В., студентка
Торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ, м. Київ
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
Зростання попиту на туристичні послуги неабияким чином впливає на
необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців туристичної галузі, які
вільно володіють широким спектром професійно важливих знань та умінь. Як
наслідок, збільшення процесів, що впливають на підвищення якості туристичної
освіти, шляхом її інтеграції та уніфікації. Освітня система нашої країни потребує
глобального реформування. Мобільність студентів, вимоги до кваліфікаційного
рівня спеціалістів вітчизняних та європейських роботодавців потребують
узгодженості та конкурентоспроможності освітніх програм у європейському
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просторі. Європейський досвід свідчить про пошук таких моделей освітнього
процесу, які б були збалансованими і гармонійними у співвідношенні викладання
теоретичних курсів і проведенні практичних занять та формували
конкурентоспроможних фахівців.
Збалансований підхід між теоретичними і практичними курсами дозволить
вивільнити більше часу для більш ефективної організації навчального процесу, для
вдосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців, для акцентування на
самостійній роботі студента та його індивідуальній співпраці з викладачем.
Вітчизняний туризм поступається світовим стандартам. Формування змісту освіти
здійснювалося в кінці минулого століття. Якщо порівняти освітні стандарти
професійної підготовки фахівців туризму в різних країнах, то в галузевих
стандартах України є очевидні недоліки. Переважну більшість часу відведено
теоретичній підготовці фахівців, на формування практичних умінь і навиків
відводиться недостатньо часу. Тенденція до збільшення обсягу годин на практичну
підготовку прослідковується в європейських програмах. Виникає багато питань
щодо якості освітніх послуг, використання сучасного дидактичного матеріалу,
новітніх технологій, психологічної готовності до професійної діяльності, є питання
до культури обслуговування населення. Програми підготовки майбутніх
спеціалістів в галузі туризму потребують значних змін, як і підходи до навчання
студентів. Слід реалізовувати компетентнісний підхід, який забезпечить
орієнтованість навчально-виховного процесу на вирішення проблем суспільства.
Таким чином вирішиться головна проблема підготовки фахівців. Дослідниця Н.
Фоменко зазначила: «Відповідність змісту навчання суспільно-економічним
запитам держави має бути основою нової філософії туристської освіти».
Підготовку майбутніх фахівців з туристичної діяльності слід проводити
таким чином, щоб вищі навчальні заклади відповідних напрямів готували не лише
фахівців для сьогоденної практики, але і сприяли створенню нових робочих місць.
Головним завданням навчальних закладів є формування конкурентоспроможних
фахівців, які мають підприємницькі навички, здатні працювати в команді,
ініціативних, відповідальних. Такі випускники матимуть змогу створювати різні
туристичні підприємства.
У навчальних закладах готуються не просто кваліфіковані кадри, але й
виховуються особистості, які своєю працею сприятимуть розбудові України.
Підготовку майбутніх спеціалістів в галузі туризму необхідно спрямовувати на
формування фахової світоглядної концепції, в основі якої – професійне мислення,
психологічна готовність до професійної діяльності, здатність швидко реагувати на
зміни в національних і світових стандартах обслуговування, на туристичному
ринку.
Вища професійна освіта в галузі туризму повинна бути спрямована на
формування особистості фахівця, здатного до самореалізації в сучасному
суспільстві. Вирішення цього завдання можливо забезпечити змістом навчального
матеріалу і дидактичними засобами, які допоможуть засвоїти знання, сформувати
вміння, навички та особистісні якості майбутнього фахівця. Відкриття для
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студентів можливостей особистого творчого та професійного потенціалу, вибір
індивідуальних освітніх програм можливий тільки за умови здійснення
особистісно-орієнтованого підходу. «На цьому етапі суттєвим є: відношення до
обраної спеціальності та професійна спрямованість, особистісне самовизначення,
яке включає в себе формування системи особистісних цінностей і ціннісних
орієнтацій, адаптація до умов навчання і соціального середовища, засвоєння
соціальних норм…», – зазначає Д. Чернілевський.
Наступна актуальна проблема – організація різних видів практичної
підготовки. Підготовка фахівців в галузі туризму повинна базуватися на
діяльнісному підході, тобто діяльність має бути основою становлення особистості
професіонала. Під час навчання майбутні фахівці туристичної діяльності повинні
оволодіти практичними навичками проектування та складання турів і екскурсій,
організації різних видів туризму, комунікативними навичками, навчитись
вирішувати конфліктні та інші професійні ситуації. Безперервна практична
підготовка, що розпочинається з формування професійних первинних навичок і
закінчується професійною практикою на господарському об’єкті з метою
закріплення набутих знань, навичок та вмінь і набуття практичного досвіду,
повинна бути одним із головних аспектів навчально-виховного процесу. Л.І.
Поважна, аналізуючи роль практики у процесі підготовки фахівця, вказує на її
значення у розвитку навичок організаторської, управлінської діяльності, у
прийнятті професійних рішень з урахуванням їх соціально-економічних та
психологічних наслідків та застосуванні прогресивного досвіду у майбутній
діяльності. До освітньої програми підготовки спеціалістів з туризму необхідно
внести завдання щодо розвитку індустріального партнерства, основною метою
якого є органічний зв’язок науки з практикою, цілісність професійної підготовки,
включаючи організацію практики на рівні вищих ланок управління
підприємствами. Повноцінна, ефективна практика може забезпечуватись тільки
злагодженістю дій навчальних закладів та туристичних організацій, чіткістю
окреслених завдань, наявністю навчальних і виробничих баз та майстерністю
наставників.
Майбутні спеціалісти з туризму повинні створювати позитивний імідж
українського туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному рівнях. Для
цього необхідно сформувати у студентів розуміння специфіки регіону для
ефективної професійної діяльності, сприяти формуванню національної
самосвідомості, вихованню їх на культурних традиціях свого краю. Врахування
регіональних особливостей розвитку туристичної індустрії, етнічних та
соціокультурних аспектів в освітніх програмах вирішить ще одну актуальну
проблему професійної підготовки майбутніх спеціалістів з туризму.
Не менш важливе питання – забезпечення психологічного супроводу
професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі. Виникає
необхідність особистісно-орієнтованого підходу, тому що студенти мають різні
рівні мотивації до професійної діяльності, високий, середній або низький рівень
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сформованості певних особистісних якостей (емпатії, толерантності,
комунікабельності, емоційної та стресостійкості, моральних якостей).
Висновки. Таким чином, спеціаліст з туризму потребує системних знань,
високого рівня розвитку загальних і професійних компетентностей, розуміння того,
що туристична діяльність є складним соціально-економічним механізмом. Така
підготовка можлива тільки за умови формування галузевого стандарту освіти,
освітніх програм з обов’язковим врахуванням досвіду, принципів і підходів,
притаманних європейським вищим навчальним закладам та збалансованого
підходу у співвідношенні теоретичної і практичної підготовки.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Круїзний туризм є одним із найперспективніших серед спеціальних видів
туризму, оскільки, поєднуючи низку переваг класичних видів рекреаційного,
пізнавального, спортивного та екологічного туризму, створює якісний продукт, що
дає можливість залучити до його споживання широкий сегмент туристів[1].
Круїзний туризм в структурі в’їзного туризму України займає лідируючу позицію,
що забезпечує стабільний приток туристів, однак статистичні дані не дають
можливості оцінити реальну кількість круїзних туристів з огляду на їх подвійний
облік як круїзними компаніями, так і місцевими приймаючими операторами, що
надають екскурсійний супровід у портах. Оцінку стану і тенденцій розвитку
круїзного туризму в світі та окремих регіонах проводили фахівці Всесвітньої
туристичної організації, метою їх дослідження стала комплексна оцінка сегменту
морських круїзних туристичних продуктів [2].
Ринок круїзного судноплавства характеризується високим рівнем
концентрації, значні частки ринку контролюються невеликою кількістю
глобальних компаній. У структурі глобального попиту на світовому ринку
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круїзного судноплавства найбільша кількість пасажирів припадає на США,
Великобританію та Німеччину [1].
Глобалізація круїзної індустрії, зростання кількості прийому круїзних
лайнерів у морських портах держави, вимагає активізації всіх форм господарської
діяльності у сфері круїзних послуг на території портів та їх ролі в прийомі й
обслуговуванні круїзних туристів у приморських регіонах України [3].
Тенденції функціонування сучасного морського туризму в Україні свідчать
про те, що він практично не розвивається. Державні регуляторні органи не надають
суб‘єктам господарювання відповідної підтримки, тому транспортно- туристичний
потенціал країни залишається нереалізованим. У той же час Україна має всі
передумови для розвитку різних видів морського туризму.
Частка України та інших країн Чорноморського басейну в світовому
морському туризмі є меншою за 3%, що не відповідає її ресурсному потенціалу. В
контексті того, що в Указі Президента України «Про Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020» вказано на необхідність популяризації України як туристичної
дестинація, особливої актуальності набуває реалізація ефективної державної
регуляторної політики сприяння розвитку морського туризму [4].
З огляду на водно-туристичний потенціал України круїзний туризм може активно
розвиватися морськими, річковими маршрутами або маршрутами ріка-море,
круїзними судноплавними компаніями або круїзними операторами. Сучасні
фахівці пропонують включати до складу круїзного туризму й лінійні паромні
переправи та оцінювати їх як окремий продукт – мінікруїз.
Відповідно до цього, актуальним є формування інституційних засад розвитку
морського туризму в Україні шляхом реалізації комплексу складових, спрямованих
на нормалізацію інституційного середовища, активізацію координації між
господарюючими суб‘єктами та державними регуляторними органами. Україні
важливо максимально використовувати потенціал Одеського морського порту для
туристичних цілей, адже він є найбільшим пасажирським портом на Чорному морі
і здатний обслуговувати до 4 млн. туристів на рік [5].
Нині в Україні розвивається переважно в’їзний круїзний туризм, флот
застарілий, а його реконструкція, модернізація круїзної інфраструктури (наявність
довгого глибоководного причалу, розвиненої портової інфраструктури,
майданчику для висадки пасажирів та паркування автобусів, наявність у портах
сучасних пасажирських терміналів і відповідних умов для швидкого
обслуговування круїзних суден, туристична інформація іноземними мовами та
купівля суден вимагають великих вкладень.
Що стосується перспектив розвитку, можна виділити дві тенденції розвитку
круїзного туризму в басейні Чорного моря. Перша тенденція – це відродження
круїзного судноплавства, орієнтованого на внутрішній національний ринок
причорноморських країн. Друга тенденція полягає у залученні в чорноморські
порти іноземних туристів і подальше просування чорноморського бренду на
світовий круїзний ринок. Водночас світові круїзні компанії не розглядають Чорне
море як окремий самостійний регіон, а лише у поєднанні із Середземним – як
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продовження середземноморських круїзів. Завдяки створенню нових круїзних
програм у Чорноморському регіоні Україна має шанс активізувати потенціал
Одеського морського порту як транспортного вузла міжнародного значення[1].
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Сьогодні проблема якості обслуговування на туристичних підприємствах
вважається першочерговою для вирішення в більшості країн. Важливість її
вирішення характеризується низкою переваг для самих суб’єктів туризму.
«Сфера туризму характеризується тим, що основна увага в ній при створенні
системи якості продукту звертається на якість сервісу. Якість сервісу – ключ до
комерційного успіху. Готелі й ресторани, екскурсійні бюро і туристичні агентства
часто при абсолютно однаковій матеріальній базі та ідентичному напрямку
діяльності відрізняються один від одного тільки рівнем сервісу, що є інколи
головним у конкурентній боротьбі» [1]
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З метою контролю якості обслуговування на державному рівні в різних
державах та зокрема в Україні запроваджені так звані процедури стандартизації,
ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних послуг. Проте
цього не достатньо без контролю в самих підприємствах. Саме туристичні
підприємства відповідальні за якість надання послуг клієнтові. В їхніх інтересах
зробити власний рівень обслуговування якісним, адже це своєрідна реклама від
самих туристів. Клієнт, якому сподобалось обслуговування з великою імовірністю
повернеться ще раз та буде рекомендувати підприємство своїм знайомим.
Сьогодні, туристичне підприємство повинно створювати нові рівні якості
управління обслуговування та робити їх високими та складнішими. Однією з
проблем управління якістю обслуговування на туристичних підприємствах є
байдуже ставлення суб’єктів туристичних закладів до методів спілкування з
клієнтами та нехтування їх побажань, неякісна розробка послуг та їх надання.
Розберемо фактори, що впливають на якість туристичного продукту, а саме
на його створення. Перший фактор – створення якісних туристичних послуг на
високому рівні так, щоб можна було повторно виробити їх не понижуючи цей
рівень. Другий фактор – створення продукту без браку, адже в туристичні сфері не
має шансу на виправлення браку. Третій фактор полягає у чіткості та справності
всіх служб, які впливають на забезпечення якісного виробництва продукту.
Якість обслуговування на туристичному ринку є найсильнішою зброєю
проти конкурентів. Ця якість по відношенню до клієнта визначається:
1. Максимально короткими термінами отримання додаткової інформації;
2. Привітністю співробітників до клієнтів, врахування їх побажань та дотриманням
ввічливості загалом;
3. Швидкістю обслуговування клієнта;
4. Продажом турів, що відповідають дійсності;
5. Запровадженням знижок та бонусів для постійних клієнтів.
Для того аби розвиватися та міцно тримати туристичний бізнес на високому
рівні потрібно удосконалювати програми обслуговування, постійно підвищувати
кваліфікацію кадрів, мати достовірну технологічну підготовку матеріальної бази,
яка потрібна для обслуговування туристів, постійно працювати над створенням
нового туристичного продукту, що відповідатиме якісними послугами, створювати
інноваційні туристичні продукти, всебічно розвивати трудовий колектив.
Для більшого контролю управління якості обслуговування потрібно
запровадити більше вимог з боку держави та покласти на суб’єктів туристичної
індустрії підвищену відповідальність за якість обслуговування клієнтів та
створення гідних продуктів.
З вище сказаного можна зробити висновки, що забезпечення якісного
обслуговування на туристичних підприємствах є найважливішою ціллю
відповідального власника бізнесу та є доволі елементарним в виконанні. Важливе
в обслуговуванні – це свідоме розуміння дій, що виконуються. На сьогоднішній
день є чимало методів підвищення якості обслуговування, головне мати на меті
створення якісного продукту та надання такого ж обслуговування туристам. Аби
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бути «в топ» туристичних підприємствах іноді потрібно лише дослухатися до
побажань та пропозицій своїх клієнтів.
Список використаних джерел
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ТУРИСТИЧНОМУ
БІЗНЕСІ
Так як світ не стоїть на місці та розвивається, у туристичному бізнесі
з'являються нові тенденції та інновації. Прикладом технологічних інновацій у
туризмі є електронні системи бронювання в готелях, електронні системи продажу
авіаквитків, створення віртуальних турагентств.
Коли в країні добре розвинені наука, техніки технології та організації
управління, у тому числі і в соціальній сфері, в галузях що надають послуги
населенню. То це завжди наносить в тій чи іншій степені свій відбиток у всіх
галузях не є виключенням и галузь туристичного бізнесу.
Людям завжди потрібні нові технології впровадження нових продуктів та
пропозицій, треба завжди розширювати їх асортимент. Якщо країна або ж окреме
підприємство добре розвивається та впроваджує нові інновації, то це добре впливає
на розвиток бізнесу.
Знавці вже не вважають туристський бізнес неінноваційним, так як він сповна
використовує технічні інновації, впроваджені в інших секторах економіки.
Однак на стадії впровадження обов'язковим вважається проведення
конструктивних інновацій по створення стійкої ринкової видатні якості в разі якщо
підприємство задумує закріпитися на туристському ринку, то процесс
інноваційних змін зобов'язаний стати основою конкурентної стратегії, а підбір
інструментів і способів її реалізації визначати на базі вивчення моментів
середовища функціонування. Але впровадження нових інноваційних змін, напряму
залежить від розвитку суспільства та видимих змін в економіці. Який визначають
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їх впровадження а також політичної ситуації що стримує дані процеси. Інновації в
туристському бізнесі мають бути орієнтовані на отримання доходу у результаті
запровадження в життя новітніх технологій, знань, створення продуктів і
пропозицій подібний властивості, відповідати прогресивним вимогам ринку.
Висновок: Як висновок можна сказати: що впровадження нових інновацій у
туристичному бізнесі є дуже важливою складовою, так як якщо підприємства не
будуть цього робити вони не зможуть довго залишатись на самий верхівці списку,
людям потрібні нові інновації, світ змінюється та зараз вже людини не бажають йти
у фірму, щоб забронювати квиток, тому що це легше зробити через смартфон!
Запитайте себе самі куди б ви поїхали у новий сучасний готель де все увімкнено
або ж у готель в якому нічого не змінювалося з "часів динозаврів". Саме тому і
потрібні інноваційні зміни в туристичному бізнесі.
Список використаних джерел
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торг.-екон. ун-т, 2016. – 532 с. ISBN 978-966-629-787-0
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Трикіша М.С., студентка
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КНТЕУ, м.Київ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Головною особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом,
і продуктом праці є інформація, а знаряддям праці – засоби обчислювальної техніки
і зв’язку. Причому сьогодні інформація стала розглядатися як цілком реальний
виробничий ресурс поряд з іншими матеріальними ресурсами.
Успішне функціонування будь-якої фірми на ринку туристичного бізнесу
практично неможливе без використання сучасних інформаційних технологій.
Специфіка технології розробки та реалізації турпродукту вимагає таких систем, які
у найкоротший термін надавали б відомості про доступність транспортних засобів,
можливість розміщення туристів, забезпечували б швидке резервування та
бронювання місць, а також автоматизацію вирішення допоміжних завдань при
наданні туристських послуг (паралельне оформлення таких документів, як квитки,
рахунки й путівники, забезпечення розрахунковою і довідковою інформацією та
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ін.). Це можливо за умови широкого використання в туризмі сучасних
комп’ютерних технологій обробки і передачі інформації. Докладніше розглянемо
інформаційні технології в туристичній сфері , а саме системи резервування. Про
масштаб сучасних комп’ютерних систем бронювання (КСБ) свідчить статистика: в
офісах туристичних агентств та авіакомпаній, які цілодобово користуються
послугами цих систем, встановлено близько 600 тис. терміналів. У зв’язку зі
зростанням масштабів застосування КСБ, вони отримали нову назву – глобальні
розподільні системи (ГРС).
Одним з’єднанням через модем із серверами, що мають відповідну базу даних,
туристичні агенції отримують доступ до інформації про вартість, якість, час
прибуття та відправлення для різноманітних туристичних послуг від своїх
постачальників. Більш того, туристичні агентства можуть зв’язатися з цими базами
даних для того, щоб здійснити і підтвердити своє замовлення. Функціонування і
ефективність цих систем вимагають, щоб постачальники туристичних послуг
засвоїли принаймні мінімальний рівень технології (наприклад, навички роботи з
ПК (персональний комп’ютер) та використання мережевих ресурсів у туристичних
агентствах), щоб отримувати доступ до таких систем.
На ринку туристичних послуг діють найбільші КСБ – AMADEUS,
WORLDSPAN, SABRE, GALILEO, та інші системи бронювання і резервування, які
пропонують турагентствам можливості бронювання та доступ до баз даних
постачальників туристичних послуг по всьому світу. З появою та поширенням
Інтернету, підвищенням комп’ютерної грамотності, необхідність в установці
спеціального обладнання та навчанні співробітників турагентств, що гальмувала
розвиток даних систем, відпала, з’явилась можливість виходу на кінцевого
споживача. Технологія роботи в таких системах побудована на складних командах,
а довідка, закладена в систему, являє собою простий текст. У цих системах немає
фотографій, карт та іншої графічної інформації. Через ці системи в основному
реалізуються авіа і залізничі квитки. Нині із такими системами в основному
працюють великі готелі, що бронюють квитки для своїх гостей. Багато фірм, що
відповідають за експлуатацію систем бронювання, ведуть розробки програм, що
дозволяють працювати з цими системами через Інтернет. Нові системи бронювання
використовують як засіб зв’язку між своїми базами даних та клієнтами – Інтернет,
а як термінал – звичайний комп’ютер. Витрати на роботу через них невисокі та
доступні. Зазначені вище системи резервування відрізняються один від одного
тільки:
– повнотою й оперативністю видаваної інформації;
– набором послуг та кількістю власників різних видів ресурсів, що мають угоду з
конкретною ГРС, і рівнем доступності до їх баз даних;
– зручністю формування запитів на бронювання, дружелюбність програмного
забезпечення, що використовується в ГРС і встановлюється на персональному
комп’ютері туристичного підприємства;
– надійністю техніки та засобів зв’язку між фірмою та центром обробки даних ГРС;
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– розміром оплати за користування інформаційними послугами та порядком її
формування.
Крім глобальних дистриб’юторських систем, отримати інформацію про
послуги готелів, забронювати номери можна за допомогою публічних
інформаційних порталів та власних сторінок в Інтернеті. Спеціалізовані webсторінки містять інформацію про туристичні послуги, оформлення й відправлення
замовлень, оформлення документів у режимі он-лайн для розрахунків традиційним
шляхом з використанням стандартних засобів.
Системи автоматизації документообігу. Під офісними програмами нині
розуміються як Excel-таблиці, пристосовані для введення заявок та проставляння
позначок оплати, так і складні комплексні системи, що дозволяють автоматизувати
та оптимізувати бізнес-процеси туристичних підприємств. Автоматизовані системи
управління сприяють успішному розвитку бізнесу.
Можна виокремити такі рівні автоматизації:
– офісна оргтехніка (телефонія, факси, ксерокси);
– комп’ютери зі стандартним програмним забезпеченням типу Microsoft Office;
– спеціальне програмне забезпечення (так званий BackOffice, зв’язок BackOffic-них
програм з глобальними системами бронювання);
– наявність своїх інтернет-магазинів.
Таблиця 1
Задачі автоматизації туристичної діяльності
№
Задача
1. Моніторинг стану ринку

