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Олійник О. В., доктор юридичних наук,  

професор, 

директор ВСП «Київський торговельно- 

економічний фаховий коледж КНТЕУ», 

м. Київ, Україна 

 

ЯКІСНА ОСВІТА - СПІВПРАЦЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

 

Парадигма інноваційного розвитку будь-якої країни передбачає будівництво 

оптимальної моделі кооперації закладів фахової передвищої освіти (навчальних 

закладів), наукових установ і підприємств, вироблення алгоритму їх інтеграції та 

партнерства. Це зумовлено перш за все загостренням конкуренції на світових 

ринках товарів і послуг, посиленням боротьби за інтелектуальні ресурси, так 

званим полюванням за золотими головами. 

Проблема відтворення висококваліфікованих кадрів, які відповідають 

вимогам інноваційної економіки, виходить на перший план. У розвинених країнах 

світу великі корпорації вкладають значні ресурси у підготовку спеціалістів 

відповідної кількості та якості, формують систему  державно-приватного 

партнерства (закон) у сфері освіти, сприяють формуванню симбіозу освіти, науки і 

бізнесу.  

Питання адаптації професійної підготовки кадрів і, зокрема бізнес-освіти, 

щодо нових вимог сучасності вивчаються в багатьох країнах світу, зокрема щодо 

соціальної відповідальності бізнесу в галузі освіти та необхідності окремого 

часткового державно-приватного партнерства у даній сфері на реалізацію статті 5 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», де зазначається, що державна 

політика у сфері фахової передвищої освіти грунтується на принципах сприяння 

державно-приватному партнерству, а також запровадження механізмів 

стимулювання підприємств, установ, організацій усіх форм власності до надання 

першого робочого місця випускникам.  

Формування трудового потенціалу неможливе без участі роботодавців. Як 

свідчить аналіз даних, інтереси роботодавців переважно спрямовані на швидке 

отримання прибутків, а не вкладення інвестицій у підготовку кадрів. Посилення 

вимог стейкхолдерів до професійної компетентності випускників фахової 

передвищої освіти потребує створення та впровадження механізмів системного 

вивчення всіх галузей економіки. 

Важливим моментом під час підготовки студента до трудової діяльності є 

сподівання роботодавця. Наші уявлення про випускника чи роботодавця, якими б 

правильними вони не були, повсякчасно змінюються. А тому взаємодія з 

роботодавцем, дослідження тенденцій мінливого ринку, коригування спільних 

зусиль із підготовки студента є основними складовими роботи  циклових комісій 

та структурних підрозділів коледжу. 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

14 
 

Створення належних умов для забезпечення економіки якісними кадрами, 

формування творчої, креативної особистості з урахуванням її інтересів та 

здібностей неможливе сьогодні без формування нової системи відносин між 

закладом фахової передвищої освіти і стейкхолдерами. 

Роботодавці, бізнес-партнери повинні брати участь в оновленні змісту освіти, 

давати оцінку якості навчання, організовувати стажування педагогічних 

працівників, удосконалювати матеріально-технічну базу тощо. 

Програми соціального партнерства, спрямовані на досягнення політичної 

стабільності й соціального примирення в суспільстві. За розвиненої системи 

соціального партнерства існує чітка взаємообумовленість розвитку людського 

капіталу на мікро- та макрорівнях. Постійно зростають вимоги до вмінь і 

загального рівня компетентності, психологічних рис працівника. У цьому сенсі 

потрібне його навчання у межах системи освіти і безпосередньо на робочому місці 

(вступ до фаху, участь кожного працівника закладу в проходженні практики на 

підприємстві та вивченні інноваційних технологій). Світові корпорації витрачають 

від 2 до 20 % доходів на навчання співробітників (залежно від політики відносно 

навчання, розміру компанії та типу галузі). Мета соціального партнерства – 

досягнення загального блага в суспільстві зусиллями держави, роботодавців і 

найманих працівників через підвищення продуктивності праці, розвиток науково-

технічного прогресу, підвищення рівня життя. 

Специфіка змін в підготовці студентів полягає в зміщенні акценту на 

прикладний характер навчання, що, по суті, означає перехід до формування нової 

генерації господарників і керівників. Саме прикладне навчання сьогодні є однією з 

обов’язкових умов становлення цивілізованого ринку. 

Причини нерентабельності багатьох підприємств полягають не тільки в їх 

слабкому технічному оснащенні та низькій якості продукції, що випускається, але 

й у відсутності кадрів, підготовлених для роботи в нових господарських умовах.  

Це ставить перед навчальними закладами завдання: формування особистості, 

здатної до саморозвитку, підготовка такого фахівця, який був би схильним 

професійну діяльність здійснювати творчо, з позицій дослідника; ініціативного 

випускника, який забезпечував би капіталізацію інтелектуального потенціалу 

навчального закладу шляхом інноваційної і творчої діяльності. 

На систему підготовки студентів покладається надзвичайно важлива 

стратегічна функція: прищепити молодому поколінню розуміння важливості знань 

для своєчасної адаптації до технологічних і структурних трансформацій у 

суспільстві, до мінливості зовнішнього середовища. 

Основними перешкодами для ефективнішого розвитку якості системи  

освіти є:  

- обмеження реальної частки державних витрат на освіту;  

- брак цілеспрямованої інформації про сучасні потреби та вимоги (ринку 

праці та роботодавців),  
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- відсутність зв’язку з роботодавцями (створення лабораторій, ради 

роботодавців у закладі фахової передвищої освіти);  

- недостатній професійний рівень викладацького складу у сфері 

інноваційних методик, нових інформаційних технологій;  

- відсутність науково-дослідницької роботи (спільні конференції, майстер-

класів, залучення практиків тощо);  

- структурна і концептуальна невідповідність освіти існуючим реаліям;  

- нерозвинена система соціального партнерства у закладі. 

Актуальними завданнями щодо удосконалення співпраці зі стейкхолдерами 

є: 

1. Посилення роботи щодо професійної орієнтації молоді, здійснити заходи 

щодо підвищення соціального статусу фахового молодшого бакалавра у 

суспільстві. 

2. Налагодження прямих зв’язків коледжу з роботодавцями, що сприяє 

кращому розумінню щодо необхідності підтримки молодого фахівця в 

професійній сфері, у сфері соціальної адаптації та зменшенню розриву між 

закладом фахової передвищої освіти та підприємством та надає поштовх 

новим формам і методам співпраці з роботодавцями. 

3. Започаткування більш дієвої співпраці з виробництвом та бізнесом через 

створення та діяльність Ради роботодавців, формування синергетичного 

ефекту від науково-дослідної та освітньої діяльності, впливу 

представників підприємництва на узгодження навчальних планів, 

тематики курсових випускних робіт та працевлаштування випускників. 

4. Продовження впровадження під час навчання на останніх курсах 

елементів дуальної освіти, надаючи студентам індивідуальні графіки 

навчання за пропозиціями ради роботодавців та інших суб’єктів 

підприємництва. 

5. Створення, систематичне оновлення і поповнення бази даних 

підприємств, установ, організацій. 

6. Залучення стейкхолдерів до участі в освітньому процесі,  професіоналів-

практиків до науково-дослідницької діяльності. 

7. Проведення заходів щодо організації практичної діяльності студентів 

(майстер-класи, презентації практиків, тренінги та ін). 

8. Створення лабораторій за освітньо-професійними програмами, як центрів 

тяжіння бізнесу, технологій, своєрідних драйверів позитивних змін в 

економіці тощо. 
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Ведмідь Н. І., доктор економічних наук, 

професор кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу, Київського національного 

торговельно-економічного університету 

м. Київ, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ РЕПУТАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДОВІРУ 

УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

На сьогоднішній день  заклад освіти це вимогливий і конкурентноспроможний 

бізнес, однією з головних умов якого, є формування позитивної репутації яка 

залежить також значною мірою від співпраці зі стейкхолдерами. Співпраця 

повинна базуватися на принципах взаємоповаги, відкритості та довірчих відносин. 

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського 

національного торговельно-економічного університету співпрацює із такими 

групами стейкхолдерів, як підприємства- партнери, роботодавці та здобувачі вищої 

освіти.  

Ефективність взаємодії університету і стейкхолдерів значно зростає, коли 

партнери-робтотавці змінюють позицію сторонніх спостерігачів і виключно 

споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх процесів. 

Співпраця повинна відбуватися не тільки в освітньому процесі, а обов’язково в 

дослідницький, науковій та інноваційній діяльності.  

 
 

Серед аспектів співпраці з партнерами-підприємствами є залучення їх до 

активного впливу на зміст освітнього процесу, тобто участь у формуванні освітньо-

Зовнішні стейкголдери:

підприємства, 
партнери,роботодавці

держава

регіональні органи державної 
влади та органи місцевого 
самловрядування
школярі, абітурієнти та їх батьки, 
які знаходяться на стадії вибору 
ВНЗ

громадські організації та 
обєднання

Внутріхні стейкголдери:

здобувачі вищої освіти

науково-педагогічні працівники

замовники освітніх послуг 
(підприємства, організації, 
установи, фізичні особи)
фахівці-практики, які залучаютьс 
ядо освітнього процесу на 
освітньо-професійних програмах
навчально-допоміжний і 
адміністративно-управлінський 
персонал 
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професійних програм, навчальних планів, навчально-методичних матеріалів, 

спільні програми практичної підготовки фахівців в тому числі запровадження 

дуальної форми навчання, проблемні лекції та майстер-класи.  

 
В 2020 р.  в умовах пандемії факультетом ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу КНТЕУ було започатковано постійно діючу платформу- 

інтерактивний нетворкінг науковців і бізнесу. Тематика першої платформи була 

присвячена розвитку освіти в підготовці фахівців  готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу.  

Наступним важливим напрямком співпраці з підприємствами є залучення їх 

до активного впливу на практичну підготовку фахівців.  За ініціативи Кнуда Еріка 

Ларссона, Київським національним торговельно-економічним університетом було 

започатковано створення кулінарної команди студентів факультету, основна мета 

якої є підвищення практичних вмінь студентів і підготовка до участі у 

міжнародному кулінарному конкурсі, який відбудеться 2022 року в Люксембурзі. 

Також вагомим напрямком співпраці стейкохлдерів є проблемні лекції, 

майстер-класи та вебінари із залученням фахівців у сфері готельно-ресторанного та 

туристичного  бізнесу. Також у 2020 році було запроваджено освітньо- практичний 

проект «Hubspeakers»  в рамках якого фахівці в сфері ресторанно-готельного та 

туристичного бізнесу мали змогу поділитися зі здобувачами освіти своїми 

знаннями та досвідом. Слід зазначити, що до даного проекту було дуже активно 

залучено студентів університету і більшість спікерів були залучені саме ними.  

 Студенти - це доволі потужний ресурс, який повинні використовувати 

заклади освіти залучаючи їх до активного впливу на зміст освітнього процесу,  

участі у формуванні позитивного іміджу університету. Одним із важливих проектів 

який був започаткований ресторанно-готельного та туристичного бізнесу - це 

освітньо-рекламні проекти в соціальних мережах, челенджі до яких запрошувалися 

не тільки студенти факультету, а й школярі та всі бажаючі. Ще один важливий 

проект був започаткований в рамках викладання дисципліни «екскурсійна справа», 

де кожен студент мав змогу розробити свій віртуальний туристично-екскурсійний 

продукт місцями України. Зважаючи на те, що здобувачі освіти перебували на 

дистанційному навчанні знаходилися в різних містах проект набув всеукраїнського 

масштабу.  

Напрями співпраці з підприємствами-партнерами 
(роботодавцями):

• залучення до активного впливу на зміст освітнього процесу;

• участь у формуванні ОПП, навчальних планів та навчально-
методичних матеріалів;

• спільні програми практичної підготовки фахівців, в т.ч. 
запровадження дуальної форми навчанн;

• проблемні лекції та майстер-класи.
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Гура О.Л., к.е.н., доцент 

директор ВСП «Одеський торговельно- 

економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

м. Одеса, Україна 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

 

В умовах інтенсивного розвитку і реформування системи освіти України, 

ефективність освітньої організації залежить від грамотно вибудуваної взаємодії з 

стейкхолдерами. Тому однією з важливих умов підвищення ефективності 

освітнього процесу й підвищення якості підготовки майбутніх фахівців є 

налагодження співпраці закладів фахової передвищої освіти з різними групами 

стейкхолдерів. 

На сьогодні у вітчизняній практиці не існує єдиної думки щодо визначення 

поняття стейкхолдер, проте значна частина дослідників визначають стейкхолдерів 

як будь-яку групу або індивіда, які можуть впливати на діяльність освітньої 

установи як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі всередині 

організації чи в зовнішньому середовищі [1, с. 57]. 

Сучасні дослідники виділяють дві групи стейкхолдерів: зовнішні і внутрішні. 

До зовнішніх стейкхолдерів відносяться: держава (нормативно-правове 

регулювання, цифри прийому), органи влади і самоврядування регіону і 

муніципалітету, роботодавці, абітурієнти та їх батьки, освітні організації, 

громадські організації, зацікавлені у соціальному партнерстві. Внутрішніми 

стейкхолдерами ЗВО є: науково-педагогічні працівники, адміністративно-

управлінський апарат освітньої організації, студенти. 

Зовнішні стейкхолдери, які не можуть змінювати стратегічних орієнтирів та 

пріоритетів, але зацікавлені у високих результатах освітньої діяльності, зокрема:  

• роботодавці очікують кваліфікованих з достатнім рівнем практичної 

підготовки випускників; 

• вітчизняні та зарубіжні заклади вищої та фахової передвищої освіти 

прагнуть до реалізації цілей стратегічних партнерств, програм та проектів 

мобільності для науково-педагогічних працівників, молодих вчених та студентів;  

• інтереси органів державної влади пов’язані з приведенням мережі закладів 

вищої та фахової передвищої освіти у відповідність із потребами розвитку 

національної економіки та запитів ринку праці, прискоренням інтеграції України у 

міжнародний освітній простір [2]. 

Розглядаючи досвіт співпраці зарубіжних закладів освіти із зовнішніми 

стейкхолдерами слід навести приклад співпрацю колаборація компанії Siemens з 

Університетом Лінкольна (Велика Британія) та Трансильванським університетом 

(Румунія). Задля більш плідної та ефективної взаємодії корпорація розмістила свої 

штаб-квартири безпосередньо на базі університетських кампусів, що дає змогу 
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пристосовувати студентів до реальних потреб виробництва, залучати експертів 

компанії до викладацької діяльності, проводити конкурси, обирати стипендіатів, 

надавати консультаційні послуги, долучатися до спільної роботи з академією у 

R&D. За ініціативою Siemens магістратуру Університету Лінкольна доповнено 

новою програмою з відновлюваних джерел енергії (MSc Energy Renewables and 

Power), а сам університет за результатами колаборації визнано компанією 

Глобальним головним партнером [3, c. 10]. 

Разом із роботодавцями заклади фахової передвищої освіти можуть 

співпрацювати у напрямі організації тренінгів, зустрічей і виробничих практик; 

формуванні попиту на підготовку фахівців тощо.  

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету» (далі – ВСП «ОТЕФК КНТЕУ») має значний досвід організації 

співпраці із зовнішніми стейкхолдерами. Така співпраця реалізується, зокрема, у 

межах проведення щороку Ярмарку кар’єри, де студенти і випускники мають 

можливість ближче познайомитися з організаціями (серед організацій, які беруть 

участь у Ярмарку, – Південний офіс Держаудитслужби, АБ «Південний», АТ 

«Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», Головне управління ДФС в Одеській області, 

Департамент внутрішньої політики ОМР, Національна гвардія України, 

Департамент фінансів ОМР, ТОВ «Комерційне підприємства «Інтертелеком», ТОВ 

«АТБ-Маркет», ТОВ «Філіп Морріс сейлз енд дистріб’юшн», ТОВ «БАДМ») й 

отримати перший досвід спілкування з роботодавцями, дізнатися про умови 

стажування і працевлаштування, подати свої резюме в кадровий резерв компанії та 

пройти попередню співбесіду, ознайомитись із вимогами роботодавців, узяти 

участь у тематичних семінарах і майстер-класах. А роботодавці змогли поповнити 

базу кандидатів із числа студентів і випускників нашого закладу провести 

презентацію компанії, надати інформацію про можливі стажування та вакансії 

постійної й тимчасової роботи, провести попередню коротку співбесіду, показати 

свої переваги на ринку праці й поширити інформацію про компанію та асортимент 

послуг. Слід також зазначити, що 27 січня 2021 року коледж прийнято до Одеської 

обласної організації роботодавців, Співпраця із даною організацією дає змогу 

підвищить практичну підготовку студентів із забезпеченням формування 

конкурентоспроможних професійних компетентностей. 

На сьогоднішній день необхідність взаємодії фахівців галузі із закладами 

фахової передвищої освіти є дуже важливим. Це дає можливість закладу освіти 

організовувати круглі столи, тренінги, майстер-класи, івенти та викликати в 

здобувачів великий інтерес до навчання; фахівцю  –  можливість професійного 

розвитку і впливу на освітній процес із метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців. Протягом 2019-2021 року у ВСП «ОТЕФК КНТЕУ» були проведені 

наступні заходи із залучення фахівців: Харт Станислав, засновник інвестиційного 

клубу "Hart Club" – майстер-клас «Розумний інвестор»; Олена Обухівська 

менеджер з комунікацій Arricano Real Estate Plc –  майстер-клас «PR та 
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комунікаці»;  Антон Груй, начальник відділу моделювання Департаменту 

монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України – 

лекція «Макроекономічні моделі для монетарної політики в НБУ»;  Олена Орлова 

продюсер міських івентів, експерт з комунікацій – майстер-клас «Хайп як 

інструмент комунікацій»; Катерина Веремєєва PR директор, Watsons – майстер-

клас «PR sapiens: міфи та реальність» Трояновська Галина  керівник напрямку 

трудових ресурсів Південного ГРУ ПриватБанку – лекція «Як досягнути 

кар’єрного росту, якщо ти працюєш у Приват-банку» Орлова Н.Ф., провідний 

фахівець профорієнтації Одеського міського центру зайнятості – тренінг «Кроки до 

успіху: з чого будувати кар’єру» тощо. 

З огляду на те, що підготовка за освітньою програмою здобувача вищої освіти 

здійснюється насамперед для підготовки його, як конкурентоспроможного 

фахівця, важливим є думка роботодавців про випускників освітньої програми й 

рекомендації щодо її удосконалення. Саме роботодавці в певною мірою формують 

соціальне замовлення в тих чи інших фахівцях на регіональному рівні, визначають 

вимоги, яким вони мають відповідати. Однак, слід зазначити, що не всі роботодавці 

ознайомленні з вимогами й структурою освітньої програми, стандартами вищої 

освіти відповідної спеціальності, що ускладнює можливість внесення ними 

конструктивних пропозицій щодо мети, компетентностей та програмних 

результатів навчання. З іншої сторони, зазначимо, що рекомендації роботодавців є 

слушними в контексті визначення загальних вимог до випускника освітньої 

програми відповідно до вимог професії, змісту підготовки в сучасних умовах. Тому 

і пропозиції роботодавців як і фахівців галузі здебільшого стосуються того, що має 

знати й уміти випускник, на що зорієнтованим, які особистісно-професійні якості 

мають бути сформовані [4, c. 220]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що  взаємодія закладів фахової передвищої 

освіти із стейкхолдерами дозволяє посилювати навчальну і професійну мотивацію 

студентів, удосконалювати навчальні програми, інтегрувати діяльність циклових 

комісій, підвищувати кваліфікацію викладачів. Даний вид співпраці передбачає 

готовність працювати разом, розділяючи ресурси, ризики і відповідальність. Що 

стосується залучення роботодавців до процесів забезпечення якості, можна 

констатувати, що роботодавці безумовно, зацікавлені в підвищенні якості фахової 

передвищої освіти, оскільки вона впливає на якість випускників, які є їхніми 

майбутнім працівникам. Тож основною метою взаємодії зі стейкхолдерами є 

координація діяльності адміністрації закладу та зацікавлених сторін для 

сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості 

підготовки майбутніх випускників закладів фахової передвищої освіти. 
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РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ФОРМУВАННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

 

В сучасних умовах розвитку готельно-ресторанного бізнесу зростає інтерес до 

формування конкурентоспроможного фахівця сфери гостинності. Проблема 

полягає в тому, що для становлення фахівців галузі необхідно поєднувати 

теоретичні та практичні навики. Саме тому роль стейхолдерів у 

формуванні  конкурентоспроможного фахівця сфери гостинності є беззаперечно 

актуальною. 

Метою написання статті є визначення ролі стейкхолдерів у формуванні 

конкурентоспроможного фахівця сфери гостинності.  

Участь стейкхолдерів в роботі закладу фахової передвищої освіти 

прослідковується протягом усього терміну реалізації освітньо-професійної 

програми.  
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Стейкхолдери (англ. Stakeholders) - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні 

особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою 

залежать від неї або можуть впливати на її діяльність [1].  

Виходячи з визначення можна виділити наступні види діяльності 

стейкхолдерів:  

• Приймають участь у розробці освітньо-професійних програм;  

• Керують здобувачами освіти під час проходження практики;  

• Очолюють комісії по проведенню підсумкової атестації здобувачів освіти; 

• Сприяють працевлаштуванню випускників.  

Формування якісної освітньої програми – справа не проста. Якісне 

проєктування є запорукою належного функціонування будь-якого проєкту. Не є 

винятком і сфера фахової передвищої освіти. Не визначивши всі завдання освітньої 

програми та способи їх досягнення, не вдасться організувати ефективний освітній 

процес. 

Розробка освітньо-професійної програми в сучасних умовах це поєднання 

інтелектуального потенціалу власного колективу (творчої групи на чолі з гарантом 

освітньої програми) та практичного досвіду стейкхолдерів (роботодавців). Такий 

підхід допомогає виявити можливі недоліки в проєктуванні та врахувати реальні 

інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, підніме ефективність та 

конкурентоспроможність програми.  

Практика залучення стейкхолдерів до розроблення та впровадження освітньої 

програми є порівняно новою для закладів фахової передвищої освіти України та 

самих стейкхолдерів. Не зважаючи на це, заклади фахової передвищої освіти, у 

контексті сучасних вимог до організації освітнього процесу й відповідності 

критеріям акредитації освітніх програм, активно намагаються залучати різні групи 

стейкхолдерів. 

Однак, як свідчать результати дослідження, залучення різних груп 

стейкхолдерів до розроблення й удосконалення освітніх програм і освітнього 

процесу загалом, мають свої особливості й певні проблеми. З огляду на те, що 

підготовка за освітньою програмою здобувача освіти здійснюється насамперед для 

підготовки його, як конкурентоспроможного фахівця, важливим є думка 

роботодавців про випускників освітньої програми й рекомендації щодо її 

удосконалення. Саме роботодавці певною мірою формують соціальне замовлення 

в тих чи інших фахівцях на регіональному рівні, визначають вимоги, яким вони 

мають відповідати [2]. 

Та співпраця з роботодавцями не має обмежуватися проєктуванням. Якісна 

програма має бути гнучкою, реагувати на виклики часу, змінюватися в разі 

потреби. Тому періодичне обговорення з роботодавцями діючої програми, її 

елементів допоможе вчасно внести необхідні корективи за необхідності та 

зреагувати на актуальні запити. 

Підготовка якісного фахівця включає формування у здобувача 

соціокультурних компетентностей, здатностей до аналітичного мислення та 
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базового наукового аналізу, потреби в яких, на жаль, інколи не бачать деякі 

представники роботодавців. 

Тож варто брати до уваги пропозиції роботодавців, залучати їх представників 

до реалізації освітньо-професійної програми, але в той же час не забувати про 

необхідність більш широкого завдання фахової передвищої освіти, ніж просте 

формування професійних навичок. 

Отже, встигати за змінами в сучасному готельно-ресторанному бізнесі 

значною мірою допомагають партнери-стейкхолдери. Окрім керівництва 

практикою на провідних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, партнери-

стейкхолдери беруть активну участь в проведенні практичних і лабораторних 

занять; охоче діляться сучасними тенденціями в галузі. Що дає можливість 

формувати конкурентоспроможного фахівця в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу, який відповідає вимогам сучасності.  

  

Список використаних джерел 

1. Ворончак І. Соціальна відповідальність бізнесу як соціально-економічний 

феномен// Відповідальна економіка. – 2009. – № 1. – с. 90–103. 

2. Педагогічна освіта: теорія і практика. Випуск 29 (2-2020) (Категорія «Б») 

Pedagogical Education: Theory and Practice. Issue29 (2-2020) (Category«B») 

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-29 220. 

 

 

 

Трубляк Г.М., викладач  

ВСП «Вінницький торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ», 

м. Вінниця, Україна 

  

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ФОРМУВАННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

 

Конкурентоспроможний фахівець забезпечується встановленням 

безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної 

професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних 

умінь студентів, що зумовлює формування у них професійної компетентності. 

Згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-

VIII практична підготовка осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої 

освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними закладами фахової 

передвищої освіти договорами або у структурних підрозділах закладу, що 

забезпечують практичну підготовку.[1] 

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-29%C2%A0220
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Підготовка майбутніх фахівців передбачає участь у цьому процесі зовнішніх 

стейкхолдерів. Хто ж такі стейкхолдери і в чому сутність їхньої роботи?  

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні 

особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою 

залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами 

інтересів або групами впливу.[2] 

В залежності від функцій впливу їх поділяють на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішніми стейкхолдерами є: 

• держава, яка визначає пріоритетні напрямки розвитку освіти і соціуму в 

цілому, окреслює стратегію розвитку його людських ресурсів і пріоритетних 

галузей, здійснює нормативно-правове регулювання діяльності закладу 

передвищої фахової освіти (ЗФПО) та основне замовлення на підготовку фахівців 

через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів; 

• центральні й регіональні органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; 

• роботодавці (великі, середні і малі підприємства і організації різних форм 

власності та сфер діяльності), які зацікавлені в компетентних фахівцях; 

• школярі, абітурієнти та їх батьки, які перебувають на стадії вибору ЗФПО, 

споживачі освітніх послуг, випускники закладу; 

• інвестори, які зацікавлені у розвитку наукових досліджень й інноваційних 

технологій, та організації-партнери у реалізації державних і міжнародних програм 

з розвитку освіти і соціуму; 

• освітні установи різних типів, видів та рівнів акредитації, що розташовані у 

регіоні розміщення ; 

• кадрові агентства, зацікавлені у підборі висококваліфікованих фахівців. 

Внутрішніми стейкхолдерами є: 

• наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, 

• здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, які навчаються у ЗФПО; 

• замовники освітніх послуг (підприємства, організації, установи, фізичні 

особи); 

• фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на 

освітньопрофесійних програмах; 

• навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал. 

Зовнішні стейкхолдери залучаються для надання освітньо-професійної 

підготовки з підприємств та установ, де застосовуються інновації в технології, 

управлінні та економічній діяльності, з якими заклади фахової передвищої освіти 

мають договір про співпрацю та можливість проходження студентами виробничої 

практики. Метою їх залучення є проведення експертної оцінки якості освітніх 

програм. Зовнішні стейкхолдери рецензують освітні програми в частині фахової 

підготовки, але не втручаються в процедури здійснення освітнього процесу та 

академічної складової щодо формування результатів навчання із інтегральних та 

загальноосвітніх компетентностей здобувачів вищої освіти.  
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Вплив стейкхолдерів на якість освітніх програм здійснюється через: 

• роботу у методичних комісіях щодо оновлення діючих та розроблення 

нових освітніх програм; 

• надання пропозицій щодо забезпечення їх відповідності нормативним 

документам з освіти та сучасним вимогам ринку праці; 

•  надання пропозицій щодо врахування сучасних технологій у сфері 

виробництва, управління, економіки навчальному закладу. 

Інтересами та очікуваннями стейкхолдерів освітніх програм закладів фахової 

передвищої освіти є:  

• для держави - вигідність розвитку якісної освіти полягає у підготовці 

майбутніх фахівців різних галузей, різнобічній і сучасній підготовці громадян до 

викликів і ризиків сучасності і майбутнього, їх патріотичному вихованні, 

толерантності, знятті соціальної напруги і мінімізації конфліктів, подоланні 

соціальних проблем, зокрема, безробіття і бідності;  

• для бізнесу - важливе значення має усвідомлення переваг формування 

активного споживача на ринку благ та компетентного фахівця на ринку праці, 

розвиток можливостей самозайнятості й індивідуального підприємництва;  

• для здобувачів освіти - можливість отримання сучасної та якісної освіти, 

сприятливих умов для особистісного розвитку і навчання, збереження фізичного та 

психічного здоров’я, задоволення запитів у самореалізації в суспільстві.  

• для науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, інших 

співробітників закладу світи - можливість особистісної самореалізації і розвитку 

наукових інтересів, гарантії зайнятості, гідні умови праці, матеріальне, 

інформаційне і технічне забезпечення освітньої і наукової діяльності, можливість 

підвищення кваліфікації;  

• для замовників освітніх послуг-задоволення запитів в отриманні якісної 

освіти, відкритості і доступності інформації, прозорості конкурсів.  

Для налагодження взаємовигідної співпраці зовнішні стейкхолдери мають 

виконуватися ряд завдань, зокрема:  

• налагоджувати ефективний діалог із закладом фахової передвищої освіти 

для забезпечення безперервних консультацій, моніторингу та оцінки залучення 

стейкхолдерів у політику формування стратегій розвитку, співмірних зі 

стратегіями розвитку освіти і соціуму в цілому;  

• визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у виробництві та 

управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;  

• сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями 

в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;  

• надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти та необхідних компетентностей для 

опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.[3] 

Тільки на умовах дотримання принципів відкритості, участі, партнерства, 

довіри, чесності і доступності у соціальних комунікаціях між різними групами 
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впливу зможе налагодитися взаємовигода, що вплине на формування 

конкурентоспроможності та компетентності фахівця. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ З РОБОТОДАВЦЯМИ НА ВІДДІЛЕННІ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВСП КТЕФК КНТЕУ 

 

Тісна взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах трансформації 

економіки залишається важливим фактором змін і появи нових тенденцій в 

освітньому просторі, формування людського капіталу як основи ефективного 

економічного і соціального розвитку країни. Сучасні потреби ринку праці та 

підприємств спонукають до пошуку нових шляхів ефективної співпраці  з 

роботодавцями.  

Одним із найважливіших чинників підвищення якості професійного 

навчання, адаптації молодих фахівців до нових економічних умов, закріплення їх 

на робочих місцях є соціальне партнерство.  

Соціальне партнерство – це перш за все, довіра, це впевненість у 

завтрашньому дні, це професійні, висококваліфіковані випускники коледжу та 

якісне формування пропозиції до державного замовлення, а налагодження 

конструктивного, взаємовигідного партнерства з роботодавцями дозволяє залучити 

додаткові ресурси для розвитку закладу фахової передвищої освіти. 

Не секрет, що ефективність соціального партнерства залежить від 

особистісного потенціалу і рівня професіоналізму керівництва та викладачів 

закладу освіти, їх уміння організувати цілеспрямовану спільну роботу із 

здобувачами освіти, професійно-практичну діяльність у всіх її формах та видах. 

Дійсно, сьогодні проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та 

професійно компетентних випускників закладу фахової передвищої освіти є 

актуальною. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість професійно-

практичної підготовки випускників повинна відповідати не тільки вимогам 

освітніх стандартів, але й потребам роботодавця, що останнім часом висувають 

цілу низку зауважень, які заклади освіти не в змозі вирішити самостійно. 

https://uk.wikipedia.org/
https://strategi.com.ua/event/steykkholdery-ikh-vyhody-vashi-interesy/
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Адміністрація та педагогічний колектив Київського торговельно-

економічного фахового коледжу КНТЕУ чітко усвідомили, що найважливішим 

чинником підвищення якості професійного навчання, адаптації випускників до 

нових економічних умов, закріплення їх на робочих місцях є соціальне 

партнерство, зокрема тісна співпраця зі стейкхолдерами. 

На відділенні сфери обслуговування ВСП КТЕФК КНТЕУ соціальне 

партнерство представлене як система соціально-педагогічної взаємодії 

адміністрації, викладачів та здобувачів освіти із представниками підприємств 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Основою соціального партнерства 

на відділенні є принцип співробітництва між роботодавцями і педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти, який реалізується у таких формах: укладання 

договорів про співпрацю, обмін досвідом, ознайомлення з діяльністю 

підприємства, екскурсії, лекції, консультації, проведення майстер-класів, наукові 

конференції, спільне розроблення освітньо-професійних програм та робочих 

навчальних планів підготовки фахівців, участь представників підприємств у 

кваліфікаційній атестації здобувачів, у конкурсах фахової майстерності, 

проходження  професійно-практичної підготовки в умовах реального виробництва 

з подальшим працевлаштуванням випускників, підвищення кваліфікації та 

стажування викладачів тощо. 