2.

3.
4.
5.

6.

Сутність
Слідкування за допомогою систем
бронювання та пропонування турів,
розроблених іншими туристичними
установами
Автоматизація
внутрішнього Виписування
необхідних
туристу
документообігу
документів
та
відслідковування
життєвого циклу заявки клієнта
Автоматизація взаємовідносин з Створення та друкування бланку заявки
туроператорами
Автоматизація бухгалтерії
Використання
спеціалізованих
бухгалтерських програм
Автоматизація аналізу даних та Програмне
забезпечення,
яке
отримання статистики
використовується тур фірмою, має
формувати
вичерпну
кількість
статистичних звітів
Автоматизація
стратегії За допомогою автоматизації корегується
продажу
стратегія продажу – основний рушій
доходу.
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Інформаційні системи в туристичній діяльності набувають все більшої
популярності, оскільки в даний момент вирішальним аргументом у конкурентній
боротьбі стають капітал та інформаційні технології. Сьогодні професійні офісні
програми претендують на повну автоматизацію бізнес-процесів турфірм. Вони
сприяють розвитку туристичної дільності та спрощують стосунки між інстанціями
туристичної сфери.
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДУСТРІЇ ІВЕНТІВ
Івент – відносно нова концепція в індустрії туризму. Даний феномен можна
пояснити доволі простими словами: івент – це туристична поїздка з ціллю
відвідання того чи іншого публічного заходу або події. На сьогоднішній день,
івенти стрімко розвиваються та набирають силу. Автоматично виникає питання –
чому?
У світі відбувається дуже багато речей, наприклад: фестивалі, карнавали,
вечірки, спортивні змагання і т. д. Відповідно, людям дуже цікаво побувати в центрі
тієї чи іншої події.
Більшість людей, навіть не підозрюючи, відправляються в івент, наприклад:
поїздка на карнавал в Ріо-де-Жанейро – івент, тому що у нас мета – відвідати
карнавал, і сам захід – карнавал.
В цьому і полягає актуальність івентів – це сама подія. Події завжди
привертають увагу безлічі людей. Все нові і нові події щодня виникають в світі,
тому івент як вид туристичної індустрії, так само залишиться актуальним в
найближчому майбутньому.
У всьому світі івент туризм є потужним каталізатором економіки конкретної
країни. Наприклад: Октоберфест в Німеччині, куди приїжджають багато туристів з
усього світу, що в свою чергу приносить гарний прибуток країні і високу
популярність, що також досить важливо. Таким чином, ми можемо домогтися
постійного потоку туристів.
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А як йдуть справи з Україною? На жаль, в Україні івенти не так добре
розвинені, але саме в цій галузі перспективи розвитку досить високі.
Якщо взяти столицю, то досить успішним проектом є «Atlas Weekend», на
який з'їжджаються безліч туристів і відомих по всьому світу музичних груп. Також
у Києві проводяться захід для усіх цінителів моди, а саме «Ukrainian Fashion Week»
– це унікальний в Україні захід, який повністю відповідає світовим стандартам
показів prêt-a-porter, проходить двічі на рік, збирає понад 50 учасників, акредитує
понад 200 українських і зарубіжних ЗМІ та яке кожен раз відвідує понад 15 000
гостей.
В інших містах України також є необхідні ресурси для розвитку. Одеса має
при собі один з найбільших спортивних фестивалів «Z-Games» та доволі відомий
Одеський міжнародний кінофестиваль – щорічний кінофестиваль, який
проводиться в Одесі в середині липня. Львів також не залишається осторонь: безліч
фестивалів присвячених каві, вину, шоколаду і т. д. У Коростені присутній
фестиваль присвячений дерунам, який проводиться щоосені.
Ретельно проаналізувавши пропозиції на туристичному ринку у вигляді
різноманітних подій та заходів, можливо вигідно розвинути існуючий бізнес або
побудувати новий, з нахилом на івент туризм.
Якщо ми беремо до уваги вже існуючий бізнес проект, то реалізувати ідею з
приводу івентів не стане непосильним завданням. Дану новинку можна ввести у
вигляді нового направлення на туристичній фірмі. А якщо взятися за нове
туристичне підприємство, то можна ввести івент як основне направлення по
категоріям: розсортувати події за сезонністю, ціновою категорією та інтересами,
наприклад: розважальні (карнавали, фестивалі), гастрономічні (фестивалі та заходи
присвячені їжі або напоям), і т. д.
Зробивши висновок, можна сміливо сказати що за допомогою івентів
можливо вигідно розвинути власний вже існуючий бізнес або створити новий
бізнес з нахилом на івент туризм.
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ЕКОТУРИЗМ В УКРАЇНІ
Екотуризм – подорож до природних територій, не змінених або мало
змінених діяльністю людини, з відповідальним ставленням до природи і
якнайменшим впливом на довкілля. Цей вид туризму сприяє стійкому розвитку
територій, передбачає участь місцевого населення у наданні послуг, створює
економічні стимули до охорони довкілля.
Екотуризм охоплює різні види туризму: краєзнавчий, відпочинковий,
пригодницький та ін., за умови, що особа, яка бере участь в екологічному турі,
свідомо не втручається у природні екосистеми, виражаючи повагу до оточуючого
середовища і культури місцевих мешканців, а її туристичні видатки поповнюють
фонди охорони природи та місцевого населення.
Екотуризм підвищує екологічну свідомість як туристів, так і місцевих
мешканців, які побачивши зацікавленість регіоном, починають більше цінувати
природні багатства і брати участь в їх охороні. Екологічний туризм забезпечує
кошти на підтримку охоронних програм, догляд парків, видання карт та брошур.
Екотур має ряд особливостей, які в сукупності відрізняють його від масового
туризму. Подорож до природних територій здійснюється порівняно невеликими
групами. Мотивація туристів, полягає у потребі спілкування з природою, прагненні
отримати естетичне і моральне задоволення від неї, побачити унікальні ландшафти.
Ще однією особливістю екотуризму є екологічна свідомість подорожуючих.
Туристи готові на деякий час забути про вигоди цивілізації, можливо навіть
тимчасово відмовитись від певних звичок заради підтримання довкілля у
належному стані. Крім того, екотуризм передбачає певну екологічну освіту в
комплексі з глибоким пізнанням пам’яток природи, архітектури, культурних
особливостей місцевого населення.
Екологічний туризм в Україні почав розвиватись не так давно, але сьогодні
вже багато учасників туристичного ринку пропонують свій продукт з префіксом
«еко». Проте слід визнати, що далеко не кожен з них усвідомлює класичне
розуміння терміну «екотуризм», в основі якого не лише відпочинок на природі, але
також освітня складова, свідомість туристів та ключова роль місцевої культури.
Існує два основні напрямки екологічного туризму. Відповідно до першого з
них, головним об'єктом екотуризму є малозмінені природні території. Цей
напрямок виник у США у середині 80-х років ХХ ст. в рамках організації
туристських мандрівок у найбільш віддалені і неосвоєні регіони світу. Паралельно
об'єктами екотуризму у США стали також місцеві національні природні парки.
Другий напрям розвитку екотуризму, який набув поширення насамперед в Європі,
і в Україні зокрема, спрямований на відвідування, поряд із малозміненими
людською діяльністю природними територіями, і об'єктів традиційної місцевої
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культури. У зв'язку із зосередженням уваги на організації відпочинку насамперед у
сільській місцевості, цей напрямок екологічного туризму у нас часто називають
сільським або агротуризмом. Саме другий напрямок розвитку екотуризму є, на
нашу думку, найбільш перспективним, з огляду на стрімке скорочення кількості
малозмінених природних ландшафтів, у тому числі, і в Україні.
Проаналізувавши основні напрямки розвитку екологічного туризму у світі, а
також, беручи до уваги основні положення концепції "сталого розвитку", можемо
зробити висновок, що екотуризм - це туристська діяльність, метою якої є пізнання
особливостей малозмінених природних і традиційних культурних ландшафтів за
умови збереження ландшафтного різноманіття.
В Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії розвитку.
Екотуристичні мандрівки організовуються переважно на самодіяльному рівні,
комерційна діяльність у цьому напрямку лише зароджується. Однак уже помітне
виділення двох шляхів розвитку екологічного туризму – "американського" та
"європейського". Перший формується у вигляді організації спортивно-туристських
подорожей в екстремальних природних умовах, другий - у формі організованого
відпочинку у сільській місцевості із залученням до традиційної місцевої культури
(в Україні цей вид туризму називають сільським зеленим або агротуризмом).
Україна володіє достатніми екотуристичними ресурсами, використання яких,
поряд із зростаючим попитом на туристичні послуги, закономірно призведе до
інтенсифікації розвитку інфраструктури та територіальної організації
екотуристичної діяльності.
За деякими оцінками експертів екотуризм вже зараз займає близько 10% всієї
туристичної інфраструктури. А за темпами зростання він давно вже в два-три рази
перевищив своїх «конкурентів». І цьому сприяла низка причин:
 гостра проблема збереження навколишнього середовища практично у всіх
країнах світу, особливо у високорозвинених;
 постійно зростаюча «високотехнологічність» нашого життя схоже стала потроху
набридати нам. Всі гідності життя в великих містах, що ще кілька десятиліть назад
так цінувались, зараз навпаки заважають комфортному проживанню.
Можливо, з часом екологічний туризм перестане існувати як окремий
напрямок туристичної інфраструктури. Однак це станеться не тому, що він
перестане бути нам цікавий або його актуальність втратить силу, а внаслідок того,
що всі ми обдумаємо якої шкоди завдається природі через нашу нерозумну
діяльність, в тому числі і туристичну. І інші види туризму з часом можна буде з
упевненістю віднести до екологічних. Чи не розумно на перший план ставити
економічну вигоду. В першу чергу потрібно думати про збереження нашого
власного середовища існування.
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РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ З
ІСТОРИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ
Туристична індустрія відіграє важливу роль в економіці усіх країн світу та
справляє відчутний вплив на світове господарство: розвиває національну
економіку та економіку інтеграційних об’єднань, сприяє формуванню іміджу
регіону, дозволяє зосередити увагу на проблемах розвитку суспільства. В наш час
обумовлена необхідність кардинального перегляду акцентів у формуванні
туристичних послуг, що насамперед вимагає грунтовного аналізу категоріального
апарату і методологічних концепцій. Незважаючи на те, що історія розвитку
туризму бере свій початок від давніх часів, питання теоретико-методологічної бази
неодноразово викликало чимало дискусій в наукових колах у розрізі географії,
економіки, соціології, філософії, медицини, екології. Складність чіткого
визначення методико-понятійного апарату індустрії туризму спричинено його
багатофункціональністю та роллю в суспільстві.
Метою даної статті являються дослідження теорії та методологічної бази
індустрії туризму, пошук в історичних відомостях асоціацій понять «туризм»,
«турист», дослідження понять «туристична послуга», «туристичний ринок» та
«індустрія туризму».
Сутність туризму, його функції та роль в суспільстві вимагають грунтовного
аналізу і звернення до історичних витоків. Вивчення поняття доречно розпочати з
дослідження терміну «туризм». Термін «туризм» не має одинокого визначення
серед науковців через надто широкий горизонт діяльності та численність функцій,
що покладаються на туризм у суспільстві. Як зазначає науковець О. Любіцева,
туризм має поліфункціональний характер [1]. Крім того, А. Александрова вважає,
що «робочі дефініції, обмежені вузькогалузевими рамками, не розкривають всього
розмаїття внутрішніх та зовнішніх зв’язків цього суспільно-економічного явища.
176