Співпраця з роботодавцями – це перспективний шлях розв’язання багатьох 

проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування 

молодих фахівців. Безпосередньо для відділення сфери обслуговування ВСП 

КТЕФК КНТЕУ зміцнення зв’язків із стейкхолдерами відкрило такі додаткові 

можливості: 

• забезпечується врахування вимог роботодавців; 

• спрощується доступ до інформації про ринок праці; 

• з’являється доступ всіх учасників освітнього процесу до інноваційних 

виробничих технологій та сучасного виробничого обладнання; 

• здійснюється корегування старих і розробки нових навчальних та 

дидактичних матеріалів, що відповідають вимогам сучасності; 

• відкриваються  більш широкі можливості для організації професійно-

практичної підготовки здобувачів освіти; 

• розвивається наукова співпраця та обмін досвідом; 

• з’являються умови для організації короткострокового стажування 

педагогічних працівників з метою ознайомлення з новими виробничими 

технологіями й устаткуванням; 

• розширюються можливості працевлаштування випускників.  

На сьогоднішній день на відділенні сфери обслуговування здійснюється 

підготовка фахівців з трьох освітньо-професійних програм: ресторанне 

обслуговування, готельне обслуговування, туристичне обслуговування.  

Адміністрацією коледжу постійно проводиться моніторинг ринку праці, 

вивчаються потреби і запити стейкхолдерів, та, відповідно до них, корегуються 
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освітньо-професійні програми підготовки відповідних фахівців. Так, при 

формуванні освітньо-професійних програм, навчальних планів та робочих 

навчальних програми для розкриття змісту підготовки фахівців залучаються 

стейкхолдери, здобувачі освіти, замовники підготовки фахівців, представники 

суспільства. Зокрема, вище вказані три освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців відділення розроблені за участі і з урахуванням пропозицій роботодавців-

партнерів коледжу.  

Значну увагу на відділенні приділяється набуттю студентами практичних 

навичок за участі стейкхолдерів. За останні роки значно розширилося коло 

підприємств, де здобувачі освіти відділення сфери обслуговування проходять 

навчальну, технологічну та виробничу практику. Основними базами практики на 

сьогодні є: Готельний комплекс «Русь», «Президент-готель», готель 

«RamadaEncoreKyiv», готель «РедісонБлю», готель «Братислава», готельний 

комплекс «Турист», готель «Прем’єр-Палац», ресторан «За двома зайцями», 

ресторан «MonCher», ресторан «WHISKY CORNER», ТОВ «Кулінарна Академія 

України», ресторан «Талевері», ресторан «Радіо Тбілісі», компанія «Аmadeus 

Україна», туристичне підприємство «JourneyTime», ТОВ «Даніс-тур»,  ТОВ «Анга 

Тревел», туристичні агенства «Sun Wind», «TourBar», «Orangetravel», «СвітОгляд» 

та інші. 

Уже кілька років поспіль для здобувачів освіти першого курсу в перші місяці 

їх навчання практикується проведення на вищеперерахованих підприємствах 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу професіографічних екскурсій та 

інфотурів, що дає можливість студентам безпосередньо познайомитися з обраними 

професіями, отримати багато інформації з першоджерел про особливості їх 

майбутньої професії, поспілкуватися з фахівцями своєї справи. Цьогоріч в рамках 

ознайомлення з майбутньою професією для першокурсників відділення сфери 

обслуговування було проведено інфотури на таких підприємствах м. Києва: 

ресторан «За двома зайцями», ресторан «WhiskyCorner», ресторан «Green 

Garden», бар Pirogъ, кафе-кондитерська «Волконський», ТОВ «БК КВАДР» 

Президент Готель, готель «РамадаЕнкор», кейтерингова компанія «FIGARO 

CATERING», ТОВ «PradaTrevel», ТОВ «Даніс-тур», ТОВ «АНГА ТРЕВЕЛ», 

туристичне підприємство «СвітОГляд», турагенство «Tour Bar», турагенство 

«Orange travel». 

В рамках соціального партнерства державного та приватного секторів стали 

традиційними щорічні зустрічі адміністрації коледжу з керівництвом Президент-

готелю. Під час таких зустрічей обговорюються питання партнерських відносин 

між організаціями, вирішуються тактичні та стратегічні завдання співпраці, 

визначаються нові професійні горизонти для здобувачів освіти та випускників 

коледжу, зокрема спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 

З метою обміну досвідом, розгляду та узагальнення актуальних наукових 

проблем розвитку сфери послуг у національній та глобальній економіці, 

систематизації вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку готельно-
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ресторанного та туристичного бізнесу в сучасних швидко мінливих, 

непередбачуваних умовах, в умовах посилення глобальної конкуренції та пандемії, 

на відділенні сфери обслуговування проводяться різноманітні наукові заходи за 

участі стейкхолдерів. Зокрема в останні роки були проведені такі зустрічі:  

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди розвитку 

сервісної економіки: європейський досвід та стратегічні перспективи в Україні»; 

• Круглий стіл «Професійна ідентифікація фахівців сфери обслуговування в 

процесі навчання»; 

• Панельне обговорення «Amadeus – провідний постачальник IT-рішень для 

глобальної індустрії туризму та подорожей»;  

• Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний 

ринок індустрії туризму і сфери гостинності»; 

• Панельне обговорення «Інноваційні підходи до підготовки фахівців та 

співпраця з стейкхолдерами у сфері туризму». 

• Майстер-клас по бронюванню авіаквитків в системі Amadeus від 

туристичного оператора «Alterego Travel». 

• Туристичний форум «Розвиток туризму: де та з ким?» 

Продовжено співробітництво з Асоціацією шеф-кухарів України та 

Кулінарною Академією на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності 

інтересів з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та 

практичної діяльності. Віце-президентом Асоціації Олексієм Повторейко для 

здобувачів освіти та викладачів коледжу проведено низку професійних заходів, 

зокрема відео лекція «Все про стейки», майстер-клас «Молекулярна кухня: наука і 

кулінарія» та майстер-клас з приготування качиного філе з використанням елементів 

молекулярної кухні. 

Коледж бере активну участь у професійних конкурсах Громадської спілки 

«Український кулінарний союз». Студенти відділення сфери обслуговування взяли 

активну участь у більш як двадцяти Міжнародних чемпіонатах з кулінарного та 

кондитерського мистецтва та Міжнародних фестивалях ресторанних технологій 

«BestCookFest» у Києві, Харкові, Чернівцях, Кам’янець-Подільському та інших 

містах України. 

Значна увага приділяється набуттю практичних навичок здобувачами освіти 

з туристичного обслуговування. З цією метою коледжем кілька років тому 

підписано угоду про співпрацю   з  провідним оператором і провайдером 

передових рішень для світової індустрії туризму та авіаперевезень компанією 

Amadeus Ukraine. Представниками компанії не одноразово проводилися зустрічі, 

майстер-класи та навальні заняття зі студентами і викладачами з туристичного 

обслуговування щодо розробки локальних продуктів та рішень для індустрії 

туризму і авіаперевезень,  підключення операторів ринку (туристичних агентств) 

до глобальної системи бронювання Amadeus, функціональної і технічної 

підтримка, підготовки співробітників туристичних агентств; взаємодії з 
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авіакомпаніями і іншими провайдерами індустрії. Два викладачі коледжу 

пройшли стажування в офісі компанії Amadeus з отриманням відповідних 

сертифікатів. Здобувачі освіти освітньо-професійної програми Туристичне 

обслуговування мають змогу пройти курси вивчення системи бронювання 

Amadeus Selling Platform Connect з отриманням диплому. 

З метою створення відповідних умов для набуття здобувачами освіти, які 

навчаються на відділенні сфери обслуговування, практичних навичок та 

спеціальних компетенцій під час аудиторного навчання, в коледжі створені і 

повноцінно функціонують дві навчальні лабораторії: 

1. Навчальна лабораторія з ресторанного обслуговування «Аля Версаль». 

Лабораторія забезпечена професійними меблями, технікою, посудом, приборами 

для сервірування та іншим необхідним приладдям. Лабораторія створює 

організаційно-технічне та методичне забезпечення проведення лекцій, 

лабораторних, практичних та індивідуальних занять, консультацій з фахових 

дисциплін. В лабораторії студенти набувають навичок з підготовки та проведення 

банкетів, дипломатичних прийомів, з організації спеціальних форм обслуговування, 

кейтерингу, готуються до конкурсів кулінарної майстерності та інше. В лабораторії, 

крім практичних занять з фахових дисциплін, проводяться майстер-класи, конкурси та 

інші заходи професійної майстерності за участю шеф-кухарів ресторанів, сомельє, 

бариста. Зокрема, такі майстер-класи: «Особливості приготування безалкогольних 

коктейлів», «Особливості приготування страв з м’яса», «Ресторанна страва», 

«Молекулярна кухня: наука і кулінарія», «Секрети приготування алкогольних 

коктейлів», «Техніка Latte-art», «Декор пряників до Дня Святого Валентина»,  

«Незвіданий світ спецій», «Приготування солоної карамелі», «Приготування та 

декорування шоколадного тістечка «Крім-пай», «Солодка качка», «Калита», 

«Приготування страв норвезької та китайської кухонь», «Мистецтво міксології», 

«Виготовлення солодощів «Cake Pops», «Етнічна ізраїльська кулінарія» та інші. 

2. Навчальна лабораторія з туристичного обслуговування  «TOURLAB». На 

базі лабораторії проводяться практичні заняття зі спеціальних туристичних 

дисциплін, що дозволяє відпрацювати навички майбутньої професії в умовах 

реально діючого туристичного підприємства. Здобувачі освіти розробяють та 

відпрацьовують на практиці екскурсійні маршрути. Нещодавно були проведені: 

екскурсійний маршрут «Невідомий Святошин» та гастрономічна екскурсія 

«Вуличками гастрономічної історії Києва». Крім того, на базі лабораторії 

проводяться найрізноманітніші наукові, практичні заходи з туристичного 

обслуговування за участю представників туристичних фірм та агенств, 

розробляються та реалізуються проєкти туристичного змісту, наприклад 

«Подорожі та туризм». Для здобувачів освіти організовуються мотиваційні зустрічі 

з представниками різних професій в туризмі, у вигляді круглих столів, семінарів, 

панельних обговорень, навчальних майстер класів, форумів, де обговорюються 

сучасні тренди туристичного бізнесу, відпрацьовуються  професійні навички 

необхідні  для майбутньої професійної діяльності. Зокрема, нещодавно були 
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проведені такі заходи: конкурс стартапів «TOURSYSTEMUKRCHALLENGE», 

студентський конкурс у форматі хакатону «Creative minds Battle».  

Розпочата робота по створенню навчальної лабораторії з готельного 

обслуговування, функціонування якої планується на базі реального готельного 

підприємства, територіально розміщеного поблизу коледжу. Проєктом передбаено 

новий формат співпраці із стейкхолдером на взаємовигідних умовах. 

Ще одним напрямом співпраці зі стейкхолдерами відділення сфери 

обслуговування стала співпраця с міжнародними партнерами. На сьогоднішній 

день студенти відділення мають можливість проходити практику за кордоном на 

робочих позиціях: помічник кухаря, бармен, офіціант, покоївка та інших. зокрема 

в Туреччині - готелі Sherwood Exclusive Kemer 5*, Словаччині - на курортах 

Штребське Плесо, Татранська Ломниця, Ясна, Болгарії - на курортах вздовж 

узбережжя Чорного моря  Каварна, Албена, Золоті піски, Обзор. Практика за 

кордоном для студентів - це можливість: заробити; отримати досвід роботи за 

кордоном без ризику; підвищити свій рівень знань іноземних мов, або вивчити 

нову; спробувати реалізувати себе в іншій країні; знайти нових друзів; 

оздоровитися, поєднати роботу з відпочинком; навчитися чомусь новому, 

розширити власні горизонти; помандрувати світом. 

 

 

Трофіменко Є. С., здобувач освіти 

ВСП «Київський торговельно-економічний  

фаховий коледж Київського національного  

торговельно-економічного університету»,  

м. Київ 

Науковий керівник: Костюк Є. М., заступник 

директора з НМР, викладач-методист 

 

ДЕТЕРМІНАНТИ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА 

ПРИКЛАДІ ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

 

Зацікавленість населення навчанням в Україні спонукає до стрімкого розвитку 

більшості закладів освіти. Це зумовлює конкуренцію між закладами вищої освіти 

(ЗВО) та фахової передвищої освіти (ЗФПО) у боротьбі за якість навчання та 

кількість здобувачів освіти. 

Саме тому кожна з цих освітніх організацій здійснює пошуки нових способів 

формування іміджу, постійно звертаючи увагу на кожен елемент його структури 

окремо та застосовуючи новітні канали розповсюдження інформації. 

Проблеми, пов'язані з формуванням іміджу закладу освіти у сучасній 

українській науковій літературі, потребують постійного вдосконалення та 

актуалізації, хоча загалом вивченню іміджу присвячено багато досліджень 

науковців, а саме: Л. Карамушки (щодо структурних компонентів іміджу освітньої 
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організації); В. Кубка (щодо формування іміджу працівників закладу вищої освіти); 

Т. Капустеринської та В. Стрельнікова (щодо принципів, механізмів і технологій 

розвитку іміджу викладача); М. Корольчука, В. Корольчук, С. Миронця, 

В. Осьодла (щодо формування іміджу військовослужбовця) [1, 2, 3, 4, 6]. 

Поняття «імідж» має багато різних визначень: це стереотипізований образ 

конкретного об’єкта, що існує в масовій свідомості; це спеціально сформований 

образ, який має відповідати очікуванням і потребам тих, на кого він спрямований; 

це індивідуальний вигляд або образ, створений засобами масової інформації, 

соціальною групою або власними зусиллями особистості, з метою приваблення до 

себе уваги [2, 5, 6]. 

Як зазначає Л. Карамушка, дослідження іміджу організації здійснюється з 

урахуванням таких особливостей: характеристики персоналу, особистості 

керівника та його команди, зовнішніх атрибутів, якості діяльності та рівня її 

комфортності, ціни послуг [2, с. 148]. 

Імідж закладу освіти – це наповнений позитивним змістом образ установи, 

спрямований на створення ефективного зв’язку з громадськістю, що є необхідною 

умовою його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Такий імідж 

сприяє підвищенню професійного рівня педагогічного та науково-педагогічного 

складу, приваблює абітурієнтів, надає впевненості здобувачам освіти у 

правильності їхнього вибору в освіті [4, с. 284]. 

Заклад освіти, як і будь-яка інша організація або підприємство, мають 

внутрішній та зовнішній імідж. Внутрішній імідж – це імідж педагогічного, 

науково-педагогічного колективу, інших співробітників і здобувачів освіти. 

Зовнішній імідж – це місцезнаходження закладу, його зовнішній вигляд, 

матеріально-технічна база, репутація в регіоні, області, державі, якість освітніх 

послуг, наявність бюджетних місць, ліцензування, акредитація, інфраструктура 

працевлаштування випускників, соціальні акції, зв’язки з громадськістю [6, с. 7]. 

Створення іміджу закладу освіти  – це процес, під час якого формується 

певний образ, що складається з таких критеріїв: 

- уявлення абітурієнтів, здобувачів освіти, їхніх батьків щодо якості освітніх 

послуг, кількості спеціальностей, кількості бюджетних місць, можливостей для 

безперервного продовження навчання; 

- громадської думки про роль в економічному, соціальному й культурному 

житті міста (регіону, держави); 

- іміджу керівництва закладу освіти; 

- професійного рівня педагогічного, науково-педагогічного складу та 

співробітників, внутрішніх цінностей, корпоративної культури, культури 

поведінки, толерантності. 

- будівлі, інтер’єру, авдиторій, матеріально-технічного забезпечення, бази 

практики, репутації закладу серед стейкголдерів, символіки, цікавого вебсайту, 

віртуального іміджу тощо [2, 4, 6]. 
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Опрацювавши теоретичні надбання дослідників із цієї тематики, ми поставили 

перед собою завдання проаналізувати думки здобувачів освіти нашого коледжу 

щодо його іміджевої політики. Щоб визначити найважливіші для абітурієнтів та 

їхніх батьків чинники вибору місця продовження навчання та ґрунтовнішого 

дослідження, нами було проведено анкетування «Імідж закладу фахової 

передвищої освіти», в якому взяли участь 133 здобувачі освіти, з них на першому 

курсі навчається 60 осіб, на другому – 47 осіб, на третьому – 26 осіб. 

За результатами дослідження ми виявили: 

- поняття «імідж закладу фахової передвищої освіти» здобувачі розуміють як 

потребу у випускниках на ринку праці (57,1%), рівень компетентності педагогічних 

і науково-педагогічних працівників (57,1%), залучення молоді до активного 

студентського життя (55,6%), наявність сучасного обладнання (54,1%), 

привабливий зовнішній вигляд ЗФПО (52,6 %); 

- при виборі ЗФПО для здобувачів освіти ВСП «КТЕФК КНТЕУ» стали 

перевагою можливість продовження навчання у КНТЕУ (69,4%), зручне місце 

розташування коледжу (64,2%), можливість працевлаштування (56%), репутація 

коледжу (50%) та висока якість освітніх послуг (51,5 %); 

- найбільше корисної інформації про ВСП «КТЕФК КНТЕУ» здобувачі освіти, 

поки були абітурієнтами, дізналися через офіційний сайт (65,7%), від знайомих 

(62,7%), переглядаючи рекламу в соціальних мережах (11,9%), та на 

профорієнтаційних заходах (8,2%); 

- на сьогодні 39,8% опитуваних звертають увагу на рекламу коледжу; 

- для 44,8% респондентів ВСП «КТЕФК КНТЕУ» виправдав очікування щодо 

навчання, 38,8% не змогли визначитися, й 16,4% обрали відповідь «ні»; 

- для залучення абітурієнтів до нашого коледжу здобувачі освіти дали поради: 

• створювати позитивний імідж, спроможний зацікавити потенційних 

освітніх клієнтів, за допомогою цікавого нового контенту в соціальних мережах та 

на офіційному сайті; 

• вивчати потреби споживачів освітніх послуг, перебувати в постійному 

пошуку нових засобів задоволення освітніх потреб, враховуючи їх динаміку в 

сучасних умовах; 

• продовжувати впровадження актуальних для ринку праці освітніх  

програм; 

• сприяти активізації педагогічних та науково-педагогічних працівників на 

проведення профорієнтації. 

Проаналізувавши відповіді на запитання анкети, ми стверджуємо, що на 

здобувачів освіти значно вплинули карантинні обмеження, пов’язані з гострим 

респіраторним захворюванням COVID-19, адже освітній процес довгий час 

відбувався у незвичному онлайн-середовищі. Незважаючи на це, більшість 

зазначає, що для абітурієнтів ВСП «КТЕФК КНТЕУ» – це сучасний і привабливий, 

потужний, конкурентоспроможний заклад фахової передвищої освіти, який має 
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багато переваг на ринку освітніх послуг та правильну стратегічну лінію в підтримці 

власного іміджу. 

Отже, ми вважаємо, що формування позитивного іміджу залежить від якості 

освіти, одним із векторів якої є сукупність заходів, що забезпечують ефективність 

освітніх і управлінських процесів, формування професійних компетентостей та 

сприяють всебічному розвитку особистості. 
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THE UK BAKING SECTOR, TRAINING, STAFFING, BREXIT&C0VID-19 
 

An Overview The UK Baking Sector is an artisan, craft and large-scale plant baking 

industry, with companies employing from 1 to 400 people, making it diverse in its 

employment structure. Bakery is the largest employer in the sector classified as Food 

Manufacturing. Although supplying the restaurant and hospitality sector, bakery is vastly 

different, with many specialist craft and scientific job opportunities. 

The training and work of the baker includes everything from breads and cakes to 

pastries, biscuits, pizza, chocolates, sugar confectionery and ice cream. Often students are 

misguided to believe that these items are made by cooks/chefs, not understanding that 

these are the skills/profession of the baker! Jobs within the global bakery sector include 

the following, plus many allied positions within other parts of the catering, butchery, dairy 

and food engineering sectors: 

• Bread, Cake, Viennoiserie Bakers 
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• Sugar Confectioners, Cake Designers/Decorators 

• New Product Development (NPD) Bakers 

• Bakery Process Engineers 

• Packaging Designers 

• Sales & Marketing 

• Technical & Quality Control 

• Ingredient and Process Scientists 

• HACCP & Food Safety 

• Technical Sales Reps & Demonstrators 

The UK Baking Sector sells around 11 million loaves/packets of bread each day. 

Taking bread alone as an example, large plant bakeries produce 85% of the bread 

consumed, with the supermarket in-store bakeries producing around 12%, and the small 

craft bakers making the remaining 3%. 

There are approximately 4500 small craft bakeries registered in the UK, 350 medium 

sized bakeries employing less than 100 people and 150 plant bakeries employing more 

than 100 people. 

In the 1970's the UK had over 40 colleges or dedicated bakery schools teaching in 

depth bakery craft, science and technology. We now have 10 that I know of, teaching a 

greatly reduced syllabus that no longer includes bakery science. In addition, we have 

some work-based apprenticeships where students learn and work at the same time. We 

train less than 500 bakers a year, with less than 30% of them taking up or keeping a 

position in the bakery sector! This has left our industry with a huge shortage of 

qualified/skilled bakers and a gap we must find some way of filling over the next few 

years. A large percentage of those employed in the sector will retire in the next 10-15 

years, leaving bakeries with no technical/scientific bakers! We already have a situation 

where a small percentage can read flour milling specifications or write basic formula 

recipes. As we lose the employees and skills, our industry is evolving and mechanising 

to take up the slack, but still desperately needs trained bakers with scientific knowledge. 

Due to the training and skills shortage, the bakery sector is finding it increasingly 

difficult to find and recruit staff. Baker's wages remain lower than many trades, but in the 

main are higher than the wages of chefs, with of course better working hours. Bakers only 

work one shift per day, whereas chefs arc more likely to work split shifts over a much 

longer day. The average salary for a UK basic level baker is now reported by the main 

employment agency as £21,940 per year, as opposed to their listed chefs salary of £18,544 

Many bakers in the UK now work continental shifts of 3 days work and 3 days off, or 4 

days work and 4 days off. Working hours have also become much better as the sector 

changes its processes, allowing for staff to choose various hours in a 24-hour period. A 

qualified NPD Baker will receive a wage between £35,000 - £55,000, with Technical 

Sales Reps receiving a company car, bonuses and a wage of around £48,000 per year, 

whereas the average salary for a Head Chef in the UK is £32,400 

The effects of the UK leaving the EU have hit our baking sector in many ways, 

during the build up to leaving, during the process, and ongoing during the divorce 
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proceedings! Many Eastern European Bakers have left the UK over the last 4 years, many 

of these were skilled bakers and mostly worked harder than the average UK worker! 

Leaving us with a shortage as well as a greater skills gap. 

Tariffs on importing many ingredients have added to the cost of production, as well 

as causing a shortage of quality products due to customs delays. Although the UK grows 

around 60% of the wheat we require for flour, it imports around 30% from Europe and 

10% from the USA/Canada, depending on the success of our yearly harvest... which was 

particularly weak in 2020, so we expect this to have a large impact in the years ahead. 

Many world products also enter the UK via EU countries, such as our dried fruits and 

nuts, chocolate etc... all of which will cause a rise in the cost of producing bakery 

products. Quotes for bakery equipment are also substantially higher... so I am yet to 

discover any benefit for our sector from leaving the EU. 

Judging the UK Baking Industry Awards, I am greatly privileged to have 

communicated with many bakers across the country during the last 15 months, and to 

have an inside view to how bakers rose to the challenge. 

At the start of the pandemic most believed that the lockdown/s would be a short-

term inconvenience, some took a break, some used the time wisely to make changes to 

their businesses/premises and develop new products, whilst others immediately saw an 

opportunity to adapt and find other ways to reach their customers... and the customers of 

others! As things progressed, and the cafes, restaurants and hotels closed, many chefs 

went home or sought other employment, many taking jobs such as delivering for the 

supermarkets. Soon, more and more bakers adapted, maintaining most of the bakery jobs 

in the sector, and in many cases growing. Bakers across the country made lunches and 

hampers containing breads, cakes and essentials like milk and butter, and repurposed their 

delivery vans to deliver to customers doors across their area. 

Lockdown also saw more people indulging in luxury items, so we saw a huge 

increase in afternoon tea items such as scones, small cakes and pastries. In addition, home 

baking went to a whole new level with parents and grandparents once again baking with 

their children. We also saw a huge surge in the social media baking groups, especially the 

sourdough bread groups. Speaking with the flour mills, their need to supply more small 

bags of flour for home bakers rocketed, with one miller going from an average of 200 

small bags a day to 10,000 bags a day in a very small time.... which resulted in supply 

issues, which then resulted in panic buying and stockpiling of flour in homes across the 

country. This has also resulted in a huge rise of stored product pest problems in people's 

homes, especially those who now have infestations of Stegobium Panecium (biscuit/drug 

store beetle)! 

In conclusion, it's been a challenging few years for the UK Baking Sector, we have 

had to make many calculated decisions on unknown situations, and we continue to guess 

what the future will hold in the year ahead, not just in the UK but globally, and how the 

actions of other countries will affect us all. So far, the baking industry has done well 

during the pandemic, with many seeing tremendous and sustainable growth. I hope we 

can find a way to secure and train the bakers that we need for our future and get these 
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opportunities the sector, and in many cases growing. Bakers across the country made 

lunches and hampers containing breads, cakes and essentials like milk and butter, and 

repurposed their delivery vans to deliver to customers doors across their area. 

Lockdown also saw more people indulging in luxury items, so we saw a huge 

increase in afternoon tea items such as scones, small cakes and pastries. In addition, home 

baking went to a whole new level with parents and grandparents once again baking with 

their children. We also saw a huge surge in the social media baking groups, especially the 

sourdough bread groups. Speaking with the flour mills, their need to supply more small 

bags of flour for home bakers rocketed, with one miller going from an average of 200 

small bags a day to 10,000 bags a day in a very small time.... which resulted in supply 

issues, which then resulted in panic buying and stockpiling of flour in homes across the 

country. This has also resulted in a huge rise of stored product pest problems in people's 

homes, especially those who now have infestations of Stegobium Panecium (biscuit/drug 

store beetle)! 

In conclusion, it's been a challenging few years for the UK Baking Sector, we have 

had to make many calculated decisions on unknown situations, and we continue to guess 

what the future will hold in the year ahead, not just in the UK but globally, and how the 

actions of other countries will affect us all. So far, the baking industry has done well 

during the pandemic, with many seeing tremendous and sustainable growth. I hope we 

can find a way to secure and train the bakers that we need for our future and get these 

opportunities to young people. 

 

 

Білогузова Анастасія, здобувач освіти ВСП 

«Київський торговельно-економічний фаховий 

коледж КНТЕУ», м. Київ 

Науковий керівник: Сухова Г. Л,, заступник 

директора з НВР, викладач-методист 

 

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ: ВИКЛИКИ 

СУЧАСНОСТІ 

  

В реаліях сьогодення здобувачі освіти та випускники закладів фахової 

професійної освіти повинні замислюватись заздалегідь про своє професійне 

майбутнє, про місце роботи та власну конкурентноспроможність на ринку праці, 

адже ситуація з безробіттям набуває загострення. Проблема зайнятості відноситься 

до глобальних проблем сучасності і хвилює вчених усього світу, оскільки 

зайнятість – основа розвитку та функціонування суспільства кожної країни, 

особливо в період соціально-економічних та політичних криз. 

Загалом безробіття є невід’ємною складовою ринкової економіки, одним із 

негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного закону 

– попиту і пропозиції. Усі країни світу прикладають багато зусиль для подолання 
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даного явища, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. Тому 

безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства [3, 4]. 

Більшість досліджень соціально-психологічних проблем безробітних 

належить іноземним вченим, тому для нашої країни ця проблема залишається 

«молодою», фрагментарно та мало дослідженою, особливо враховуючи швидкі 

політичні та економічні зміни, що відбуваються останнім часом.   

Значна частка досліджень зосереджена на «стадійних моделях» 

індивідуальних реакцій на безробіття (Х. Кауфман, П. Лазаресфельд Л. Пельцман, 

П. Уйзенберг) у відповідь на те, що морально-психологічний стан безробітних 

перестав бути статичним. Безробіття зазнає чималі зміни, які зумовлені, передусім 

тривалістю перебування без роботи. У міру збільшення тривалості періоду 

безробіття, у молоді відбувається зміна настроїв, як її жертв – від «оптимізму» до 

«песимізму» і «фаталізму». Інші автори наукових досліджень розглядали вплив 

безробіття з таких аспектів, як вплив на здоров'я (М. Бреннер З. Манила), 

поведінкові реакції (Д. Брем, Р. Лазарус, Д. Фельдман) та ін. [4].  

Безробіття – соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили не 

зайнята у виробництві. Це циклічне явище, що виражається в перевищенні 

пропозиції праці над попитом на нього [3]  

Існують такі форми безробіття: фрикційна (відбиває плинність кадрів, 

пов'язану зі зміною робочих місць, місце проживання); структурна (вона за змістом 

є поглибленням фрикційного роботи); циклічна (викликає спад виробництва під час 

промислового кризи і депресії); інституційна (вона виникає, коли саме організація 

ринку праці недостатньо ефективна) [2].  

Наслідки безробіття дуже різноманітні. Втрату роботи люди схильні 

розглядати як наслідок власної професійної некомпетентності, при цьому досить 

часто обставини, не залежні від волі людини, ігноруються і недооцінюються. 

Подібну кризову ситуацію кожен долає по-різному [3].  

Загалом, наявність роботи має важливе значення для формування морального 

клімату, в якому існують працюючі, для їх самовираження і оцінки їх оточуючими. 

Більше того, робота для багатьох людей є не тільки джерелом доходу, а й справою 

всього життя, діяльністю, яка дозволяє задовольняти в тій чи іншій мірі свої творчі 

потреби [1, 3].  

Безробіття спричиняє серйозні економічні і соціальні витрати. Один з 

головних негативних наслідків безробіття – неробочий стан працездатних 

громадян і, відповідно, недовипуск продукції. Окрім економічних наслідків, 

безробіття має складні соціальні та психологічні наслідки: дратівливість, 

черствість, злість, байдужість до чужої долі, почуття приниженості, непотрібності 

своїй сім'ї, суспільству –  все це вбиває ініціативу людини, породжує у нього 

невпевненість у своїх силах і можливостях, знижує його трудовий і цивільний 

потенціал. Безробіття призводить до бездіяльності, маргіналізації населення, 

погіршення соціально-психологічного клімату в суспільства [4].  
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Однак, не можна однозначно стверджувати, що ці наслідки завжди 

диференціюються як негативні. Підвищення соціальної цінності робочого місця; 

збільшення особистого вільного часу безробітного; зростання свободи вибору 

місця роботи; збільшення соціальної значущості і цінності праці вважаються 

позитивними факторами безробіття [1].  

Нa основі аналізу літератури, проведеного дослідження фахівцями центру 

зайнятості за участю безробітних громадян було встановлено, що серед основних 

причин, які перешкоджають працевлаштуванню на сьогоднішньому ринку 

труднощів можна виділити: конкурентоспроможність отриманої професії, 

відсутність досвіду роботи, відсутність професійних знань, відсутність навичок 

самопрезентації, низький рівень заробітної плати. Більшість безробітних немає 

певних цілей, вони живуть одним днем, часто озираючись на своє минуле, яке їм 

здається привабливішим. Причиною може бути низька самооцінка чи 

невпевненість у своїх силах [3].  

Згідно проведеного дослідження, виявлено такі характеристики, що властиві 

безробітній молоді, як низька самооцінка, невпевненість у собі, відсутність 

прагнення досягнень і змін, наївність, тощо, але це істотно знижує можливість 

успішного самостійного працевлаштування і перетворює пошук роботи у значиму 

психологічну проблему.  

Отже, безробіття – соціально-економічне явище, при якому частина робочої 

сили не зайнята у виробництві. Це циклічне явище, що виражається в перевищенні 

пропозиції праці над попитом на нього. Безробіття не є дрібницею та має реальні 

короткострокові та довгострокові негативні наслідки і може призвести до 

наступних змін у житті безробітних: по-перше – втрата роботи може призвести до 

життєвої кризи особистості, що визначатиме особливості відносин «людина-світ», 

«людина-людина»; по-друге, це – потенційно психотравмуюча ситуація; по-третє, 

– спричинює комплексну психосоматичну реакцію, яка може стати наслідком 

серцево-судинних захворювань, розладів шлунково-кишкового тракту тощо; по-

четверте – існує схожість послідовності переживань, пов’язаних із втратою роботи 

та реакцією людини на стрес; по-п’яте – зайнятість має також латентні значення: 

соціальна структура, часова впорядкованість, аксіогенез, обов’язкова діяльність та 

інше.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

НА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

  

Сучасний стан фахової передвищої освіти характеризується не лише 

особливостями діяльності закладів фахової передвищої освіти, а й специфікою 

взаємовідносин з установами, організаціями та іншими особами, які можуть 

задавати вектор її розвитку. Стейкхолдери або заціплені сторони прямо чи 

опосередковано беруть участь у формуванні освітнього простору, проте не завжди 

відкриті інтереси таких сторін, а також ймовірність виникнення конфліктів таких 

інтересів, є потенційними загрозами стійкого розвитку закладу фахової передвищої 

освіти, які необхідно своєчасно виявляти та нейтралізувати.       