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

Тому виникає потреба концептуального, чи сутнісного, визначення туризму» [2].
Огляд визначення поняття фіксує декілька офіційних версій, що з часом
доповнювалися функціональною складовою та обмежилися часовими рамками
перебування.
Із наукової праці Л. Устименко та І. Афанасьєва випливає, що термін «туризм»
уперше з’явився у Франції та в перекладі з французької означає «мандрівка заради
задоволення; а турист – це людина, яка здійснює мандрівку» [3]. Проте можна
зафіксувати розбіжності в походженні поняття: не існує чіткої визначеності країни
походження та часових рамок щодо цього терміну.
За офіційною версією ООН, що була прийнята Генеральною Асамблеєю в 1954
році, туризм – це активний відпочинок, який впливає на зміцнення здоров’я,
фізичний розвиток, пов’язаний із переміщенням за межі постійного місця
проживання. Консолідоване визначення туризму запропоновано науковцем М.
Біржаковим на основі рекомендацій ЮНВТО із статистичного обліку туризму [4,
c. 14]: «Туризм – тимчасові виїзди (подорожі) людей в іншу країну чи місцевість,
відмінну від міста постійного проживання на строк від 24 годин до 6 місяців
протягом одного календарного року чи із здійсненням не менше однієї ночівлі в
розважальних, оздоровчих, спортивних, гостьових, релігійних та інших цілях без
заняття діяльністю, що оплачується з місцевого джерела».
Проте заради відновлення історичної справедливості, як показують
дослідження інформаційного простору, термін «турист» з’явився раніше терміну
«туризм». Перше офіційне вживання терміну «турист» було зафіксовано в 1772 р.
у праці Р. Гріффітса «Подорож Чемпіонського знамені землями Шотландії в 1769».
В. Теобальд визначає туриста як особу, що виконує дію від’їзду та повернення,
спровоковану необхідністю чи бажанням до подорожі. Фахівці ЮНВТО в
методологічному довіднику зі статистики туризму в 1995 р. запропонували більш
чітке визначення поняття «турист»: «Туристи – особи, що подорожують чи
перебувають у місцях за межами їх звичного середовища протягом періоду, що не
перевищує одного року поспіль із метою відпочинку, бізнесу та ін.» [4].
Різноманітність відтінків у визначенні туризму та багатофункціональність
явища потребують певної класифікації цього поняття за функціональними
ознаками і орієнтаційної спрямованості. Різновидність поняття «туризм» уперше
була представлена Міжнародною асоціацією науковців у галузі туризму
(АІST/International Association of Scientific Experts in Tourism) у 1981 р., що
розрізняла туризм за переважаючими видами відпочинку. Пізніше в Рекомендаціях
із туристичної статистики (1994 р.) ООН представила класифікацію туризму, яка
мала три форми: 1) домашній туризм, коли резиденти визначеної країни
подорожують лише в межах своєї країни; 2) в’їзний туризм, коли нерезиденти
подорожують до визначеної країни; 3) виїзний туризм, коли резиденти
подорожують до іншої країни. Наведені форми туризму є стандартними і
застосовуються відповідно до контексту досліджень.
Слід відзначити, що в наукових колах немає помітних розходжень відносно
визначення функцій, які виконує туризм. Їх зазвичай поділяють на п’ять
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найважливіших [1, c. 8–10]: рекреаційна, культурна, соціальна, екологічна,
економічна. Особливий інтерес викликає класифікація видів туризму, серед яких
виділяють два основні: рекреаційний та діловий [1]. Розмаїття туризму за формами
і видами, постійне створення нових тенденцій та зміна туристичних уподобань
практично унеможливлює детальну класифікацію видів туризму. Основні
характеристики і класифікація туризму за ознаками мети, форми організації,
сезоном та терміном перебування, класом обслуговування, способом
подорожування,
формою
розрахунків,
територіальною
спрямованістю
представлено в наукових роботах вітчизняних і зарубіжних учених: О. Любіцевої
[1], В. Герасименка, А. Александрової [2], В. Квартальнова.
Забезпечення туристичної діяльності потребує таких обов’язкових елементів,
як туристична послуга та ринок туристичних послуг. Розмаїття туристичних послуг
і сфер їх застосування викликає необхідність класифікації цих послуг за певними
ознаками. Згідно досліджень різних наукових діячів, а також даної статті
пропонується виділяти туристичні послуги за такими класифікаційними ознаками:
за формою (матеріальні, нематеріальні); за характером (духовні, комерційні); за
способом оплати (платні, соціальні); за територією (локальні, регіональні,
міжнародні); за спеціалізацією (освітні, юридичні, фінансові, туристичні,
транспортні, страхування, культурні, розміщення, харчування, рекреації та ін.); за
формою організації (державні, приватні); за тривалістю (безстрокові, строкові); за
частотою (разові, періодичні); за сегментом (стандартні, елітні); за способом
надання (мобільні, стаціонарні). На мою думку, найбільш науковий та
узагальнений характер тлумачення ринку туристичних послуг запропоновано О.
Любіцевою: «Ринок туристичних послуг – система багатоаспектна,
поліструктурна, поліформна і багаторівнева, що функціонує за законом
врівноваження попиту та пропозиції, який відтворює об’єктивно обумовлену
необхідність відповідності у часі й просторі вартісних та натурально-речових форм
платоспроможного попиту і товарної пропозиції та діє на основі коливань
виробництва і споживання турпродукту».
Послідовність дослідження ринку туристичних послуг є стандартною та
включає три основні рівні: внутрішній ринок, національний ринок, міжнародний
ринок. На мою думку потрібно розглядати сутність поняття «ринок туристичних
послуг» як сукупність соціально-економічних взаємовідносин з метою задоволення
потреб туристичного потоку і реалізації потенціалу ланцюга туристичної
пропозиції у процесі трансформації туристичного продукту в грошовий еквівалент
та інтеграції у світовий простір. Представник російської наукової думки В.
Квартальнов до індустрії туризму відносить сукупність діяльності туроператорів і
турагенств, які своєю діяльністю приводять у дію інші фактори виробництва в
туризмі, пов’язані з сектором перевезень, розміщення, харчування та розваг.
Дослідження джерел дають підставу констатувати, що українські вчені основний
акцент роблять на комплексності та інтегральній міжгалузевій взаємодії. Вивчення
різних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до дослідження суті індустрії
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туризму дозволило глибше поглянути на проблематику поняття і сформувати
власне бачення структури туристичної індустрії.
Отже, можна сказати, що багатофункціональність туризму і його тісний
взаємозв’язок з іншими секторами економіки приводить до того, що дослідження
теорії та методологічної бази туризму відбувається із використанням різних
підходів та методик. Це, з одного боку, дозволяє краще вивчити умови, причини,
рушійні сили, механізми і закономірності функціонування туризму, а з другого –
ускладнює відображення загальних тенденцій та змісту індустрії туризму на
грунтовній теоретичній основі. Індустрія туризму – це сукупність різних напрямів
економічної діяльності, взаємодія яких, прямо чи опосередковано, задовольняє
потреби туристичного потоку та виступає каталізатором сучасних суспільноекономічних процесів. Перспективним у подальшому дослідженні заданої
тематики є поглиблене вивчення теоретико-понятійного апарату, що утворюється
на межі суміжних галузей.
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Торговельно-економічний коледж
КНТЕУ,
м. Київ, Україна
ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Зелений туризм в Україні в останнє десятиліття розвивався досить стрімко,
зважаючи як на загальносвітові тенденції, так і враховуючи зростаючу
популярність серед місцевого населення. Цьому є декілька причин.
По-перше, на території України наявні потужні ресурси у сфері зеленого
туризму, включаючи територію заповідників, національних парків і навіть сіл та
хуторів, серед яких найпривабливішими є територія Карпат і Прикарпаття, а також
Полісся (Волинь, Житомирщина, Рівненщина, Чернігівщина та Сумщина) і
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частково Лісостепу (Черкащина, Полтавщина) та Степу (Запорізька, Херсонська
області).
По-друге, зелений туризм є привабливим для українців через свою відносну
фінансову доступність, що є на сьогодні важливим фактором.
Головна ціль зеленого туризму як такого – відпочинок на природі, що
включає незаймані або частково змінені людиною ландшафти (території природнозаповідного фонду) або ж проживання в аутентичних або близьких до них умовах
в сільському середовищі. Деякі науковці розділяють поняття «екологічний зелений
туризм», або «екотуризм» та «сільський туризм», однак в даному випадку ми
розглядаємо їх як одне комплексне поняття «зелений туризм» [1,2].
Зелений туризм може бути корисним як для відпочиваючих, так і для
сільських громад, регіонів і держави в цілому, оскільки сприяє розвитку багатьох
пов’язаних з ним галузей економіки. Його розвиток сприятиме збереженню
селянства як носія української ідентичності, культури і духовності; це додаткові
можливості для популяризації української культури, поширення знань та
інформації про історичні, природні, етнографічні особливості України, що
заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. Відзначимо, що головною метою
туристичної політики держави є створення конкурентоспроможного на світовому
ринку вітчизняного туристичного продукту, збільшення обсягів реалізації
туристичних послуг, валютних надходжень, надходжень до бюджетів усіх рівнів,
створення додаткових робочих місць, впровадження на основі міжнародного
досвіду ефективної моделі інвестиційної політики в галузі туризму. На
забезпечення пріоритетності розвитку туризму в Україні спрямовано Указ
Президента України “Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні”,
яким 2008 рік було оголошено “Роком туризму і курортів в Україні” й визначено
конкретні завдання Кабінету Міністрів України, державним адміністраціям на
місцях та Державному комітету телебачення та радіомовлення України щодо
реалізації відповідних заходів. Також на розвиток сільського туризму прийнято
низку нормативно-правових актів: Указів Президента України “Про основні
напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”, “Про деякі заходи щодо
розвитку туристичної та культурно-рекреаційної сфери України” та згодом його
було закріплено у Законі України “Про особисте селянське господарство”;
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми
розвитку туризму на 2002-2010 роки”. Також Постановою Верховної Ради України
схвалені Рекомендації про залучення сільської молоді до створення системи
відпочинку на базі особистих підсобних господарств. Відповідно до цього,
принциповим моментом формування стратегії розвитку сільського туризму є
питання офіційного визнання місця і ролі цієї галузі в економічній структурі
конкретних регіонів, а відтак, і напрацювання відповідних регіональних
комплексних цільових програм [3,4].
Однак події останніх декількох місяців, а саме пандемія коронавірусу
(COVID-19) внесли дуже вагомі корективи у розвиток як загальносвітової, так і
національної туристичної галузі, і ці корективи є здебільшого негативними. Умови
180

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

карантину принесли величезні збитки галузі, в тому числі і сфері зеленого туризму
України. Однак, якщо дотримуватися оптимістичного сценарію виходу з
карантину, туристична галузь може відновитися швидше, якщо впровадити певні
інноваційні заходи.
Сфера зеленого туризму може стати пріоритетною галуззю туризму України
після закінчення карантинного режиму. На це впливають такі фактори:
 можливість під час відпочинку на територіях природно-заповідного фонду
або сільських поселень поступово виходити з карантину, дотримуючись
профілактичних рекомендацій, як от дотримання дистанції, запобігання
великого скупчення людей, якого важко уникнути в містах;
 характер самого «зеленого відпочинку»: психологічне відновлення після
хронічного «карантинного» стресу;
 відносно невисока вартість турів та інших послуг в умовах загального
економічного спаду, який вплинув на розмір доходу громадян України та
майбутніх іноземних туристів.
Однак, щоб забезпечити розвиток галузі зеленого туризму в сучасних, «пост
карантинних» умовах, необхідні інновації – не лише технологічні, які вже
традиційно запроваджують в умовах науково-технічного прогресу, а й іншого
характеру, як от:
 забезпечення зручного та безпечного, а найголовніше – фінансово
доступного транспортного перевезення до туристичних територій;
 гнучка система знижок на тури, особливо в перші місяці після карантину;
 забезпечення доступної системи бронювання турів з дому через інтернет,
телефонний зв’язок;
 забезпечення місць проживання достатньою кількістю засобів гігієни
(антисептики тощо) і доступністю до чистої води.
Загалом, туристична галузь – як світова, так і українська, - переживає зараз
доволі глибоку кризу. Однак пристосовуючись до сучасних умов і намагаючись
знайти нові шляхи і рішення для приваблювання споживача туристичних послуг,
український туризм може легше і швидше подолати цю економічну кризу.
Звичайно ж, в даній ситуації працівникам галузі, особливо малому туристичному
бізнесу необхідна державна підтримка, хоча б невелика в даних умовах. Тоді можна
говорити про нові успішні напрямки розвитку української туристичної галузі, в
яких сфера зеленого туризму посяде важливу, навіть пріоритетну роль.
Список використаних джерел
1.Untamed Path | Defining Ecotourism Архівовано 7 березень 2009 у Wayback
Machine.. Отримано 2009-03-24. - Доступ до документу:
https://web.archive.org/web/20090307044639/http://www.untamedpath.com/Ecot
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2. Проект Закону України “Про сільський зелений туризм” № 4299 від
23.10.2003 р.; Сесія реєстрації: 4 сесія IV скликання ВРУ. – Доступ до документу:
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Виникнення туристичного підприємництва пов'язане з переходом туризму на
комерційну основу, тобто з появою організації платних подорожей різної
спрямованості як основи ринкових відносин.
Бурхливий розвиток туризму в Україні на підприємницькій основі історично
збігається з чумацтвом, яке дало поштовх до пізнання нових земель найперше з
метою пошуку нових ринків збуту. Зміцнення торговельнообмінних відносин між
регіонами України, а також між Україною та іншими територіями викликало
взаємний інтерес до культури, звичаїв, релігії, історичних пам'яток не тільки свого
народу, а й народів інших країн.
Вважається, що чумацтво зіграло велику роль у формуванні в Україні сільської
буржуазії і в розвитку підприємництва, у тому числі й туристичного. Стійкому
розвиткові підприємництва сприяло також скасування кріпацтва і перехід до
ринкових відносин. Однак перешкодами на шляху розвитку підприємництва в
Україні були світові війни та Велика Жовтнева соціалістична революція.
У чинному законодавстві України підприємництво розглядається як
безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, пов'язана з
виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою одержання
прибутку, що здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими
як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, установленому законодавством.
З цього визначення видно, що до підприємництва відноситься й діяльність з
надання послуг. Отже, надання туристичних послуг є об'єктом підприємницької
діяльності всіх суб'єктів туристичної індустрії.
Статус підприємницької структури одержують фізичні та юридичні особи
шляхом державної реєстрації у встановленому порядку.
Для розвитку підприємництва в туризмі неодмінною умовою виступає не тільки
приватна власність, а й інші умови, зокрема:
- стабільність державної економічної й соціальної політики;
- пільговий податковий режим для соціальних видів туризму;
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- розвинута інфраструктура підтримки підприємництва, починаючи з ліцензування
і закінчуючи державними органами регулювання й контролю;
- гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах і в
інтеграції України в європейські та світові економічні структури.
Самостійне здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності при дотриманні
законодавства