Становлення та розвиток освітнього простору є одним із пріоритетних 

завдань кожного закладу фахової передвищої освіти, який відрізняється 

організаційним, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням. 

Враховуючи особливості інтегрування національної системи фахової освіти в 

європейський і світовий освітній простір, варто наголосити на підвищенні її якості 

за рахунок не тільки наукової, а й інноваційної діяльності. Так, важливу роль у 

сприянні інновацій відіграє розбудова налагодженого партнерства закладу фахової 

передвищої освіти з ключовими стейкхолдерами.   

Стейкхолдерами прийнято вважати безпосередньо чи опосередковано 

зацікавлених сторін, причетних до визначення пріоритетних напрямів розвитку 

фахової передвищої освіти, які впливають на їх стан та інтереси (професійні, 

соціальні, фінансові). Досліджуючи інституціональні проблеми взаємодії 

стейкхолдерів у фаховій передвищій освіті, Н. Л. Савицька виділяє серед 

зацікавлених сторін зовнішніх – сім’я, бізнес, соціум, держава та внутрішніх – 

профільне відомство, керівний склад закладу освіти, студенти, науково-

педагогічний корпус. Центральним суб’єктом освітніх відносин, на які має 

орієнтуватися система освіти, виступає людина, яка одночасно є ключовим 

стейкхолдером [1].  

Вважаємо, що ефективність взаємодії закладу фахової передвищої освіти зі 

стейкхолдерами залежить від того, на скільки якісно було проведено аналіз їх 

інтересів та оцінку впливу на формування та розвиток освітнього простору. 

Враховуючи ключові підходи до виокремлення окремих категорій  заціплених 

сторін (рис. 1), доцільно більш ретельно та детально вивчати першорядних осіб, які 

мають достатньо повноважень та інших засобів впливу на освітню, наукову, 

інноваційну, інформаційну, міжнародну та інші види діяльності. Зазвичай, це 
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внутрішні стейкхолдери, інтереси яких направлені на постійне покращення 

освітнього простору закладу фахової передвищої освіти за рахунок підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників та відповідальності 

структурних підрозділів; широкого використання інноваційних методів в процесі 

фундаментальної та фахової підготовки студентів; запровадження сучасних 

інформаційних технологій для надання більш якісніших освітніх послуг тощо [3].    

Другорядні стейкхолдери не мають достатніх засобів впливу на формування 

освітнього простору закладу фахової передвищої освіти, проте можуть сприяти або 

стримувати його розвиток. Такими другорядними особами є зовнішні 

стейкхолдери, які не можуть змінювати стратегічних орієнтирів та пріоритетів, але 

зацікавлені у високих результатах освітньої діяльності, зокрема:  

• роботодавці очікують кваліфікованих з достатнім рівнем практичної 

підготовки випускників;   

• вітчизняні та зарубіжні заклади освіти прагнуть до реалізації цілей 

стратегічних партнерств, програм та проектів мобільності для науково-педагогічних 

працівників, молодих вчених та студентів;   

• інтереси органів державної влади пов’язані з приведенням мережі закладів 

освіти у відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку 

праці, прискоренням інтеграції України у міжнародний освітній простір. 

 

 
  

Рис. 1. Категорії стейкхолдерів, з якими взаємодіє заклад фахової 

передвищої освіти 

Джерело: побудовано автором   
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Сьогодні заклад фахової передвищої освіти не може функціонувати 

ізольовано, а навпаки в умовах інтеграції освіти, науки і виробництва, має сприяти 

співпраці з різними категоріями стейкхолдерів з метою удосконалення освітнього 

простору. Результати такої співпраці будуть залежати від того, на скільки ретельно 

було проведено аналіз зацікавлених сторін, а саме:   

• дослідженно базові характеристики стейкхолдерів та їх інтереси; 

• визначено основні напрями взаємодії зі стейкхолдерами на підставі оцінки їх 

повноважень, фінансових, адміністративних та інших видів ресурсів;  

• розроблено стратегію поведінки закладу освіти по відношенню до різних 

груп стейкхолдерів;  

• визначено основних партнерів, ідентифіковано можливі ризики взаємодії з 

ними.  

Отже, дослідивши особливості впливу стейкхолдерів на розвиток освітнього 

простору закладу фахової передвищої освіти, визначено найвпливовіших 

зовнішніх та внутрішніх заціплених сторін, принципи та способи взаємодії з ними. 

На сьогоднішній день вітчизняне законодавство не тільки не надає визначення 

категорії «стейкхолдер», а й також не представляє конкретні підходи щодо 

регулювання відносин з такими особами у сфері вищої освіти. Так, в умовах 

відсутності будь-яких державно визначених рекомендацій та пояснень, 

керівництво закладу освіти повинно самостійно розробляти принципи та 

стратегічні пріоритети співпраці зі стейкхолдерами відповідно до концепції 

розвитку.  
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ВЗАЄМОВИГІДНЕ ПАРТНЕРСТВО РОБОТОДАВЕЦЬ-ВИПУСКНИК. 

ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД'ЯВЛЯЄ РОБОТОДАВЕЦЬ ДО МЕНЕДЖЕРА ПО 

ТУРИЗМУ 

 

В сучасних умовах віртуальної економіки достатньо гостро постає проблема 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Поперше, це 

пояснюється професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту та пропозицій на 

ринку праці. По-друге, більшість закладів вищої освіти випускають спеціалістів з 

теоретичними знаннями без необхідного сьогодні практичного досвіду і 

необхідних практичних навичок. По-третє, самі випускники не готові до роботи, 

мають зависокі амбіції та високі вимоги до майбутнього роботодавця. По-четверте, 

дуже часто майбутня професія обирається виходячи з понять «мода», «хайп», 

«тренд». Як наслідок, висока конкуренція на ринку праці та високі вимоги 

роботодавця до кандидата. 

Ще більше ситуація ускладняється тим, що більшість роботодавців вважають 

загальний рівень готовності недавніх студентів не досить високим, а випускників 

без досвіду відповідальними та надійними співробітниками, нерідко ставлячи їх 

практичні навички під сумнів. Однак є роботодавці, які навпаки роблять ставку на 

молодих, недосвідчених спеціалістів, на їх особисті якості. Це туристичні фірми, 

які орієнтовані на якість, а не на кількість. Для таких туристичних фірм люди – не 

ресурс, а найголовніша цінність; кваліфікований та лояльний персонал, який 

працює не один рік і росте всередині фірми та разом з фірмою. Туристичні фірми, 

які залучають молодих спеціалістів, дуже відповідально підходять до процесу 

підбору персоналу використовуючи різноманітні тестування, психодіагностичні 

методики, асесмент-центри та інше, тому що простого професійного тестування тут 

замало, необхідно визначити особистісні якості, які стануть основою для 

майбутньої довготривалої співпраці. 

Професія менеджер по туризму в даний час актуальна і затребувана, 

незважаючи на кризу, але, на жаль, не будь-яка людина може бути менеджером, а 

тільки володіє певним набором особистих і професійних якостей.  

Обличчям туристичної фірми стає менеджер по туризму, який якраз і 

займається організацією комфортабельного пляжного відпочинку або ефективної 

ділової поїздки. 

Для того, щоб ефективно організувати поїздку в певну країну, менеджер по 

туризму зобов'язаний знати мову цієї країни, її культурні та національні цінності, 

економічні, правові та соціальні аспекти. І все це потрібно знати краще за інших, 

щоб тури для подорожуючих проходили організовано і цікаво. Тільки в цьому 

випадку туристична фірма зможе вижити в конкурентній боротьбі. Тому сьогодні 
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як ніколи роботодавці зацікавлені в нових кваліфікованих співробітників, які 

отримали освіту в сфері туризму. 

Роботодавць прагне, щоб у співробітника була висока продуктивність праці, 

гнучкість щодо поставлених завдань, здатність швидко адаптуватися до нового 

виду діяльності. Майбутні фахівці повинні грамотно говорити, володіти навичками 

роботи на комп'ютері, володіти іноземними мовами (хоча б одним), розбиратися в 

економіці і фінансах. Так як фахівець з туризму буде спілкуватися з людьми, 

повинні бути комунікабельні і доброзичливі. Якщо ваша робота буде пов'язана з 

продажем послуг, повинні посміхатися (це обов'язково потрібно робити на 

співбесіді, щоб вас взяли), вміти викликати довіру. Знання теж буде великим 

плюсом. 

Менеджер з туризму – це фахівець в галузі туризму, який займається 

організацією туристичних поїздок клієнтів. В даний час це одна з найбільш 

затребуваних професій в індустрії відпочинку і розваг. Професія підходить тим, 

кого цікавить іноземні мови, географія та суспільствознавство.  

Отже, галузь туристичного бізнесу постійно розвивається, і ось особистісні 

якості, які хоче бачити роботодавець:  

1. Готовність до навчання (відкритість до нового). Прагнення розібратися, 

швидко засвоїти необхідні знання, вміння та навички. Бажання пізнавати та 

розвиватись. Аналітичне мислення.  2. Цілеспрямованість. Вміння ставити перед 

собою цілі та їх досягати. Розуміння своїх особистих цілей та їх взаємозв’язок з 

цілями компанії. Робота на результат. 3. Відповідальність. Вміння взяти 

відповідальність за свої вчинки. 4. Бажання працювати. Бажання багато працювати, 

готовність до труднощів. Старанність і мобільність. 5. Щирий інтерес та позитивне 

відношення до роботи. Прийняття корпоративних норм та стандартів, їх виконання. 

Лояльність. 6. Комунікативність. Вміння домовитись завжди та з будь-ким. Робота 

в команді. 7. Гнучкість та здатність самостійно знаходити варіанти вирішення 

робочих ситуацій. 8. Адекватна самооцінка. Розуміння своїх сильних та слабких 

сторін. Оцінка своїх можливостей та обмежень. 9. Активна життєва позиція та 

позитивне відношення до життя. 

Всі вищеперераховані характеристики говорять про здатність молодих 

фахівців робити прорив в професійній сфері, вносити нові ідеї та тенденції в 

роботу. Саме вони є базою нових досягнень для компанії. Роботодавець не шукає 

«Супергероя», а шукає грамотного, відповідального випускника, який вміє вчитися 

і відкритий до нового, який не боїться викликів і готовий до професійного та 

особистісного зростання разом з компанією. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВІДДІЛЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

 

У зв’язку із інтенсивної трансформацією сучасного суспільства за останнє 

десятиліття значно змінилася організація соціально-культурної системи в Україні, 

яка вплинула на всі сфери діяльності, водночас однією з найбільш чутливих до змін 

виявилася сфера торгівлі. Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства 

нерозривно пов'язаний з технічним прогресом в усіх галузях існування людини. 

Зрушення в економіці та торгівельній сфері можна досягти лише через успішне 

підприємництво.  

Професійне самовизначення – безперервний процес розвитку професійної 

свідомості особистості від молодшого шкільного до старшого шкільного віку, який 

у підсумку дає певну професійну самовизначеність індивіда, що обумовлює 

подальший вибір професії та навчання у закладі фахової передвищої освіти [1]. 

Професійна компетентність сучасного спеціаліста торговельного профілю-

підприємця є складним багатокомпонентним поняттям. Всі її компоненти 

знаходяться у тісному взаємозв’язку один з одним і взаємодоповнюють один 

одного. Професійна компетентність охоплює всі структурні ланки, особливості й 

рівень розвитку яких визначають ступінь оволодіння професією, професійну 

компетентність фахівця, і в залишковому підсумку його професійна реалізація [3]. 

Чинником, що визначає ефективність формування професійної 

компетентності майбутніх працівників торгівельної сфери, є рівень самооцінки. 

Самооцінка є центральним компонентом особистості, суттєво впливає на ставлення 

індивіда до себе та інших і виступає одним із важливих регуляторів її поведінки. 

На формування і розвиток професійної компетентності впливають такі 

фактори як індивідуальні психофізіологічні особливості особистості (вроджені 

особливості нервової системи, анатомічні особливості будови організму й т.п.), 

соціальне середовище (система соціально-економічних відносин, освітнє 

середовище навчального закладу, референтні групи), власна активність особистості 

(самоосвіта, самовиховання, саморозвиток). Професійна компетентність 

торкається таких сфер особистості: мотиваційної, когнітивної, самосвідомості. 

Сучасний спеціаліст повинен бути компетентним в таких питаннях як 

організація справи, функціонування форм капіталу, володіти високим ступенем 

мотивації досягнення компетентних переваг у конкурентній боротьбі, 
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психологічною стійкістю тощо. Зрозуміло, що це вимагає уважного вивчення 

можливостей запровадження цих елементів в систему професійної підготовки. 

Також, ми розглядаємо мотивацію свідомого вибору професії, залежно від її 

сформованості знання про професію можуть по-різному відображатись в 

свідомості [4]. 

Виділено три значні групи факторів, що безпосередньо впливають на вибір 

професії сучасної молоді: макросередовище як комплекс об’єктивних соціально-

економічних, політичних і демографічних умов, що впливають на професійне 

самовизначення; мікросередовище – комплекс прямих або опосередкованих, 

цілеспрямованих або стихійних профорієнтаційних впливів на суб’єкта 

професійного самовизначення з боку найближчого соціального оточення, 

шкільного середовища тощо; індивідуальні особливості – здібності, нахили, 

психофізіологічні якості індивіда [2]. 

Обґрунтовуючи орієнтаційно-мотиваційну моделі свідомого вибору професії 

майбутнього фахівця сфери торгівлі ми відмічаємо, що основним механізмом 

формування позитивного відношення до професії є усвідомлення її соціально 

значущої мети. При такій мотиваційній установці професійні інтереси виникають і 

формуються швидше. 

Професійно-значущі мотиви підрозділяють на 2 групи: 

I. Безпосередні інтереси – виникають на основі привабливості змісту і процесів 

конкретної діяльності: професійно-специфічні, загальнопрофесійні, романтичні, 

ситуативні. 

IІ. Опосередковані – породжуються організаційними, соціальними та ін. 

характеристиками професії та підрозділяються на: професійно-пізнавальні, інтерес 

до самовиховання, престижності, супутніх можливостей, наївно-егоїстичні і 

невизначені інтереси [5]. 

За час навчання у відокремленому структурному підрозділі «Київський 

торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» під впливом викладання 

загальногуманітарних, спеціальних дисциплін, участі у виробничих практиках, 

громадському житті у здобувачів освіти розвивається і формується професійна 

спрямованість особистості, тобто особиста спрямованість застосувати свої знання, 

досвід, здібності в галузі обраної професії. 

Професійна спрямованість особистості передбачає позитивне ставлення до 

професії, схильність та інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку, 

розуміння і внутрішнє прийняття цілей та завдань професійної діяльності. Усі ці 

риси і складові професійної спрямованості є показниками рівня її розвитку та 

сформованості у здобувачів освіти, характеризуються стійкістю (нестійкістю), 

домінуванням суспільних або вузькоособистісних мотивів, далекою або близькою 

перспективою. 

Діяльність у сфері торгівлі в усіх своїх проявах пов’язана з комунікацією. 

Виходячи з цього, з’являється необхідність знати методи розвитку психологічного 

контакту при спілкуванні та вміння використовувати з цією метою закономірності 
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психіки, які належать до виявів таких якостей людини, як її характер, темперамент, 

тип нервової діяльності.  

Як відомо, правильний вибір професії позитивно впливає як на продуктивність, 

так і на якість праці. Отже, трудові досягнення випускників шкіл чи інших 

навчальних закладів, пов’язаних із профорієнтацією, служать ще одним важливим 

критерієм успішності вибору професії. 

Отже, професійна орієнтація являє собою систему соціально-економічних та 

методико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, 

мобільного і свідомого професійного самовизначення та трудового становлення 

особистості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і 

кон'юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації в професійній діяльності. 

Свідомий вибір професії виступає показником сформованості професійного 

самовизначення. В основі правильного професійного самовизначення лежить 

протиріччя між прагненням молодої людини до самостійності і неготовністю до 

здійснення обґрунтованого вибору професії. 

Найбільш важливим психологічним критерієм успішного вибору професії і 

місця роботи є задоволеність людини зробленим вибором.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В  

 ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 

В останні роки у професійній туристській освіті спостерігаються процеси, 

спрямовані на підвищення її якості. Це обумовлено, передусім, зростаючим 

попитом на туристські послуги нового покоління, і, як наслідок, необхідністю 
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підготовки для туристської галузі конкурентоспроможних фахівців, які володіють 

низкою професійно важливих знань, умінь, навичок, особистісних якостей.  

    За оцінками експертів ЮНЕСКО , туризм може стати провідною галуззю світової 

економіки, що сприятиме розвитку локальних економік, міжкультурної комунікації 

та формуванню толерантного суспільства [1, с.15]. Всесвітня туристська 

організація  прогнозує подальше зростання туристичного потоку до 1,6 млрд. осіб 

у 2020 році [2, с.22]. 

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. Враховуючи те, що нинішня система професійної підготовки фахівців 

туризму в Україні значною мірою не відповідає вимогам, які висуваються 

підприємствами-роботодавцями в умовах ринкової економіки, тема дослідження є 

актуальною та доцільною.  

Вивченню питань підготовки фахівців туристської індустрії присвячено 

велика кількість наукових праць вітчизняних та закордонних дослідників В. 

Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало, В. Федорченка [3, с.20]. Більшість 

авторів вважають найбільшою проблемою слабку практичну підготовку студентів. 

Це підтверджують і результати опитування керівників підприємств тур індустрії. 

Більшість з них (93%) зазначили неготовність випускників вищих навчальних 

закладів приступити до повноцінного виконання професійних обов’язків на 

робочому місці [4, с.8].  

Слід зазначити, що для України фундаментальна туристська освіта є відносно 

новою сферою освіти, адже упродовж тривалого часу вищі  середні навчальні 

заклади України не готували спеціалістів для туристської галузі.  Підготовка 

фахівців за напрямом «Туризм» була узаконена постановою Кабінету Міністрів 

України лише в 2005 р. Незабаром з'явилися відповідні спеціальності, у тому числі 

«готельне господарство» і «ресторанна справа». На сьогоднішній день підготовку 

кадрів для сфери туризму та готельного господарства здійснюють 146 вищих 

навчальних закладів. Поряд із цим, існує низка проблем щодо якості підготовки 

фахівців.  

Світова практика свідчить про недостатню кількість фахівців готельного 

господарства у порівнянні з пропозицією робочих місць у цій галузі на ринку праці. 

Щодо туристичних фірм, то ще кілька років тому більшість з них не вважали 

проблему підбору персоналу глобальною – наявність гуманітарної освіти та певні 

особистісні якості (комунікабельність, здатність до навчання тощо) давали 

непогані шанси тим, хто йшов в цей бізнес. Але сучасна ситуація, яка 

характеризується значним ростом суб'єктів туристичного ринку, вимагає наявності 

високопрофесійних кадрів. На сьогоднішній день склалася така ситуація: після 

закінчення навчання вчорашні студенти стикаються з проблемою 

працевлаштування, адже однією з обов'язкових умов, яку висувають роботодавці – 
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це наявність досвіду роботи. Студенти, володіючи лише теоретичними знаннями, 

не вміють поводитися з системами бронювання, не володіють комерційними 

навичками, не знайомі з формами бланків, які використовуються в туризмі, погано 

орієнтуються в професійній термінології тощо.  

Низький ступінь співробітництва між закладами професійної туристської 

освіти та підприємствами галузі не дає можливості становлення не лише 

високоякісної теоретичної, а і практичної сторони освіти. Недостатність 

практичних навичок випускників гальмує розвиток туристської сфери, оскільки 

підприємствам необхідно проводити навчання співробітників вже на робочому 

місці, витрачаючи не лише час, а й кошти. Фахівці, які закінчили вищі навчальні 

заклади, мають нести в виробництво прогрес, сучасні методи обслуговування, 

креативність, але в дійсності цього, як правило, не відбувається. Основна проблема 

криється у відірваності навчального процесу від сучасних методів роботи готелів, 

ресторанів і туристських фірм. Навчальний процес значно відстає від дійсності, 

особливо від сучасного світового досвіду [4 ст. 6]. 

При цьому саме викладач здатен викликати інтерес до майбутньої професії, 

дисципліни шляхом динамічного, доступного викладання, демонстрації зв’язку 

теоретичних знань з майбутньою професійною діяльністю, що в свою чергу стає 

спонукальною причиною прагнення студентів до саморозвитку.   

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти в сфері туризму та 

готельного господарства є відсутність у викладачів власного професійного досвіду 

в сфері туризму та готельного господарства, що призводить до відірваності теорії 

від практики. Так трапляються випадки, коли викладач на лекціях і семінарах надає 

не логічні та непорівнянні з туризмом приклади, не здатен відповісти на питання 

студентів повною мірою згідно із найновішими сучасними тенденціями в цій сфері. 

Як результат, випускники, володіючи тільки теоретичними знаннями, не в змозі 

застосувати їх на практиці, що призводить до проблем при працевлаштуванні і 

подальшої трудової діяльності. Таким чином, підготовка кадрів для підприємств 

тур індустрії є актуальним питанням, яке гостро стоїть перед власниками і 

керівниками підприємств цієї галузі.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО 

МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Актуальність дослідження. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в 

суспільстві, формують нові високі вимоги до працівників сфери обслуговування, 

як до індивідуально-особистісного профілю фахівців так і рівня сформованості їх 

професійних компетенцій. Саме тому процес удосконалення підготовки майбутніх 

працівників сфери обслуговування в сучасних умовах освіти є надзвичайно 

важливим та обумовленим багатьма чинниками. Одним із найважливіших з них, на 

нашу думку, є формування мотиваційної готовності до свідомого вибору професії 

та збереження мотивації до розвитку особистості в професії вподовж 

професіогенезу.  

Мета дослідження: розкриття особливостей психологічної тренінгової 

програми, спрямованої на формування мотиваційної готовності здобувачів фахової 

передвищої освіти до майбутньої професійної діяльності.  

Результати дослідження. Процес реформування суспільства можливий 

лише через розвиток задатків та здібностей кожної людини. Ломка звичних 

стереотипів у сфері зайнятості, можливість вибору, необхідність дійсного 

професійного самовизначення особистості, досить гостро змінює поведінку молоді. 

Тільки знання реальної мотивації професійної діяльності, причин вибору тієї чи 

іншої професії, місця роботи може забезпечити повноту сласного психологічного 

опису не тільки «світу професій», але й «світу професіоналів». 

Спираючись на вищеназване ми вважаємо, що саме впровадження в освітній 

процес психологічного тренінгу є одним з найбільш ефективних методів і форм 

занять для формування мотиваційної готовності до професійної діяльності у сфері 

обслуговування.. 

Досвід використання психологічного тренінгу відображено у працях відомих 

науковців: Н. Афанасьєвої, Ю. Ємельянова, Є. Карпенка, Л. Карамушки, 
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С. Максименка, С. Макшанова, І. Матійкова, К. Мілютіної, Б. Паригіна, 

Л. Перелигіної, Л. Петровської, В. Федорчука [1, 2, 4, 5, 6,]. 

Тренінг – це групова форма роботи. метод активного навчання, який 

спрямований на розвиток знань, умінь, навичок та соціальних установок. Тренінг – 

це форма інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетенцій 

міжособистісної та професійної поведінки в спілкуванні [1, с.14]  

Методи реалізації тренінгової програми: міні-лекції, метод кейсів, групова 

дискусія, мозковий штурм, психогімнастика, ділова гра, рольова гра, фасілітація, 

відео-аналіз, колажі, рефлексивний аналіз, модерація [1, 3, 4, 5, 6] 

Отже, підсумовуючи аналіз методів реалізації тренінгової психологічної 

програми ми можемо відмітити, спираючись на дослідження науковців (C. Алмаші, 

Н. Афанасьєвої, О. Главник, Л. Карамушки, Є. Карпенка, І. Корнієнко, В. Лозниця, 

С. Максименка, К. Мілютіної, І. Матійкова, Ю. Святенко, К. Теплякової, 

В. Федорчука, К. Фопеля), що їх застосування в конкретній програмі обумовлено 

специфікою цільової аудиторії, технічними можливостями освітнього закладу та 

навичками тренера (автора)  [1, 2, 3, 4, 6].  

Розроблена психологічна тренінгова програма представляє можливість 

виявити найбільш значимі професійно-важливі якості фахівців сфери 

обслуговування та сформувати мотиваційну готовність для майбутньої успішної 

реалізації в професіогенезі. 

Метою впровадження психологічної тренінгової програми є розвиток 

мотиваційної готовності до реалізації себе в обраній професійній сфері. 

Завданнями психологічної тренінгової програми є: формування мотиваційної 

готовності студентів до професійної реалізації у сфері обслуговування; 

формування адекватної самооцінки та спрямованості на особистісне зростання; 

розвиток комунікативних навичок, соціального та емоційного інтелекту; розвиток 

та поглиблення уявлень та понять пов’язаних з обраною професією; розширення 

знань про можливості професійної самореалізації та шляхи становлення кар'єри. 

Реалізація програми передбачає чотири етапи та три блоки. Кожний із блоків 

передбачає проведення 3-х тренінгових занять. Завершальний етап має на меті 

проведення заключного тренінгового заняття та проведення психодіагностичного 

дослідження учасників тренінгу за результатами застосування психологічної 

тренінгової програми [1, 3, 4, 5, 6].  

Підготовчий етап передбачає: формування групи студентів, проведення 

індивідуальних консультацій, дослідження висновків експертів, проведення 

батьківських зборів, у ході яких будо роз’яснено цілі та план роботи тренінгових 

груп [4, с. 64]. 

Блок особистісного зростання реалізовується упродовж семестру й 

передбачає: розкриття особистісного потенціалу учасників ПТП; здійснення 

екскурсій в КНТЕУ та на підприємства, зустрічі з роботодавцями та випускниками 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», 
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І блок складається з трьох тренінгових занять, що розраховані на знайомство 

групи, зняття комунікативних бар’єрів, усвідомлення реальної мети та цілей, 

усвідомлення компетенцій, які передбачається вдосконалити й набути в процесі 

наступних тренінгових занять.  

ІІ блок складається з трьох занять, що розраховані на формування 

комунікативних, лідерських, фасілітаторських та управлінських навичок. 

ІІІ блок складається з трьох занять спрямованих на формування мотиваційної 

готовності до професійної діяльності. 

Завершальний етап передбачає підсумкове заняття та здійснення 

психодіагностичних процедур з метою виявлення ефективності впливу 

психологічної тренінгової програми на формування мотиваційної готовності 

студентів до майбутньої професійної діяльності в сфері обслуговування.  

Ефективність застосування психологічної тренінгової програми 

передбачається підтвердити результатами психодіагностичних процедур. 

Передбачувані результати реалізації. Участь здобувачів освіти у 

психологічній тренінговій програмі сприятиме: розвитку у них уявлень про 

майбутню професійну діяльність, набуттю відповідних компетенцій щодо 

реалізації особистості в професіогенезі, формуванню реалістичної впевненості у 

собі, підвищенні самооцінки, розробленню життєвих перспектив та корегуванню 

ціннісних орієнтацій, вдосконаленню навичок психічної саморегуляції та 

безконфліктного спілкування, розвитку усвідомлення чинників успішної 

підприємницької діяльності, професійних інтересів, цінностей і планів, 

формуванню професійно-важливих якостей та розвитку мотивації досягнення.  

Висновки. Таким чином, впровадження психологічної тренінгової програми 

в освітній процес ВСП «КТЕФК КНТЕУ» сприятиме розвитку у здобувачів освіти 

уявлень про майбутню професійну діяльність, набуттю ними відповідних 

компетенцій щодо реалізації особистості в професіогенезі, формуванню 

реалістичної впевненості у собі, підвищенню самооцінки, формуванню життєвих 

перспектив, корекції ціннісних орієнтацій, вдосконаленню навичок психічної 

саморегуляції й безконфліктного спілкування, та розвитку усвідомлення чинників 

успішної підприємницької діяльності, професійних інтересів, цінностей і планів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  З ОЦІНКИ МАЙНА 

 

Важливою складовою формування професійних компетентностей у здобувачів 

освіти є практична підготовка та постійний зв'язок із стейкхолдерами. Залучення 

суб’єктів оціночної діяльності до освітнього процесу ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

забезпечує об'єктивне оцінювання та отримання пропозицій з удосконалення 

освітніх програм професійних дисциплін, що дозволяє підвищити якість 

підготовки фахівців даної сфери. 

Активна співпраця гаранта освітньо-професійної програми «Оціночна 

діяльність» з суб’єктами оціночної діяльності ТОВ «Малеас» та ТОВ «Київський 

Ріелтор» зосереджена на покращенні якості професійної підготовки здобувачів 

освіти та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, адже підприємства 

здійснюють всі види оцінки майна, зокрема: 

• оцінка житлової нерухомості (квартир, котеджів, дач, пентхаусів і т. д.); 

• оцінка земельних ділянок (індивідуального будівництва, садівництва і 

городництва, комерційного призначення і т. д.); 

• оцінка нежитлової нерухомості (торгової, офісної, виробничої, складської і т. д.); 

• оцінка транспортних засобів (автомобілів, автобусів, причепів, 

сільськогосподарської техніки і інший вид спецтехніки); 

• оцінка обладнання (машин і агрегатів, технологічних ліній, офісного обладнання 

та інвентарю); 

• оцінка товарів і коштів в обороті (харчової промисловості, продукція 

машинобудування і т. д.); 

https://kievrealtor.com.ua/ru/otsenka-zhiloy-nedvizhimosti.html
https://kievrealtor.com.ua/ru/otsenka-zemelnyh-uchastkov.html
https://kievrealtor.com.ua/ru/otsenka-nezhiloy-nedvizhimosti.html
https://kievrealtor.com.ua/ru/otsenka-transportnyh-sredstv.html
https://kievrealtor.com.ua/ru/otsenka-oborudovaniya.html
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• оцінка майнових прав (на нерухомість, земельні ділянки, товарів в обороті і на 

складі, інтелектуальної власності, устаткування, підприємствам, транспортним 

засобами тощо); 

• оцінка цінних паперів (за очікуваної прибутковості, зростання дивідендів); 

• оцінка інтелектуальної власності; 

• оцінка бізнесу та підприємств (цілісних майнових комплексів, корпоративних 

прав, акцій компанії, дебіторської заборгованості тощо); 

• оцінка суден і літаків (кораблі, катери, яхти, літаки і т. д.) [1]. 

Крім організації проходження навчальної та виробничої практики проводяться 

робочі зустрічі, практичні заняття, в тому числі і виїзні. Здобувачі освіти мають 

змогу відчути себе посередником на ринку нерухомості, провести реальну оцінку 

майна, зокрема, долучаються до оцінки земельних ділянок, транспортних засобів, 

житлової та комерційної нерухомості. Під час робочих зустрічей з керівництвом 

ТОВ «Малеас» обговорюються важливі аспекти оціночної діяльності, зміни у 

законодавстві, міжнародний досвід та особливості формування звітів про оцінку 

майна. 

Сучасні роботодавці в даній сфері розраховують на те, що кандидат матиме 

десятки різноманітних вмінь: здатність креативно мислити й управляти часом, 

навички комунікації та ефективна роботі в команді [2].  

У здобувачів освіти крім професійних навичок необхідно розвивати також 

«soft skills», а саме: особисту ефективність, управлінські та стратегічні навички. 

Для розвитку і підвищення конкурентоспроможності підприємств і держави в 

цілому необхідністю сьогодення є сприяння створенню, формуванню та розвитку 

конкурентоспроможної молоді. Сучасний глобалізований економічний простір 

ставить нові, більш жорсткі вимоги до якості знань здобувачів освіти [3]. 

Ключова різниця в оволодінні «soft skills» і «hard skills» полягає в тому, що 

«м’яким» навичкам складно навчитися просто виконуючи свої функціональні 

обов’язки. У сфері оціночної діяльності відбувається багато змін, інформація 

швидко стає застарілою, неактуальною, адже на ринку нерухомості з’являються 

нові тренди, змінюється динаміка. Тому, важливим компонентом професійних 

якостей оцінювача є здатність здобути необхідну інформацію в потрібний момент, 

постійно моніторити та вивчати зміни у законодавстві щодо оцінки майна.  

Отже, в умовах інтенсивного розвитку і реформування системи фахової 

передвищої освіти України ефективність освітнього процесу залежить від 

вибудуваної взаємодії із стейкхолдерами, оскільки вони і формують замовлення на 

ринку праці. Розуміння очікувань, інтересів і потреб різних груп роботодавців – це 

обов’язкова умова стійкого розвитку ЗФПО в сучасних умовах. 
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КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Сучасному суспільству притаманно розмаїття культур, релігій, способів життя 

та способів самовираження людини. В той же час в будь-якому демократичному 

суспільстві обов’язковим чином виникає необхідність здійснення соціального 

контролю за девіантною поведінкою окремих індивідів та соціальних груп. Такі 

види девіантної поведінки як наркоманія, ігроманія, алкоголізм, тютюнокуріння та 

інші вважаються асоціальними і перебувають під постійним контролем 

суспільства. Але існують певні види поведінки, які не несуть в собі прямої, явної 

загрози суспільству, та все ж мають негативні наслідки для людини і соціуму в 

цілому. До таких можна віднести комп’ютерну залежність: людина, яка проводить 

більшість часу за комп’ютером, не заважає і не загрожує оточуючим. Але при 

цьому людина втрачає поступово важливі соціальні контакти, перестає повноцінно 

виконувати соціальні функції, деградує як особистість [2, 3]. 

У час науково-технічного прогресу комп’ютер став невід’ємною частиною 

життя людей. Це має не лише позитивний але й негативний вплив на молоде 

покоління. Треба мати велику стійкість, щоб не опинитись у полоні віртуального 

світу. Комп’ютерними технологіями користуються всі вікові групи населення. Ми 

можемо спостерігати як уже з самого малечку, діти користуються гаджетами, 

телефонами, комп’ютерами, планшетами. Комп’ютерна залежність може бути як у 

25-ти річної дівчини, так і у 50-то літнього чоловіка. А найжахливіше коли в полоні 

цієї залежності опиняються підлітки, адже їх психіка знаходиться на етапі 

активного формування, а значить є більш уразливою. Підлітки постійно біля 

монітору грають у ігри, спілкуються у соціальних мережах, розповідають про все 

своє життя не думаючи про наслідки. Вони уже не можуть жити без комп’ютера, 
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адже все їхнє життя там, вони відірвані від реальності, це і є залежність. Тому 

потрібно детально розібратися у проблемі щоб мати змогу хоч чимось допомогти 

нашій молоді [3].  

Питання про надмірну захопленість комп’ютерами стали актуальними вже 

давно. У зарубіжній психології явища комп’ютерної залежності почали вивчати ще 

наприкінці 80-х років минулого століття. Офіційно Інтернет було запущено 17 

квітня 1991 року, а існування комп’ютерної залежності в людей було офіційно 

визнане в США вже в 1995 році [2]. 

Термін «адикція» (від англ. addiction – пристрасть, згубна звичка, схильність 

до чогось) означає суб’єктивне відчуття людини нав’язливої потреби до певного 

виду діяльності, від якого виникає психічний ефект, який дозволяє людині на 

певний час відсторонитися від реальності, розширити свою свідомість, змінити свій 

психологічний стан на комфортний та розслаблений. Терміни «адикція» та 

«залежність» є синонімами [1, 2, 4].  

Залежність можна розглядати у двох вимірах. Вона є нормальною, тобто 

притаманна для людей і є цілком доречна для людського розвитку 

(взаємозалежність батьків та дітей, залежність від авторитету, від влади). Також 

існує залежність як патологічний стан, який потребує допомоги.  

Отже, «комп’ютерна залежність» -– означає патологічну пристрасть людини 

до роботи чи проводження часу за комп’ютером. Він з’явився у 1990 році. 

Психологи класифікують цю звичку, як різновид емоційної залежності 

спричинений технічними засобами. Головною проблемою постає те, що комп’ютер 

починає керувати людиною. Автори присвячують свої роботи проблемі 

комп’ютерної залежності. Над цим працювали А. Войскунський, Л. Гурьєва, 

В. Лоскутова, Є. Мельник, Є. Мулик, Л. Подригало, А. Шмельов та інші [1, 3, 4]. 

Основними причинами комп’ютерної залежності є: задоволення потреб у 

спілкуванні; у мережі молоді люди відчувають себе більш захищеними ніж у 

реальному житті; у мережі можна бути іншою особистістю, яку поважають; за 

допомогою мережі можна реалізувати свої мрії; деякі думають, що можуть 

покращити своє матеріальне становище за допомогою комп’ютера; проблеми у 

сім’ї; комп’ютер потрібний для роботи, навчання; в мережі більш цікаво, ніж в 

реальному житті; різноманітний вибір ігор; низька самооцінка; важка комунікація 

з людьми в реальному житті; емоційно-психологічне насилля з боку однокласників 

та одноліток та ін.  

Більшість з тих, хто страждає на комп’ютерну залежність  бояться невдачі у 

своєму житі, що і призводить до того, що люди бояться починати щось нове і 

ховаються за комп’ютером [1, с 356].   

Тип людей який більше піддається залежності це інтроверти. Тому левова 

частка комп’ютерно залежних людей це меланхоліки та флегматики. Тип мислення 

залежних людей можна сказати різноманітний, певної особливості не виявлено.  

Як окрему проблему ми хочемо звернути увагу на залежність від спілкування 

у соціальних мережах, адже ми відмічаємо, що більшість здобувачів освіти навіть 
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під час навчання продовжує спілкування у них. Соціальні мережі – особливий тип 

соціальних відносин або зв’язків великих груп людей (різновид соціальних кіл, 

тобто квазігруп – не стійкі, тимчасові, в яких об’єкти легко змінюються), що 

виникають для обміну різного роду інформацією за допомогою Інтернету. Тут не 

існує ієрархії, формальних обов’язків, а лише власне бажання спілкуватися. 

Залежність від соціальних мереж викликана бажанням спілкуватися з великою 

кількістю знайомих та незнайомих за допомогою Інтернету. Спочатку цю 

залежність людина не відчуває, до того часу, поки отримує те, від чого залежить. 

Але як тільки вона втрачає доступ до соціальної мережі, як відразу виникають 

симптоми залежності: проблеми зі сном, відчуття тривоги або страху, 

незадоволеність, роздратованість, перепади настрою тощо. Позбавитися від такої 

залежності дуже складно. Психологи радять переключити увагу на реальне 

спілкування с друзями, які в свою чергу повинні допомогти людині вилікуватися. 

Для того, щоб виявити наявність залежності, потрібно на деякій час заборонити 

собі спілкування в мережі, проте, якщо виникає нездоланне бажання спілкуватися, 

– залежність є [2]. 

Наслідками комп’ютерної залежності є: втрата відчуття часу, непомітно 

спливають години; болі в спині, шиї, головні болі; зниження гостроти зору, болі в 

очах; відсутність бажання відірватися, в мережі дуже цікаво; стомленість та 

безсоння; віртуальний світ кращий за реальний; ще більші проблеми у родині, 

віддалення від сім’ї та друзів; втрата певного матеріального становища; та ін. [2, 3, 

4].  

Отже, з огляду на зазначене можемо стверджувати, що проблема дослідження 

має актуальний характер. З розвитком техніки та інформатизацією суспільства 

проблема буде тільки поглиблюватися у своїй актуальності, що потребує її 

подальшого вивчення та розроблення новітніх підходів до формування здорового 

способу життя молоді та протидії проявів комп’ютерної залежності у молоді.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Глобалізація соціально-економічних процесів, сучасні тенденції розвитку 

освіти, практична потреба її модернізації, інтеграція до європейського освітнього 

простору свідчать про необхідність перегляду підходів до здійснення професійної 

підготовки фахівців в Україні. Зокрема в Україні гостро постають проблеми, 

пов’язані з недосконалістю механізмів взаємодії освіти та ринку праці: потребує 

змін та доповнень нормативно-правова база, що регулює дане питання;. не 

здійснюється прогнозування потреб ринку праці у робітниках та спеціалістах 

різних галузей; не проводиться моніторинг працевлаштування випускників 

закладів фахової передвищої та вищої освіти; соціальне партнерство між закладами 

освіти, представниками бізнесу та державою перебуває на досить низькому рівні; у 

діяльності центральних та регіональних (місцевих ) органів влади, які мали б 

сприяти взаємодії освіти та ринку праці, координувати роботу, бракує узгоджених 

дій. І це далеко не повний перелік проблем, розв’язання яких покращило б 

взаємодію освіти та ринку праці. 

У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема підвищення 

ефективності професійної підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог 

світових стандартів і ринку праці. Відтак важливим є вивчення та використання 

досвіду країн Європи стосовно інноваційних і традиційних підходів для 

розв’язання актуальної для України проблеми регулювання взаємодії освіти та 

ринку праці.  

Відповідно механізми взаємодії освіти і ринку праці кожної країни мають 

свої специфічні особливості. Однак європейські держави намагаються виробити 

єдину політику, яка б відповідала сучасним викликам, пов’язаним із адаптацією до 

структурних змін у глобальній економіці, підвищення рівня зайнятості, 

забезпечення якісної професійної підготовки кадрів, що стимулювала б економічне 

зростання країн.  

Активізація участі роботодавців у процесі професійного навчання в 

європейських державах досягається шляхом: встановлення обов’язкових внесків, 

які мають сплачуватися підприємствами до фонду професійного навчання; надання 

преференцій компаніям, які інвестують у людський капітал; надання податкових 

кредитів; допомога малим і середнім підприємствам у питаннях кадрових змін. 

Європейський досвід свідчить, що з метою стимулювання працівників вкладати 

ресурси у власне навчання створена система відшкодування роботодавцями витрат 

своїх працівників (або відкриття додаткових можливостей кар’єрного зростання) за 
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умови, що здобуті знання відповідатимуть тому роду діяльності, яку вони 

виконують на підприємстві. Крім того, держава здійснює субсидіювання 

внутрішньовиробничих програм навчання. Державні органи Великобританії, Італії, 

Швеції у разі найму на навчання на виробництві молоді віком 16-18 років, яка не 

має повної середньої освіти, відшкодовують 60% витрат підприємства на означені 

цілі. Таким чином, підтримуючи попит на професійну підготовку, освітня політика 

європейських держав спрямована на забезпечення достатньої пропозиції на ринку 

освітніх послуг. Відносини між суб’єктами партнерства будуються у європейських 

державах на підставі взаємної домовленості та узгодженості дій у межах чинного 

законодавства у процесі консультацій, переговорів. У результаті чого на мікрорівні 

(між закладами освіти і роботодавцями) укладаються договори, а на макрорівні – 

відповідні угоди.  

В європейських державах активізується робота стосовно приведення системи 

професійної освіти у відповідність із потребами регіональних ринків праці. З цією 

метою використовуються інституційні інструменти, які координують спільну 

діяльність між сферами освіти та зайнятістю. Створюються та розвиваються різні 

представницькі органи (на державному, регіональному, місцевому рівнях; на рівні 

закладів освіти та підприємств), до яких входять усі зацікавлені сторони. 

Прикладами таких органів є Наглядові ради при навчальних закладах, фондах, а 

також консультативні органи при міністерствах освіти. Вони особливо плідно 

працюють за умови існування сильних організацій роботодавців (Economic 

Chamber в Німеччині, Country Enterprise Boards (CEBs) в Ірландії).  

В Іспанії державна політика спрямована на підвищення ефективності 

професійної освіти і навчання на регіональному рівні, узгодження її з потребами 

розвитку економіки в автономіях. У цій країні створено Національний інститут 

кваліфікацій, який аналізує стан ринку праці, а отримані дані використовує під час 

розроблення професійних кваліфікацій, забезпечує їх апробацію, здійснює 

методологічні дослідження чинних професійних кваліфікацій тощо.  

У Болгарії програмно-цільовий механізм взаємодії освіти та ринку праці 

спрямований на врегулювання пропозиції та попиту на робочу силу. З цією метою 

розроблено програму "Розвиток трудових ресурсів", яка реалізується за сприяння 

Європейського Союзу, фінансовий внесок якого становить 22%. На мікрорівні (між 

закладом освіти і підприємством) ці контакти можуть носити як постійний, так і 

тимчасовий характер, за яких відбувається обмін інформацією про вакансії, 

вносяться пропозиції щодо змін кваліфікаційних вимог зі сторони роботодавців; 

про нові спеціальності, наукові розробки – зі сторони закладів освіти.  

Німецький досвід "учнівства" (дуальна система професійної освіти – 

паралельна підготовка робочих кадрів у професійних школах і на виробництві) 

також базується на спільній роботі міністерств освіти окремих земель з Торгово-

промисловими палатами, які представляють інтереси роботодавців. Ця система 

передбачає механізми спільного прийняття рішень стосовно змісту програм, чіткої 

та прозорої схеми фінансування. Витрати на утримання закладів освіти бере на себе 
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держава, а навчання професійних практичних навичок фінансує бізнес. 

Використання дуальної системи знижує ймовірність структурних дисбалансів на 

ринку праці й збільшує практичну спрямованість процесу навчання. Серед інших 

переваг такої системи підготовки є посилена мотивація здобувачів до освоєння 

професії, набуття практичних навичок високої якості, розвиток самостійності та 

відповідальності. Ця система підготовки дає можливість не тільки гнучко й 

оперативно реагувати на зміни до вимог стосовно професійно-кваліфікаційної 

структури підготовки кадрів, а й ефективніше використовувати трудові ресурси 

країни.  

Що стосується змісту навчання, то вибираються найбільш пріоритетні 

напрями [9, с. 20]. У Болгарії підприємства, що навчають персонал на робочих 

місцях, не ліцензуються. Роботодавці мають право звертатися із заявою в місцеві 

відділення Національного агентства із працевлаштування про виділення їм 

субсидій, зокрема для здійснення навчання найманих працівників. Крім того, у 

Болгарії здійснення ліцензування і контролю за освітньою діяльністю; координація 

діяльності інституцій, котрі мають відношення до професійної орієнтації, освіти і 

навчання; розроблення списків професій для професійної освіти; визначення 

державних вимог щодо отримання кваліфікацій за професією входить до 

компетенції Національного агентства професійної освіти і навчання.  

У Великобританії та Франції використовується ефективна податкової схема 

стимулювання підприємств, які здійснюють професійне навчання: 

"податок+дотація". Вона передбачає встановлення фіксованого податку на 

професійне навчання кадрів на виробництві від загального фонду заробітної плати 

підприємства. Сума витрат на професійне навчання повертається державою за 

поданням рахунків. Якщо підприємство виділить на підготовку кадрів менше 

коштів, ніж передбачено фіксованим податком, то різниця йде в бюджет. Зазначену 

схему стимулювання можна використати й в Україні. Одним з джерел поповнення 

державних коштів на професійну підготовку є кошти самих підприємств 

(відрахування на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів від 2 до 10% від 

фонду заробітної плати є на підприємствах Франції, Великобританії, Італії).  

В Україні розвиток партнерських зв’язків між закладами професійної освіти 

і роботодавцями відбувається досить повільно. Тому актуальним для розв’язання 

цієї проблеми у нашій країні є досвід Франції, де поширеними формами взаємодії 

між закладами освіти і представниками бізнесу є:  

∙ організація стажувань на підприємстві;  

∙ допомога в модернізації навчального обладнання;  

∙ участь професіоналів у процесі навчання;  

∙програми спільної підготовки спеціалістів закладів освіти і компаніями 

(взаємодія на етапі організації освітнього процесу);  

∙ представники промисловості, закладів освіти, органів управління освітою, 

місцевих адміністрацій, робітників підприємств, які розробляють зміст навчальних 

програм за різними спеціальностями;  
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∙сприяння працевлаштуванню випускників шляхом розподілу, за допомогою 

служб працевлаштування закладів освіти, пошук місця для стажування студентів 

самим закладом освіти.  

Ці форми для України не є новими, однак на практиці застосовуються рідко. 

Тому необхідно, щоб їх використання за сучасних економічних та соціальних умов 

мало систематичний, законодавчо та фінансово підкріплений характер. Таким 

чином, урахування в Україні на сучасному етапі державотворення європейського 

досвіду стосовно регулювання взаємодії освіти та ринку праці дасть змогу:  

- удосконалити нормативно-правову базу, що регулює дане питання;  

- створити організаційні структури на рівні держави (регіону), які б 

здійснювали координацію діяльності зацікавлених суб’єктів та несли 

відповідальність за забезпечення взаємодії освіти і ринку праці;  

- підготувати пропозиції щодо удосконалення змісту і процесу підготовки 

спеціалістів;  

- забезпечити зворотний зв'язок роботодавців з навчальними закладами;  

- забезпечити незалежну оцінку якості підготовки спеціалістів.  

Зрозуміло, що європейський досвід є тим резервом, який допоможе з 

урахуванням інституційних особливостей, історичних та культурних традицій 

України відшукати для використання на практиці найбільш оптимальні форми 

забезпечення взаємозв’язку між закладами освіти та представниками бізнесу. Слід 

взяти до уваги ефективні правові, структурні, організаційно-управлінські, 

фінансові механізми регулювання взаємодії освіти та ринку праці; моделі 

залучення громадського та професійного контролю за якістю навчання, змістом 

професійної освіти; побудову навколо закладів освіти мережі ефективного 

соціального партнерства. Крім того, можна робити висновок про суттєвий збіг 

пріоритетів у політиці налагодження взаємодії освіти та ринку праці 

Європейського Союзу й України. Чимало актуальних для ЄС завдань вже 

здійснюються в нашій державі, а тому перспективи координації державної 

політики у сфері зайнятості та освіти є цілком реалістичними у найближчій 

перспективі.  
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ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ АДАПТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ПІД 

СУЧАСНІ ТРУДОВІ РЕАЛІЇ 

 

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні 

особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою 

залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами 

інтересів або групами впливу. 

Особистий погляд по взаємодії зі стейкхолдерами я можу привести на 

власному прикладі. Сфера готельно-ресторанного бізнесу особливо постраждала 

від наслідків пандемії,і тому всі теоретичні знання здобуті у процесі навчання 

потребують практичного вдосконалення і гнучкості під умови,що диктують нам 

нові суспільні норми та ВООЗ. 

Переваги такої співпраці можна навести такі: 

Для коледжу: 

• Підвищення працездатності студентів. Коледж,метою якого є навчання своїх 

студентів навичкам, яких потребує ринок праці, зацікавлений у такій співпраці, яка 

дозволяє студентам отримати практичний досвід роботи. 

• Залучення більшої кількості студентів. Коледж, який співпрацює з бізнесом, 

щоб забезпечити більше можливостей для своїх студентів, можуть 

використовувати це як конкурентну перевагу для залучення більшої кількості 

студентів. 

• Доступ до фінансування. Доступ до додаткового фінансування є 

найважливішою причиною співпраці з бізнесом. Водночас варто зазначити, що 

мотивація керівників навчальних закладів відрізняється від мотивації науковців. 

Коли для керівників доступ до фінансування є найважливішим, то для науковців 

пріоритетом номер один є здобуття нових знань. 

Для стекхолдерів: 

• Потреба у залученні належно підготовлених працівників.Коли бізнес 

співпрацює з коледжем в галузі освіти, наприклад, при розробці навчальних 

програм, він має можливість впливати на підготовку майбутньої робочої сили. 

Коли компанії беруть участь у розробці навчальних програм або пропонують 

швидке працевлаштування, вони отримують доступ до висококваліфікованих 

працівників, навички яких відповідають їхнім потребам. 
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• Покращення навичок діючих працівників.Коли навчальний заклад 

співпрацює з бізнесом у галузі науково-дослідної та інноваційної діяльності, 

працівники отримують можливість вчитися у науковців та розвивати свої навички. 

• Поліпшення корпоративного іміджу. Бізнес може отримувати користь від 

співпраці з навчальним закладом не тільки безпосередньо, але й опосередковано, 

покращуючи свій корпоративний імідж. Коли бізнес співпрацює з навчальним 

закладом, його сприймають як такий, що приносить користь суспільству, 

вкладаючи свої ресурси в освіту, а тому така співпраця є також інвестицією в імідж 

бренду. 

Ефективність взаємодія коледжу зі стейкхолдерами значно зростає, коли 

партнери-робтотавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і виключно 

споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх і 

інноваційних процесів, що всіляко сприяє оволодінню студентами комплексом 

професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.  

Вирішення цього завдання породжує нові форми соціального партнерства, 

нові правові норми і нові типи договорів, які при максимальному узгодженні  й 

реалізації взаємних інтересів сприяють навчальному закладу у підготовці фахівців. 

Співпраця із зовнішніми стейкхолдерами дає змогу студентам не тільки 

здобути міжнародний досвід, а й забезпечити умови для фахової адаптації та 

залучення до діяльності у професійних колективах, сприяти розвитку міжнародної 

компетентності сучасного фахівця та поглибленню знань з фахових дисциплін на 

практиці. 
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ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ 

ФАХІВЦЯ-УПРАВЛІНЦЯ  

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується високим ступенем 

нестабільності соціально-економічної сфери, що вимагає підготовки фахівця-

управлінця, який вміє приймати нестандартні рішення в різноманітних ситуаціях, 

які особливо часто зустрічаються у сфері обслуговування, вибирати раціональні і 

морально виправдані варіанти досягнення поставленої мети. Сьогодення вимагає 

керівників нового типу, фахівців котрі володіють професійними явища психіки 

(формування суб'єкта праці, розвиток здібностей, становлення особистості 
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професіонала, механізми регуляції функціональних станів, прояви особистісних 

особливостей в трудовому поведінці і т. д.).  

Зростання рівня вимог з боку суспільства до результатів діяльності 

суб’єктів управління зумовлює необхідність якісно вдосконалювати форми й 

методи їх підготовки.  

Проблема професійної діяльності управлінського складу середньої ланки та 

її психологічні особливості, розроблялася як зарубіжними (П. Вейл, М. Вудкок, 

Ф. Тейлор, Д. Френсіс та ін.), так і вітчизняними науковцями (Т. Зайчикова, 

С. Максименко, А. Мазаракі, Л. Карамушка, Н. Коломінський, О. Креденцер, 

Г. Ложкін, М. Москальов та ін.) [1, 2, 3, 4]. 

Успіх будь якого закладу сфери обслуговування ми пов'язуємо з діяльністю 

адміністративно-управлінської ланки. Саме на цьому рівні формуються цілі, 

забезпечуються ресурси, планується і здійснюється контроль, приймаються 

рішення й організовується діяльність. Особистість управлінця – це головний 

фактор забезпечення ефективного розвитку закладу.  

Сучасний управлінець як суб’єкт професійної діяльності має швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища, пропонувати нові, нестандартні 

рішення, генерувати оригінальні ідеї та пропозиції, розробляти та реалізовувати 

ефективні стратегії організаційного розвитку, координувати складні соціально-

економічні процеси в організаціях, використовувати ефективні методи управління 

[2, 3].  

Ця професія передбачає і наявність відповідних психологічних якостей: 

гнучкість мислення, вміння знаходити спільну мову з людьми і розуміти їх 

проблеми, працездатність, мобільність, наполегливість, ініціативність, 

стресостійкість. Робота управлінця – один з рідкісних прикладів, коли особисті 

якості характеру одночасно є і професійними. У справжнього менеджера техніка 

встановлення ділових зв'язків доведена до рівня рефлексу [1, 3].  

На особливу увагу заслуговує дослідження процесу професійної підготовки 

майбутніх управлінців у сфері обслуговування у контексті удосконалення якості 

фахової передвищої освіти [3, с. 187].  

Управління починається з малого – уміння усвідомити свою мету, розуміти 

і адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, 

своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси та ін. 

Людей, які здійснюють функції управління у ринковій системі відношень, 

називають менеджерами.  

Не володіючи власністю, маючи знання в широкому діапазоні галузі, 

включаючи економіку, бізнес, соціальну психологію, управлінці (менеджери) 

володіють реальними знаннями та навичками з управління виробництвом. Вони 

здійснюють управління господарством ринкового типу.  

Управлінська діяльність може розглядатися як самостійна діяльність, яка 

включає в себе цілеспрямований вплив на людей, задля забезпеченні виконання 

ними роботи по досягнення цілей організації. Вона включає чотири основні 
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взаємопов'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль. Ці функції 

об'єднуються такими процесами, як комунікація (спілкування, обмін інформацією) 

і прийняття рішення .  

Прийняття управлінського рішення – це в основному інтелектуальна праця. 

За одиницю часу іноді створює значно більшу вартість, ніж фізична праця. Це вибір 

того, як і що планувати, організовувати, мотивувати і контролювати. Головна мета 

управління полягає у забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, 

перетворення ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації у бажаний 

прибуток, що отримає підприємство [2, 4].  

За ступенем важкості професійна діяльність управлінців – менеджерів 

середньої ланки належить до напруженої розумової праці. В основному 

завантажений слуховий, зоровий і руховий аналізатори. Висока відповідальність, 

пов'язана з ризиком, висока напруженість розумової праці іноді призводять до 

нервового перевантаження [2, с. 43].  

Для успішної організаторської діяльності управлінцю необхідні особливі 

якості, властивості і здібності. Основними з них є: практичність розуму (здатність 

застосовувати знання, життєвий досвід у різних ситуаціях), комунікативність, 

глибина розуму (здібність доходити до сутності явищ, бачити їх причини, наслідки, 

визначати головне), актуальність, наполегливість, самовладання. Досить важливо 

володіти специфічною організаторською властивістю, яку можна назвати 

організаторським чуттям. Під ним розуміється здатність легко визначати 

індивідуально-психологічні особливості іншої людини та на що здатний той, чи 

інший працівник, легко уловлювати зміни у взаємовідносинах у колективі, уміло 

групувати людей залежно від їх симпатій і антипатій [2, 3, 4].  

Розвиток ринку приводить до створення десятків сотень дрібних та середніх 

підприємств у галузі сфери обслуговування, основу яких складає управлінська 

діяльність. Тому потреба в спеціалістах цього фаху буде постійно збільшуватися.  

Отже, управлінська праця – це вид суспільної праці, основним завданням 

якої є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих 

учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому.  

Сутність управлінської діяльності полягає у перетворенні зовнішнього 

завдання підприємства (закладу готельного чи ресторанного господарства) на 

внутрішню мету, відтак перетворення цієї мети на зовнішні завдання для підлеглих. 

Це і є специфічний продукт управлінської праці. Основною формою такого впливу 

є управлінське рішення.  

Для ефективного управління підприємством в умовах ринкової економіки, 

фахівець повинен відповідати сучасним вимогам і мати такі характеристики: 

стратегічне мислення; здатність спостерігати за бізнес середовищем, гнучкість, 

адаптованість; інноваційне мислення, вміння використовувати сучасні методи і 

технології в процесі управління підприємством; здатність вирішувати нестандартні 

проблеми.  
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Важливим елементом на шляху до професіоналізму є необхідність постійно 

самовдосконалюватись, набувати нові знання, розвивати певні характеристики та 

якості, без яких керівник не зможе ефективно виконувати свої професійні 

обов’язки, і які дозволяють сформувати управлінцю той потенціал, який буде 

характеризувати його, як професіонала. Адже як говорить англійське прислів’я – 

не може управляти іншими той, хто не вміє управляти самим собою.  
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Сфера обслуговування України на сучасному етапі розвитку характеризується  

формуванням широкого кола різновидів послуг, що надаються численними 

суб`єктами діяльності: туроператорами, готелями та ресторанами, організаціями 

екскурсійного обслуговування, розважальними центрами та комплексами.    

Формування культури мовлення фахівців сфери обслуговування – важливе 

питання сьогодення. Це не тільки філологічна, а й соціальна проблема: вона в той 

чи інший спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації. Якщо 

керуватись принципом, що мовою мають володіти окремі фахівці, то необхідно 

пам`ятати, що не заклад обирає своїх клієнтів, а навпаки. Серед них опиняються 

представники різних напрямів та рівнів розвитку і, щоб відповідати їхнім вимогам, 

дотримання норм культури мовлення повинно усвідомлюватись як базова складова 

обслуговування. 
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До питання культури мовлення у сфері послуг зверталися Гужвинський В. В., 

Закордонець Н. І., Овсієнко Л. М., Перейдеха В. В., Руденко Л. А., Шевчук С. В., 

Черезова М. В. та ін. 

Професійне мовлення людини свідчить про її духовний інтелектуальний 

розвиток, внутрішню культуру. Діяльність фахівця сфери обслуговування 

передбачає комунікацію з клієнтами, партнерами, органами державної влади, 

засобами масової інформації тощо. Ефективність комунікації вимірюється 

ступенем досягнення основної мети. У сфері обслуговування така мета полягає у 

максимальному задоволенні потреб людини, залученні клієнтів та збуті 

пропонованих продуктів чи послуг. [1, с.13] 

Головними комунікативними ознаками (критеріями) культури мовлення є: 

правильність змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність і 

доцільність. Під поняттям «правильність» мається на увазі дотримання 

орфоепічних, орфографічних, лексичних, синтаксичних, стилістичних та інших 

норм. Мовна норма- поняття змінне, саме тому для ефективного спілкування 

фахівець сфери обслуговування повинен дотримуватися норм сучасної української 

мови. [3, с. 68] 

Якщо усне спілкування працівників важко зафіксувати, то письмова форма 

комунікативної діяльності фахівців сфери обслуговування (листи, прайси, меню, 

інформація на сайтах тощо) повинна обов`язково проходити фаховий контроль. Так 

помилки в меню ресторану можуть суттєво вплинути на репутацію закладу. 

Помилки в договорі про надання туристичних послуг можуть змусити клієнта 

задуматися про якість самих послуг.  

Незалежно від того задоволені клієнти продукцією чи ні, вони мають 

відчувати повагу та розуміння з боку людини, яка їх обслуговує. Для ефективної 

роботи працівників сфери послуг розробляють спеціальні сценарії з фразами 

ввічливості, які можуть стати в нагоді.  

Наприклад:  

Чим я можу Вам допомогти? 

Скажіть, будь ласка, як я можу до Вас звертатись? 

Щиро раді бачити Вас. 

Радий(-а) відповісти на всі Ваші запитання. 

Перепрошую, я правильно Вас зрозумів (-ла)? 

Прошу вибачення! Перепрошую!  

Бажаю гарного дня! 

Слід пам’ятати про позу, поставу, жестикуляцію при спілкуванні з 

відвідувачами. При спілкуванні з відвідувачами поза та вміння триматися повинні 

підкреслювати готовність і бажання надати допомогу. Йдеться про усмішку, 

доброзичливий погляд, відкриту позу та пряму поставу. 

Потрібно використовувати жести доброзичливості, уникати «хаотичних 

жестів» (вертіння будь-чого в руках, посмикування, кусання олівця і т.п.). 
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Слухаючи відвідувачів, слід злегка кивати в такт кожної їхньої нової думки. 

Підтримувати манеру розмови відвідувачів (темп, гучність мови).  

Неабияке значення має й тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й 

доречно підтримати тему. Уважність, чемність і ввічливість - основні вимоги 

культури усного спілкування. [2,с.156] 

Отже, культура мовлення є важливою передумовою ефективної професійної 

діяльності працівників та організацій в цілому, фактором формування позитивного 

іміджу і сприятливим елементом забезпечення комфортних умов та високої якості 

обслуговування клієнтів. Подальшого вивчення потребують питання пошуку 

шляхів формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНИ 

 

Останнім часом туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-

економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяє 

розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв'язків між 

державами і народами світу. 

В Україні темпи розвитку туристичної галузі послуг не такі динамічні, як у 

світі. На тлі бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання 

про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазначити, що 

об’єктивно вона має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 

сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-

рекреаційного потенціалів. На тлі світового туризму, який набирає потужність 

фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні 

українські громадяни є інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за розрахунками 
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фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю 

до 4 млрд. дол. 

Вкрай несприятливі внутрішні умови розвитку при порівняно слабких 

міжнародних позиціях економіки України примушують активно шукати 

нестандартні шляхи виходу з кризи, засоби формування по-справжньому 

міжнародною конкурентоспроможної національної економіки. 

Безумовно, причини треба шукати в складній соціально-економічної ситуації в 

державі, в невідрегульованих механізмів стимулювання туристичної індустрії, 

відсутності ефективної стратегії розвитку цієї галузі як на національному, так і 

регіональному рівнях. Але проблема являєтеся значно ширшою. Питання 

стосується, напевно, не лише туристичної галузі України, а взагалі шляхів 

залучення країн з перехідною економікою (до яких належить і Україна) до могутнім 

інтеграційним процесам та конкурентоспроможності таких економік на світовому 

ринку. 

Брак інформації про Україну - одна з основних причин низьких темпів 

розвитку туризму. Поліпшити ситуацію може участь фахівців і представників тур 

агентств у відомих світових туристичних виставках. Торік уряд вперше 

профінансував презентацію України на ярмарці туристичних послуг ITB в Берліні. 

До 2020 року в Україні діятиме програма розвитку туризму. Вона передбачає 

збільшення частини області в структурі ВВП з 1,5 до 14-ти відсотків і інвестиції в 

більш ніж 11 мільярдів гривень. Держава виділить тільки сорок мільйонів. Інші 

гроші внесуть приватні компанії. 

Програма спрямована на розширення і поліпшення якості туристичної 

інфраструктури України, спрощення процедури перетину кордону, зниження 

податкового навантаження туристичних компаній. 