Використання чистого
прибутку за своїм
розсудом

Використання податкових
зобов’язань і сплата
податкових зборів

Свобода вибору виду
діяльності

Принципи
підприємства

Вільне наймання
працівників при чіткому
дотриманні їхніх прав на
оплату праці і відпочинок

Формування на
добровільних засадах
ресурсного потенціалу

Розробка бізнес - плану
(програми) туристичної
діяльності на засадах
логістики

Маркетингові підходи до
формування потоків
туристів, комплектування й
реалізація турпродутку

Рис. 1.1. Принципи підприємницької діяльності в туристичному бізнесі
Основними суб'єктами підприємницької діяльності у туризмі є туристичні
оператори (туроператори), туристичні агенти (турагенти) та інші структури
(дилери).
Туроператори – це юридичні особи (підприємства), створені згідно із
законодавством України, основною діяльністю яких є організація туризму,
формування туристичного продукту, його реалізація та посередницька діяльність
із надання характерних і супутніх туристичних послуг мандрівникам.
Важливу роль в економіко-технологічному механізмі туристичного бізнесу
виконують турагенти, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницькі функції з
реалізації туристичного продукту туроператорів або окремих послуг інших
суб'єктів туристичного бізнесу.
Обов'язковою вимогою для всіх суб'єктів туристичної діяльності є отримання
ліцензії на відповідний вид діяльності. Перелік туристичних послуг, що підлягають
обов'язковій сертифікації, стосуються безпеки для життя та здоров'я людей, захисту
їхнього майна та охорони довкілля. Порядок проведення сертифікації послуг у
сфері туристичної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Результатом підприємницької діяльності в туризмі є обсяг реалізованого
туристичного продукту, утвореного внаслідок економічних відносин між
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туристичними підприємствами, постачальниками ресурсів і туристами. Сумарно
туристичний оборот виражається обсягом виручки від реалізації всієї сукупності
туристичних послуг і називається доходом від реалізації туристичного продукту.
Список використаних джерел
1.Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу К.: Центр учбової
літератури, 2007. - 224 с.
2.Смочко Н.М. Інноваційні технології в туризмі: Навчальний посібник. –
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⸎ Секція 4 ⸎
Hospitality як
ключовий чинник
якості обслуговування
в готелі
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ІННОВАЦІЙНА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
В сучасних умовах формування глобального інформаційного суспільства
підвищується роль науково-інноваційних та інформаційних факторів в процесі
економічного зростання та розвитку. Сфера послуг є найбільш динамічною та
важливою складовою світової економіки, про що свідчить стрімке збільшення
частки послуг у світовому торговельному балансі в останні десятиріччя. В свою
чергу, в сфері послуг готельний бізнес показує невпинне зростання та
удосконалення свого інфраструктурного забезпечення.
Сучасний стан ринку готельних послуг характеризується високим рівнем
конкуренції, різноманітністю надання видів основних і додаткових послуг,
підвищенням рівня обслуговування. На сучасному етапі в Україні сфера
гостинності, хоча і має потенціал, але розвинена не належним чином. Сьогодні в
Україні функціонує 1731 готель, однак із них лише 16 – п’ятизіркових - «Опера»,
«Хаятт Рідженсі», «Прем’єр Палац», «Флотель Фараон», «Інтерконтиненаль» у
Києві; «Палас Дель Мар», «Отрада», «Марістелла Клуб», «Аркадія Плаза» в Одесі;
«Нобіліс», «Леополіс» у Львові; «Ріксос-Прикарпаття» у Трускавці; «Україна» у
Дніпрі [3]. Але з 79833 номерів у цих готелях відповідають міжнародним
стандартам лише 5 % [3]. Щодо рівня обслуговування, то він переважно нижчий, а
вартість послуг є значно вищою за європейську.
Таким чином, рівень обслуговування туристів у підприємствах готельного
бізнесу України не відповідає світовому рівню, тому вони потребують значного
оновлення надаваних послуг, впровадження інвестиційних проектів, використання
інноваційної інформатизації.
Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств готельного
бізнесу сприятиме зміцненню економіки України, зростанню її авторитету на
світовому ринку туристичних послуг, зростанню добробуту громадян, збереженню
історико-культурного спадку, підйому духовного потенціалу суспільства. У
сучасних умов господарювання помітно простежується залежність економічного
розвитку держави від ступеня і масштабу використання інновацій. [2].
Управління будь-яким бізнесом сьогодні потребує активного використання
інформаційних технологій. Світові тенденції використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
функціонуванні
готелів
характеризуються активним запровадженням найновітніших розробок не тільки у
напряму автоматизації управління та бронювання, а також для налагодження
комунікацій з гостями, оптимізації маркетингу тощо. Тому нехтування світовими
тенденціями є загрозою конкурентоспроможності для українських готелів, які й так
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стикаються з сильною конкуренцією з боку міжнародних готельних мереж, які
останнім часом зайшли на вітчизняний ринок. Особливої актуальності проблема
набуває в період глибокої кризи, коли українські готелі вимушені функціонувати в
умовах нестачі матеріальних, фінансових і кваліфікованих трудових ресурсів.
Отже, українським підприємствам гостинності потрібно шукати інноваційні
підходи в організації роботи та обслуговуванні клієнтів.
Інноваційна 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 із максимальним ступенем його індивідуалізації в просторі та часі [1].
Після проведення аналізу потреб споживачів і суб’єктів готельного бізнесу
можна зробити висновки щодо вимог, які висуваються до інформаційних
технологій:
 бути достатньо простими та доступними для користування;
 достатньо швидко та високо окупатись;
 вимагати мінімальних затрат коштів і праці для ефективного
функціонування;
 мати широкий діапазон можливостей і гнучкість для вдосконалення,
розвитку та доповнення;
 мати здатність пропонувати альтернативні варіанти запропонованих
готельних послуг;
 мати високу інформативність;
 бути здатними самостійно поширювати відкриту інформацію з метою
залучення нових клієнтів або бізнес-партнерів.
Такий комплекс пропозицій забезпечить ефективне функціонування
готельного підприємства та його прибутковість як цільову функцію. Також він
дозволить задовольнити переважну більшість потреб споживачів готельних послуг,
як в основних, так і в додаткових послугах, пов’язаних або не пов’язаних з
безпосередньою діяльністю готелю.
Впровадження інформаційних технологій в діяльність готелів надає багато
стратегічних і вкрай важливих для довгострокового успіху переваг [1]:
- скорочуються витрати часу на надання послуг за рахунок підвищення
продуктивності праці та залучення більш кваліфікованого персоналу;
- з’являється можливість швидкого реагування на зміни попиту
- у найкоротший термін виключити з асортименту послуги, що реалізуються
погано, і замінити їх новими;
- розширюється асортимент надаваних готелем послуг;
- підвищується якість обслуговування - можливість отримати ефект за
рахунок більш точного визначення того, які категорії гостей отримують конкретні
послуги, у який час і як змінюються їх смаки тощо;
- скорочуються витрати на робочу силу, адже знижується потреба в ній;
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- знижуються витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт,
витрати енергії, експлуатаційних витрат на утримання систем зв'язку тощо за
рахунок впровадження програм ресурсозбереження;
- скорочуються поточні витрати у результаті більш раціонального
використання номерного фонду готелю за рахунок можливостей точного
прогнозування завантаження.
Отже, інформаційні технології відкривають широкі можливості для
оптимізації роботи готелів. Сьогодні готелями активно та результативно
використовується великий спектр інформаційних технологій. У першу чергу, це
локальна автоматизація офісу та впровадження прикладних програм автоматизації,
які сприяють оперативному управлінню бізнес-процесами в готелях.
Найбільш досконалим інструментом управління є комплексна інформаційна
система готелю, яка являє собою спеціалізований пакет програм, що забезпечує
роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне прийняття
рішень на всіх етапах технологічного циклу від резервування місця до одержання
звіту про діяльність готелю для керівників вищої ланки.
Сьогодні на національному ринку присутні близько десятка продуктів від
різних виробників, більшість з них - зарубіжні (американські OPERA, Fidelio и
Epitome, російські «Інтеротель», «Едельвейс», Servio, R-Keeper, InStyle), хоча є і
вітчизняні розробки (ProHotel, SuperHotel, B52 та ін.).
Ще одним ефективним інструментом інформатизації, який широко
використовується в готельній індустрії є мультимедійні маркетингові системи.
Впровадження мультимедійних маркетингових систем підвищує ефективність
просування готельних послуг за рахунок використання більш інформативних та
наочних засобів відображення та прийому-передачі повідомлень, а під’єднання до
глобальних систем бронювання - підвищує продажі за рахунок виходу на
глобальний ринок.
Найсучасніші інформаційні технології швидко впроваджуються в готельний
бізнес та дозволяють максимально розширювати можливості задоволення
найрізноманітніших потреб гостей та підвищувати рівень якості. Наприклад,
недавно з’явилась програма Skype Translator, яка спрощує спілкування людей, що
говорять різними мовами. Використання Skype Translator в готельному бізнесі
може відкрити необмежені можливості для спілкування, взаємодії з гостями і
спільної роботи по всьому світу, незалежно від географічного регіону та мови. Дана
технологія може розширити клієнтську базу готелю без додаткових витрат на носіїв
інших мов та підвищити рівень лояльності гостей до готелю. Впровадження
сучасних інформаційних технологій не лише полегшує роботу персоналу готелю,
але й відіграють важливу роль в формуванні позитивного іміджу готелю.
Якщо на перших етапах інформатизації впровадження сучасних
інформаційних технологій не було відчутно для гостей готелю, то зараз
спостерігаються тенденції поширення технологій, які орієнтовані на таку пряму
взаємодію з клієнтами готелів. Серед таких технологій вагомого значення мають:
додавання пропускної здатності інформаційних систем, перехід на технологію «чіп
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і PIN», мобільні додатки по бронюванню, платіжні системи оплати безпосередньо
з мобільних пристроїв клієнтів, перехід на «хмарні» формати готельних сервісів
по взаємодії з клієнтами, розрахунків та бронювання, токенізація пристроїв з
метою підвищення безпеки електронних платежів та багато інших.
Готельні інформаційні технології динамічно розвиваються, активно
пристосовуючись до сучасних тенденцій у підприємницькій діяльності в умовах
інформаційного суспільства. Розробляється все більше додатків та мережевих
рішень, за допомогою яких готельний бізнес адаптується до нових умов ведення
бізнесу. Суб’єкти підприємницької діяльності швидко оцінили комерційний
потенціал Інтернету, і електронний бізнес перетворився в один із пріоритетних
напрямів діяльності. В противагу глобальним системам бронювання, приєднання
до яких коштує немалих грошей та практично є недосяжним для малих готелів та
готелів, які не входять у міжнародні мережі, недавно з’явився новий сервіс для
невеликих і незалежних готелів - BookingSuite. Завдяки цьому сервісу готелі
зможуть отримати новий веб-сайт без будьяких попередніх витрат, оплата від
готелів складатиме лише 10% комісії за кожне бронювання, здійснене за
допомогою сервісу. Для порівняння у крупних глобальних систем бронювання
комісія складає 25 % від суми бронювання, а стандартна комісійна ставка
Booking.com - 15%. Сервіс BookingSuite допоможе невеликим і незалежним
готелям отримати свій власний сайт і вибудовувати свою он-лайн присутність без
ряду додаткових витрат, розробити та реалізувати план он-лайн маркетингу,
просування та підвищення значимості готелю в рейтингу Google та інших
пошукових системах. Крім того, сайти BookingSuite оптимізовані для мобільних
пристроїв, а це важливий фактор в умовах активного використання смартфонів і
планшетів для планування подорожей [3].
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, створювати таку стратегію діяльності, яка б допомогла залучити та
утримати споживача, що і забезпечує інноваційна інформатизація готельного
бізнесу.
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Скрипник A. I., викладач
Торговeльно-eкономiчного колeджy
КНТEУ
м. Київ, Укрaїнa
IНФОРМAЦIЙНI ТEХНОЛОГIЇ У ГОТEЛЬНОМУ ГОСПОДAРСТВI,
ЯК ВAГОМИЙ ЧИННИК ЗAБEЗПEЧEННЯ ЯКОСТI ОБСЛУГОВУВAННЯ
Нa eтaпi eкономiчного розвиткy в yмовaх глобaлiзaцiйних пeрeтворeнь,
готeльний бiзнeс в Укрaїнi потрeбyє пошyкy нових шляхiв розвиткy, нового
стaвлeння до зростaння рiвня конкyрeнтоспроможностi, якостi послyг, тeхнологiї
обслyговyвaння, профeсiйного рiвня прaцiвникiв пiдприємств цiєї сфeри. Зa тaких
yмов нaдзвичaйно вaжливого знaчeння нaбyвaє вмiння прaвильно iдeнтифiкyвaти
тa оцiнити стaн тa тeндeнцiї розвиткy готeльного бiзнeсy, як склaдової тyристичної
iнфрaстрyктyри тa iндyстрiї гостинностi з мeтою визнaчeння сyтнiсних
хaрaктeристик i особливостeй його фyнкцiонyвaння.
Сфeрa послyг є нaйбiльш динaмiчною тa вaжливою склaдовою свiтової
eкономiки, про що свiдчить стрiмкe збiльшeння чaстки послyг y свiтовомy
торговeльномy бaлaнсi в остaннi дeсятирiччя. В свою чeргy, в сфeрi послyг
готeльний бiзнeс покaзyє нeвпиннe зростaння тa yдосконaлeння свого
iнфрaстрyктyрного зaбeзпeчeння. Сyчaсний стaн ринкy готeльних послyг
хaрaктeризyється високим рiвнeм конкyрeнцiї, рiзномaнiтнiстю нaдaння видiв
основних i додaткових послyг, пiдвищeнням рiвня обслyговyвaння [1]. Сaмe
впровaджeння сyчaсних iнформaцiйних тeхнологiй дозволяє розширювaти
aсортимeнт послyг тa пiдвищyвaти рiвeнь їх якостi. В yмовaх сьогодeння
yкрaїнськa iндyстрiя гостинностi постyпово змiнює пaпeрово-рyчнi мeтоди роботи
нa зaстосyвaння aвтомaтизовaних iнформaцiйних тeхнологiй (IТ) yпрaвлiння
готeлeм, хочa донeдaвнa вонa знaходилaся в iзоляцiї вiд цих свiтових трeндiв.
Вкрaй вaжливим i вжe рeaльним фaктом для yспiшного розвиткy бiзнeсy для 60 %
готeлiв Укрaїни стaло впровaджeння aвтомaтизовaних iнформaцiйних тeхнологiй.
Нeобхiдними yмовaми для отримaння лiдeрствa, створeння конкyрeнтних пeрeвaг,
iснyвaння тa виживaння нa ринкy готeльних послyг, є використaння комп’ютeрних
мeрeж, Iнтeрнeтy тa IТ, зaстосyвaння нaскрiзної aвтомaтизaцiї всiх бiзнeс-процeсiв
готeлю [2]. Сeрeд тaких тeхнологiй вaгомого знaчeння мaють: додaвaння
пропyскної здaтностi iнформaцiйних систeм, пeрeхiд нa тeхнологiю “чiп i PIN”,
мобiльнi додaтки по бронювaнню, плaтiжнi систeми оплaти бeзпосeрeдньо з
мобiльних пристроїв клiєнтiв, пeрeхiд нa «хмaрнi» формaти готeльних сeрвiсiв по
взaємодiї з клiєнтaми, розрaхyнкiв тa бронювaння, токeнiзaцiя пристроїв з мeтою
пiдвищeння бeзпeки eлeктронних плaтeжiв тa бaгaто iнших.[1]
Впровaджeння iнформaцiйних тeхнологiй є одним iз основних фaкторiв
yспiшної дiяльностi зaсобiв розмiщeння, признaчeних для обслyговyвaння бiзнeс190
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тyристiв, – тобто тих, що приїжджaють по спрaвaх, y вiдряджeння, для yчaстi y
пeрeговорaх, нa конфeрeнцiї, симпозiyми, трeнiнги з питaнь розвиткy рiзних
гaлyзeй eкономiки. Зa eкспeртними оцiнкaми, всi прeдстaвники iндyстрiї дiлового
тyризмy впeвнeнi, що сyчaсний бiзнeс-готeль нe мислимий бeз високошвидкiсного,
бeздротового iнтeрнeтy, причомy достyп до нього повинeн бyти вiдкритий в yсiх
зaгaльнодостyпних мiсцях – рeсторaнi, холi, лобi i нaвiть в коридорi. В числi
нeобхiдних послyг нaзвaнi тaкож: нaявнiсть бізнес цeнтрy, оснaщeного сyчaсним
облaднaнням, можливiсть здiйснити оплaтy крeдитною кaртою, нaявнiсть сeйфa,
слyжби зaмовлeння i достaвки їжi в номeр, a тaкож додaткових eлeктричних
розeток, що дозволяють одночaсно зaряджaти ноyтбyк, смaртфон тa iншi пристрої
[3].
Впровaджeння
мyльтимeдiйних
мaркeтингових
систeм
пiдвищyє
eфeктивнiсть просyвaння готeльних послyг зa рaхyнок використaння бiльш
iнформaтивних тa нaочних зaсобiв вiдобрaжeння тa прийомy-пeрeдaчi
повiдомлeнь, a пiд’єднaння до глобaльних систeм бронювaння - пiдвищyє продaжi
зa рaхyнок виходy нa глобaльний ринок.
Впровaджeння сyчaсних iнформaцiйних тeхнологiй нe лишe полeгшyє роботy
пeрсонaлy готeлю, aлe й вiдiгрaють вaжливy роль в формyвaннi позитивного iмiджy
готeлю. Результати впровадження таких технологій на початкових етапах може не
були помітні, проте зaрaз спостeрiгaються тeндeнцiї поширeння тeхнологiй, якi
орiєнтовaнi нa тaкy прямy взaємодiю з госятми готeлiв. Готeльнi iнформaцiйнi
тeхнологiї динaмiчно розвивaються, aктивно пристосовyючись до сyчaсних тредів
y пiдприємницькiй дiяльностi в yмовaх iнформaцiйного сyспiльствa. Розробляється
всe бiльшe додaткiв тa мeрeжeвих рiшeнь, зa допомогою яких готeльні
господарства aдaптyються до нових yмов вeдeння бiзнeсy. Сyб’єкти
пiдприємницької дiяльностi швидко оцiнили комeрцiйний потeнцiaл
інформаційних технологій, i eлeктронний бiзнeс пeрeтворився в один iз
прiоритeтних нaпрямiв дiяльностi.
Тaким чином, використaння сyчaсних iнформaцiйних тeхнологiй y дiяльностi
пiдприємств гостинностi є нeобхiдною yмовою втримaння конкyрeнтних позицiй
нa ринкy в yмовaх глобaльного iнформaцiйного сyспiльствa. Використaння
зaкордонного досвiдy з iнформaтизaцiї дiяльностi є одним iз шляхiв пiдвищeння
eфeктивностi yкрaїнських готeлiв.
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КОНЦЕПТ «ГОСТИННОСТІ» В ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
Здавна відомо, що українська земля має безліч мальовничих місць, пам'яток
архітектури та природних заповідників, а гостинність українців ще не залишала
байдужим жодного гостя.
Як зазначає Жайворонок В.В.: «гостинність – це народна традиція з любов’ю
та повагою приймати і частувати гостей; також готовність, бажання приймати
гостей і пригощати їх; сама церемонія гостинного приймання кого-небудь» [1; с.
151-152].
Гостинність – це складна система економічних, соціально-економічних та
економіко-екологічних відносин, що складаються у суспільстві та спрямовані на
виробництво продукту гостинності, його розподілу, обміну та споживання.
Вважається, що інститут гостинності є одним з найдавніших в історії
людської цивілізації. Проте зараз він перебуває на етапі відновлення, оскільки
досить довгий час люди були зайняті лише технологічним прогресом, і зовсім
забули про розвиток персональних рис.
Індустрія гостинності – це сфера людської життєдіяльності, що охоплює різні
галузі: готельний, ресторанний бізнес, туризм, рекреацію, розваги, екскурсійну
діяльність, проведення різних наукових заходів, тренінгів, майстер-класів та ін.
Хоча зелений туризм ще не набув належного розвитку в Україні, проте слід
зазначити, що однією з його переваг є саме гостинність. Гостинність – це стан душі,
це не просто важлива складова культури сім’ї, саме її прояви віддзеркалюють
суспільні процеси та спосіб життя людей у повсякденні.