Ситуація, яка склалася в туристичній сфері останнім часом, вимагає 

активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва 

туристичного продукту, із забезпеченням необхідної якості. 

Головними зовнішніми факторами, що стримують розвиток туризму в Україні, є 

викликана млявістю і несподіванкою економічних реформ несприятливих 

існуючих умов для підприємництва взагалі та туристичного зокрема, 

недосконалість і навіть певна агресивність нормативно-правового поля і, як 

наслідок, відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму - як внутрішніх 

(через тривалої економічної кризи), так і іноземних (через несприятливого 

інвестиційного клімату). 

Несприятливість економічного клімату послужила причиною того факту, що 

з майже 3000 українських туристичних підприємств, які мають дійсні ліцензії на 

надання туристичних послуг, фактично на ринку працюють лише близько третини. 

Як вже зазначалося, саме ці зовнішні та внутрішні фактори можуть бути 

базою, на основі якої будуть розроблятися пропозиції щодо виходу області з 

кризового становища та слугувати показниками подальших напрямків її розвитку. 
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Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до досить простого 

висновку. Так, можна з упевненістю стверджувати, що в галузі туризму 

проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне використання відповідних 

ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної індустрії не відказали 

наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має диференційовану 

структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших, більш конкретних питань. Так, 

до останніх можна віднести відсутність розвиненої інфраструктури, низька якість 

обслуговування, відсутність якісної реклами та глибинної інформації про готелі, 

санаторіях, турах по країні та послуги, які надаються не на світовому рівні, значний 

податковий тягар і т.п. 

Як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських етнографічних 

районах треба розглядати формування ідеології відродження й розвитку всього 

спектра традиційної культури, починаючи від форм господарських занять до 

надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для індивідуального 

відпочинку в етнографічних районах України. І тим самим за рахунок зеленого 

туризму відбуватиметься процвітання економіки. 

Тому потрібно розвивати наявні туристичні ресурси областей, залучати інвестиції 

для розвитку об’єктів відвідування та проводити рекламну кампанію як на рівні 

України, так і на міжнародному ринку туристичних послуг. 
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СПІВПРАЦЯ КОЛЕДЖУ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ У КОНТЕКСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ-КОМЕРСАНТІВ 

  Взаємодія закладів фахової передвищої освіти зі стейкхолдерами 

(зацікавленими особами) є обов’язковим складником системи забезпечення якісної 

професійної підготовки сучасних фахівців. Актуальність такої взаємодії 

визначається вимогами часу та важливими для розвитку освіти в Україні 

документами.  

https://tourlib.net/statti_tourism/krivoruchko.htm
https://tourlib.net/statti_tourism/krivoruchko.htm
http://www.uaeta.net/
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  Серед різних видів економічної діяльності, що розвиваються в умовах 

ринкової економіки найшвидшими темпами, одне з перших місць посідає торгівля. 

Це призводить до значного зростання кількості різноманітних категорій фахівців 

торговельної сфери, які працюють у солідних компаніях та у дрібних приватних 

підприємців, у величезних супермаркетах та маленьких торговельних «модулях» 

на ринках, інтернет торгівлі[2].  

 ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

системно і виважено займається вивченням, активізацією та впровадженням в 

реальний освітній процес розширеної участі стейкхолдерів (роботодавців) у 

підготовку затребуваних на ринку праці фахівців торговельної сфери економіки 

України. З досвіду циклової комісії Товарознавства та підприємництва ВСП 

«КТЕФК КНТЕУ» щодо використання можливостей позааудиторної роботи 

здобувачів освіти як потенційного поля впливу стейкхолдерів на якість професійної 

підготовки здобувачів освіти, є професіографічні екскурсії на провідні сучасні 

торговельні підприємства нашого міста. Так для студентів першокурсників ОПП 

Товарознавство та комерційна діяльність в рамках вступу до фаху з метою 

наочного ознайомлення та формування певного уявлення щодо обраної професії, 

було організовано професіографічні екскурсії у супермаркети NOVUS, «Епіцентр 

К». Це дало можливість здобувачам освіти безпосередньо познайомитися з 

професією, спостерігати за практичною роботою працівників на їхніх робочих 

місцях, отримати багато інформації з першоджерел, поспілкуватися з фахівцями 

своєї справи. В супермаркеті NOVUS під час екскурсії студенти мали змогу 

ознайомитися зі структурою торговельної зали, складськими та підсобними 

приміщеннями супермаркету. Компанія «Епіцентр К» – національна мережа 

будівельно-господарських гіпермаркетів, під час презентації підприємства, 

активно мотивує студентів-першокурсників набувати професійних якостей 

майбутнього фахівця. 

 Практичне навчання студентів є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття здобувачами 

освіти професійних навичок та вмінь. У період проходження практики на 

провідних підприємствах торгівлі: супермаркеті NOVUS, гіпермаркеті «Епіцентр 

К», інтернет-магазині ROZETKA, супермаркеті «Сільпо», будівельному 

супермаркеті Леруа Марлен, здобувачі освіти мають можливість поринути в 

реальне професійне середовище. А також для закріплення теорії та отримання 

корисного досвіду, здобувачі освіти мають пройти виробничу практику і скласти 

звіт про виконану ним роботу. Практика спрямована на поглиблення знань, 

практичних навичок з дисципліни «Товарознавство», «Комерційна діяльність» 

тощо, вироблення професійних умінь, формування уявлення про умови, специфіку 

діяльності продовольчих і непродовольчих торговельних підприємств в системі 

ринкових відносин. Так зусиллями Відділу підбору та навчання персоналу 

супермаркету NOVUS, запроваджено новий проект «Легкий старт», який 

спрямовано на співпрацю з навчальними закладами та надає можливість молоді 
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проходити практику в магазинах та центральному офісі компанії NOVUS. Наразі 

здобувачі освіти ВСП «КТЕФК КНТЕУ» мають змогу набути практичних навичок 

та дізнатися багато цікавої інформації від досвідчених працівників NOVUS. У 

рамках проекту «Легкий старт», молоді спеціалісти зможуть брати участь у 

тренінгах та відвідувати екскурсії по виробничих приміщеннях магазинів. 

Співпраця зі стейкхолдерами дозволяє вивчати попит на ринку праці та сприяти 

працевлаштуванню працівників. 

  Взаємодія коледжу зі стейкхолдерами відбувається у відповідності до 

затвердженої у коледжі процедури. Зовнішні стейкхолдери освітніх програм 

коледжу – це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців 

закладом освіти[1]. Керівники підприємств та провідні фахівці залучаються до 

процесу створення освітніх програм, навчальних планів та висловлюють свої 

побажання щодо організації і змісту освітнього процесу. При розробці освітньої 

програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» враховано пропозиції стейкхолдерів. Пропозиції 

дають змогу побудувати ОП на засадах органічного поєднання освітньої, наукової 

та практичної діяльності, забезпечити єдність та узгодженість етапів освітнього 

процесу, удосконалення системи компетенцій на основі гармонізації з 

професійними стандартами роботодавців, набуття здобувачами освіти 

комунікативної компетентності, утвердження їх соціальної активності тощо.  

 Ефективність взаємодії коледжу і стейкхолдерів значно зростає, коли 

партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів освітніх послуг 

на позицію зацікавлених учасників освітніх і інноваційних процесів, що всіляко 

сприяє оволодінню здобувачами освіти комплексом професійних компетенцій, які 

відповідають вимогам сучасного ринку праці. Проведення круглого столу, 

науково-практичних конференцій, дня відділення тощо за участі стейкхолдерів – 

це один із пріоритетних напрямів роботи викладачів циклової комісії 

товарознавства та підприємництва. Враховуючи що позааудиторна робота поєднує 

в собі освітню, науково-дослідну й практичну діяльність, і є вагомим складником 

професійної підготовки товарознавців-комерсантів, викладачами циклової комісії 

товарознавства та підприємництва ВСП «КТЕФК КНТЕУ» за сприяння 

стейкхолдерів супермаркету «Сільпо», було організовано та проведено для 

здобувачів освіти ОПП Товарознавство та комерційна діяльність лінійку майстер-

класів: «Цифрова гра. Підвищення інформованості споживачів в епоху цифрової 

економіки». Мета заходу спрямована на формування цифрової грамотності в 

рітейлі та проведення заходів по підвищенню рівня знань та компетенцій студентів 

в цій сфері. Здобувачам освіти було запропоновано за допомогою сервісу майстер 

– клас з перевірки фактичної передачі електронної копії отриманого фіскального 

чека до інформаційних баз ДФС та впевнитися у надійності продавця, отримати 

електронне підтвердження своєї покупки. Цифрова грамотність та digital-

середовище: майстер-клас проходив у формі інтерактиву. На завершення всі 
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перевірили рівень своєї цифрової грамотності за допомогою Q-коду та тесту. 

Майстер клас став справжнім джерелом натхнення та мотивації пізнавальної 

потреби для майбутніх фахівців та всіх запрошених.  

  Висновки. Необхідність роботи із стейкхолдерами визначається 

важливістю їх думки стосовно коледжу, оскільки саме вони формують громадську 

думку, а значить, впливають на ринковий імідж коледжу. Лідерами ринку стають 

ті освітні заклади, які розробляють і втілюють стратегію єдиної системної 

комунікації з усіма своїми стейкхолдерами.  

Список використаних джерел: 

1.Закон України «Про фахову передвищу освіту» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 

2. Професійна класифікація працівників торговельної сфери URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/PT000017 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
https://ips.ligazakon.net/document/PT000017
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Larsen Knud Erik, Executive Chef of 

KM «Scandinavia» 

Tilst, Denmark 

  

JUNK FISH, MOLLUSKUS, AND ALAGE – PART OF THE DIET OF THE 

FUTURE 

 

We must think new if we want to eat more sustainably and save the climate, one of 

the possibilities is to search for alternative food sources in the sea, we must search all the 

way down to the bottom of the sea, where algae and squirrels and junk fish live. 

Food who taste sweet, signals calories and survival to the brain, and the umami taste 

signals that we are eating something that is good for our muscles. 

A time when food production is one of the biggest climates sins of our time, it is 

absolutely essential that we look around for new food sources that can provide us with 

nutrition and at the same time not burden the climate too much. 

More people are choosing to become vegetarians or vegans, and plant based foods 

are gaining more and more ground both in supermarkets and in restaurants, however, most 

people have difficaulties by putting the meet away on the shelf in the name of the climate. 

Most people miss the umami flavor found in meat, therefore it is probably more 

realistic to think in becoming a ”flixitar” where one eats anmial products like meat, eggs, 

and drink milk, and more, in small amounts along with vegetable. 

But it is necessary to think new in relation to the red stak, there are alternatives to 

protein and fatty acids, it can also be seen in the current trend within the restaurant 

industry. 

We need to eat more rear fish like Sandeel, Cuttlefish and Sprat. 

On the seabed, the new food of the future may be where the junk fish live, because 

they emit more CO than chicken, pork and beef.The clima friendly junk fish are at the 

moment used as fishoil, pork and  mink feed are from fish who lives close to the seabed, 

as tobis who digging into the sandy bottom and lays eggs, or the sprat, in family with the 

herring, also black-mouthed cutling, there is a small but very tasty and delicate fish. 

Sprat can alone cover 20 percent of Denmarks protein needs, so that we avoid 

predatory fish as salmon, cod and plaice. 

Algae, seaweed and squid on the plat. 

Seaweed and algae are overlooked and extremely climate-friendly sources of food, 

but only but only 500 out of 10.00 kind are used for food global. 

The same applies to the squid wich is only utilized to a small degree, where only 20 

out of approx. 800 speices are used for food globaly. 

It`s mostly about tradition and culture, it takes a long time t5o change people`s eating 

habits, and the restaurant industry has always been a trendsetter, so chefs, restaurants and 

hotels have an important role in the sustainability and climate struggle. 

We have been eating and cooking meat over a million years, so it is only natural that 

it is a slow process to change people`s eating habits, even though seaweed, junk fish, 
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mulluscs and squid contain important fatty acids and vitamins, and at the same time taste 

great and delicious, we are very reluctant 

to eat that type of food. Chef`s have always been at the forefront of developing new 

dishes and putting together new flavors, product development is very important so that 

you as a chef develop personally, but also that the restaurants and hotels are trendsetters 

and help to change guests eating habits, it is in the restaurants that people are more willing 

to try new products, and try new cooking methods, taste and so on. 

One of the reasons why we as humans have a hard time changing our diet to be more 

green is that we have innate preferences for the sweet umami taste, but previosly written, 

many of the sea animals, seaweed and vegetables have great potential to taste good, 

among other through tecnology, as most chef`s know if you use fermentation, or add 

enzymes to vegetables, it brings the sweetnes and the taste of umami forward in the 

vegetable. 

Shio-Koji is a Japanese salty solution of dead microscopic mushrooms with active 

enzymes, it can be bought in liquid online or in many Asian stores, you add it to 

cauliflower or broccoli bouquets or other vegetables, and put them in the frigde, and in a 

few hour the vegetables then taste sweet and there is umami flavor in the vegetables. 

It is our task as chef´s restaurants and hotels owners to continue to develop new 

dishes, cooking methods and taste, and to disseminate the new possibilities so that we, as 

professionals can help change our guest`s eating habits and traditions, in the restaurants, 

hotels through articles and cookbooks. 

In this way, we hopefully, as professionels can help to influence our guest`s to eat 

more sustainably, bring it into their private haboits when thy are shopping food and cook 

privately. 

Thus, we can all be an active part in improving our climate and the land on wich we 

all depend, and on wich our children and grandchildren inherits after us. 

 

 

Гончар Ю.М., PhD – Доктор філософії, 

спеціаліст 2 категорії 

ВСП «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ»,  

м.Київ, Україна  

 

МОВНИЙ БАР’ЄР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ  

СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Впродовж січня 2021р. найбільш обговорюваною темою в українських ЗМІ 

було мовне питання у сфері ресторанного господарства. Зокрема, його 

правомірність, доцільність та актуальність.  
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В зв’язку з цим, метою роботи було здійснити оцінку поточного стану 

володіння мовами персоналом сфери ресторанного господарства та надати 

рекомендації щодо підвищення якості підготовки кадрів. 

Щодо правомірності запровадження держаної мови як обов’язкової у сфері 

ресторанного господарства, варто відзначити, що згідно й досі чинного ДСТУ 

4281:2004: у ресторанах та барах класу «люкс» меню оформлюють українською та 

кількома іноземними мовами; для ресторанів та барів вищого класу, а також кафе, 

у яких обслуговування здійснюється офіціантами, достатньо українського й 

англійського варіанту меню; решта ж закладів ресторанного господарства мають 

мають оформляти меню українською або українською та російською мовою [1]. 

Однак, у 2019 р. було прийнято ЗУ «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», що набуває чинності поетапно, починаючи з 2019 р. й 

закінчуючи 2030 р. і володіє вищою юридичною силою, аніж стандарт [2]. Так, з 16 

січня 2021 р. набув чинності розділ цього закону, згідно з яким у сфері 

обслуговування обов’язковим, для усіх без виключення закладів, є використання 

української мови, як основної. Трактування положень закону означає, що за 

замовчуванням, будь-яке звертання персоналу до гостя повинно здійснюватися 

виключно українською мовою. І лише у випадку, коли відвідувач звертається до 

персоналу російською, англійською чи іншою мовою, тоді можна переходити на 

неї. Відмовити в обслуговуванні українською не можна, навіть якщо персонал не 

володіє державною мовою. На превеликий подив запровадження норм закону 

викликало шквал обурення як працівників сфери обслуговування, так і 

рестораторів. Натомість, норми іншого чинного ЗУ «Про захист прав споживачів», 

прийнятого ще у 1991 р., не викликали такого негативу, хоча він містить схожі за 

змістом положення, щодо обов’язкового надання інформації державною мовою про 

продукцію всюди, в т.ч. у меню закладу, де вказано інформацію про кількість, 

якість, асортимент, виробника, виконавця та продавця [3]. І все ж таки, багато 

закладів ресторанного господарства засвідчили свою неготовність до реалізації 

процесу обслуговування з огляду на існуючий мовний бар’єр, тобто не володіння 

працівниками українською мовою. Щодо володіння іноземними мовами, на жаль, 

питання не підіймалось.  

Щодо доцільності та актуальності володіння українською та іноземною/ми 

мовами варто здійснити всебічних аналіз статистичних даних.  

Так, засновниця «Chef congress Fontegro Ukraine» Авдеєва К. у своєму дописі 

щодо кваліфікації кухарів вищої ланки (шеф-кухар та су-шеф) зауважила, що ринок 

ресторанного бізнесу, не зважаючи на стрімке скорочення кількості закладів, 

відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. Зокрема, за одномісячний термін, 

станом на квітень 2021р., від рестораторів надійшло понад 17% запитів на позицію 

шеф-кухаря іноземця від загальної кількості відкритих вакансій на посаду шеф-

кухаря ресторану [4]. Але постає питання професійної придатності решти 

працівників кухні та зали ресторану, які муситимуть щодня комунікувати з шеф-
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кухарем іноземцем, який, в кращому випадку буде володіти додатково англійською 

мовою.  

З іншого боку, на даному етапі розвитку міжнародного туризму у державі, 

вимога володіння  працівниками сфери обслуговування однією або кількома 

іноземними мовами є актуальною для популярних туристичних центрів: Львів, 

Київ, Чернівці, Умань, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, 

Ужгород та Кам'янець-Подільський за даними CNN [7]. Згідно, статистичних даних 

Мінекономрозвитку за 2019 р., що передував пандемії, частими відвідувачами 

України з року в рік були туристи з Великобританії, Китаю, Литви, Ізраїлю, США, 

Чехії, Італії, Німеччини, Франції, Болгарії. Відповідно, на задоволення потреби у 

спілкуванні з цими групами туристів мають орієнтуватися як персонал сфери 

обслуговування, так і ресторатори, які формують штат працівників. Особливо 

помітною і такою, що вийшла на загал, була проблема комунікації англійською 

мовою персоналу сфери обслуговування з іноземцями в період проведення 

конкурсів «Євробачення-2004» та «Євробачення-2017», Чемпіонату з футболу 

«Євро-2012». На жаль, на поточний момент ситуація змінилась не суттєво.  

Причиною невідповідності кадрів запитам ринку є, в першу чергу, не чіткі і 

фінансово не підтримувані власне запити, та, як результат, відсутність реакції на 

запити у державних та приватних освітніх закладах.  

Наприклад, якщо проаналізувати літературні джерела, вивчення яких 

передбачається у процесі підготовки фахівців сфери обслуговування у державних 

закладах освіти, то для здобувачів освіти загальновідомою рекомендацією, яка 

озвучується під час вивчення курсу дисциплін з напрямку «Організації 

обслуговування», є підвищення власного рівня знання державної та іноземної чи 

кількох іноземних мов для надання якісного сервісу. У них же є коротке зауваження 

про необхідність оформлення меню і прейскурантів не тільки українською, а й 

російською, англійською, французькою та німецькою мовами для зручності 

обслуговування іноземних туристів [5]. Ця рекомендація зустрічається у всіх 

передруках різних вітчизняних авторів. У сучасних авторів, не пов’язаних з 

освітньою сферою, також є подібні рекомендації, хоча носять вони ще більш 

узагальнений характер [6]. І хоча ЗВО у своїх освітніх програмах в останні роки 

почали передбачати вивчення одразу двох курсів: іноземної мови та професійної 

іноземної мови, якість знань випускників залишається на низькому рівні, в першу 

чергу через недовіру до ЗВО та невмотивованість здобувачів освіти. Історично 

склалося, що вищий ступінь довіри у студентів саме до процесу навчання у 

приватних мовних школах. Однак, лише кілька шкіл іноземних мов мають 

спеціалізовані бізнес-курси для офіціантів, барменів, чи працівників готелів. Решта 

ж пропонують вивчення спеціалізованої лексики в рамках тематичного уроку. 

Проте, такого обсягу лексики однозначно не достатньо для здійснення 

обслуговування на високому рівні. Основним недоліком спеціалізованих курсів є 

відсутність практики розігравання реальних діалогів, які можуть відбуватися у 

реальному житті між персоналом та відвідувачем закладу. Крім того, елементом, 
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який залишиться неопанованим при застосуванні будь-якої моделі навчання, буде 

відсутність практики роботи з меню іноземною мовою свого ж закладу.  

Саме тому, доцільним буде рекомендувати рестораторам запроваджувати 

додаткові курси в процесі стажування з вивчення іноземної мови на базі діючого 

закладу ресторанного господарства з розіграванням реальних діалогів, 

спрямованих на всебічне вивчення власного меню, поданого іноземною мовою. Не 

менш важливим, є дублювання іноземною мовою чек-листів взаємодії з 

відвідувачем, що першопочатково подані державною мовою. Звичайно, ресторатор 

може залишити рівень володіння як іноземною, так і державною мовами на 

існуючому низькому рівні, однак, в таком випадку ніхто не може гарантувати 

формування та збереження позитивної репутації закладу, формування інтересу у 

іноземних туристів до відвідування цього закладу.  
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RESTAURANT BUSINESS DURING PANDEMIC 

 

Restaurant business in Canada got hit by the Covid-19 outbreak. During the first 

wave of virus most of the bars and restaurants had to close their doors for customers. 

Ones which remained open offered take out only. 

Depending on the phase of quarantine in certain areas restaurant businesses of 

Canada started to coming back to normal but since everyone had to follow strict 

restrictions It made its work more complicated and forced to make some changes in the 

structure. 

Businesses had to reduce amount of people in the facility, 2 meters social distancing 

was applied, amount of tables was reduced by creating further distance between serving 

tables or owners were forced to build protective shields between them. Also restrictions 

had influence on operation time by reducing operating hours. In addition, it is required to 

wear face mask in order to enter any facility or if you going to leave your table. 

Upon entering a restaurant one person of each group has to register by leaving your 

name and contact number, so they can be reached in case of an active Covid-19 case in 

the facility. 

Therefore, to adjust to the restrictions and regulations, restaurants had to reduce 

staff, provide sanitizing stations and increase sanitizing measures by providing more 

intense cleaning. 

During later stages of quarantine, the majority of restaurants started providing 

takeout’s, home deliveries and Uber eats. 

As well as they were forced to build or set up a patio zone outside of the main 

building in order to remain open an be a float. Patio was the most novice thing for Canada 

as only 10% of the restaurant businesses had some patio zones before pandemic. 

 

 

Скрипник А. І., спеціаліст 2 кат., викладач, 

ВСП «Київський торговельно- 

економічний фаховий колледж КНТЕУ» 

м. Київ, Україна 

 

ВЕГЕТАРІАНСТВО ТА ВЕГАНСТВО – АКТУАЛЬНИЙ ТРЕНД 

КОНЦЕПЦІЇ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Збалансоване харчування забезпечує нормальний розвиток організму, сприяє 

профілактиці захворювань, продовженню життя і створює умови для адекватної 

адаптації людини до навколишнього природного середовища. Дедалі більше людей 
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почали переглядати свій раціон харчування відмовляючись від вживання мяса та 

мясних продуктів в зв’язку зі збільшенням досліджень в галузі харчування. 

Останні дослідження продовжують свідчити про негативний вплив 

споживання м’яса на здоров’я людини. Найбільше дослідження, проведене в США, 

показало, що люди, які споживали велику кількість червоного м’яса, на 26 відсотків 

частіше вмирають від дев’яти основних захворювань (рак, діабет 2 типу, інсульт, 

інфекції, хвороба Альцгеймера та захворювання нирок, серця, дихальних шляхів та 

печінки), ніж ті, хто його не споживає. Всесвітня організація охорони здоров’я 

заявляє, що вживання обробленого м’яса, зокрема сосисок і шинки, може призвести 

до злоякісних пухлин товстого кишечника і прямої кишки. Базоване в Парижі 

Міжнародне агентство з дослідження раку, яке є частиною ВООЗ, повідомило, що 

оброблені м’ясопродукти внесуть до його списку «група 1», куди вже входять такі 

канцерогени, як тютюн, азбест і дизельні випари. Червоне м’ясо, зокрема 

яловичина, баранина, свинина, внесли до «групи 2B», як «можливий» канцероген. 

Це свідчить про наявність «обмежених даних» щодо того, що червоне м’ясо 

викликає рак. Дані ВООЗ базуються на вивченні понад 800 випадків про можливий 

зв’язок між споживанням м’яса і раком. 

Вегетаріанство - це стиль життя, а не обмеження у їжі. І саме до такого стилю 

життя схиляються все більше і більше людей у світі.  Вегетаріанство, як особлива 

система харчування, виникло давно. Вважається, що до Європи воно потрапило з 

Азії – саме там розвинулись національні традиції переважно рослинного 

харчування. Термін «вегетаріанство» походить від латинського слова «vegetus» 

(здоровий, свіжий, живий). Слово "вегетаріанець" визначається Оксфордським 

словником як "людина, яка не їсть м'ясо або рибу, а іноді й інші продукти 

тваринного походження, з моральних та релігійних міркувань чи у зв’язку зі станом 

здоров'я". Хоча це досить відоме визначення, фактична практика вегетаріанства 

дещо менш зрозуміла. Прибічники вегетаріанства вважають, що природною їжею 

для людини є продукти рослинного походження, які приносять надзвичайну 

користь організму. Однак насправді далеко не всі вегетаріанці відмовляються від 

молока, морепродуктів – все залежить від типу вегетаріанства, якого дотримується 

людина. Є декілька підкатегорій вегетаріанства, включаючи ово-вегетаріанство, 

при якому вживання молока і молочних продуктів виключається, але дозволяється 

наявність у раціоні яєць, лакто- вегетаріанство при якому дозволено вживання 

молока і молочних продуктів, вживання яєць виключається, а також лакто-ово-

вегетаріанство, най популярніший вид вегетаріанства у світі, в меню якого присутні 

яйця, молоко і мед. Деякі люди включають рибу в раціон, але все ж вважають себе 

вегетаріанцями; Навіть з'явилася нова назва цього стилю життя – пескатаріанство. 

Вегани - найсуворіша підкатегорія вегетаріанського руху, вегани вживають 

винятково продукти рослинного походження і не їдять м’ясо, рибу, яйця, молочні 

продукти і навіть мед. Цей вид вегетаріанства зазвичай практикується із етичних 

міркувань, тому більшість веганів не носять хутро і шкіру, купують не тестовану 
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на тваринах косметику, а також виступають проти розваг за участі тварин, таких як 

полювання, рибалка, циркові вистави, корида тощо. 

Згідно з соціологічним дослідженням 2017 у році проведеного ГО 

«Відкриті клітки Україн» та Київського Міжнародного Інституту Соціології – 

майже 2 мільйони українців усвідомлено відмовилися від споживання м’яса та 

сповідують вегетаріанство. А вже у 2019 році було проведено повторне 

соціологічне дослідження за результатами якого можна спостерігати, що  за 

останні два роки  кількість вегетаріанців зросла на 1,9% (5,2% у 2017, та 7,1% у 

2019 серед опитаного населення), що показує що кількість людей на рослинній дієті 

збільшилась більше ніж на пів мільйона[3]. Більшість тих, хто відмовляється від 

споживання тваринних продуктів- молоді люди від 18 до 29 років. Крім того, у цій 

віковій категорії більше людей обирають повну відмову від продуктів тваринного 

походження, порівняно зі старшим поколінням. Вегетаріанство є більш 

популярним у західних та центральних областях України. Серед тих, хто все ж 

споживає тваринні продукти, більше як три мільйони людей свідомо зменшують 

кількість м’яса в своєму раціоні. Дослідження показало, що вже зараз кількість 

вегетаріанців в Україні досить численна і що надалі цей тренд тільки набиратиме 

оборотів, особливо серед молоді.  

Попит породжує пропозицію — це класичний закон ринку ресторанного 

господарства. Захоплення рослинними дієтами за останні кілька років і справді 

набрало чималих обертів, тим самим призвело до зростання попиту на заклади 

ресторанного господарства, що пропонують веганську та вегетаріанську їжу.  

Тільки з початку 2018 року в столиці відкрилося такі вегетаріанскі заклади: 

«INAKSHA» — випічка без глютену для тих, хто цінує своє здоров’я. Перша в 

Україні безглютенова пекарня, яка працює за стандартами безглютенового 

виробництва.  

Ресторан «NebO’s»- це заклад швидкої їжі, яка не піддається термічній 

обробці. Супи, салати, смузі, фреші і десерти без цукру, молока, тваринного жиру 

і теплової обробки - ось вам здорова і різноманітна кухня в центрі столиці.  

«ORANG+UTAN» - один з найпопулярніших вегетаріанських закладів Києва. 

Найголовнішою фішкою «ORANG+UTAN» є меню. Веганські еклери, сендвічі з 

запеченим тофу та соусом песто, салат з карамелізованим тофу та водоростями 

кайсо.  

Заклад «Зелений кит»: «Хай корови гуляють по полю. Ми відмовляємося 

від червоного м’яса», - таким лозунгом буфет здорової їжі представив свої нові 

бургери з інноваційним фаршем з рослинних інгредієнтів. «М’ясні» страви від 

«Зеленого кита» - саме те, що майже неможливо відрізнити від звичайних.  

«Шошо Веган»- ресторан з досить незвичною назвою з’явився не так давно, 

але вже полюбився місцевим жителям. Різноманітне меню - від фалафелю й 

бургеру до боулу та салатів. Також до вегетаріанських закладів міста Києва можна 

зарахувати ресторани Green 13, Anahata Fine Food, Коло, One Planet, Bali Bowl Café, 

Avocado Café, Vegano Hooligano[1]. 

https://ua.news/ua/majzhe-2-miljona-ukrayintsiv-ne-spozhivayut-m-yasa/?fbclid=IwAR17_NGPRgcYq-2EQfIuTxYSrMisZSgkyZkNvtN3-T0j8wqAEJ6H97EnbyY
https://news-life.org/kiev/216487487/?fbclid=IwAR16SNM7Ht6VrvYjeuccFqOZrPBsmMqiFyhXAgxASFUaO6f2kJ665IIr9nU
https://news-life.org/kiev/216487487/?fbclid=IwAR16SNM7Ht6VrvYjeuccFqOZrPBsmMqiFyhXAgxASFUaO6f2kJ665IIr9nU
https://inaksha.com/#rec192560397
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Веганські та вегетаріанські кафе часто відвідують не лише представники саме 

цих груп – аудиторія дуже широка. Часто сюди заглядають ті, хто шукає здорової 

та смачної їжі, яку готують якісно та швидко. Тому потрібно звернути увагу на цю 

тенденцію при підготовці спеціалістів у галузі ресторанного господарства. 
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ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ ГРУПИ НАССР ХАРЧОБЛОКІВ ЗАКЛАДІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

Харчоблоки ЗДО є потужностями, які виробляють і вводять в обіг готову 

кулінарну продукцію,. Оскільки вони знаходяться під адмініструванням ЗДО, то 

цим закладам надається статус операторів ринку харчових продуктів. Згідно з 

національними вимогами, оператори ринку зобов’язані (а) розробляти, вводити в 

дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах 

системи НАССР та (б) організовувати необхідне навчання робітників, які 

забезпечують розробку, введення в дію та застосування таких процедур [1].  

Вивчення існуючих схеми підготовки персоналу, який задіяний у розробці, 

впровадженні та підтримці процедур забезпечення безпечності харчових продуктів 

відображено, наприклад, в роботах [2–6]. При цьому необхідний рівень 

компетентності персоналу досягається внаслідок надання додаткових знань, умінь 

та навичок майбутнім учасникам груп НАССР зі встановленим певним рівнем вже 

здобутої професійної та/або вищої освіти [2]. 

https://kanalukraina.tv/news/ya-ne-em-druzey-vegetarianskie-i-veganskie-restorany-kieva
https://kanalukraina.tv/news/ya-ne-em-druzey-vegetarianskie-i-veganskie-restorany-kieva
https://eventukraine.com/lifestyle/veganam-i-vsim-vsim-vsim-5-zakladiv-kiieva/
https://eventukraine.com/lifestyle/veganam-i-vsim-vsim-vsim-5-zakladiv-kiieva/
https://opencages.com.ua/blog/kilkist-vieghietariantsiv-v-ukrayini-zrostaie
https://opencages.com.ua/blog/kilkist-vieghietariantsiv-v-ukrayini-zrostaie
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf
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Національне агентство акредитації України дозволяє сертифікувати низку 

кваліфікацій в системах управління безпечністю харчових продуктів [5]. Кожна з 

таких кваліфікацій характеризується вимогами щодо базової освіти та спеціального 

навчання, досвіду в сфері виробництва, контролю та обігу харчових продуктів. У 

той же час загальновизнаним є наступний функційний склад групи НАССР: (а) 

керівник групи, (б) технічний секретар групи, (в) учасник групи, (г) контролер. 

Порівняння функцій учасників групи НАССР та кваліфікаційних рівнів наведено в 

табл. 1. 

Таблиця 1. 

Функціональний склад групи НАССР та кваліфікації в системах 

управління безпечністю харчових продуктів 

 

Функція 

персони 

Назва кваліфікаційного рівня 

Керівник Менеджер / Молодший менеджер систем управління 

безпечністю харчових продуктів 

Технічний 

секретар 

Молодший менеджер / Спеціаліст систем управління 

безпечністю харчових продуктів 

Учасник Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем управління 

безпечністю харчових продуктів  

Контролер Внутрішній аудитор систем управління безпечністю 

харчових продуктів 

Джерела: [2, 5]. 

 

Схема зіставлення функції персони у групі НАССР з кваліфікаційним рівнем, 

яка може бути використана при оцінці відповідності персоналу, надійно 

зарекомендувала себе для тих потужностей, де в наявності є великий штат 

працівників. В таких умовах учасники групи НАССР ретельно відбираються з 

широкого колу претендентів згідно отриманих знань, професійних навичок та 

набутого досвіду профільної діяльності. 

Однак суттєва відмінність харчоблоків ЗДО полягає у тому, що вони 

відносяться до категорії «малі потужності». Такі потужності мають наступні 

характеристики: вони (а) постачають харчові продукти кінцевому споживачу, (б) 

мають не більше ніж десять осіб робочого персоналу, (в) займають площу не більше 

ніж 400 м2 [1]. Вказана обставина з великою імовірністю негативно впливає на 

результативну комплектацію групи НАССР її учасниками, оскільки фактично до 

цієї групи без будь-якого конкурсного відбору залучаються наявні працівники. 
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Таке явище може призвести до втрати міждисциплінарної сутності групи НАССР. 

Між тим міждисциплінарний характер групи НАССР вважається кремезним 

фундаментом діяльності з розробки, впровадження та підтримки у належному стані 

систем управління безпечністю харчових продуктів, оскільки безперечно доведено, 

що при командному підході встановлений рівень безпечності харчових продуктів 

забезпечується значно надійніше, ніж при індивідуальній діяльності поодиноких 

робітників. 

Доцільність розробки спеціалізованих програм для індивідуальної підготовки 

кожної групи груп НАССР доведена, наприклад, в роботах [4, 7, 8, 9]. Тому при 

розробці освітніх компонентів освітніх (освітньо-професійних) програм для 

підготовки потенційних учасників груп НАССР харчоблоків ЗДО доцільно 

планувати, що як мінімум один учасник повинен мати більше релевантних 

компетентностей, ніж це прийнято у практиці створення груп НАССР на великих 

та середніх потужностях. 
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DIGITAL-СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Digital-стратегія – це план просування товару або послуги в онлайн, 

починаючи від визначення мети до планування бюджету. Спектр чинників впливу 

на діяльність підприємств ресторанного бізнесу сьогодні поповнив новий, вплив 

якого в усьому світі ніхто не міг передбачити. Дослідники економіки, соціуму та 

політики прогнозують, що «…пандемія COVID-19 спричинила зміни, що змусять 

говорити про світ «до» і «після» [1]. 

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на діяльність підприємств 

ресторанного бізнесу. Значна кількість підприємств даної сфери була вимушена 

зачинитися, а ті підприємства, рестораторами яких було прийнято рішення 

продовжувати діяльність «будь-якою ціною», знаходяться у пошуку нових рішень 

збереження бізнесу. Ресторатори та маркетологи підприємств ресторанного бізнесу 

знаходяться в активному пошуку нових ідей збереження бізнесу, утримання 

постійних та залучення нових клієнтів. В умовах вимушеної самоізоляції digital-

стратегії просування ресторанного продукту стали, як ніколи раніше, 

актуальними. Адже, особливо при дії обмежень для «червоної зони», коли 

дозволено закладам ресторанного господарства працювати тільки у форматі «на 

виніс» та «доставка», важливо взаємодіяти зі споживачем онлайн. 

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження особливостей 

запровадження digital-стратегій у закладах ресторанного господарства.  

Досягненню поставленої мети сприятиме пошук відповідей на такі завдання 

дослідження:  

1) Дослідження digital-стратегій закладів ресторанного господарства;  

2) Переваги та недоліки застосування digital-стратегій.  

Об’єктами дослідження були digital-стратегії закладів ресторанного 

господарства. 

Предметом дослідження виступали особливості застосування digital-

стратегій для просування ресторанного продукту.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 
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закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

Сайт підприємства ресторанного бізнесу в умовах сучасної реальності являє 

собою «віртуальний ресторан», де клієнти можуть ознайомитися з меню, замовити 

страви та напої, дізнатися про майбутні події, акції тощо. Через епідемію 

комунікаційні плани і стратегії, які розроблялися підприємствами ресторанного 

бізнесу на 2020 р., втратили свою актуальність. 

У «нових» умовах планувати діяльність необхідно з чистого аркуша. З 

урахуванням швидкості змін рестораторам життєво необхідно приймати дієві 

антикризові рішення, оскільки будь-яка нестандартна ситуація може бути новим 

стимулом і, в той же час, новими можливостями. Усвідомлення цих обставин 

актуалізує питання дослідження практичних аспектів застосування digital-

маркетингу як дієвого інструменту антикризового розвитку підприємства 

ресторанного бізнесу в умовах пандемії COVID-19. 

З запровадженням карантину інформаційний потік посилився в кілька разів. 

Дані застарівають із кожним днем і навіть по кілька разів на день: те, що сьогодні 

актуально, завтра може таким не бути; про підприємство ресторанного бізнесу, про 

яке сьогодні знають усі, завтра можуть вже забути. Щоб вдало потрапити в 

комунікаційний потік, підприємству ресторанного бізнесу потрібно розуміти: що 

саме сьогодні важливо для вашої цільової аудиторії? які з’явилися у клієнтів страхи 

і потреби? скільки вільного часу має споживач для комунікації з підприємством 

або, навпаки, наскільки складно підприємству ресторанного бізнесу буде 

пробитися в сучасне інфополе? Щоб керувати якістю обслуговування клієнтів, 

компанії необхідно створити орієнтовану на клієнта стратегію, яка охоплювала б 

усі взаємодії. 

За результатами проведеного дослідження визначено перелік основних 

методів цифрового маркетингу які можуть бути використані під час здійснення 

антикризового менеджменту підприємствами ресторанного бізнесу в сучасних 

умовах: 

 – контекстна реклама Google Adwords, Yandex Direct – це різні оголошення 

(текстові, графічні, відео), які показуються користувачам відповідно до їхніх 

пошукових запитів, інтересів або поведінки в Інтернеті. Контекстна реклама 

показується в пошукових системах, на різних сайтах, у мобільних додатках та на 

інших ресурсах; 

 – технологія Big Data – передбачає збір, зберігання та аналіз великих обсягів 

даних для виявлення алгоритму формування ефективних моделей поведінки 

цільової аудиторії, поведінки конкурентів, ефективність маркетингової стратегії. 

На основі технології Big Data підприємство ресторанного бізнесу може 

спрогнозувати поведінку цільових груп, побудувати ефективну маркетингову 

стратегію; 

 – ретаргетінг (retargeting) – інструмент маркетингу, за якого рекламні 

оголошення націлені на ту цільову аудиторію користувачів, які вже взаємодіяли з 
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підприємством ресторанного бізнесу: відвідували сайт, переглядали ресторанне 

меню, починали оформляти замовлення, проте не прийняли позитивне рішення 

щодо замовлення; 

 – мобільний маркетинг – сукупність інструментів просування, які 

реалізуються за допомогою мобільного зв'язку та мобільних пристроїв; 

 – email-маркетинг – сукупність комунікацій із клієнтом, за допомогою яких 

підприємство ресторанного бізнесу просуває ресторанну послугу та зміцнює свій 

бренд, де для обміну інформацією використовуються мобільні пристрої (телефон, 

планшет). Email-маркетинг – ефективний спосіб перетворити випадкового 

відвідувача підприємства ресторанного бізнесу на постійного клієнта, повернути 

гостя, який давно не відвідував підприємство ресторанного бізнесу, зацікавити 

гостей приходити частіше і запрошувати друзів; 

 – вірусний маркетинг – особливий вид маркетингу, в якому головним 

розповсюджувачем інформації про ресторані є його гості. За умови зворотного 

зв’язку зі своїми клієнтами підприємство ресторанного бізнесу активно 

впроваджує рекомендації та ідеї в практику з метою максимального підвищення 

споживчого інтересу; 

 – SMM (social media marketing) – соціальний медіамаркетинг.Це просування 

ресторанного продукту та послуг у соціальних мережах, блогах, групах, форумах, 

на популярних платформах, які використовують споживачі Facebook, Instagram, 

Twitter, фотохостинг Pinterest, ділова соціальна мережа LinkedIn, сервіси 

мікроблогів Tumblr і Flickr, відеохостінг YouTube, індивідуальних меседжерах 

WhatsUpp, Viber і Telegram; 

 – SMO (social media optimization) – оптимізація для соціальних мереж;  

– SEO (search engines optimization) – оптимізація сайту в пошукових системах. 

За допомогою даного методу можна підвищити видимість сайту підприємства 

ресторанного бізнесу по ключових запитах, наприклад за такими, як «кращі 

ресторани Харкова», «проведення банкетів» тощо. У результаті SEO збільшується 

відвідуваність сайту і, відповідно, обізнаність цільової аудиторії про підприємство 

ресторанного бізнесу, його меню та пропозиції. 

Отже узагальнення результатів проведеного дослідження дає змогу 

стверджувати, що застосування Digital-маркетингу в умовах пандемії COVID-19 є 

вирішальним чинником успіху та просування ресторанної продукції, що створює 

можливість формування значних конкурентних переваг. Digital-маркетинг являє 

собою дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного 

бізнесу. Онлайн-маркетинг сприяє підвищенню клієнтоорієнтованості, зміцненню 

емоційного зв’язку з клієнтом підприємства ресторанного бізнесу. В умовах 

пандемії коронавірусу веб-сайти, сторінки у соціальних мережах, оновлений 

контент та потік відгуків споживачів особливо важливі для підтримки довіри 

споживачів до підприємства ресторанного бізнесу, а отже, ефективна стратегія 

цифрового маркетингу має вирішальне значення не тільки для підтримки 
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лояльності клієнтів підприємств ресторанного бізнесу, а й є дієвим інструментом 

його антикризового розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В 

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  

 

Нинішні тренди підвищення вимог клієнтів до процесів реалізації і розвитку 

сучасного бізнесу, зокрема ресторанного та готельного, рівня якості ресторанної 

продукції і послуг, що презентуються при реалізації даної діяльності, є одними з 

головних факторів підвищення їх рівня конкурентоздатності. Необхідність 

запровадження належних умов ведення бізнесу, зокрема при наданні ресторанних 

послуг, який буде максимально ефективно відповідати потребам і інтересам 

клієнтів і інших зацікавлених сторін, демонструвати довготермінові плани щодо 

діяльності на ринку для налагодження ділової репутації, формування бренду, 

залучення інвестицій тощо, є у наш час одними з основних економічних та 

соціальних завдань, що ставляться перед нинішніми організаціями як на 

міжнародному, так і на національному рівні. 
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У сучасних умовах важливого значення для створення та імплементації 

загально визнаних на світовому ринку належних умов реалізації бізнесу, зокрема 

ресторанного та туристичного, що першочергово пов’язаний із налагодженням 

позитивного та впізнаваного бренду України в світі, набуває реалізація відповідних 

заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, впровадження норм передових міжнародно визнаних практик у сфері 

ділової досконалості. Для вирішення даного актуального завдання необхідними є 

ідентифікація, аналіз та дослідження сучасних передових тенденцій впровадження 

і застосування основних міжнародно визнаних систем управління, розробка 

рекомендацій для практичної реалізації даних загальновизнаних практик. 

Важливого значення в даному аспекті набуває необхідність дослідження 

наявного досвіду та наявних рекомендацій щодо ведення діяльності організацій у 

сфері застосування систем управління міжнародно визнаними бізнес-практиками 

на базі основних серій стандартів, розроблених спеціалістами Міжнародної 

організації стандартизації [1], що обумовлено тенденціями розвитку ринку в 

контексті максимального рівня задоволення потреб клієнтів і інших основних 

зацікавлених сторін. 

Загальновизнаним є факт, що найбільш раціональним засобом підвищення 

рівня ділової активності ведення бізнесу, задоволеності клієнтів обґрунтовано 

вважається впровадження в організаціях, у т.ч. ресторанної сфери, систем 

управління якістю на основі положень міжнародно визнаного стандарту ISO 

9001:2015 [2]. Це підтверджується фактом, що у наш час більше ніж 1 млн 

організацій різних сфер діяльності , у т.ч. у галузі ресторанного бізнесу, впровадили 

відповідні системи та ініціювали проведення сертифікації на відповідність 

положення згаданого документу [3]. 

Впровадження положень міжнародного стандарту [2] дає організаціям змогу 

демонструвати своїм клієнтам, що вони стабільно пропонують продукцію (страви, 

вироби, товари, тощо) та послуги належного рівня якості. Так, впровадження норм 

даного нормативного документу [2] вважається надійним інструментом для 

оптимізації ефективності процесів, що застосовуються в діяльності організацій. 

Для досягнення цього відповідно до норм, визначених у стандарті [2] організації 

мають дотримуватися наступних принципів: орієнтація на споживача, лідерство 

керівництва, залучення та компетентність працівників, процесний підхід, який 

передбачає розподіл загальної діяльності організації на окремі складові та 

вдосконалення окремо кожного з них, поліпшення, прийняття обґрунтованих 

рішень; управління взаємовідносинами. Застосування даних принципів і інших 

положень стандарту [2], сертифікація систем управління якістю організацій на 

відповідність нормам даного документу сприятиме організаціям, зокрема у сфері 

ресторанного бізнесу, у підвищенні ефективності роботи завдяки поєднанню 

процесного підходу з ризик-орієнтованим мисленням. Шляхом застосування 

систем управління якістю організації одержують перспективи розширення сфери 

діяльності, залучення персоналу, у т.ч. вищого керівництва, до процесу 
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удосконалення роботи, оптимальнішої здатності аналізу та контролю показників 

результативності діяльності. 

Іншою важливою системою управління, застосування якої базується на 

положеннях стандартів Міжнародної організації стандартизації (ISO) серії 22000, є 

менеджмент безпечності. Відповідно до діючого законодавства [4] застосування 

постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках, для підприємств 

ресторанної сфери є обов’язковим. Основним стандартом, що надає рекомендації в 

цій сфері, є прийнятий на національному рівні документ ДСТУ ISO 22000:2018 

«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої 

організації в харчовому ланцюзі» [5].  

Іншими системами управління діяльністю організацій, зокрема в сфері 

ресторанного бізнесу, які визначені на основі нормативних документів ISO, є 

системи екологічного менеджменту (засновані на стандартах ISO серії 14000, 

основним серед яких є ISO 14001:2015 [6], соціальної відповідальності (ISO серії 

26000, основним є ISO 26000:2010 [7]), управління інформаційною безпекою (ISO 

серії 27000, основним є ISO 27001:2013 [8]), ризик-менеджменту (ІSO серії 31000, 

основним є ISO 31000:2018 [9]), управління охороною праці (ISO серії 45000, 

основним є ISO 45001:2018 [10]), енергетичного менеджменту (ISO серії 50000, 

основним є ISO 50001:2018 [11]). Комплексне поєднання даних систем управління 

діяльністю організацій, зокрема у сфері ресторанного бізнесу, дасть змогу 

ефективніше досягати поставлених цілей, задовольняти потреби та інтереси 

споживачів, клієнтів та інших зацікавлених сторін. 

 

Список використаних джерел 

1. Міжнародна організація стандартизації. URL : 

https://www.iso.org/home.html 

2. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги : введ. 

05.12.2018.  К. : НОСУ. 2018.  44 с. 

3. ISO 9000 family. Quality management. URL : https://www.iso.org/iso-9001-

quality-management.html 

4. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів : Закон України № 771/97-ВР. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text  

5. ДСТУ ІSО 22000:2019 (ІSО 22000:2018, IDT). Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому 

ланцюзі. URL : 

http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=login&ContinueURL=/portal/Def

ault.php?Page=stfull!_!ObjId=22548&ispaid=1 

6. ISO 14001:2015. Environmental management systems – Requirements with 

guidance for use. URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:en 

https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=login&ContinueURL=/portal/Default.php?Page=stfull!_!ObjId=22548&ispaid=1
http://www.leonorm.lviv.ua/portal/Default.php?Page=login&ContinueURL=/portal/Default.php?Page=stfull!_!ObjId=22548&ispaid=1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:en


Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

92 
 

7. ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility. URL : 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en 

8. ISO 27001:2013. Information technology – Security techniques – Information 

security management systems – Requirements. URL : 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en 

9. ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. URL : 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en  

10. ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems – 

Requirements with guidance for use. URL :  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:en 

ISO 50001:2018. Energy management systems – Requirements with guidance for 

use. URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:en 

 

 

Палюх А.Ю., здобувач освіти 

ВСП «Київський торговельно- 

економічний фаховий коледж КНТЕУ»,  

м.Київ, Україна 

Науковий керівник Заверуха Н.М., 

викладач природничих дисциплін 

 

ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Мікрокліматом приміщень прийнято називати комплекс метеорологічних 

показників. При оцінці мікрокліматичних умов в закладах ресторанного 

господарства основне значення має їх температурний режим. Так, взимку 

оптимальна температура в приміщенні повинна бути 18-20°С. Відносна вологість 

повітря (при температурі повітря 18-20°С) має бути в межах 40-60%. Третій 

компонент метеорологічного комплексу - швидкість руху повітря, яка в зимову 

пору року не повинна перевищувати 0,1-0,3 м/с. [1, с. 106]. 

Температура, вологість, рух повітря впливають на теплообмін людини, а 

також на її обмін речовин. 

Висока температура повітря (вище 25°С) та висока вологість повітря (вище 

65%) сприяють перегріванню організму, внаслідок утруднення віддачі тепла 

шляхом випаровування води з поверхні шкіри. Процес випаровування відбувається 

постійно (навіть при відсутності видимого потовиділення (при 15-20°С) людина 

втрачає через шкіру близько 0,4-0,6 л води за добу. При високій температурі 

зовнішнього середовища невеликий рух повітря є сприятливим чинником, так як 

посилює втрату тепла конвекцією та випаровуванням. При сильному русі повітря 

(протяг) різко збільшується втрата тепла випаровуванням, що може призвести до 

простудних захворювань [2]. 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що комфортний мікроклімат 

приміщень зумовлює оптимальний рівень функціонування механізмів 

терморегуляції. Регламентування параметрів мікроклімату є основою 

профілактики патологічних станів людини: перегрівання, теплового удару, 

переохолодження, а також запобігання інфекційних захворювань, зокрема COVID-

19. 

Мета дослідження: гігієнічна оцінка руху атмосферного повітря в закладі 

ресторанного господарства. 

Вимоги до мікроклімату в закладі ресторанного господарства зводяться до 

того, щоб людина, вдягнена в легкий одяг і взуття, яка перебуває тривалий час в 

малорухливому стані, не мала б неприємних відчуттів. 

Для людини мікроклімат може бути: комфортним та дискомфортним. 

До заходів поліпшення мікроклімату відносяться наступні фактори: 

опалювання та вентиляція [1, с. 107]. 

В закладах ресторанного господарства джерелом забруднення повітря є 

виробниче устаткування тощо. Недостатня вентиляція повітря приміщень може 

складати небезпеку в епідеміологічному відношенні - зростає можливість 

поширення аерогенних інфекцій (в тому числі COVID-19), а також забруднення 

харчових продуктів збудниками харчових інфекцій та харчових отруєнь. 

Тож, основна мета вентиляції - подача достатньої кількості чистого повітря, 

видалення шкідливих домішок, забезпечення відповідних показників мікроклімату 

(температура, вологість та ін.). При правильно розрахованому і раціонально 

здійснюваному повітрообміні створюються комфортні умови перебування людей в 

приміщеннях. Крім того, це дає можливість запобігти розповсюдженню 

інфекційних захворювань, що особливо актуально під час пандемії COVID-19. 

В досліджуваному мною закладі ресторанного господарства, «Chicken Kyiv», 

який знаходиться в м. Києві на вулиці Хрещатик 15/4, наявна штучна вентиляція, а 

саме - припливно-витяжна вентиляція. 

Припливна вентиляція служить для подачі в приміщення свіжого повітря, 

витяжна - для видалення забрудненого. Найбільш прийнятною є припливно-

витяжна вентиляція (загально обмінна), яка нагнітає в приміщення свіже очищене 

повітря і одночасно видаляє забруднене. Така вентиляція забезпечує чистоту та 

рівномірний розподіл повітря, а при необхідності дозволяє його підігрівати або 

охолоджувати [1, с. 115]. 

У виробничих та побутових приміщеннях закладу є механічна припливно-

витяжна вентиляція, а в адміністративних та залах для відвідувачів - провітрювання 

або кондиціювання. 

Кількість повітря, яку необхідно подати в приміщення на одну людину 

протягом години називається об’ємом вентиляції. 

Нормативною документацією передбачені чіткі величини витрат повітря в 

залах ресторану на одну людину. Зокрема, на одного співробітника ресторану 
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(кухаря, офіціанта, адміністратора, охоронця та інших) необхідно подавати 60 

м3/год. свіжого повітря, а на одного відвідувача — 30 м3/год. [3].   

В ресторані «Chicken Kyiv» працює на одній зміні 60 робітників, тож 

необхідно подавати 3600 м3/год свіжого повітря. Максимальна кількість 

відвідувачів в даному ресторані 100 осіб, отже необхідно подавати 3000 м3/год 

свіжого повітря. 

На основі викладених даних, приходимо до висновку, що системи вентиляції і 

кондиціювання повітря, які підтримують оптимальну температуру, рух і свіжість 

повітря у всіх приміщеннях ресторану «Chicken Kyiv» відповідають вимогам до 

мікроклімату та правилам, викладеним в ДБН Ст. 2.2-25:2009 «Підприємства 

харчування (заклади ресторанного господарства)» і ДБН Ст. 2.5-67.2013 «Опалення 

Вентиляція і Кондиціонування». Це дає можливість знизити ризик захворювання 

на COVID-19 [3]. 

Отже, в нашому сьогоденні, під час епідемії короновірусу, значення 

мікроклімату приміщень є дуже важливим, адже впливає на самопочуття людини 

та комфортне перебування її в ресторані, також має гігієнічне значення.  
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АНАЛІЗ ПОСЛУГИ «TAKE AWAY» В УМОВАХ КАРАНТИНУ В ПОЛЬЩІ 

 

Навесні 2020 року світова спільнота стикнулась із наслідками запровадження 

карантинних заходів. У Польі з метою виконання умов від 14 березня 2020 року 

ресторанний бізнес вимушений тимчасово, на період карантину, зупинити свою 
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повноцінну діяльність, що передбачає прийом відвідувачів. Під обмеження не 

підпадає діяльність із організації харчування із застосуванням адресної доставки 

замовлень. 

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 . 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.   

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) Оновлення законодавства щодо регуляції діяльності ЗРГ, які надають 

послугу «Take away». Згідно з оновленим законодавством, продаж алкогольних 

напоїв поза територією закладу заборонено. Це означає, что всі паби і бари не 

мають змоги працювати, а кафе і ресторани можуть доставляти тільки 

безалкогольні напої та їжу. 

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 
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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 Pyszne.pl (пишне), Glodny.pl (глодни), Glovo, Uber Eats. Проте є ЗРГ, які 

самостійно організували та налагодили доставку своєї продукції споживачам. 

Наприклад, ресторани «KFC», «Pizza na Lazarskim ciescie» (піцца на Лазарскім 

тісті), «Raptorius»,«Nehar Kebab», «Sushi 24». 

2) За видом транспорту. Є три способи доставки вашого замовлення: 

велокур'єр (наприклад, Glodny.pl); мотокур’єр (наприклад «Glovo»); кур'єр на 

автомобілі (наприклад власна доставка від «MAX Burger» або служба доставки 

Uber Eats). 

3) За умовами здійснення доставки. Наприклад, кур'єри Pyszne.pl 

доставляють їжу з 8:00 до 24:00 протягом 30 хвилин та тільки власні доставки 

можуть працювати цілодобово. 

4) За ціновою категорією. Деякі служби доставки та ЗРГ пропонують 

безкоштовну доставку від якоїсь мінімальної суми замовлення або за наявністю 

купону на безкоштовну доставку, решта розраховують залежно від району 

здійснення доставки, чим більша відстань від закладу, тим дорожча доставка. 

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 шеф-кухар і технолог. 

Наприклад, через неможливість забезпечення умов зберігання під час доставки 

ніхто не здійснює замовлення страв від шефа, страв з особливою подачею і  

багатьох десертів. Необхідно більше враховувати концепт ресторану, вимоги до 

продукту і безпеки.  

Крім того, при організації співпраці, треба враховувати особливості служб 

доставки. Наприклад, у Glodny.pl є обмеження по вазі: не більше 8 кілограм за одне 

замовлення, а Uber Eats не має обмежень, щодо ваги та кількості страв, больш того, 

якщо замовлення занадто велике на допомогу можуть приїхати інші кур'єри. 
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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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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТНІХ 

МАЙДАНЧИКІВ ВПРОДОВЖ ДІЇ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 

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 був вимушений тимчасово, на період 

карантину, зупинити свою повноцінну діяльність, що передбачає прийом 

відвідувачів, в тому числі й на літніх майданчиках [1]. Найжорсткіші обмеження 

«червоної зони», які викладені в Постанові КМУ №1236 від 09.12.2020 в редакції 

Постанови КМУ №104 від 17.02.2021 діють у разі підвищення рівня 

захворюваності. Відтак, впродовж 2020 та 2021 років ресторатори зіткнулися із 

проблемою ведення бізнесу в непередбачуваних швидкозмінних умовах, в зв’язку 

з постійними змінами у законодавчому регулюванні діяльності ЗРГ. Наприклад, 14 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.pyszne.pl/
https://www.mondigroup.com/media/6202/zasady_dla_dostawcow_nnd008_-_kopia.pdf
https://www.mondigroup.com/media/6202/zasady_dla_dostawcow_nnd008_-_kopia.pdf
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квітня 2021 року комісія з надзвичайних ситуацій м.Києва вирішила продовжити 

карантин у столиці до 30 квітня 2021 року, що передбачало дозвіл діяльності ЗРГ 

тільки на виніс або у форматі доставки. З 1 травня заклади почали працювати в уже 

звичному режимі [2]. Проте, ніхто не гарантує надання статусу місту «червоної 

зони» і повторного запровадження локдауну. При цьому варто брати до уваги, 

псування продукції, необхідність прогнозування обсягів замовлень сировини у 

постачальників, які також страждають, організацію роботи персоналу тощо. В 

зв’язку з вищенаведеним ресторатори покладають надії на спрощені умови 

функціонування літніх майданчиків і активно починають їх встановлювати, навіть 

якщо їх робота не передбачалася згідно концепції закладу раніше. Таким чином, 

питання орагнізації літніх майданчиків є актуальним як для відвідувачів, так і для 

рестораторів.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження особливостей організації 

літніх майданчиків. Досягненню поставленої мети сприятиме пошук відповідей на 

ключові питання, які є основоположними завданнями дослідження:  

3) Виявлення та дослідження змін, яких зазнала послуга внаслідок 

запровадження карантину;  

4) Переваги та недоліки літніх майданчиків.  

Об’єктами дослідження були ЗРГ, які мають літні майданчики. 

Предметом дослідження виступали самі літні майданчики та їх особливості.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

На мою думку відкриття літних майданчиків є перевіркою того, чи готові гості 

повертатися до закладів після тривалого періоду карантину.  

Наразі наступають теплі пори року, тому літні майданчики набирають 

актуальності, адже коли на вулиці чудова погода, відвідувачам кафе, ресторанів так 

не хочеться сидіти в закритому приміщені. Та й серед відвідувачів побутує думка, 

що саме на відкритому повітрі можна уникнути зараження. Крім того, законодавчі 

обмеження є дещо м’якшими саме до роботи літніх майданчиків.  

В результаті аналізу інформаційних джерел та емпіричних досліджень мною 

було встановлено такі зміни, яких зазнали літні майданчики внаслідок 

запровадження карантину [1-3]: 

1. Було запроваджено обмеження щодо кількості відвідувачів з 

розрахунку 1 відвідувач на 5 кв.м майданчика, що вплинуло на конструкційні 

особливості організації простору літніх майданчиків. Загалом, це нововведення 

позитивно було сприйнято відвідувачами, адже відстань до інших споживачів стала 

більшою, ходити між столиками стало вільніше. Однак, ресторатори звісно ж 

залишилися невдоволеними, адже кількість місь на літньому майданчику після 

запровадження обмежень стала меншою, аніж була до карантину; 
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2. Вимога розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного, 

як і попередній пункт мають як плюси, так і мінуси; 

3. Вимога розміщувати за одним столом може не більше 3 осіб не всіма 

була сприйнята як належне та впроваджена. За проханням відвідувача практично 

усі заклади радо ідуть на порушення вимоги; 

4. Використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового 

посуду не було реалізовано. Крім того, така рекомендація зустріла супротив серед 

екозахисників та прихильників руху low-waste з огляду на відсутність системи 

утилізації та переробки такого посуду після використання. А також негативно була 

сприйнята самими відвідувачами – з огляду на незручність такого посуду та 

рестораторами – з огляду на складність обслуговування з використанням легкого 

посуду на майданчиках на відкритому повітрі; 

5. Дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач чи не 

єдина вимога, якої сумлінно дотримуються ресторатори. 

В той же час, я виділила ряд як позитивних аспектів, так і недоліків організації 

роботи літніх майданчиків з точки зору відвідувачів та рестораторів.  

Перевага для відвідувачів: 

• майданчики розташовані на свіжому повітрі, що є перевагою перед 

закритими приміщеннями; 

• відвідувачі мінімально контактують між собою, відтак можна уникнути 

зараження;  

• приємна атмосфера.  

Переваги для закладу: 

• можливість продовжувати роботу ЗРГ, попри наявність карантинних 

обмежень; 

• на свіжому повітрі апетит у відвідувачів кращий, а отже, замовлення буде 

більшим, ніж у залі ресторану;  

• можливе розширення, якщо дозволяє територія поруч з закладом. 

Недоліки для відвідувачів: 

• можливе велике скупчення людей, що в карантинні обмеження заборонене; 

• погана погода може зіпсувати трапезу;  

• пил у повітрі, пориви вітру можуть нанести сміття у чистий посуд або у саму 

страву чи напій. 

Недоліки для закладу: 

• залежність прибутків від погодних умов; 

• мала площа організації літніх майданчиків, особливо у місцях з високою 

прохідністю через містобудівні обмеження; 

• можливе велике скупчення людей, яких не можна обслужити з огляду на 

карантинні обмеження. 

Отже, попри наявні недоліки, ряд переваг обумовлює високу ефективність 

організації літніх майданчиків.  
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АДАПАЦІЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ДО РОБОТИ 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Пандемія внесла суттєві корективи у світові бізнес-системи. 

Насамперед постраждали проєкти, що передбачають живе спілкування між 

людьми чи подорожі, – туризм, ресторанний бізнес, організація заходів. Не 

зважаючи на ряд обмежень, ринок ресторанних послуг старається розвиватися та 

йти в ногу із теперішнім часом та вчасно виявляє незручності і вирішує їх. 

Як показують дані досліджень, кількість ресторанів і кафе Україні зменшилася 

майже на 4тис. закладів – із 18,6 тис. на початок 2020 року до 14,7 тис. у січні 2021 

року, відповідно об’єм ресторанного ринку скоротився за 2020 рік майже на 30% і 

склав за 2020 рік 14,1млрд грн. За 2020 рік ресторанний ринок втратив майже 6млн 

грн. Це результат карантинних обмежень ресторанного бізнесу та відсутності 

іноземних туристів. [1] 

150 тис. працівників громадського харчування втратили роботу через 

локдауни та карантинні обмеження в Україні. Це ті, хто працював у кафе та 

https://www.the-village.com.ua/village/food/food-guide/297795-summer-terrace-kyiv-guide-2020
https://www.the-village.com.ua/village/food/food-guide/297795-summer-terrace-kyiv-guide-2020
https://mind.ua/openmind/amp/20211937-litniki-na-karantini-yak-pravilno-pracyuvati-restoranam
https://mind.ua/openmind/amp/20211937-litniki-na-karantini-yak-pravilno-pracyuvati-restoranam
https://nv.ua/ukr/amp/karantin-u-kiyevi-chi-budut-pracyuvati-litni-maydanchiki-novini-kiyeva-50150953.html
https://nv.ua/ukr/amp/karantin-u-kiyevi-chi-budut-pracyuvati-litni-maydanchiki-novini-kiyeva-50150953.html
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kiivskim-restoranam-dozvolyat-vidkriti-litni-maydanchiki-202104131308766/amp
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kiivskim-restoranam-dozvolyat-vidkriti-litni-maydanchiki-202104131308766/amp
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ресторанах, що зачинились та ті, кого звільнили з причин падіння відвідуваності 

закладів. На жаль, вже більшість цих працівників не повернуться працювати в дану 

сферу. Хтось вже знайшов собі іншу роботу в іншому напрямку, або поїхав із 

великих міст додому. Професійний ринок праці, який формувався багато років 

зазнав великих втрат. До початку 2020 року в ресторанному секторі працювало 

близько 550 тисяч людей. Зараз їх залишилося на третину менше. [2] І це створює 

велику проблему для громадського харчування, багато закладів просто не можуть 

знайти професійних працівників у достатній кількості. 