192

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

Коли туристи приїжджають до будь-якого закладу готельного господарства,
окрім отримання базових послуг (розміщення та харчування), всі бажають
отримати належне обслуговування та почувати себе «як вдома». Але найчастіше,
навіть п’ятизіркові готелі, що надають безліч послуг, не можуть подарувати людині
ці почуття. Навпаки, тільки посилюється сум за домом, все здається їй наче чужим.
Саме агрооселі, гостьові будинки, садиби здатні надати людині те, чого вона
так потребує. Домашня кухня, невелика кількість персоналу, затишні номери, а
також зручне розташування в екологічній місцевості – це те, що допомагає людини
почуватися «як вдома».
Слід зауважити, що, для того щоб гостинність була реалізована на практиці
недостатньо тільки доброго ставлення до людей. Необхідне забезпечення
гостинності ресурсами, які допоможуть підвищити якість та позитивні враження
від одержання її послуг. Тому заклади готельного господарства зеленого туризму
мають як переваги, так і недоліки, над якими ще потрібно працювати.
Зокрема, поняття високої якості у господарів агроосель та туристів може
відрізнятися. Одним з факторів успіху є сталість якості обслуговування, якої інколи
важко досягти. Також слід зазначити, що українці ще не відкрили для себе зелений
туризм на 100%. Багато хто асоціює його лише з подорожжю до сільської
місцевості, яка ще досі співвідноситься у людей з відсутністю належних умов
розташування, оснащення, відсутністю якісного зв’язку та інтернету. Все це
скоріше стереотипно ототожнює зелений туризм з відвідуванням родичів у
сільській місцевості.
Безперечно, господарі агросадиб приділяють кожному туристу достатню
увагу, але гостинність, як таку, дуже важко прорекламувати.
Загалом зеленому туризму важко просувати свої послуги на туристичному
ринку, через відсутність коштів для реалізації рекламної діяльності. Тобто дуже
складно залучити більше потенційних туристів, якщо не має можливості розповісти
про той рівень гостинності, який вони можуть отримати, відвідавши агрооселю.
Наприклад, у Польщі держава допомагає агротуристичним господарствам
просувати себе на ринку: щорічно друкується значна кількість каталогів та
рекламних буклетів з агротуристичними послугами, які розроблені для всіх
територіальних рівнів.
Таким чином, можна сказати, що саме агрооселі можуть надати людині той
родинний затишок та гостинність, яку вона так шукає, проте ще потрібно
працювати над якістю обслуговування туристів. У ХХІ ст. створюються організації,
які сприяють розвитку українського зеленого туризму і, сподіваємось, що в
майбутньому саме він стане візитівкою нашої країни на міжнародному
туристичному ринку.
Список використаних джерел
1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. К:
Довіра, 2006. 703 с.
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викладач циклу дисциплін ресторанного
обслуговування
ГОСТИННІСТЬ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Термін "гостинність" був уведений європейськими експертами
конфедерації національних асоціацій готелів і ресторанів (ХОТ-РЕК), утвореної
у 1982 році. Гостинність з наукової точки зору визначає систему заходів і порядок
їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових,
господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх
завбачливого обслуговування наданням низки послуг.
Надання послуги, її проектування і сам процес обслуговування мають
кінцеву мету - прийняти гостя. Гість є найважливішою фігурою для готельного
закладу. Гість не залежить від нас, але ми залежимо від нього. Гість не заважає
роботі закладу, навпаки, є її сенсом і ціллю. Підприємство гостинності не робить
гостеві послугу, обслуговуючи його, а гість робить послугу, надаючи можливість
обслужити його. В очах готельєрів гість - це "король", а задоволення його потреб
є найважливішим завданням працівників індустрії гостинності. Іншими словами,
клієнт завжди правий!
Із розвитком людської цивілізації надання гостинних послуг людям, які з
різних причин опинилися поза домом (за межами "замкнутого підпростору"),
перетворювалося у професію для дедалі більшої кількості людей, поки не стало
справжньою індустрією. Згідно з тлумачним словником Вебстера, "індустрія
гостинності - це сфера підприємництва, що складається з таких видів
обслуговування, які ґрунтуються на принципах гостинності і характеризуються
щедрістю та доброзичливістю у ставленні до гостей".
Середовище
гостинності
визначається
зовнішніми
чинниками
(економічними, політичними, культурними і соціальними) та взаємодією
спеціалізованих чинників, таких як ресурси гостинності, індустрія гостинності,
професії гостинності тощо.
Гостинність на підприємствах готельного господарства виявляється через
комплекс послуг, яким притаманні певні споживчі властивості, що створюють
позитивний імідж підприємства. Позитивний імідж у сфері гостинності має
створюватися за допомогою всебічного використання ресурсів, комфортного
середовища, стратегії та концепції гостинності. Сукупна взаємодія умов
гостинності в єдиному технологічному процесі координується розробкою моделі
гостинності. Модель гостинності виявляється у взаємовідносинах у системі
«споживач - послуга - середовище гостинності» .
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Готельні послуги набувають нового статусу, критерієм їх якості стає
принцип гостинності.
Найважливішими відмінностями з надання послуг гостинності від
виробничих послуг є:
• поєднання корисного ефекту з процесом виробництва;
• результатом господарської діяльності є пропозиція і продаж послуг, які
мають комплексний (нематеріальний та матеріальний) характер;
• попит на послуги може мати нерівномірний та сезонний характер,
що спричиняє непропорційність між змінними та постійними витратами, яким у
структурі експлуатаційних витрат належить значна частка;
• єдність із джерелом трудової діяльності. У цьому випадку і продавець
послуг, і споживач є учасниками процесу обслуговування, а умови
обслуговування - відмітною особливістю підприємства
• індивідуальність та змінність якості (однакові послуги можуть виявлятися
на більш або менш високому рівні якості);
• продукт є невідчутним
• неодночасність процесів виробництва і споживання готельних послуг;
•обмежена можливість збереження послуг;
• взаємозалежність готельних послуг і мети подорожі;
• складність оцінювання послуги.
Основні правила готельного бізнесу :
Ми працюємо у сфері гостинності, тому абсолютно всі повинні її
випромінювати!
Ми сповідуємо командний стиль роботи, який вимагає від працівників
універсальності, гнучкості, різноманіття професійних навичок!
Ми дуже скрупульозно добираємо працівників!
Успішний менеджер повинен жити потребами готелю!
Не бійтеся конкуренції!
Отже гостинність - це основна складова готельного бізнесу.
Список використаних джерел
1.
Круль Г.Я. Теоретичні основи готельного господарства : підручник /
Г.Я.Круль // навчальні матеріали . – 2016. .
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Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ
Необхідними умовами хорошої роботи в готелі є : абсолютна чесність,
високий естетичний і моральний рівень, ввічливість, тактовність і витримка,
скромність, почуття власної гідності, одночасно з високою особистою культурою,
хороша пам’ять, швидка орієнтація і вміння приймати рішення, володіти
організаційними здібностями, любов до порядку, почуття солідарності.
Наведені якості та риси характеру абсолютно необхідні при роботі на любій
посаді в готелі, при цьому домінуючими якостями, якими повинні відрізнятись всі
без винятку працівники, що безпосередньо обслуговують мешканців готелю, є
доброзичливість, вміння зберігати постійну ввічливість, навіть у випадку
неможливості задовольнити бажання мешканців, що є справою найбільш важкою,
але все ж необхідною.
Важливо відмітити і деякі фізичні вимоги. Кандидат на працівника готелю
повинен мати міцне здоров’я, і не мати ніяких видимих фізичних недоліків. Він
повинен також проявляти турботу про свій зовнішній вигляд.
У зразкового працівника готелю повинно бути однакове ставлення до всіх
мешканців та відвідувачів. Це, звичайно, не виключає непомітного підкреслення
старанності в обслуговуванні постійних мешканців та відвідувачів, а також
виявлення особливої уваги до хворих, інвалідів та людей похилого віку.
Основні обов'язки працівників
Працівники зобов'язані:
 працювати чесно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження
керівника, додержуватись трудової дисципліни, дбайливо ставшись до
державного майна;
 вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для
продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам
виконувати їх трудові обов'язки;
 дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, а також на
території Міністерства;
 дотримуватись професійних обов'язків працівників МОЗ України, особливо
щодо етики поведінки державного службовця;
 проходити у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
 систематично підвищувати рівень професійних знань та кваліфікації;
 повинен мати відповідну професійну підготовку, володіти іноземними
мовами ;
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 в необхідному обсязі, додержуватись правил службового етикету.
Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та обслуговуванні
споживачів, повинен проходити медичне обстеження, результати якого
відображаються в особових медичних книжках. Особова медична книжка
пред’являється для контролю на вимогу представників установ державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Коло обов'язків, які виконує кожен працівник визначається посадовою
інструкцією, з якою він ознайомлюються під розписку.
Керівник служби прийому та обслуговування :
Обов'язки:
1.
Знати й дотримуватись порядку і норм роботи в СПО.
2.
Перевіряти своєчасну явку співробітників відділу прийому й
розміщення на робочі місця.
3.
Негайно повідомляти Керуючому про неявку на роботу співробітника
відділу.
4.
Контролювати перерви на сніданок, обід, вечерю співробітників
відділу,завжди звертати увагу на необхідну кількість співробітників для
обслуговування гостей.
5.
Стежити, щоб всі співробітники в зміні перебували на своїх місцях і
виконували свої обов'язки відповідно до їхньої посадової інструкції.
6.
Доповідати керівникові про всі виявлені порушення трудової
дисципліни співробітників відділу.
7.
Періодично проводити професійне навчання персоналу; навчати нових
прийнятих на роботу співробітників відділу
8.
Привітати кожного гостя дружньо і вічливо, по можливості виконуючи
всього його побажання; називати гостя по імені якнайчастіше; звертати увагу на
найменші деталі в проханнях гостей; передавати прохання гостей у потрібні
відділи.
9.
Відповідати на телефонні дзвінки чемно й доброзичливо, назвавши
своє ім'я й відділ.
10. Підтримувати чистоту й порядок на робочому місці
11. Стежити за своїм зовнішнім виглядом і манерами поведінки, особливо
при розмові з гостями; підтримувати свій професійний рівень.
12. При необхідності відвідувати заняття по навчанню персоналу;
виконувати інші функції за завданням Керівника.
13. Регулярно перевіряти список гостей, що прибувають і від'їжджають,
стежити за внутрішньо готельним статусом.
14. Регулярно перевіряти стан номерів, інформувати господарський відділ
про перенесені дати від'їзду.
15. Працювати в тісному контакті з іншими відділами.
16. При необхідності завжди бути готовим замінити співробітників відділу
прийому й розміщення.
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17. Постійно виконувати стандарти відповідно до вимог готелю стосовно
гостей і колег
18. Відповідно до плану навчання брати участь у програмі підвищення
кваліфікації. Діяти професійно в будь-який час.
Список використаних джерел
1. https://studfile.net/preview/5128291/page:3/
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ
Управління якістю обслуговування клієнтів – складний процес, який
охоплює організаційний, економічний, технологічний і соціальний напрями
діяльності готельного підприємства. За системним підходом управління якістю
обслуговування клієнтів – це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів,
принципів, методів і функцій управління, орієнтований на розроблення та
задоволення вимог щодо якості та зниження витрат на нього. Пріоритетним
завданням управління якістю є підвищення рівня задоволеності клієнтів, зниження
операційних витрат, забезпечення оперативності обслуговування, отримання
оптимального прибутку.
Деякі автори [1, 2, 3] розуміють якість, як властивості та характерні
особливості готельних послуг, які викликають задоволення клієнтів, як відсутність
недоліків, що посилює у клієнтів відчуття задоволення. Такий тип якісного
обслуговування передбачає збільшення витрат. Клієнти повинні бути готові
сплатити більше за додаткові й особливі готельні послуги.
Очікування клієнтів формуються на основі наявного досвіду та інформації,
що надходить каналами маркетингових комунікацій. Зважаючи на це, клієнти