Із останньою хвилею найбільше постраждало Прикарпаття. Карантинні 

обмеження червоної зони, що зобов’язували припинення роботи закладів 

харчування. тривали тут впродовж двох місяців. Від цього малий бізнес зазнав 

небачених втрат. І, як показала практика, на ринку залишилися працювати ті 

заклади, які були готові до нововведень. Тому разом із карантином почали 

розвиватися технології  ресторанного бізнесу. Більше того, саме обмеження 

сприяли розвитку нових форм обслуговування та застосування нових технологій в 

сфері харчування 

Основним трендом і додатковою послугою більшості закладів стала 

популярна раніше лише серед кейтерингових компаній та фаст-фудів  послуга «їжа 

на виніс». Формат такої торгівлі спонукав постановку питання і до формату 

пакування їжі  і якості самого упакування страв.  Можливість роботи лише у 

форматі "take away», пластикова упаковка, столові прибори, соломинки та 

контейнери для їжі з собою — стали щоденною реальністю у харчовій 

промисловості. Рекомендація “Видача замовлень здійснюється виключно в 

одноразовому посуді…” спричинила не тільки до істотного збільшення витрат 

закладів громадського харчування на його придбання, а й до надмірної кількості 

його відходів після використання. Це спричинило потребу в розробці 

альтернативних до пластику матеріалів для виготовлення посуду навіть самими 

підприємствами харчування, так популярності набирає їстівний посуд (вафельні 

стаканчики, тарілки з висівок, желатинові ложки….) [4] 

Ще одна популярна послуга на час карантину  - попереднє замовлення. 

Частину замовлення гості можуть забрати з собою, тому це в рази збільшує добовий 

дохід у робочі дні. Кухня працює ефективно, рівномірно розподіляючи 

навантаження залежно від кількості замовлень. 

Доставка їжі, яка раніше виконувала швидше роль додаткової послуги, вийшла 

на передній план. Найбільш високий попит на доставку спостерігався тоді, коли всі 

ресторани були закриті на карантин. Зараз гості як і раніше бояться ходити в 

ресторани, і попит на доставку залишається високим. Крім того, люди, які 

розглядали заклади харчування, тільки щоб втамувати голод, а не отримати емоції 

і новий досвід, будуть користуватися доставкою, для них вона актуальна завжди. 

Як бачимо, карантинні обмеження спонукали керівників закладів харчування 

до впровадження нових, або удосконалення вже існуючих до пандемії додаткових 

послуг для споживачів. В той же час на Прикарпатті, як і в Україні загалом 
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спостерігаємо невисокий рівень автоматизації технологічного процесу видачі 

готової продукції. Якщо й відбулося прискорення у впровадженні нових 

комп’ютерних технологій для прийому замовлень, більшість закладів створили 

електронні меню, то вендинг на ринку послуг представлений обмеженим 

асортиментом продукції (в основному кавові та снекові апарати). Розширення  

асортименту таких апаратів може значно збільшити прибуток і мінімалізувати 

контакт між людьми в період пандемії. 
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ТРЕНДИ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС 

 

Послуги та сервіси у сфері гостинності істотно змінилися за останні 10 років. 

Вони стали більш зручними, швидкими, персоналізованими. 

У готельно-ресторанному бізнесі, або ХоРеКа (від англійського “HoReCa” – 

hotels, restaurants, cafes) зявилися тренди. Для цієї сфери традиційною є близька 

комунікація зі споживачами, в тому числі іноземними. Її динамічність і 

глобальність стимулює учасників ринку до впровадження змін та інновацій. 

Характерними топовими можна виділити 5 трендів, які визначають стратегії 

компаній у готельно-ресторанному бізнесі. 

Перший тренд – гості-міленіали. Міленіали, або покоління Y – це люди 

віком 18-35 років, які є ранніми прихильниками технологій. 

Міленіали самодостатні, багато подорожують, поїздки планують без допомоги 

туристичних агентств, часто поєднують роботу і відпочинок, люблять 

персоналізацію, функціональність, хочуть отримувати новий досвід. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/economic/733785-amp.html
https://doi.org/
https://www.epravda.com.ua/columns
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Прогнозується, що до 2025 року половину всіх мандрівників складуть 

представники покоління Y (Джерело: Cornell Center for Hospitality Research). 

Для успішного розвитку бізнесу готелям і ресторанам необхідно враховувати 

запити цієї аудиторії. 

По-перше, міленіали технологічно підковані. Вони активно користуються 

гаджетами, наприклад, для бронювання і управління замовленнями їм найзручніше 

використовувати мобільні додатки. 

По-друге, їм потрібні враження. Згідно з дослідженням, проведеним 

Eventbrite, 78% людей цієї демографічної групи воліли б витратити гроші на нові 

враження, а не речі. 

Саме завдяки міленіалам стали популярними невеликі бутік-готелі з 

незвичайним дизайном та зонами для коворкінгу. 

Другий тренд – комунікації через соцмережі. 

Соцмережі стали важливо частиною повсякденного життя. Прогнозується, що 

до 2021 року кількість користувачів соцмереж виросте до 3 млрд. (Джерело: 

Statista). 

Сьогодні в обмін на хороший сервіс гості готові безкоштовно рекомендувати 

ресторан або готель у соціальних мережах. Зате якщо хтось залишився 

незадоволений, то він може тут же поскаржитися на Facebook, Twitter або 

TripAdvisor. 

Щоб підтримувати позитивну репутацію і завоювати любов аудиторії, 

потрібно приділяти увагу побудові цих комунікацій і швидко реагувати на 

відгуки та потреби гостей. 

Багато готелів і ресторанів намагаються додати якусь родзинку в характер, 

дизайн або послуги закладу – саме для того, щоб дати гостям додатковий привід 

згадати про них в соцмережах. 

Третій тренд – штучний інтелект і чат-боти. 

Поліпшувати обслуговування готелям і ресторанам сьогодні допомагає 

технологія штучного інтелекту (ШІ). 

Чат-боти на основі ШІ можуть відповідати на прості запитання і давати 

необхідні рекомендації без участі персоналу. Наприклад, чат-боти в ресторанах 

допомагають подивитися меню, зробити замовлення, забронювати столик, 

оплатити рахунок. А відома мережа Хілтон нещодавно представила розумного 

робота, який може розпізнавати людську мову і відповідати на запитання. 

Технології штучного інтелекту також використовуються у сфері ХоРеКа для 

автоматичного аналізу даних і надання більш персоналізованих пропозицій 

гостям – залежно від їх попередніх вподобань. 

Четвертий тренд – IoT та автоматизація рутинних процесів. 

Технологія IoT, або інтернет речей, дозволяє звичним пристроям приймати 

й отримувати дані за допомогою сенсорів і датчиків. 

Деякі готелі вже використовують інтелектуальні енергетичні системи на 

основі технології IoT. Наприклад, у лакшері готелях популярні смарт-номери, де 
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гість може відкрити двері своїм смартфоном, і система встановить автоматично 

оптимальну температуру повітря, освітлення і гучність музики на підставі його 

попередніх вподобань. 

Сьогодні багато мандрівників віддають перевагу технологіям перед людьми. 

Згідно з дослідженням компанії Gartner, до 2020 року 85% взаємодій зі 

споживачами буде обходитися без участі людини. 

Наприклад, у готелях британської мережі Yotel стійка рецепції повністю 

автоматизована – для реєстрації досить ввести свої дані у спеціальному автоматі і 

забрати електронний ключ від номера. А в мережі Crowne Plaza робот на ім’я Деш 

може принести гостю готелю снеки, зубну щітку чи інші речі. 

Автоматизація стосується і внутрішніх процесів – для спрощення обліку, 

підвищення швидкості обслуговування та контролю персоналу готелів та 

ресторанів використовуються CRM-системи. 

Використання технологій вимагає спеціальних навичок співробітників, але 

звільняє їх від рутинних завдань, що дає їм можливість зосередитися на більш 

уважному обслуговуванні і створенні унікального досвіду для гостей. 

П’ятий тренд – віртуальна і доповнена реальність. Розвиток технологій 

віртуальної реальності (VR) дозволяє привернути увагу користувачів завдяки 

інтерактивності й наочності. Готелі та ресторани за допомогою VR-технологій 

створюють віртуальні тури, щоб користувачі могли побачити реалістичну цифрову 

версію закладу перед бронюванням. 

Доповнена реальність (AR) схожа на віртуальну, але при цьому дозволяє 

розширити середовище реального світу, зазвичай за допомогою графічних або 

інформаційних доповнень. На відміну від технології VR, для її використання цього 

не потрібно нічого, крім смартфона і додатку. Наприклад, наводячи телефон на 

ресторани навколо, користувач може миттєво переглядати відгуки відвідувачів та 

години роботи. Готелі та хостели також можуть використовувати доповнену 

реальність для надання інтерактивних туристичних інформаційних карт або для 

надання користувачам можливостей для створення цікавого контенту. 

Відстежуючи тренди у сфері гостинності, можна краще зрозуміти запити 

гостей і побачити нові можливості для розвитку бізнесу. 

Люди, які у повсякденному житті активно використовують гаджети і різні 

цифрові платформи, розраховують на безперешкодну комунікацію через ці 

платформи і максимально зручний сервіс. Тому гравці готельно-ресторанної 

індустрії активно шукають нові способи використання технологій для створення 

очікуваного гостями досвіду. Те, що недавно здавалося фантастикою, наприклад, 

«розумні» номери, роботи та віртуальна реальність, – сьогодні вже є частиною 

бізнесу. 

Технології перебудовують і роботу персоналу, при чому це стосується не 

тільки великих мереж, але і невеликих закладів. CRM-системи для готелів і 

ресторанів допомагають більш ефективно організувати роботу персоналу і 

вибудувати комунікацію з гостями. 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

105 
 

Список використаних джерел 

1. Давидова О.Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Бізнес-інформ. 2017. № 11. С. 

459-464. 

2. Лебедева Т.Е., Голубева О.В. Возможности SMM в ресторанном бизнесе. 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 

6 (32). С. 112-117.  

3. Тренди 2020: 20 прогнозів для ресторанного бізнесу Сайт Дмитра Борисова 

GASTROFAMILY. URL: https://borysov.com.ua/business (дата звернення 

28.04.2021). 

 

 

Мікрюков Б.О., здобувач освіти 

ВСП «Київський торговельно-економічний  

фаховий коледж КНТЕУ» 

м. Київ, Україна  

Науковий керівник: Ярошенко М.Ю., 

викладач іноземної мови 

 

MODERN ENGLISH-LANGUAGE SOURCES OF INFORMATION ABOUT 

TRENDS IN RESTAURANT SERVICE 

 

The modern development and capabilities of social networks, search engines and the 

Internet in general make it possible to increase the demand of restaurant visitors on a local 

scale. In addition, there is a growing opportunity to attract the attention of English-

speaking visitors from all over the world, because the language of popular social networks 

around the world is usually English. 

The purpose of our scientific research is to study modern methods of communication 

with English-speaking clients in the field of restaurant business and the importance of 

these sources for training future specialists in this field. 

In recent years, a large number of Ukrainian restaurants and cafes are actively 

promoting their pages on the Internet not only in Ukrainian but also in English. We look 

in more detail at two restaurants that have their own website and social networking pages. 

These restaurants run their pages in several languages, so visitors can personally choose 

a language convenient for them and get information. 

For example, the famous restaurant “Pervak”, the concept of which will allow the 

visitor to get acquainted with the capital, which existed in the late XIX - early XX century, 

invites everyone to decide on the language of the site, menu and language of service (in 

our case – English) [8]. The menu of this institution [1] contains a QR-code and is written 

in Ukrainian and English for the convenience of visitors. 

https://borysov.com.ua/business
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“Pervak” has pages on Facebook (10,895 thousand subscribers) [4] where you can 

find all the necessary information about the institution, and on Instagram (1,202 

subscribers) [5]. 

Particular attention is drawn to the institution called “Bilyi Nalyv” – the first 

institution in Ukraine to introduce a format with a single price for all menu items. 

Instagram (22.9 thousand subscribers, the page was created in April 2018) [3] 

contains key information for business – 1 € Bar, website and a long list of cities where 

the chain is open. Highlights (features) are decorated in a single style and match the 

photos in the profile. They have stickers, an AR mask and routes around the city. 

The Facebook page (10,829 thousand subscribers) [2] has a high-quality cover, the 

information indicates the site and the filled History. 16-20 posts are randomly published 

per month. They write in Ukrainian and English. They do everything to make subscribers 

feel the unique atmosphere of the institution 1 € bar. The institution competently uses call 

to action, invites to visit various points, actively answers questions and in general on a 

short leg with the audience. Although the main activity is concentrated on Instagram, 

“Bilyi Nalyv” supports the activity on the Facebook page. 

Information about these establishments can be found on various sites with reviews 

for travelers, such as TripAdvisor. On this web site we can find the impression of the 

visited institution from English-speaking users, which can increase or decrease its 

attractiveness to other visitors. “Bilyi Nalyv” has 8 positive reviews out of 8 possible in 

English [6]. “Pervak” has 637 reviews in English, but about one-sixth of them are not 

positive [7]. 

Thus, the quantity and quality of English-language content directly affects the image 

of a restaurant in non-English-speaking countries, because, firstly, it attracts foreign 

customers and raises their expectations from visiting this institution, and secondly, shows 

visitors a higher standard of service. In particular, English-speaking visitors are more 

likely to receive better foreign language services in establishments that run their social 

networks with elements of foreign language content than those that do not. Therefore, the 

use of a foreign language (and perhaps more than one) not only in the institution itself, 

but also in the media dimension should become a trend in the development of the 

restaurant industry in Ukraine.  
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Одним з найбільш стрімко розвиваючихся секторів ринку послуг є 

ресторанний бізнес, випереджаючи в динаміці свого зростання багато галузей 

народного господарства.  Разом з цим, це один з найбільш ризикових видів бізнесу: 

50% нових ресторанів розоряються на першому році свого існування, за два роки - 

65% і лише один ресторан з десяти доживає до 5 років [1, с. 5]. Тому в таких 

жорстких умовах господарювання підприємствам ресторанного господарства 

необхідно впроваджувати нові підходи до залучення споживачів та підвищення 

прибутку. Нові концепції і тренди в ресторанному бізнесі допоможуть залучити 

нових гостей, підвищити їх лояльність, збільшити середній чек на клієнта, а також 

залишитися на плаву і досягти успіх.   

Саме тому, на сьогоднішній день інновації в ресторанному бізнесі є 

обов'язковим процесом для кожного ресторану. Інновації - один з основних 

двигунів ресторанного бізнесу. Якість їжі та обслуговування вже не є єдиними 

чинниками розвитку ресторанного бізнесу. Гості сприймають інновації в 

ресторанах, як явище саме по собі зрозуміле. Подорожуючи по всьому світу і 

відвідуючи різні ресторани, клієнти стали більш вибагливішими. Тому, в  останні 

роки інновації суттєво змінили  ресторану індустрію.  Крім зручностей, які надають 

інновації гостям, вони здатні суттєво економити витрати на робочу силу і інші 

статті витрат, а також краще організувати роботу ресторану. Так, щоб залишатися 

https://www.instagram.com/pervak.kyiv/
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294474-d14109856-Reviews-Bilyy_Nalyv-Kyiv_Kiev.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294474-d14109856-Reviews-Bilyy_Nalyv-Kyiv_Kiev.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294474-d1537342-Reviews-Pervak-Kyiv_Kiev.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g294474-d1537342-Reviews-Pervak-Kyiv_Kiev.html
http://pervak.kiev.ua/en/
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«в грі» ресторанам вже не можна не рахуватися з цим фактом, і тому актуальним є 

дослідження сучасних інноваційних технологій в ресторанній індустрії.  

Інновації - це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового чи 

удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено якісними 

перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу [2, с. 115]. 

Отже, інновації - це впровадження та нововведення новітніх технологій, що 

забезпечують якісне зростання ефективності процесів або продукції, затребуваних 

ринком. Інноваціями в ресторанній індустрії можна вважати, впровадження 

новітніх технологій та методів для забезпечення ефективної діяльності 

підприємства, удосконалення процесу обслуговування та виготовлення продукції, 

а також забезпечення задоволення споживачів та спонукання до бажання прийти 

ще. Так, дослідженням інноваційних технологій в ресторанній індустрії займалися 

такі відомі вчені, як В. Дорошенко, О. Іванік, В. Карсекіна, Т. Кононенко, Н. 

П’ятницька, А. Усінова, І. Хвалінова, П. Черномаз та ін.  

Основною метою інноваційної діяльності в сфері ресторанної індустрії є 

забезпечення зростання технологічного рівня та конкурентоспроможності 

підприємств. Тому інноваційна політика в сфері ресторанного господарства 

повинна бути спрямована на підвищення ефективності використання науково-

технічного потенціалу підприємств, оновлення існуючих і створення нових 

технологій в ресторанній індустрії  з урахуванням світового досвіду, активізацію 

процесів комерціалізації наукових розробок та інше.  

Так, сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії можна розділити 

на такі групи: 

- устаткування, яке удосконалює процес виготовлення їжі; 

- інформаційні технології; 

- технології, які надають закладу унікальності та привабливості.  

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

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

устаткування дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпечити  дотримання 

технології приготування їжі, знизити витрати пов’язані з контролем технологічного 

процесу, а також, знизити витрати виробництва за рахунок зниження 

матеріаломісткості та енергоємності,  забезпечити безперервність роботи 

обладнання (тобто сучасне обладнання може працювати безперервно в кілька змін), 

забезпечити зниження тимчасових витрат на приготування продукції тощо. 

До другої групи належать: автоматизовані системи управління 

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

маркетинг»,  «мобільний додаток»), програмне забезпечення текстової аналітики 

спрямованої на відгуки клієнтів, програмне забезпечення цифрової робочої сили та 

аналізу енергії, економія часу та грошей за допомогою POS-програм та інші. 

Впровадження інформаційних технологій в закладі дозволяє скоротити час на 

більшість рутинних робіт в ретсорані. Це дозволяє закладу не тільки надати повну 
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інформацію про заклад дистанційно, проводити он-лайн анкетування, а й 

збільшення кількості замовлень на доставку та бронювання столиків, для бенкету. 

Автоматизовані системи управління та різноманітне програмне забезпечення 

дозволяє здійснювати ефективне управління підприємством, допомагає 

удосконалювати процес обслуговування та виробництва, скорочувати витрати та 

інше.  

До третьої групи інноваційних технологій належать: екран-планшет на 

столах, сенсорного дисплею, QR-код, електронне меню, LED - технологія 

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

тривимірних проекцій і відео-меппінга для демонстрації приготування страв тощо. 

Данні технології дозволяють привабити сучасних споживачів до закладу. Виділити 

підприємство серед конкурентів та забезпечити його високу 

конкурентоспроможність.  

Отже, існують безліч інноваційних технології в ресторанній індустрії. Висока 

конкуренція на ринку зумовлю рестораторів постійно удосконалювати свої 

заклади, і тому інновації в ресторанній індустрії значно впливають на розвиток 

даного ринку. Вони дозволяють забезпечити високу конкурентоспроможність 

закладу, шляхом скорочення витрат на виробництво, оптимізацією управління, про 

інформованістю споживачів про заклад та його особливості, привернення уваги та 

зацікавленості споживачів до закладу тощо.  
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ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ: 

ЗАБРУДНЕННЯ У СПЕЦІЯХ ТА ПРЯНОЩАХ 

 

Спеції (приправи, прянощі) – це хімічні речовини, компоненти біологічних 

продуктів рослинної природи та їх сполуки, що покращують смак і аромат 

харчових продуктів та готових страв. Крім того, вони сприяють травленню, 

покращують засвоєння їжі, а також подовжують терміни зберігання харчових 
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продуктів. Спеції використовуються для приготування салатів, напоїв, перших і 

других страв, десертів в закладах ресторанного господарства. 

Для створення спецій використовують різні частини пряно-ароматичних 

культур, а саме: 

- кореневища (імбир, аїр, куркума і калган); 

- листя (лавровий лист, базилік, кмин, майоран, меліса, м’ята і розмарин); 

- насіння (гірчиця, аніс, кумін, кунжут та коріандр); 

- квіти (шафран і гвоздика); 

- кору (кориця й касія); 

- плоди (ваніль, перець, барбарис та ін.). 

У деяких випадках можуть бути задіяні різні частини рослини (наприклад, 

листя і коріння петрушки) або вся рослина повністю, наприклад, часник. 

Ці речовини можуть використовуватися як свіжими, так і висушеними. Часто 

з них створюють дрібну порошкоподібну масу. Щоб отримати комплексні 

різноманітні приправи, вони компонуються один з одним. Суміші можуть мати 

різну кількість складників. Саме вони в кулінарії користуються надзвичайним 

попитом. 

Спеції та трави - це натуральні продукти, що використовуються для додання 

смаку та кольору багатьом продуктам. Завдяки традиційному способу виробництва 

вони можуть містити широкий спектр забруднень, що призводить до різних видів 

харчових інфекцій та інтоксикацій. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що будь-який харчовий продукт, 

продовольча сировина і супутні матеріали, зокрема спеції та прянощі, мають бути 

якісними та безпечними для здоров’я споживачів в закладах ресторанного 

господарства.  

 Мета роботи – проаналізувати ступінь ризику для громадського здоров’я 

споживання спецій та прянощів в закладах ресторанного господарства і виявити 

найбільш поширені патогенні мікроорганізми у спеціях. 

Якість сировини залежить від умов її вирощування та зберігання. Ґрунт, на 

якому вирощують прянощі, може бути заражений патогенними мікроорганізмами, 

звідки бактерії потрапляють різними шляхами в середину та на поверхню 

прянощів. 

Умови зберігання зібраної сировини часто не відповідають санітарним 

нормам. Фермери висушують прянощі на подвір’ях просто неба, і до сировини 

потрапляють не лише пісок, каміння, скло, волосся, а й екскременти тварин і птахів, 

комахи і їх личинки, які можуть бути переносниками різних бактерій. Така 

сировина несе загрозу для організму людини [2].  

В останні роки спостерігається збільшення кількості захворювань, викликаних 

спеціями та прянощами через забруднення патогенними мікроорганізмами. 

Близько сімдесяти відсотків інфекційних захворювань, пов’язаних із вживанням 

спецій, траплялися у тих випадках, коли їх додавали до так званих ready-to-eat 

(готових до вживання) страв [1]. Тому, якщо класти спеції у страву, що проходить 
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термообробку, ймовірність стикнутися з інфекційними наслідками значно менша, 

ніж якщо посипати салат сумнівним орегано. 

Джерелами мікробного забруднення спецій є: 

➢ вирощування, сушіння та збирання врожаю, 

➢ неналежні процедури імпорту / експорту, 

➢ невідповідна обробка, 

➢ порушення умов фасування та зберігання, 

➢ недотримання правил особистої гігієни серед виробників харчових 

продуктів та працівників виробництва. 

Серед усіх прянощів чорний перець, як правило, має найбільший вміст 

патогенів. Паприка, насіння селери, коріандр, куркума, чебрець, базилік та інші 

спеції також можуть мати високий рівень мікробного забруднення.  

Дослідження висушених спецій та трав для визначення мікробіологічного 

статусу продуктів було проведено у Великобританії (2833 зразків). Salmonella spp. 

була виявлена у 1,5% спецій та трав, відібраних у виробництві та в роздрібній 

торгівлі. Загалом 3,0% трав та спецій містили велику кількість Bacillus cereus (1%), 

Clostridium perfringens (0,4%) та кишкової палички (2,1%). В цьому дослідженні 

висвітлено потенційний ризик для громадського здоров'я використання спецій та 

трав як доповнення до готових до вживання продуктів, які потенційно не 

піддаються подальшій обробці [3].  

Найбільш поширені мікроорганізми, що містяться у спеціях, перелічені нижче: 

➢ Salmonella;  

➢ Clostridium perfringens;  

➢ Bacillus cereus;  

➢ Escherichia coli;  

➢ Staphylococcus aureus;  

➢ Listeria monocytogenes. 

На основі досліджень, найбільш поширеним патогенним мікроорганізмом в 

спеціях і прянощах є сальмонела. 

Окрім патогенних видів бактерій, у спеціях часто знаходять токсикогенні 

плісняви, афлатоксини виявляються у 58% досліджених зразків спецій [3]. 

Існує три основних методи знезараження спецій при промисловому 

виробництві, а саме: 

1) обробка етиленоксидом / пропілен оксидом; 

2) обробка парою та/або сухим теплом; 

3) опромінення [4]. 

Висновок. Запобігання мікробному забрудненню сухих трав та спецій полягає 

у застосуванні належних гігієнічних правил під час вирощування, збирання та 

переробки «від ферми до виделки» та їх ефективної дезактивації.  

Крім того, важливістю правильної практики поводження з харчовими 

продуктами та використанням трав та спецій кінцевими споживачами не можна 

нехтувати в закладах ресторанного господарства.  
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Особливо необхідно відмітити, що значення прянощів як хімічних 

консервантів переоцінювати не варто, оскільки частіше за все вони пригнічують 

розвиток тільки вузького кола бактерій. Механізм їх протимікробної дії поки що не 

встановлено, хоча висловлюються пропозиції про те, що антибактеріальні 

властивості прянощів обумовлені руйнівною дією, яка надається цинеолом, 

гераніолом та іншими найбільш активними компонентами ефірних олій на 

мікробну клітину. 

Тому лікувати інфекції спеціями чи покладатися на їхні антибактеріальні 

властивості, обираючи при цьому неякісну сировину і нехтуючи правилами 

зберігання продуктів є хибою [1]. 
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ПІСЛЯКРИЗОВІ ТРЕНДИ БАРНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Кризовий період 2014-2016 pp. негативно позначився на діяльності барної 

індустрії, хоча й зачепив її в дещо меншій мірі, ніж інші типи закладів ресторанного 

господарства. За даними дослідницько-аналітичної компанії Nielsen на вересень 
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2017 р. у шести найбільших містах України Києві, Львові, Одесі, Харкові, 

Запоріжжі та Дніпрі, функціонувало 1558 одиниць барів, пабів та нічних клубів, що 

становило більше 14% від загальної кількості закладів ресторанного господарства. 

У розрізі міст ТОП-3 належить: Києву - 523 заклади, Одесі - 330 закладів та Львову 

- 175 закладів, що становить у відсотках до загальної кількості закладів відповідно 

для Києва – 11,6%, в Одесі – 17,8%, а у Львові становить 13,5% [1]. Наслідки кризи 

позначились на трендах барної культури і сприяло її відродженню. Аж до початку 

пандемії. Так, наступний кризовий період в Україні почався одразу після 

запровадження перших карантинних заходів. Як результат, за 2020 рік, закрилися 

понад чотири тисячі закладів харчування згідно даних аналітичного центру 

«Ресторани України» [2-4]. Заклади, які втримались на ринку відзначаються 

високою адаптивною здатністю та відзначаються якісно новими характеристиками. 

Таким чином, актуальним є дослідження післякризових трендів барної 

культури, що були спричинені кризовими явищами різного походження.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження особливостей відродження 

барної культури через формування нових трендів внаслідок дії кризових явищ 

різного роду. Завданнями дослідження виступають:  

5) Дослідження причин та наслідків впливу економічної кризи 2014-2016р.р. 

та кризи, спричиненої пандемією, на функціонування барів;  

6) Характеристики післякризових трендів барної культури.  

Об’єктами дослідження були тренди барної культури, спричинені 

економічною кризою 2014-2016р.р. та кризою, зумовленою пандемією. 

Предметом дослідження виступали характеристики післякризових трендів 

барної культури.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

Відомо, що відвідуваність закладів харчування та розважальних закладів 

безпосередньо залежить від добробуту населення, так як витрати на ці цілі не 

належать до категорії першочергових. В цілому, витрати на відвідування 

культурних та розважальних об'єктів, в тому числі і барів та пабів, складають трохи 

більше 7% бюджету пересічного відвідувача. Збільшення витрат на розваги 

стримується зростанням інших видів витрат населення, які мають більш високий 

пріоритет. Так, у першій половині 2017 року частка витрат домогосподарств на 

придбання продуктів харчування і оплату комунальних тарифів склала 68,9% [1]. 

При подальшому збільшенні цих платежів, середній громадянин буде змушений 

виділяти на них більше коштів за рахунок зменшення витрат на розваги. Відтак, 

організація роботи барів напряму залежала від добробуту громадян. Можливості 

організовувати якісні послуги бару були обмеженими, особливо це стосувалося 

регіональних закладів. Асортимент пропонованої продукції був низьковартісних і 

переважно неналежної якості. Саме цьому періоду приписують появу тренду 
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«еквівалентної заміни» спиртуозів у складі алкогольвмісних коктейлів, коли білий 

ром заміняли горілкою. А також до цього періоду відноситься тренд приготування 

надмірно міцних алкогольних міксованих напоїв з метою швидшого захміління 

відвідувача, замість смакування коктейлем. В той час як закордоном, навпаки, 

кількість спиртуозів була значно меншою, а кількість льоду і допоміжних 

компонентів значно вищою. Наприклад, фото коктейлю «Мохіто» у мережі 

інтернет вітчизняного походження тих років, має лише кілька кубиків льоду не 

більш ½ об’єму склянки, в той час, як фото закордонних джерел показують вміст 

льоду у коктейлі по всій висоті склянки. Причиною цього я вважаю, може бути 

обмежений бюджет споживача, коли людина могла собі дозволити максимум 2-3 

коктейлі за увесь вечір, а також низька обізнаність населення з якісними 

алкогольними напоями також черех високу вартість останніх.  

Однак, поступовий вихід з економічної кризи сприяв зростанню індексу 

споживчих настроїв українських громадян в 2017 році на 9,1% в порівнянні з 

попереднім роком, що може передбачати зростання витрат на послуги закладів 

харчування, у тому числі і барів. Відповідно, основна аудиторія барів, пабів та 

нічних клубів входить в український середній клас і готова оплачувати розумну 

ціну за якісні їжу, напої та обслуговування. 

Розвиток барної індустрії в Україні відбувається з урахуванням основних 

світових тенденцій, хоча й має певні особливості. Відтак, на ринку барних закладів 

України у 2017 році сформувались наступні тенденції [5]: 

1. Поступова втрата інтересу до концептуальних закладів і зростання 

популярності крафтових закладів та напоїв. З огляду на низьку обізнаність 

населення з якісною дороговартісною продукцією раніше і, з огляду, на поступове 

і стабільне покращення свого фінансового стану, починаючи з 2017р. став набирати 

популярності тренд крафтової продукції: якісної, ексклюзивної, але значно 

дешевшої за брендову загальнизнану у світі. Стійкою популярністю почали 

користуватися: авторське пиво, домашні настоянки, мікродистиляти. Слід зважати, 

що найціннішим для відвідувачів у крафтовості є відчуття ексклюзивності, тобто 

можливості скуштувати та відчути саме тут і саме зараз і що найважливіше саме 

для них. Статистичні дані свідчать про збільшення доходів барів на близько 35% 

при слідуванні даному тренду.  

2. Відкриття невеликих барів з доброзичливою атмосферою. Загальна 

атмосфера полегшення і покращення життя сприяла появі friendly-обслуговування 

у ЗРГ. Цей тренд не обійшов і бари. У барах casual-формату пропонувалися як 

класичні, так і авторські коктейлі, можливість потанцювати поряд з барною 

стійкою, нормальними стали тактильні контакти персоналу з відвідувачем 

(плескання по плечу, рукостискання тощо).  

3. Залишається популярним і затребуваним тренд підтримки здорового 

способу життя, який торкнувся барної індустрії шляхом зростання запиту на 

низькокалорійні, слабоалкогольні коктейлі. Оптимістичне відношення до життя по 

завершенню кризи у потенційних відвідувачів знайшло відображення у потребі 
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живого спілкування, відпочинку з коктейлем в руках, замість задоволення потреби 

у швидкому сп’янінні, як то було у період кризи 2014-2016р.р.. Результати 

проведеного у 2018р. соціологічного опитування засвідчили, що ¼ споживачів за 

наявності альтернативи та інформації обрали б коктейлі з низьким вмістом 

алкоголю. Саме тому в популярності набували низькоалкогольні коктейлі на основі 

пива, сидру, вина, що мають значний потенціал.  

4. Foodpairing. З огляду на потребу відвідувачів у отриманні не тільки 

смачного і якісного напою, можливості перебувати у затишному атмосферному 

місці, а й отриманні ефекту WOW, у 2018р. обертів набрала тенденція поєднання 

коктейлів та їжі, що полягає у підборі страв до конкретного напою з метою 

розкрити максимально повно смакові та ароматичні особливості останнього. 