обирають певне готельне підприємство і порівнюють своє враження з
очікуваннями. Якщо якість обслуговування не відповідає очікуванням, клієнти не
зацікавлені у готельних послугах, якщо відповідає і навіть перевищує, вони
можуть повторно звернутися до готельного підприємства. Клієнт завжди прагне до
визначеної ним відповідності між ціною готельних послуг і якістю
обслуговування.
В основу успіху сучасного готельного підприємства покладена
конкурентоспроможність його послуг, тобто співвідношення якості та ціни.
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Безумовно, на рівень конкурентоспроможності готельних послуг впливають інші
чинники, серед яких: реклама, PR-діяльність, бренд готелю, персональні продажі,
директ-маркетинг тощо. Однак позаопераційні чинники є свого роду призмою, яка
переломлює сприйняття вже втілених у послуги споживчих властивостей. Отже,
конкурентоспроможність закладається на стадії розроблення та надання послуг і
реалізується в процесі обслуговування клієнтів.
Не мала роль також відводиться впровадженню автоматизованих систем,
призначених для розв'язання функціональних задач сфери послуг, що підвищують
їх конкурентоспроможність.
ІТ-технології у готельному бізнесі допомагають не тільки надавати
послуги, а і є економічно доцільними, оскільки приносять готелю не тільки
додаткові доходи, а ще підвищують ефективність роботи і рівень сервісу для
гостей, проводять суворий фінансовий контроль.
Комплексний взаємозв'язок програмних модулів підвищує якість взаємодії
готельних служб і відділів шляхом автоматизації процесів планування, обліку і
управління основних напрямків діяльності готелю.
Можливість автоматизації обслуговування охоплює усі процеси
функціонування готелю і взаємин з гостями, враховуючи самі прискіпливі вимоги
і, разом з тим, приносячи у готель світову практику управління і контролю.[4]
Однак між філософією якості та прагненням до підвищення ефективності
усієї діяльності готелю немає суперечності. Навпаки, орієнтація на якість
обслуговування клієнтів відображає надійний шлях до досягнення та підтримання
високого прибутку. Отже, філософія якості не підміняє основ доцільності
функціонування готельного підприємства, а формує інший підхід до практичної
реалізації послуг. Готелі починають розглядати питання отримання прибутку з
позицій якості, конкурентоспроможності, тобто реалій ринкового середовища.
Отже, управління якістю обслуговування клієнтів – це сукупність заходів, що
здійснюються в процесі розроблення, виробництва, збуту готельних послуг з
метою забезпечення необхідного рівня їхньої якості та передбачають збалансовану
дію на усі показники діяльності готелю, враховуючи критерій прибутковості.
З огляду на вищевикладене, основними завданнями системи управління
якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства (СУЯОК) виокремлено:
- поліпшення економічного стану готелю;
- розширення ринків збуту готельних послуг;
- досягнення міжнародного рівня надання послуг;
- орієнтацію на задоволення вимог ринкових сегментів;
- освоєння нових готельних послуг;
- дотримання й покращення показників якості послуг;
- розвиток сервісу;
- моніторинг і попередження надання неякісних послуг.
Для допомоги готелям у створенні сучасних систем з управління якістю
були сформовані універсальні моделі, що визначають основні елементи системи
управління якістю послуг і методи ефективного досягнення цілей, які можна
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використовувати в готельному бізнесі з урахуванням особливостей конкретного
готелю, прийнятої технології обслуговування, специфіки готельних послуг. Серед
них варто виділити модель «п'ять М», розроблену відомим ученим Ф. Котлером,
«Петлю якості» Е. Деминга, прийняту за основу в міжнародних стандартах ISO
9000-9004, документи Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) [5, 6].
Національні законодавчі акти, нормативна документація і стандарти
безпосередньо регулюють управління процесами надання готельних послуг та
узаконюють чіткі вимоги до систем забезпечення якості.
Модель управління „П’ять М” передбачає, що якість послуг досягається
через ефективне управління усіма складовими обслуговування в готелі:
персоналом (МЕN), обладнанням (MACHINE), матеріалами (MATERIAL),
методами (METHOD) і навколишнім середовищем, мікрокліматом (MILIEU).
„Петля якості” прийнята за основу в міжнародних стандартах ISO 90009004 і характеризує етапи життєвого циклу послуги, серед яких маркетинг,
проектування послуги; матеріально-технічне забезпечення; підготовка
розроблення технологічного процесу обслуговування; надання готельного
продукту; контроль якості; реконструкція та експлуатація готельного фонду;
інфраструктура готелю; технічна допомога в обслуговуванні; підвищення
кваліфікації персоналу.[6]
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.
В усіх західних країнах багато готелів використовують низку концепцій
менеджменту якості, серед яких: система якості (Quality Management System),
загальне управління якістю (Total Quality Management), система забезпечення
якості (Quality Assurance System), управління якістю (Quality Control), повне
тотальне управління якістю та продуктивністю (Total Quality and Productivity
Management), менеджмент системи якості (Quality System Management) тощо.[3]
Індустрія гостинності є візитною карточкою України та показником її
соціально-культурного та економічного розвитку. Тому її розвиток є важливим
елементом інтеграції українського туристичного ринку в європейський бізнес і
культурне середовище.
Інноваційна модель розвитку сфери туризму передбачає збільшення
випуску нової продукції з кращими споживчими властивостями та успішну її
реалізацію на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення ступеня
збалансованості організаційно-економічного бізнес-середовища, раціональність
використання інвестиційних, кадрових, матеріально-технічних, маркетингових
ресурсів.
Для ефективного впровадження та застосування інновацій суб’єктам
індустрії гостинності необхідно проводити ефективне планування діяльності
загалом та планування інноваційної діяльності зокрема, що реалізується через
застосування стратегії інноваційного розвитку, яка дозволить ефективно
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реалізовувати послуги та бути конкурентоздатним у жорстких ринкових умовах
господарювання.
Система управління якістю готельних послуг повинна гарантувати
клієнтові задоволення його запитів під час обслуговування в готелі, на усіх його
етапах і у всіх ланках. Тому особливого значення набуває проблема розроблення
та практичного застосування внутрішніх стандартів готельного підприємства, які
визначають загальні складові якості надання готельних послуг.
Використання інноваційних напрямів розвитку індустрії гостинності
повинно відбуватись у комплексі, що дасть можливість ефективно розробляти та
впроваджувати інноваційні продукти, та в кінцевому результаті підвищувати
якість наданих послуг та збільшити результативність господарської діяльності
підприємства. Однак, вагомим чинником в умовах соціально-економічної
нестабільності при виборі інноваційного напряму розвитку підприємства є рівень
фінансової можливості підприємства. Підприємства, які відчувають брак
фінансових ресурсів, повинні вибирати той інноваційний напрям розвитку, який
потребує меншого обсягу фінансових затрат.
Незважаючи на широкий спектр прийнятих законодавчих актів і
нормативних матеріалів, пришвидшеного розвитку готельного бізнесу, якість
обслуговування в більшості вітчизняних готелів залишається незадовільною, а
ціни і тарифи наближаються до найвищого європейського рівня. Поясненням
цього є застарілість матеріально-технічної бази, брак коштів на її оновлення,
недостатній склад і професійний рівень персоналу, відсутність стандартів
обслуговування тощо. Ситуацію виходу на європейський ринок гальмує
відсутність методологічного комплексного підходу до формування системи
управління якістю готельних послуг і механізму регулювання тарифів в Україні.
Пропонована модель містить склад об’єктів, елементів, функцій і часових періодів
управління якістю готельних послуг, що відповідає системному, комплексному
підходу і рекомендується до застосування на вітчизняних підприємствах
гостинності.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ
РОБОТИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Поняття «якість послуги» дещо нове для України. Лексика цього поняття
формується за рахунок поєднання двох непростих базових економічних понять:
якість і послуга. Але стандарти якості продукції й послуг були прийняті в 1987
році Міжнародною організацією зі стандартів. У 1995 році в Пекіні Всесвітньою
Торговельною Організацією була прийнята генеральна угода з торгівлі в області
послуг (GAT). Водночас визначення якості послуги є достатньо складним.
Проте для формування ефективного управління підвищенням якості на
підприємстві принципово важливо і необхідно.
Сучасні складні економічні та політичні процеси в Україні не дозволяють
вітчизняним підприємствам у повній мірі боротися за розширення внутрішнього та
зовнішнього ринку збуту, і однією з причин такого становища є недостатньо якість
продукції.
Якість - одна зі складних економічних категорій, до якої звертаються у
випадку вибору механізму задоволення різноманітних потреб, при оцінці кінцевих
результатів виробничих процесів чи окремих їх операцій, при наданні послуг і
виборі стратегії розвитку, резервів підвищення ефективності [1].
Завдання підвищення якості послуг є довготерміновим і безперервним, тому
що їх рівень не може бути постійною величиною, але на кожному етапі якість
послуг має бути оптимальною, тобто максимально задовольняти потреби
споживача при економічно обґрунтованих витратах на її досягнення. В умовах
глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх сервісних підприємств,
тому що тільки послуга високої якості може бути конкурентоспроможною. Ця
проблема багатогранна й має політичний, соціальний, економічний, науковотехнічний та організаційний аспекти.
Якість послуг визначається технологічними вимогами до виконання
відповідної операції, часом очікування в черзі, комфортністю отримання послуги,
зручністю
інформаційного
обслуговування
клієнтів,
регіональними
характеристиками мережі обслуговування тощо. Усе це об'єднується загальною
назвою «рівень сервісу».
У сучасній економічній ситуації, якість - передумова для існування
підприємств та необхідна умова довгострокового їх виживання, яке відбувається
під впливом певних факторів.
Для оцінювання якості послуг у закладах ресторанного господарства
використовуються, як правило, такі показники [2-4].
202

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний ринок індустрії
туризму і сфери гостинності»

1. Показник, що характеризує якість праці обслуговуючого персоналу, який
передбачає:
– технологічність процесу обслуговування;
– етику;
– зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу;
– рівень професійної підготовки персоналу.
2. Показник, що характеризує якість продукції:
– відповідність асортименту продукції типу і класу закладу ресторанного
господарства;
– якість оформлення страв під час їх подання.
3. Показник, що характеризує рівень гостинності закладу:
– музичне обслуговування;
– умови відпочинку;
– інтер’єр зали;
– обладнання, столовий посуд, набори, столова білизна (стильова єдність);
– мікроклімат (шум, освітлення, температура, вібрація, вологість повітря);
– екологічність та безпека запропонованих послуг.
4. Показник, що характеризує естетичність:
– виразність дизайну;
– відповідність торговельних приміщень естетичним вимогам, стилю;
– оригінальність та гармонійність в оформленні торговельних приміщень.
5. Показник, що характеризує якість матеріальної бази підприємства:
– відповідність торговельних приміщень санітарно-гігієнічним вимогам;
– санітарний стан приміщень, столового посуду, наборів та білизни.
6. Ергономічні показники:
– гігієнічні;
– антропометричні;
– фізіологічні та психофізіологічні;
– психологічні .
Використовуючи міжнародний досвід необхідно відмітити, що для
підвищення якості послуг ресторанного бізнесу необхідно:
 запровадження програм лояльності, наприклад, дисконтна програма, що
передбачає нарахування дисконтних та накопичувальних знижок відвідувачам;
 мотивації праці;
 створення комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку,
забезпечення високоякісного дозвіллєвого обслуговування;
 виконання працівниками ресторану індивідуальних побажань гостей;
 акуратність при виконанні будь-якого виду робіт при обслуговуванні;
 постійний контроль і самоконтроль за якістю роботи;
 точний розподіл часу;
 професійна і соціальна компетентність.
Використання різноманітних методів управління забезпечує створення
замкнутого процесу, який розпочинається з визначення потреб ринку та їх
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задоволення і включає до себе всі фази постійного удосконалення
конкурентоспроможності послуг, котрі надаються.

якості

та
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викладач ресторанного обслуговування
ГОТЕЛІ ЯК СКЛАДОВА ПІДТРИМКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ
Світ не стоїть на місці, тому плин часу диктує свої вимоги для змін в
існуванні суспільства. Впродовж своєї історії людство розвивалось та
вдосконалювалось в різних галузях своєї діяльності. З розвитком цивілізації
завжди існувало соціокультурне явище – волонтерство. Волонтер — це людина, яка
за власним бажанням готова витратити свої сили, час і талант на користь
суспільству або конкретній людині, не чекаючи винагороди1. Ці люди можуть
виконувати свою місію як в своїй країні, так і по всьому світу, де потрібна їх
допомога. Тому подорожі цих людей не пов’язані з бізнесом або туризмом з метою
курортного відпочинку. Навпаки, часто місце їх діяльності може бути позбавлене
комфортних умов та розвиненої інфраструктури довкілля. Тому, в цій роботі я
хотіла б торкнутись досить актуального питання в сьогоденні – створення умов для
підтримки і розвитку волонтерської діяльності.
Однією з основних складових створення умов для підтримки волонтерської
діяльності – це проживання і відпочинок клієнта-волонтера. Розвиток готельної
справи у світі здебільшого спрямований на бізнес-клієнта та на клієнта-туриста.
Пріоритетним розташуванням готелів для клієнтів цих категорій – це найчастіше
центри міст або позаміські зони відпочинку, курортів чи історичних пам’яток. Слід
зауважити, що таких клієнтів не приваблюють так звані «спальні райони» чи
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райони з проблемною інфраструктурою та транспортною розв’язкою. Але саме в
таких місцях часто і існують проблеми, які потребують участі волонтерів.
Волонтерський рух в Україні почав стрімко розвиватись порівняно
нещодавно. Люди ( найчастіше молодь, або люди пенсійного віку) подорожуючи,
намагаються в спілкуванні дарувати іншим людям радість та підтримку, надавати
свою фахову допомогу, не переслідуючи при цьому якісь матеріальні цілі. Зараз на
наших очах розгортаються страшні події, які лишать слід в історії, які несуть біду
і горе в тисячі родин. Війна на сході України, події з окупацією Криму, дітибіженці, військові, які бачили полон та смерть, фізичне та психологічне насильство
в сім’ях, покинуті діти, жертви булінгу, люди з інвалідністю, невиліковні хворі всі вони потребують реабілітації та підтримки. Країна зараз стоїть на порозі
великих реформ в освіті та медицині, але реформи неможливі без кваліфікованих
фахівців. Сьогодні увесь світ переживає пандемію через поширення небезпечного
вірусу. Трагічні наслідки ми спостерігаємо вже і в Україні – страх, хвороба, смерть.
Люди знаходяться на карантині в ізоляції, що в декого залишиться надовго
психологічною травмою. Серед волонтерів є фахівці в різних галузях, і вони готові
приїздити і виконувати свою місію навіть в складних і, часом, в небезпечних
умовах, надавати свою фахову підтримку там, де її недостатньо. За деякими
оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть участь понад 100
млн. осіб2. Варто зазначити, що тепер волонтерство не розглядається, як виключно
альтруїстичний намір воєвиявлення, все частіше воно розглядається, як засіб для
розвитку, соціалізації, спілкування, впливу та отримання нових знань, знайомств та
навичок. Люди поєднують волонтерську діяльність з подорожами та відпочинком.
Саме по собі волонтерство в тенденціях останніх років та подій у світі користується
значною підтримкою благодійних організацій та меценатів.
Надання готельних послуг клієнтам-волонтерам сьогодні є дійсно
актуальним питанням. Місією такого готелю може бути - надання можливості
людям знаходити насолоду від життя, ділитись добром з іншими, робити світ більш
відкритим і об’єднаним. Метою такого готелю може бути – задоволення потреб
клієнтів у проживанні, відпочинку, підтримці розвитку і діяльності їх
волонтерської місії. Концептуальні засади такого готелю будуть базуватись на ідеї
функціонування з урахуванням орієнтації спрямованого на клієнта, що займається
благодійною чи волонтерською діяльністю. Готель повинен запропонувати
додаткові послуги, якими може користуватись сам клієнт, а також
використовувати їх для виконання своєї волонтерської місії.
Особливостями такого готелю можуть бути:
- Створення готелю в районі, де поблизу знаходяться заклади, що потребують
волонтерської діяльності: лікарні, реабілітаційні центри, інтернати та спеціальні
заклади освіти, школи й дитячі садки…
- Співпраця готелю з медичними установами та закладами освіти (готель зможе
брати безпосередньо участь у координації волонтерів по потребах і запитах на їх
діяльність, а також така співпраця стане складовою реклами готелю).
- Співпраця готелю з благодійними організаціями та меценатами.
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- Комфортні умови для відпочинку клієнтів та умови здійснювати свою діяльність
користуючись додатковими послугами готелю, наприклад:
кімнати для релаксації та зони для відпочинку;
бібліотека та якісні комп’ютерні послуги;
облаштовані інтерактивними технологіями приміщення для поєднання
організації дозвілля та місії клієнтів-волонтерів;
можливість отримувати консультації психолога, медичних та педагогічних
фахівців;
конференц-зала для організації тематичних конференцій для клієнтів готелю,
що пов’язані однією місією;
створення на базі готелю творчих студій для роботи з дітьми та людей з
інвалідністю (наприклад, студія вивчення іноземних мов, студія рукоділля і
творчості, студія вивчення комп’ютерної грамотності, тощо) де волонтери можуть
здійснювати свою діяльність, а готель – надаватиме послуги. Перед тим, як клієнт
почне працювати з дітьми на території готелю, його особа повинна перевірятись,
встановлюючи, до якої офіційної організації він належить та яку місію в Україні
призначений виконувати. Групи дітей шкільного або дошкільного віку зможуть
відвідувати студії за попереднім записом (бронюванням) та в супроводі
відповідального дорослого та клієнта-волонтера, який здійснюватиме свою
діяльність.
Отже, волонтер – це не тільки доброчинна справа, але і потреба у спілкуванні
та подорожах. В більшості волонтери – це люди молодого віку, які не обмежені
певною прив’язаністю до чогось (сім’ї, роботи….), а також, людей похилого віку,
які вже не працюють але мають вільний час, бажання бути активними, а також
людей з обмеженими фізичними можливостями (люди з інвалідністю), які можуть
проявити свої можливості у спілкуванні з іншими людьми. Ці люди найбільше
прагнуть поєднати відпочинок, працю, спілкування і подорожі. Клієнт, який є
волонтером, що виконує свою місію, серед готелів надасть перевагу саме закладу,
який залучений до цієї тематики та надає нетипові для інших готелів послуги, що
спрямовані на підтримку їх місії. Створення зручних умов для проживання і
відпочинку волонтерів стає важливою складовою для підтримки волонтерської
діяльності.
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА СТАНДАРТИ СПІЛКУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ З
ГОСТЯМИ ГОТЕЛЮ
Готельне господарство - це зростаюча туристична галузь, в якій якість
надання послуги багато в чому залежить від культури поведінки персоналу готелів,
характеру взаємодії персоналу готелів і гостей, їх професійної підготовки.
Якість надання послуги є найважливішим складовим культури
обслуговування. Під якістю надання послуги розуміється сукупність властивостей,
які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби клієнтів.
Актуальність теми полягає в тому, щоб показати значущу роль професійної
підготовки персоналу в готельному підприємстві. Адже, в гострій конкурентній
боротьбі переможе саме те підприємство, на якому створено всі необхідні умови
для високої культури обслуговування.
Спілкування з клієнтом - ключ до його серця. Якість пропонованих послуг
може надати менший вплив на враження про фірму, ніж процес спілкування
представників готелю з клієнтом.
Професійна етика – це сукупність моральних норм, які визначають
ставлення людини до свого професійного боргу. Моральні якості працівника
розглядаються як один з основних елементів його професійної придатності.
Справжній професіоналізм спирається на такі моральні норми, як борг, чесність,
вимогливість до себе і колег, відповідальність за результати своєї праці.
У готельному бізнесі вмінню спілкуватися з клієнтами приділяється особлива
увага. Гідність і скромність – обов'язкові для готельного працівника риси людської
вдачі. Якщо скромність вимагає стриманості і такту в спілкуванні, то дисципліна –
відчуття відповідальності за доручену ділянку роботи.
Весь персонал, в першу чергу ті працівники, які постійно спілкуються з
клієнтами, проходять спеціальне навчання: персонал вчать, як спілкуватися з
різними клієнтами, говорити по телефону, вислуховувати скарги тощо. Окремо для
кожної категорії персоналу (для служби прийому, барменів, офіціантів)
розробляються докладні інструкції, в яких поетапно описана їхня робота
(наприклад, підійти, посміхнутися, привітатися, запропонувати напої тощо.). Із
загальних правил для персоналу виділимо найважливіші:

працівник готелю повинен бути завжди готовий надати клієнту послугу
тоді, коли ця послуга потрібна клієнтові, а не тоді, коли це зручно працівникові;

працівник повинен демонструвати позитивне ставлення до клієнта:
показувати повагу, вести бесіду бездоганно чемно, дружелюбним тоном, ні в якому
разі не підвищуючи голосу, не виявляти свого незадоволення, якщо, наприклад,
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клієнт приходить в самому кінці його робочого дня, зберігати витримку зі
нісенітними, агресивними, нетямущими, п'яними клієнтами, всіляко
демонструвати клієнтові, що співробітник стурбований його проблемою;

працівник готелю повинен посміхатися клієнту, підтримувати
позитивний контакт очима. У розмові з гостями використовувати відповідні фрази
(«доброго ранку»; «звичайно, я із задоволенням зроблю це» тощо);

потрібно вміти тактовно інформувати клієнта і повідомляти йому
навіть неприємні новини, наприклад про те, що клієнт повинен доплатити деяку
суму;

жоден працівник готелю не має права сперечатися з гостем, навіть по
дурницях; якщо клієнт повідомляє що-небудь працівникові, то останній повинен
продемонструвати максимальне бажання зрозуміти клієнта, кивати головою,
вставляти слова «зрозуміло», «добре», а якщо йому не дуже зрозуміле бажання
клієнта, то задавати питання типу «якщо я вас правильно зрозумів, ви хочете ...».
Проблеми клієнта потрібно вирішувати швидко і невідкладно. Працівник
готелю повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше заспокоїти гостя.
Якщо працівник не може сам вирішити проблему, він повинен направити клієнта
(а краще супроводити його) до менеджера, який здатний вирішити питання.
Протягом 20 хвилин слід зателефонувати і переконатися, що проблема вирішена, а
гість задоволений. Потрібно зробити все можливе, щоб надалі не втратити гостя як
клієнта.
Необхідно забезпечити абсолютну надійність виконання побажань клієнта,
особливо таких, як побудка у бажаний час.
Існують і певні стандарти гостинності, яким повинні слідувати працівники
готелю, зокрема: запам'ятовувати імена гостей, їх звички, улюблені напої; по
можливості приділяти всім клієнтам однакову увагу, так як всі клієнти рівні
незалежно від їх зовнішнього вигляду; пам'ятати правила: гість завжди правий,
гість завжди повинен бути задоволений; гість є найважливішим особою в готелі
незалежно від того, чи присутній він особисто, звертається письмово або по
телефону; гість є живою людиною зі своїми забобонами і помилками, а не
предметом сухої статистики; гість є невід'ємною частиною бізнесу, а не
сторонньою особою. Він є головною причиною, задля якої трудиться весь
персонал.
Не можна:

показувати клієнту, подобається він чи ні;

читати клієнту моралі;

розпитувати гостя про особисте життя;

прислухатися до розмов клієнтів;

висловлювати свою думку без відповідної пропозиції клієнта;

обговорювати з клієнтами питання політики і релігії;

лаятися з колегами в присутності клієнтів;

показувати своє несхвалення нетверезому клієнтові;

розмовляти з колегою, коли клієнт чекає.
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Мова персоналу повинна бути красивою як при спілкуванні з клієнтом
особисто, так і в листах і по телефону. І.Ю.Ляпіна розглядає наступні правила, які
персонал готелю повинен враховувати при обслуговуванні своїх клієнтів:

немає кращого рекламного агента, чим задоволений гість;

гість ніколи не помічає, що ви для нього зробили, але чудово бачить,
що ви не зробили для нього;

потрібно багато часу, щоб завоювати довіру гостя, але дуже мало, щоб
її втратити;

не гість повинен пристосовуватися до персоналу, а персонал до нього;

гість не може вам заважати, він – мета вашої роботи. Не ви надаєте
послугу, даючи роз'яснення, а він вам тим, що звернувся до вас;

ваша робота полягає в задоволенні бажань гостей;

обслуговування гостя – справа кожного співробітника готелю;

ви не повинні показувати розчарування, якщо гість не зупинився у
вашому готелі: ви повинні бути до нього ввічливим у будь-якому випадку, щоб в
майбутньому він захотів до вас повернутися.
Неприпустимі спроби вимагання персоналом чайових. Так, прямим
кандидатом на звільнення може стати носій, що вимагає плату за виконання своїх
прямих обов'язків – переноску речей постояльців. У покоївок іноді виникає спокуса
прихопити дещо з номера.
Співробітник повинен бути максимально поінформований про готель, його
послуги, розташування служб, процедури замовлення, меню в ресторані тощо, щоб
відповісти на питання гостей. Про діяльність готелю слід говорити тільки
позитивно і підкреслювати переваги свого готелю перед конкурентами.
Дотримання персоналом правил спілкування з клієнтом є ключовим фактором у
створенні психологічно комфортної для гостя атмосфери і впливає на збільшення
числа постійних клієнтів.
Створити сприятливе середовище для роботи допоможе гасло: «Ми леді і
джентльмени, які обслуговують інших леді та джентльменів»; він породжує
гордість за свою професію.
Одним з атрибутів, що дозволяють судити про якість готелю, є зовнішній
вигляд обслуговуючого персоналу. Готель, працівники якої мають свій фірмовий
одяг, об'єднаний фасоном, кольором, обробкою і відмітними знаками, залишає
приємне враження у клієнта. Уніформа повинна бути бездоганною, взуття
начищеним, на беджі повинні бути чітко написані ім'я та прізвище працівника.
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ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ПРИВАБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах глобальної фінансової кризи, розвитку ринкового
господарства визначальним фактором іміджу та конкурентоспроможність
підприємств є співвідношення «ціна - якість». Ринок готельного господарства в
Україні характеризується зростанням пропозиції але водночас скороченням попиту
на послуги розміщення, що посилює конкуренцію в галузі. Особливу актуальність
набуває проблема забезпечення відповідного рівня якості послуг підприємств
індустрії гостинності за умови недостатнього досвіду її розвитку в Україні. При
тому велике значення надається покращанню якості надання послуг відповідно до
міжнародних вимог і стандартів. Тому одним з найважливіших напрямків є
формування стратегічних конкурентних переваг та забезпечення готельної
індустрії послугами більш високої якості. Взаємодія споживача і виконавця, при
наданні послуг, робить важливим споживчу думку або оцінку результату і якості
послуг. Причому, споживач бере активну участь в процесі надання послуги і може
впливати на якість кінцевої продукції відповідно до своїх побажань і вимог. З цього
логічно виходить наступна особливість готельних послуг – мінливість якості.
Готельні послуги відрізняються мінливістю. Тобто їх якість залежить від того,
наскільки кваліфікований і мотивований персонал надає цей продукт, також в
якому настрої споживач і за яких умов проходить виробництво і надання послуг.
Також,
послуги найчастіше сприймаються в комплексі з іншими, що
ускладнює можливість контролювати їх якість. Тим часом, якість послуги - один з
головних факторів успішної конкуренції на ринку послуг.
Ще одна особливість готельних послуг – це їх неосяжність. Тобто їх
неможливо оцінити ні до ні після надання, вони існують тільки в процесі їх надання
та споживання. Послуга не має фізичного агрегатного стану як товари в магазині.
Послуга виступає як обіцянка чи договір, що передбачає високу довіру між тим хто
її надає і тим хто споживає. Це визначає завдання для готельних підприємств –
зробити так щоб клієнт мав довіру до підприємства, що в подальшому буде
посилювати відчутність виробленої послуги та збільшення лояльності гостей саме
до цього закладу розміщення.
Якість послуг - це відповідність наданих послуг
очікуваним
або
встановленим стандартам. Таким чином, стандарти, їхня реальна форма і зміст є
критерієм якості обслуговування у готелі. Критерій оцінки якості наданої послуги
для споживача - це ступінь його задоволення, тобто відповідність отриманого та
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очікуваного. Критерій ступені задоволення клієнта - це бажання повернутися ще
раз і порадити це зробити своїм друзям і знайомим.
Для ефективного забезпечення якості і конкурентоспроможності послуг
готелю актуальною проблемою є управління проектуванням і контролем їх якості.
При цьому ключову роль має не лише виявлення внутрішніх причин, але і вивчення
потреб клієнтів, а також способи задоволення даних потреб [1].
Якість готельної послуги - це дотримання певних єдиних стандартів і
задоволення очікувань споживача щодо складу та властивостей цієї послуги, що в
сумі задовольняє індивідуальних потреб гостя в проживанні, харчуванні та інше
обслуговуванні в межах готелю. Тобто оцінка готелю гостем складається з оцінки
всіх наданих послуг за час проживання. В такому випадку робити ухил в якість чогось
одного буде не правильним оскільки враження можуть бути змінені в поганий бік
у випадку неякісного обслуговування під час суміжних додаткових послуг. Споживач
завжди буде обирати місце де якість товару чи послуг будуть задовольняти його
потреби.
Отже якість надання послуг – це складний, важко регульований але важливий
аспект сучасного готельного господарства. Приймаючи до уваги, що сам продукт
готельного господарства є нетиповим в порівнянні зі звичайними товарами, з якими
ми кожного дня зустрічаємося в побуті, для
його
виробництва
потрібні
спеціальні умови, та кожного разу одна й та сама послуга подається індивідуально
для кожного, стандартизація якості та її підтримка і контроль є важливою
складовою успішного розвитку як одного суб’єкту готельного господарства
України так і всього ринку в цілому.
Оскільки зараз в світі розвивається міжнародний туризм, то існують певні
стандарти якості на міжнародному рівні розроблені Всесвітньою Туристичною
Організацією, що регулюють і полегшують співпрацю між туроператорами та
корпоративними партнерами з готелями по всьому світі. Так як при переговорах це
дає впевненість в якості наданих послуг, а наявність сертифіката, що виданий
авторитетним органом, збільшує впевненість в підприємстві готельного
господарства. Клієнт повинний бути впевнений, що якість послуг, які йому
пропонуються, відповідає його потребам. В сучасних реаліях українського ринку
якість готельних послуг перейшла з рівня другорядного до рівня важливого і
необхідного.
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ОСНОВНІ ГРУПИ ВИМОГ ДО ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ
Готельні служби залежно від близькості контакту з гостем розташовані на
двох рівнях (Рис. 2.1). На першому рівні служби, персонал яких безпосередньо
контактує з гостем (контактні служби), на другому - служби, персонал яких
практично не контактує з гостем (не контактні служби).
В готельній індустрії таке розмежування служб дуже важливе, оскільки
впливає на вимоги, що ставляться до персоналу. Найважливішими із них до
працівників контактних служб є:
· наявність спеціальної освіти і досвід роботи у даній сфері.
· охайний і привабливий зовнішній вигляд (відповідна зачіска, манікюр,
макіяж, одяг, прикраси та ін.);
· бездоганна манера поведінки;
· знання етики і психології спілкування;
· комунікабельність;
· знання іноземних мов;
· обмеження віку (наприклад, для портьє з прийому - вік до 30 років).

Рис. 1 Розподіл готельних служб залежно від ступеня контакту з клієнтом
Кожна служба має свої особливості функціонування, але їхня робота
взаємопов'язана між собою і мають одну мету - «задовольнити клієнта».
Культура обслуговування – невід'ємна часто загальної культури суспільства.
І її слід розглядати як певний рівень розвитку (ступінь досконалості) процесу
обслуговування, що одержує вираження в психологічних, етичних, естетичних,
організаційно – технічних та інших аспектах. У готелях всі ці аспекти
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взаємопов'язані і взаємозалежні. Культура обслуговування виробляється кожним
готелем. У одному готелі вона може бути дуже низькою, в іншого ж досить
високою. Прояв високої культури обслуговування визначається через поводження
персоналу, який чітко знає, як діяти в будь-якій ситуації і що від нього очікують
клієнти і керівництво, а також тим, що висока культура робить усіх працівників
цілеспрямованими і змушує з повагою ставитися до свого готелю.
Культура обслуговування – це комплексне поняття, складовими якого є:
· безпека і екологічність при обслуговуванні;
· естетика інтер'єру, створення комфортних умов обслуговування;
· знання психологічних особливостей особистості та процесу
обслуговування;
· знання та дотримання персоналом естетичних норм обслуговування;
· знання та дотримання персоналом, встановлюють порядок і черговість
обслуговування гостей.
Таким чином, однією з складових культури обслуговування є культура
поведінки персоналу. Говорячи про культуру поведінки працівників сфери
готельного сервісу, виділяють дві сторони: контакти з гостем і контакти з
персоналом, які мають на увазі в першу чергу організацію проживання і
найголовніше - спілкування з гостем. Незалежно від інтер'єру і умов готелю вкрай
важливим залишаються рівень обслуговування і спілкування з гостем.
Метою обслуговуючого персоналу є створення відкритої, дружньої
атмосфери. Гості та співробітники повинні будувати свої відносини на взаємній
повазі, стаючи рівноправними діловими партнерами.
Гість – не та людина, з яким слід сперечатися, або якому слід доводити, хто
сильніший.
Культура поведінки готельного працівника включає в себе всі сторони
зовнішньої і внутрішньої культури людини, а саме: правила обходження та
звернення, вміння правильно висловлювати свої думки, дотримуватися мовного
етикету.
Тактовна поведінка готельних працівників складається з ряду факторів.
Головний з них – це вміння не помічати помилок і недоліків у поведінці гостей, не
акцентувати на них увагу, чи не проявляти зайвої цікавості до їх одягу, звичаїв,
традицій.
Не можна показувати гостю, чи подобається він тобі чи ні, робити непотрібні
зауваження, читати моралі, висловлювати різні претензії, розпитувати гостей про
їхнє особисте життя.
Необхідно вести себе тактовно і по відношенню до відвідувачів гостей - не
можна розпитувати їх про мету візиту, а також заходити в номер без дозволу
проживаючого .
Культура поведінки і спілкування пов'язані і з поняттям культури мовлення.
Готельному працівникові необхідно вміти грамотно, ясно викладати свої думки
Гість з першого кроку при вході в готель і до самого від'їзду з неї повинен відчувати
повагу до себе.
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При виїзді з готелю повинні обов'язково побажати гостю доброго шляху і
запросити знову, відвідати готель.
Вимоги до уніформи обслуговуючого персоналу готелі. Персонал усіх
категорій готелів, вступає в контакт з проживаючими, повинен носити фірмовий
одяг, у ряді випадків включає особистий значок з зазначенням імені та прізвища.
Форма повинна бути завжди чистою і в хорошому стані.
У готельних комплексах будь категорії повинні бути створені окремі умови
для відпочинку і харчування персоналу. Обсяг таких умов повинен відповідати
чисельності персоналу. Чисельність персоналу в службах залежить від розмірів
готельного комплексу та обсягів обслуговування .
Поведінка персоналу готелів в екстремальних умовах. Обслуговуючий
персонал готелю повинен знати, як поводитися в екстремальних ситуаціях. До
екстремальних ситуацій відносяться: пожежі, землетрусу, повінь, урагани, смерчі і
т.д., якщо вони стосуються готелю. Також персоналу слід враховувати розробку
заходів з поведінки в медичних нещасних випадках. Заходи для екстремальних
ситуацій повинні регулярно опрацьовуватися в разі непередбаченої ситуації. Члени
персоналу, які діють в таких ситуаціях швидко, і вміло, можуть допомогти
запобігти паніці і уникнути шкоди, пошкоджень і жертв.
Черговий адміністратор повинен очолити командний центр в разі
непередбачених обставин, викликаючи працівників внутрішньої охорони або
місцеву міліцію, як визначено адміністрацією. Деякі готелі встановлюють
спеціальний широкої дії телефонний номер для гостей і персоналу, який
використовується, в таких екстремальних ситуаціях. Цей номер управляється
оператором і можливо використовувати його також в цілях безпеки для негайного
зв'язку між працівниками у разі виконання їх обов'язків в екстремальних ситуаціях.
Медичні нещасні випадки. Готелі стикаються з серйозними захворюваннями,
ушкодженнями і навіть смертю серед гостей і працівників. У цьому разі персонал
має бути готовим правильно себе вести. Персонал головним чином забезпечує
координуючу функцію в таких випадках. Багато готелів мають список місцевих
поліклінік, лікарень, що дають гостям свободу вибору. Готель повинен розробити
механізм отримання консультацій по телефону про хвороби, госпіталізації або
смерті гостя. Забезпечення пожежної безпеки готелю покладається на їх керівників
або уповноважених осіб. На підприємствах з чисельністю працюючих 50 і більше
чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна
комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони
праці.
Отже, кожна служба має свої особливості функціонування, але їхня робота
взаємопов'язана між собою і мають одну мету - «задовольнити клієнта».
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИМИ
ГОСПОДАРСТВАМИ
Готельну індустрію недаремно вважають однією із найважливіших складових
секторів інфраструктури туризму, оскільки коли немає готелів для розміщення туристів
– немає й самого туризму. Швидкі темпи її розвитку потребують постійної системи
вдосконалення управління готельними закладами, особливо це актуально у самому
готельному продукті. Сьогодні він формується на основі високих технологій для
задоволення потреб різних категорій споживачів. Ця істинна та жорстка потреба
економіки будь-якого туристичного регіону чи країни орієнтована на отримання
постійних та високих доходів суб'єктами готельної індустрії від надання спектра
готельних послуг. Варто зазначити, що ефективність від функціонування готельних підприємств отримує й держава у вигляді постійних надходжень податків та зборів.
На конкурентному ринку послуг гостинності прагнення підприємств до
отримання найбільшого прибутку та зростаюча платоспроможність споживачів послуг
спонукають підприємства готельного бізнесу надати не лише проживання та харчування,
а й розширити обсяг додаткових і супутніх послуг. Це збагачує зміст поняття "готельний
бізнес", розширює сферу діяльності готельних підприємств, що надають послуги, і
власного виробництва, і суміжних галузей [1]. Окрім цього, готельний бізнес є складним
багатофункціональним видом діяльності, соціальним за своєю суттю [2, с. 3].
Отже, готельна індустрія сьогодні визначає зміст системи гостинності, під якою
варто розуміти комплекс галузей, основне завдання яких пов'язане з обслуговуванням
туристів під час їхнього перебування поза місцем постійного проживання. До неї, згідно
з визначеннями провідних спеціалістів, належать готельний і ресторанний бізнес,
підприємства транспортного обслуговування, своєрідні розваги. Готельна сфера в
структурі індустрії гостинності виконує ключові функції, оскільки пропонує
відвідувачам комплекс послуг, у формуванні та реалізації яких беруть участь усі
сектори й елементи індустрії гостинності [1]. Тому серед головних тенденцій сучасного
розвитку індустрії гостинності можна виділити [3, с. 28; 6, 7]:
1. Запровадження високих стандартів обслуговування у сфері національної
гостинності, пов'язане із створенням традиційних для світової готельної індустрії
корпоративних форм – міжнародних готельних ланцюгів [3, с. 227].
2. Поглиблення спеціалізації та диверсифікації готельних послуг [5].
3. Утворення значних за розмірами корпоративних форм – готельних ланцюгів, які
стають транснаціональними компаніями [3].
4. Розвиток різноманітних типів готельних закладів, що потребує наскрізного
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моніторингу та прийняття управлінських рішень на макро- та мікрорівні [4].
5. Широке використання наукового менеджменту організації та управління
готельним бізнесом [3].
6. Розвиток мережі невеликих готельних підприємств, зорієнтованих на конкретний
сегмент ринку [3].
7. Зростання пропозиції та одночасно скорочення попиту на готельні послуги, що
призводить до посилення конкуренції [4]. Таким чином, сучасні тенденції розвитку
індустрії готельних комплексів.
8.Широке використання наукового менеджменту організації та управління
готельним бізнесом [3].
Особливістю сучасного готельного обслуговування є децентралізація реалізації
послуг. Великі готельні об'єднання формують спеціалізовані ланки для реалізації
основних послуг. Тому частина операцій у процесі обслуговування туристів (попередній
продаж, резервування місць та ін.) не належать до компетенції окремих ланок готельного
підприємства і зосереджені у спеціалізованих бюро подорожей або самому підприємстві.
Тому на якість обслуговування в готелях впливає діяльність посередницьких ланок, що
реалізують їхні основні послуги [10]. Основні чинники формування попиту на готельні
послуги представлено в табл.
Отже, доповнити зазначений зміст тим, що попит і пропозиція – це незмінні
постійно впливаючі чинники на діяльність готельних підприємств та формування
споживчих потреб. Якщо попит визначає потребу в певних готельних послугах, яка
підкріплюється платоспроможністю споживача, то пропозиція може мати мінливий
характер, який визначається дією таких факторів: рівнем оподаткування, територіальним
розміщенням готельного закладу та ступенем розвитку туризму в регіоні, доступністю
фінансових ресурсів, рівнем цін тощо.
Враховуючи особливості діяльності готельних підприємств, в основу його
побудови є бути покладено внутрішнє значення фінансово-економічних відносин та
управління ними, а також - базові принципи процесу управління діяльністю готельних підприємств: ефективність, безперервність функціонування, адекватність,
гнучкість, інноваційність, інтегрованість, збалансованість інтересів, об'єктивність
та цілісність, своєчасність прийняття рішення.
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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 шукати свій 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.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що 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.
Мета роботи – аналіз та дослідження ринку готельного господарства,
перспектив його розвитку та визначення впливу системи маркетингу та PRтехнологій у цій сфері, визначення основних тенденцій у розвитку маркетингу
через призму готельного продукту.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
 оцінка стану в Україні ринку готельних послуг;
 визначення основних маркетингових стратегій у вітчизняних готелях.
 аналіз всіх перспектив маркетингу та PR-технологій у готельному бізнесі.
Маркетинг готельного бізнесу, що розвивається із суттєвим запізненням
стосовно інших видів маркетингу, останнім часом набув значення соціального
явища.
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Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно
впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню туристичної
індустрії. На сферу туризму припадає близько 7% світових інвестицій, кожне 16-те
робоче місце, 11% світових споживацьких витрат тощо. Масштаб і стабільність
темпів зростання перетворюють туризм на одну з пріоритетних сфер діяльності.
Такі країни, як Єгипет, Греція, Турція, – яскравий приклад того, що саме
туристична галузь формує більшу частину національного багатства держави.
Визначення готельного маркетингу можна сформулювати таким чином:
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.
Готельний маркетинг націлений на вирішення таких завдань:
 обгрунтування необхідності надання послуг шляхом виявлення існуючого
або потенційного попиту;
 організацію дослідних робіт зі створення послуг, що відповідають потребам
споживачі;
 координація і планування надання послуг, збутової і фінансової діяльності
готелю;
 удосконалювання методів збуту і просування послуг на ринку;
 регулювання і напрямок усієї діяльності готелю для досягнення генеральних
цілей у сфері надання послуг.
Маркетингова діяльність готелю передбачає: вивчення кон'юнктури і
динаміки попиту надані готельні послуги; аналіз зміни цін на дані готельні послуги
та їхні замінювачі; прогноз зростання доходів споживачів і їхніх потреб у даних
послугах; використання реклами як головного інструмента нецінової боротьби з
конкуруючими готелями; стимулювання збуту готельних послуг (залучення
споживачів за допомогою надання пільг, розширення гарантованих прав
споживачів, організація лотерей і ін.); планування асортименту послуг з
урахуванням соціально-психологічних установок споживачів (громадської думки
про престижність проживання в даному готелі, придбанні даної послуги, коливань
моди);
Маркетингова діяльність закладів готельно-ресторанного бізнесу повинна
забезпечити:
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.
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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:
1. диверсифікувати послуги: додати до переліку наданих послуг ті, в яких у
клієнта виникає потреба;
2. активно використовувати інформаційні технології у просуванні закладу
(контекстна реклама, соціальні мережі, розробка та оптимізація офіційного
сайту закладу);
3. використовувати якісний менеджмент у процесі діяльності закладу;
4. розширювати мережу закладу (франшизи, партнерські угоди тощо);
5. 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.
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