Проте, цей тренд не прижився, з огляду на прихильність українців більше до 

«культу їжі», аніж «культу алкоголю». Крім того, як показав час таке складне у 

реалізації концептуальне рішення бару є економічно недоцільним.  

Звичайно, що трендів, які характеризують період відродження барної культури 

значно більше, проте нами було виділено основні. На жаль, тільки деякі з них 

прижилися у сучасних барах і в той же час залишилися актуальними впродовж 

кризи ресторанного бізнесу, спричиненої пандемією.  

Відтак, внаслідок заборони приймати відвідувачів у приміщеннях закладів 

ресторанного господарства і з можливістю працювати тільки у форматі «на виніс» 

та «доставку», більшість барів вимушені були закритися [2]. З огляду на 

особливості законодавчого регулювання складним у реалізації було організувати 

процес «доставки» коктейлів і більшість ЗРГ переорієнтували на доставці 

виключно у пляшках ліцензованих напоїв: пива та вина. А от коктейльна культура 

занепадає і далі. Потенційні споживачі коктейлів у період самоізоляції 

переорієнтувались на приготування коктейлів власноруч або змінили вподобання і 

почали віддавати перевагу напоям у чистому вигляді. Фактично, єдиним способом 

повернути до барів відвідувачів у період між черговими локдаунами є забезпечення 

ефекту WOW та організації затишної атмосфери в закладі та на літніх майданчиках. 

На мою думку, не затребуваним залишився високоперспективний тренд 

екологічної упаковки для продажу напоїв «на винос» або для «доставки» за умови 

надання привабливого зовнішнього вигляду одноразовій тарі.  

Отже, незважаючи на значні збитки, які несуть ресторатори внаслідок дії тих 

чи інших кризових явищ, позитивним є поява нових трендів барної культури та 

вимушений розвиток. У зрізі років ми фіксуємо підвищення якості послуг та 

продукції, що є також позитивним наслідком дії кризових явищ на підприємства 

ресторанного господарства.  
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умовах карантину [Електронний ресурс] // БЖ. Журнал великого міста. – 2020. – 

Режим доступу до ресурсу: https://bzh.life/ua/gorod/eto-ne-vremennyi-krizis-a-

novaya-realnost-kak-kievskie-restorany-zhivut-v-usloviyah-karantina  

5. 10 барных трендов, которые ожидают нас. URL: https://drinks.ua/  
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викладач технологічних дисциплін 

 

ФОРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВОЇ ПОДУКЦІЇ – НОВА ТЕНДЕНЦІЯ У 

РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ 

 

Нині більшість продуктів харчування в результаті технологічної обробки 

втрачає корисні властивості. «Бідна» вітамінами й мікроелементами їжа, 

нераціональне харчування призводять до поширення різних захворювань, 

надлишкової ваги, зниження продуктивності праці тощо. 

За попередніми даними дослідження в Україні під егідою ЮНІСЕФ 

(представництво Дитячого фонду ООН), було з’ясовано, що люди в нас вживають 

вітамінів А, В, С наполовину менше від норми, через що слабшає імунітет. Медики 

також говорять про залізодефіцитну анемію, яка все частіше діагностується у дітей 

та підлітків, гостро постала проблема мікронутрієнтної недостатності.  

Один із спосіб подолання цих проблем - збагачення, або фортифікація 

харчової продукції, після чого, в традиційних харчових продуктах збільшується 

вміст необхідних для нормальної життєдіяльності макро- та мікронутрієнтів. 

Так ініціативна група для розширення роботи з фортифікації продуктів в 

Україні звернулася до міжнародної програми «Food fortification initiative» із 

проханням посприяти у впровадженні Програми зі збагачення харчових продуктів 

в Україні й надати посібник з фортифікації для харчових підприємств. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/30/v-ukrayini-za-rik-karantynnyh-obmezhen-zakrylosya-4-tysyachi-restoraniv-ta-bariv/
https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/30/v-ukrayini-za-rik-karantynnyh-obmezhen-zakrylosya-4-tysyachi-restoraniv-ta-bariv/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF
https://bzh.life/ua/gorod/eto-ne-vremennyi-krizis-a-novaya-realnost-kak-kievskie-restorany-zhivut-v-usloviyah-karantina
https://bzh.life/ua/gorod/eto-ne-vremennyi-krizis-a-novaya-realnost-kak-kievskie-restorany-zhivut-v-usloviyah-karantina
https://drinks.ua/
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Всеукраїнська асоціація пекарів підтримала ініціативу Мінагрополітики й 

продовольства з розробки й впровадження в Україні програми «Здорове 

харчування» і запропонувала низку пропозицій, у тому числі продовжити роботу 

над впровадженням фортифікації сировини й продуктів спеціального харчування й 

широкого вжитку, використати вітчизняні інноваційні розробки карбоксилатів 

харчових кислот нового покоління для фортифікації хліба й хлібобулочних 

виробів.  

Вітчизняними вченими  представлені інноваційні хлібобулочні вироби із 

заданими властивостями для функціонального харчування, збагачені харчовими 

продуктами з біологічно активною дією,  

Сучасний асортимент хліба, зокрема національного виробництва, 

виготовленого з використанням рослинної сировини: продукти пророщених 

зернових  культур, соєве, вівсяне та гречане борошно, продукти переробки насіння 

амаранту, композиції шротів кунжуту, горіху, льону, моркви, гарбуза, або ж 

використанням борошна збагаченого карбоксілатами цинку, селену, заліза тощо 

набуває все більшої популярності не лише серед виробників хлібобулочної 

продукції, але й у закладах ресторанного господарства, міні-пекарнях, крафтових 

кондитерських тощо. 

Так, в мережі кав’ярень «Тарта», м. Вінниці користується неабияким попитом 

відвідувачів продукція з використанням безглютенової сировини: печиво 

виготовлене з суміші рисового та гречаного борошна з додаванням бананового 

пюре, тістечка з мигдального борошна з малиновим або чорничним конфі. Наразі, 

перспективним є застосування борошна збагаченого карбоксілатами цинку та 

заліза для виробництва традиційних тортів типу «Наполеон», «Спартак», 

«Старокиївський» тощо. Такі розробки вже проходять апробацію в тестовому 

режимі. 

Збагачення харчових продуктів мікроелементами саме у вигляді пов'язаних 

з'єднань - карбоксілатів, а не вільних наночастинок цих металів знімає одну з дуже 

важливих проблем, яка інтенсивно обговорюється науковцями - можливих ризиків 

для здоров'я людей при використанні в продуктах харчування високо 

реакційноздатних і мало контрольованих наночастинок, властивості яких постійно 

змінюються з плином часу і зміною середовища. Карбоксілати не є 

реакційноактивними, біогенні метали з таких комплексів швидко і ефективно 

засвоюються живими організмами, при цьому збільшується біологічна цінність 

харчових продуктів раціону харчування. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАССР У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

 

За статистикою, кожен шостий випадок харчових отруєнь в Україні 

пов’язаний із відвідуванням закладів громадського харчування. Головним чином 

це трапляється через порушення технології приготування страв, їх неправильне 

зберігання, а також через недотримання закладами громадського харчування 

санітарно-гігієнічних норм і правил. 

З метою покращення ситуації вітчизняним законодавством передбачене 

обов’язкове впровадження у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, 

кафе, їдальнях, піцеріях, кав’ярнях, кондитерських, бістро, закладах швидкого 

приготування їжі тощо) постійно діючих процедур, що засновані на принципах 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – НАССР. Зокрема, 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» з вересня 2017 року ця вимога є обов’язковою для всіх 

закладів громадського харчування (крім малих потужностей), що провадять 

діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти 

тваринного походження (наприклад, необроблене молоко, м’ясо, риба, молюски, 

ракоподібні, яйця, мед тощо) [4]. З 20 вересня 2018 року наявність НАССР є 

обов’язковою у закладах громадського харчування, які використовують харчові 

продукти, що не містять необроблених інгредієнтів тваринного походження (крім 

малих потужностей). А вже з 20 вересня 2019 року ця норма стане обов’язковою і 

для закладів громадського харчування, які відносяться до малих потужностей, 

тобто мають не більше ніж 10 осіб персоналу і займають площу не більше 400 

квадратних метрів [1].  

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

ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є 

науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної 

продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. 60-ті роки ХХ 

ст. — розробка концепції НАССР. Основні розробники: компанія в Пітсбурзі (англ. 

http://uk.fungodoctor.com.ua/ru/raznoe/tekhnologiya-polucheniya-nanokarboksilatov-dlya-uvelicheniya-biologicheskoj-tsennosti-pishchevykh-produktov.html
http://uk.fungodoctor.com.ua/ru/raznoe/tekhnologiya-polucheniya-nanokarboksilatov-dlya-uvelicheniya-biologicheskoj-tsennosti-pishchevykh-produktov.html
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«Pittsbury»), Лабораторія збройних сил США і Національне управління з 

аеронавтики і космонавтики (NASA). Ідея створення такої концепції виникла при 

роботі над Американською Космічною Програмою. Під час роботи над 

американською космічною програмою NASA поставила за мету виключити 

утворення токсинів у харчовій продукції, яку споживають астронавти у космосі і, 

як наслідок, попередити захворювання, зумовлені недоброякісними продуктами 

харчування. НАССР передбачає заходи, що забезпечують необхідний рівень 

показників безпечності продукції в процесі її виробництва, причому саме в тих 

критичних точках технологічного процесу, де може виникнути загроза появи 

небезпечних чинників. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні 

чинники у харчовому продукті та запобігти їх виникненню.  

1971 р. — компанія в Пітсбурзі представила повністю розроблену концепцію 

НАССР на Першій Американській Національній Конференції з питань безпеки 

харчових продуктів. У середині 80-х років Національна академія наук США 

запропонувала поставити цю систему на службу харчовій індустрії.  

Найбільш важливим законодавчим актом ЄС, що регламентує сферу 

застосування НАССР, — є Директива 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових продуктів». 

Вона застосовується на всіх підприємствах, які працюють з харчовими продуктами. 

Застосування директиви стало обов'язковим для країн-членів ЄС з 14 грудня 1995 

року. З цією директивою в європейське законодавство було інтегровано принципи 

НАССР та основні принципи гігієни харчових продуктів [5].  

Міжнародна організація зі стандартизації підготувала проект міжнародного 

стандарту ISO 22000 Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги. Застосування систем НАССР в окремих країнах світу регламентується 

національними законодавчими та нормативно-правовими актами.  

В основі системи НАССР покладені 7 принципів. Принципи HACCP — це 

фокусування на ідентифікації, моніторингу та контролі небезпек в критичних 

контрольних точках визначених скрізь виробничий ланцюг:  

1) проведення аналізу небезпечних факторів.  

2) визначення критичних контрольних точок (ККТ).  

3) встановлення граничних значень.  

4) введення системи контролю за ККТ.  

5) встановлення коригувальних дій, що їх необхідно вжити, коли 

спостереження свідчать, що певна ККТ виходить з-під контролю.  

6) встановлення процедури перевірки для підтвердження того, що система 

HACCP працює ефективно.  

7) розроблення методів документування всіх процедур і ведення записів, 

пов'язаних із застосуванням цих принципів.  

ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) - стандарт установлює вимоги до 

системи управління безпечністю харчових продуктів, яка поєднує ключові 

елементи:  

⎯  взаємо дійове (інтерактивне) інформування; 
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⎯  системне керування; 

⎯  програми-передумови; 

⎯  принципи НАССР [2].  

НАССР зручно систематизує численні санітарні та технологічні норми і 

правила виробництва, полегшує поточний контроль. ISO 22000 виводить все це на 

міжнародний рівень стандартизації для експортно-імпортних відносин.  

Механізм НАССР охоплює значну аудиторію. Відтак, кейтеринг, виробники 

харчових упаковок, постачальники до великих торговельних мереж, виробники 

корму для тварин хоч і не основна цільова група, проте невід’ємна складова 

системи.  

НАССР зорієнтована на такі великі харчові сектори:  

• підприємства громадського харчування; 

• виробникам харчової продукції; 

• торговельним закладам; 

• сільгоспвиробники сировини: агрохолдинги, агрофірми, фермерські 

господарства. 

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління 

безпечністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані ДСТУ 4161-

2003 Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги та ДСТУ ISO 

22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-

яких організацій харчового ланцюга [3].  

23 липня 2014 р. Верховна Рада України проголосувала за законопроект 

№ 4179, який стосується гармонізації законодавства України та Європейського 

Союзу у сфері безпеки та якості харчових продуктів. Зазначений документ 

передбачає введення в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки 

і якості продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control [4]. 

Держпродспоживслужба України здійснює контроль за впровадження систем 

управління безпечністю харчової продукції керуючись Наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства (від 01.10.2012 № 590 зі змінами та 

доповненнями) «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»  
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ЕКО-ТРЕНДИ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Сучасний динамічний темп розвитку закладів ресторанного господарства, їхня 

різноспрямованість вимагає від рестораторів постійного пошуку нових 

інструментів забезпечення конкурентних переваг [1]. 

Навколишній світ також диктує свої тенденції. У ресторанному бізнесі – це 

тренд введення еко-продукції в меню. Запит на еко-продукцію від споживачів 

знаходить відгук при формуванні пропозиції закладами ресторанного 

господарства. Однак, зважаючи на відсутність законодавчого регулювання 

найменування еко-продукції, підприємства надмірно експлуатують дане поняття, а 

відвідувачі бездумно слідують цьому «хайпу».  

Зміни на ринку ресторанних послуг і тенденції розвитку закладів ресторанного 

господарства в Україні протягом останніх років сприяли всесторонньому 

науковому дослідженню цієї тематики. Так, наприклад, А. Прокопюк та Ю. 

Феленчак аналізують сучасний стан, перспективи й темпи розвитку закладів 

відповідно до регіональної специфіки; В. Дружиніна оцінює практику 

функціонування вітчизняного ринку ресторанних послуг зі зважанням на 

специфічні функції; Л. Івашина розглядає інноваційні підходи й виникнення нових 

форматів закладів ресторанного господарства, спрямова-них на розширення 

контингенту відвідувачів, та ін. Щоправда бракує ґрунтовних досліджень і 

наукових публікацій, присвячених специфіці діяльності закладів ресторанного 

господарства в Україні в контексті екокультурного розвитку населення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-o-vvedenii-nassr-v-zavedeniyax-obshhestvennogo-pitaniya
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Таким чином метою роботи постає вивчення еко-трендів у ресторанному 

господарстві. Досягненню поставленої мети сприятиме пошук відповідей на 

ключові питання, які є основоположними завданнями дослідження: 

1) Що таке еко-продукція? 

2) У чому її користь? 

3) Навіщо її впроваджувати в ресторані? 

Об’єктами дослідження були ЗРГ, які позиціонували себе як постачальники 

еко-продукції, та їх відвідувачі, потенційні споживачі еко-продукції. Предметом 

дослідження є власне еко-продукція в ЗРГ.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.  

За загальноприйнятим визначенням еко-продукція – це безпечні для людини 

продукти харчування, які вирощені або створені з дотриманням екологічних норм. 

Овочі та фрукти, які вирощуються на фермах і в садах природним шляхом, без 

додавання домішок і специфічних речовин (барвників, підсилювачів, пестицидів, 

нітратів) в період посадки, зростання і дозрівання плодів. Що стосується 

м’ясопродуктів, то екологічним є м’ясо тварини, які утримуються в правильних, 

антистресових умовах на спеціальних фермах, де за ними належним чином 

доглядають, вимірюють показники здоров'я і тримають весь процес під контролем. 

У раціоні худоби мають бути виключені таблетки, стимулятори і т.д. Також 

екопродукцією може вважатися молоко і сир цих тварин. Екопродукція поширена 

на Заході, там це не просто тренд, а вже звична річ. В україні до цього тренду 

поступово долучаються.  

Для здорових людей екопродукти є джерелом сил та енергії. Для тих, у кого є 

певні проблеми зі здоров'ям, особливо зі шлунково-кишковим трактом – навіть 

вимушена необхідність. У порівнянні зі звичайними, в екологічних продуктах на 

50% більше корисних речовин, вітамінів, мінералів, клітковини. У них немає 

гормонів, синтетичних речовин, домішок, барвників, ГМО. Відсутність 

промислових центрів поруч з територією вирощування овочів і фруктів чи ферм 

гарантують безпечність вирощуваних еко-продуктів.  

В сфері ресторанного господарства еко-продукція – це насамперед спосіб 

прояву турботи про гостей. Нещодавно «Veranda on the river» стала володарем 

сертифікату Торгово-промислової палати України, а також Національної 

туристичної організації, який підтверджує використання еко-продукції.[2] 

Таким чином можна зробити висновок, що еко-тренди в ЗРГ – це запорука 

успіху. Використання сертифікованих еко-продуктів дарує додаткову впевненість 

гостю в тому, що ресторану можна довіряти. Що страви, які він вживає, приносять 

користь його організму.  
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ 

УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для будь-якого закладу ресторанного господарства завжди залишається 

актуальною проблема підбору персоналу. Адже для того, щоб заклад був успішним, 

недостатньо лише розробленої концепції, інтер’єру чи сучасного технічного 

обладнання. Центральним та визначним є людський фактор – людина з її фаховими 

вміннями й професійними навичками, креативністю та емоціями – обслуговуючий 

персонал. 

 Обслуговуючий персонал – команда спеціалістів обізнаних у сфері 

гостинності, які виконують різноманітні функції, спрямовані на задоволення 

потреб гостя шляхом обслуговування, відповідно до встановлених стандартів, 

норм, правил [1].   

Окрім цього важливо також пам’ятати що: 1) персонал підприємства – це 

імідж закладу; 2) персонал підприємства – це конкурентна перевага. Для того, щоб 

обслужити тільки одного гостя закладу, потрібно близько 5-6 людей з 

обслуговуючого персоналу, і будь-хто з них офіціант, кухар чи метрдотель може 

звести до нуля роботу цілого колективу, загальне враження від роботи закладу 

створюється усіма без винятку залученими людьми. Зважаючи на це, потрібно 

звернути увагу на деякі аспекти, що стосуються саме працівників підприємства. 

По-перше – це навчання. Існує певний внутрішній закон будь-якого закладу 

ресторанного господарства: все повинно працювати як годинник, навіть якщо 

керівника немає на робочому місці. Для цього слід регулярно проводити 

різноманітні тренінги – самостійні чи з залученням компетентних викладачів, 

семінари, навчання для підвищення кваліфікації персоналу, а також чітко 

https://tourlib.net/statti_ukr/sytnik.htm
http://greenstar.org.ua/54-eko-trend-turbota-abo-vimushena-neobhdnst.html
http://greenstar.org.ua/54-eko-trend-turbota-abo-vimushena-neobhdnst.html
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розподілити обов’язки між працівниками заради уникнення будь-яких 

непорозумінь. 

По-друге, слід пам’ятати, що персонал – це ще й інструмент продажу. Обсяг 

продажу залежить від того, яка робоча атмосфера панує в ресторані та чи 

задоволені співробітники своєю працею [2]. Різноманітні мотиваційні програми, а 

також постійний моніторинг продуктивності роботи в команді дають змогу 

підтримувати ту саму сприятливу атмосферу в закладі. 

Що стосується саме мотивації, однієї відрядно-преміальної системи оплати 

праці, яка на сьогодні є найбільш популярним способом заохочення, не достатньо. 

Є декілька методів, які здатні дійсно підвищити мотивацію і якість роботи 

працівників.  

1. Зазвичай динамічні працівники, які прагнуть до кар’єрного росту, як 

правило, у вільний від роботи час приділяють увагу іншим захопленням, які 

зазвичай не мають нічого спільного з їхнім основним видом діяльності. І ці 

зовнішні інтереси ніяк не повинні вступати у протиріччя з нею. Потрібно навчитися 

використовувати прагнення працівників добиватися високих результатів у іншій 

області, для того щоб стимулювати їх ріст і мотивацію на робочому місці. 

 2. Потрібно навчити своїх підлеглих оцінювати успішність зробленої ними 

роботи. Працівники, які постійно слідкують за своє працею, стають небайдужими 

до росту власного професіоналізму. 

3. Необхідно регулярно проводити різні опитування, співбесіди, тренінги для 

того, щоб відслідковувати рівень мотивації кожного з працівників закладу. Тому 

що володіння цим показником допоможе контролювати його. 

4. Повинен бути налагоджений інтенсивний обмін інформацією між 

керівником і працівником. Цікавитися до чого прагнуть підлеглі, чого вони 

очікують від роботи. Це потрібно для того щоб мати змогу давати персоналу нові 

можливості для професійного зростання. І саме такий зв'язок з керівництвом 

сприятливо впливає на роботу колективу з психологічного аспекту. Також слід 

пам’ятати, що важко змотивувати, різних людей з різними бажаннями та мотивами, 

загальними програмами. Щоб підвищити мотивацію необхідно знайти 

індивідуальний підхід для кожного члена команди. 

5. Також для підвищення мотивації, слід мати чітко вибудовану систему 

заохочень та винагород. Тому що існує думка, якщо працівник не буде бачити 

підґрунтя для певної програми заохочення, він буде відчувати, що керівник не 

поважає його і довільність в заохоченнях та винагородах призводить швидше до 

цинізму, а не до росту мотивації [2]. 

Один з відомих рестораторів Мтврашвілі Г. І. виділив декілька пунктів, які 

допоможуть сприяти саме тому, щоб робота в команді буле продуктивною. 

1. Персоналу повинна бути відома мета закладу, і засоби її досягнення. 

Без розуміння цього люди не розуміють, куди вони рухаються і для чого. 

2. У команді повинен бути чіткий розподіл обов’язків. Кожен повинен 

знати своє місце на підприємстві. 
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3. Потрібно підтримувати відкритість стосунків, щоб люди не боялися 

підходити до керівництва і ставити запитання. 

4. Слід налагоджувати стосунки людей з різних відділів ресторану. Люди 

повинні знати один одного і вміти допомагати іншим [4].  

Отже, зважаючи на усе вище сказане, можна дійти висновку, що багато чого 

залежить саме від правильно вибудуваної стратегії управління персоналом.  

Керівник закладу повинен враховувати багато аспектів, основні з яких викладені 

вище, в організації роботи своїх підлеглих, для того щоб заклад ресторанного 

господарства був успішним.  
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ПЛІСНЯВА І СИР: КОРИСТЬ ТА НЕБЕЗПЕКА  

 

Останнім часом на ринку сирів України набирають все більшої популярності 

сири з пліснявою, в тому числі в закладах ресторанного господарства. 

Мета дослідження: 

➢ ознайомлення з характерними ознаками сирів з пліснявою;  

➢ опис різниці між запліснявілим сиром та сиром з пліснявою;  

➢ визначення небезпеки вживання запліснявілих сирів. 

Вид сиру з пліснявою визначається родом цвілевих грибків, які 

використовуються для його виготовлення. 

1. Білі сири отримують за допомогою білої плісняви виду Penicillium 

camemberti і Penicillium candidum. Сирна маса поміщається в особливу камеру, 

повітря якої насичене спорами цих видів грибів. Готові сири покриваються 

пліснявою тільки зовні, а всередині знаходиться м’якоть, яка має маслянисту 

http://guest-marketing.com/
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консистенцію, специфічний запах і присмак шампіньйонів. Найвідомішими сирами 

цієї групи є брі та камамбер. 

2. Червоні сири, як і білі, покриті цвіллю тільки зверху. Для формування на 

сирній голівці червоного нальоту, її протирають солоною водою або червоним 

вином. За консистенцією і смаком сири з червоною пліснявою схожі на білі цвілеві 

сири, але відрізняються більш гострим і ароматним запахом. До найвідоміших 

червоних сирів відносять мюнстер, ліваро, реблошон і маруаль. 

3. Блакитні сири виготовляються з використанням блакитної цвілі виду 

Penicillium roqueforti і Pencillium glaucum. Цвіль цього виду міститься всередині і 

заноситься туди за допомогою довгих голок. Блакитні сири мають маслянисту 

консистенцію і гостро-пряний смак. Популярними представниками є рокфор, дор 

блю, данаблю, горгонзола [3]. 

При виробництві сирів з пліснявою застосовуються три основні процеси, а 

саме: 

1) ферментація молочного цукру (лактози) до молочної кислоти; 

2) гідроліз молочного жиру до жирних кислот; 

3) протеоліз: молочний білок казеїн розкладається на короткі ланцюжки 

амінокислот, а далі на самі амінокислоти. 

Саме жирні кислоти та амінокислоти стають попередниками тих речовин, які 

надають запах та смак визрілого сиру.  

Важливо розрізняти два поняття, а саме: 

(1) сири з пліснявою – продукт цільового виробництва з метою отримання 

плісняви та (2) запліснявілі сири – як результат неправильного зберігання. 

Деякі види цвілі, які утворились за межами виробничого процесу можуть стати 

причиною захворювань. За версією U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

(Міністерство сільського господарства США) одні види грибної плісняви можуть 

стати причиною алергічних реакцій та викликати проблеми з диханням, а інші – 

виробляти мікотоксини, які є отруйними речовинами. 

В залежності від виду цвілі можливі наступні наслідки вживання 

запліснявілого сиру:  

➢ погіршення смакових властивостей; 

➢ розлад роботи системи травлення, харчове отруєння; 

➢ алергічна реакція (зокрема, задишка); 

➢ летальні випадки (для людей зі слабким імунітетом). 

Слід зазначити, що це особливо актуально в закладах ресторанного 

господарства, коли ви маєте справу з м’яким, подрібненим чи нарізним сиром, адже 

він має високий вміст вологи і може бути забруднений патогенними 

мікроорганізмами [2]. 

Визначимо заходи безпечного зберігання сира з пліснявою в закладах 

ресторанного господарства: 
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1) Міністерство сільського господарства США рекомендує кожні декілька 

місяців чистити холодильник всередині, щоб позбутися спор цвілі, які можуть бути 

там присутні.  

2) Сир краще накривати плівкою і не залишати за межами холодильника 

більше, ніж на дві години.  

3) Також можна обгортати сир пергаментним папером після кожного 

використання, це запобігає накопиченню вологи і дає можливість довше зберігати 

сир без втрати його смакових якостей [2]. 

Незважаючи на безліч корисних властивостей, які притаманні сирам з 

пліснявою, в деяких випадках вони справді можуть нашкодити організму. 

Дієтологи радять включати у щоденний раціон не більше 50-ти грамів таких сирів. 

Причиною цього є висока жирність продукту, а також те, що шлунково-кишковий 

тракт не здатний перетравити велику кількість їжі з пліснявою. Справа в тому, що 

цвіль виділяє антибіотики, які пригнічують нормальну мікрофлору кишечнику і 

тим самим можуть викликати розлади. Також через ризик розвитку лістеріозу, який 

може стати причиною патології плода, цвілеві сири не варто вживати вагітним [3]. 

Висновок. Важливо дотримуватись певних правил та обмежень при вживанні 

сирів з пліснявою: 

➢ надлишок солі притаманний для сирів з пліснявою може бути шкідливим 

при надмірному вживанні у їжу; 

➢ ризик розповсюдження лістеріозу та сальмонельозу в сирах з цвіллю вищий 

аніж у твердих сирах, тому необхідно відмовитись від вживання сирів з пліснявою 

при вагітності, при розвитку імунодефіцитних станів в організмі людини та людям 

похилого віку і дітям; 

➢ краще обирати сир, який був зроблений з пастеризованого молока; 

➢ варто оцінювати ризики при купівлі екзотичних сирів та від мало відомих 

виробників [1]. 
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AUTOMATION OF RESTAURANT ENTERPRISES 

 

The restaurant business is one of the most important components in the hospitality 

industry. Currently, it belongs to the industries that are developing rapidly and 

dynamically. With the increase in the number of restaurants and cafes, competition is 

increasing, leading to the need to use available resources effectively and efficiently. In 

today's environment, competitive advantages are important criteria which are necessary 

for business developing. 

Modern businesses require new management techniques. Management decision 

making in a constantly changing, dynamic environment requires not only analysis, 

evaluation and forecasting the internal development of the enterprise, but also ensuring 

the correspondence between the external microenvironment and the results of financial 

and economic activity of the enterprise, which, in turn, imposes high requirements for 

information and other types of enterprise management [1]. 

It is no secret that a successful restaurant is a well-coordinated mechanism that offers 

its customers a high level of service and efficient work. However, it is not so easy to 

achieve such effective work. It is impossible to keep track of every order, level of service, 

waiters’ and cooks’ work. And when the control over the staff is lost, cash flow is not 

kept in the most thorough way, the restaurant suffers losses. 

Thus, at present, the success of many enterprises depends on the degree of 

automation. The more automated the activity of the enterprise is, the faster, the more 

accurately and qualitatively the work is performed. 

Automation is one of the main directions of scientific and technological progress. 

Automation of restaurants (catering establishments) is the process of implementation of 

software and hardware complexes of automation of business processes at catering 

establishments (restaurants, cafes, canteens, fast food establishments, bars). 

The main goals of automation are minimization of errors in the work of the staff, 

fast service of visitors, rational use of resources, minimization of abuse, improvement of 

the service quality, increase of business competitiveness. 

Modern automation of food businesses includes, in particular, the introduction of 

specialized software that affords to increase the level of service and management of the 

institution. 

Thus, in the restaurant business the following processes are subjects to the software-

hardware complexes of automation: 
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- sales - receiving an order, sending it to the kitchen, forming an account, payments 

with visitors, issuing a fiscal check, various mechanisms of regular customers servicing, 

marketing promotions (discounts, bonuses); 

- warehouse and logistics, accounting - receipt and consumption of products, semi-

finished products, inventory; 

- management and control of the enterprise, personnel management. 

Much of the success of the restaurant business is assured by excellent service and 

efficient staff work, which is greatly facilitated by the restaurant automation. It is the 

automation opportunities that allow you to optimally combine speed and quality. 

The main tasks of restaurant automation are [4]: 

✓ increasing profitability and reducing restaurant costs; 

✓ control and optimization of restaurant activity; 

✓ improving the visitor service quality; 

✓ prevention of theft and other violations by the personnel; 

✓ increasing  the staff productivity; 

✓ supporting marketing promotions; 

✓ creation of loyalty systems (discount systems for regular customers); 

✓ analyzing and planning the further development. 

At this point in the world, there are a huge number of automation systems for food 

businesses. In Ukraine, the most common automation systems are R-Keeper, 1C, Expert, 

TillyPad and others. B52 Restaurant is also gaining popularity. It is a product developed 

by Studio Plus (Ukraine, Odessa), which is a leading Ukrainian developer of automation 

systems for restaurants, hotels, fitness centers and trade enterprises. The B52 complex is 

installed and operates at more than 25 restaurants and hotels in Vinnytsia and at more 

than 500 other enterprises around Ukraine [3]. 

An important factor is the properly organized activities of the restaurant, so that 

guests feel cozy and comfortable, and so that they would like to come and relax again and 

again at this particular restaurant. Therefore, the automation of food businesses is 

considered to be one of the most urgent issues concerning /the development of the 

restaurant industry. Yes, the automation of food businesses can increase the efficiency 

and profitability of the company, as well as reduce the cost and routine of accounting 

work. 

Restaurants with the installed automation systems have several advantages: 

increased the restaurant profitability; the accountant and manager can make convenient 

and detailed reports on the restaurant work; full control and accounting of goods in stock, 

analysis of suppliers settlements; combat abuses: false goods, defects, theft; functionality 

of analyzing the profitability of both dishes and the whole enterprise; staff efficiency 

increase, staff reduction[2]. 

Therefore, automation is extremely significant for the effective restaurant 

management. Properly selected software not only facilitates day-to-day work, it also helps 

to open up new opportunities and get the most out of all the resources available. 
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ТРЕНДИ МУЗИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗРГ 

 

На сьогоднішній день такі підприємства ресторанного господарства як кафе і 

ресторани, є дуже популярними в суспільстві. У подібних закладах проходять 

різного роду урочистості, зустрічі, побачення. Крім доступних цін, гарного 

обслуговування і бездоганного меню, одним із критеріїв приємного відпочинку для 

відвідувача є приваблива атмосфера. Тому музичне оформлення ресторану поряд з 

іншими елементами декору закладу відіграє важливу роль. У наш час складно 

знайти ресторан, де не грала б фонова музика, але в одних це просто приємний фон 

під час прийому їжі, в інших же - ще й засіб просування та рекламування ресторану. 

У будь-якому випадку музика не повинна різати слух і викликати негативну 

реакцію, а бути природним продовженням інтер’єру і меню закладу. Ресторан з 

хорошою музикою, без сумнівів, приверне більше відвідувачів і залишить тільки 

хороші враження [1]. Таким чином питання вибору правильної музики для 

конкретного закладу ресторанного господарства з метою задоволення потреб 

цільової аудиторії є актуальним питанням.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження особливостей створення  

належної музичної атмосфери у закладах ресторанного господарства. Досягненню 

поставленої мети сприятиме пошук відповідей на ключові питання, які є 

основоположними завданнями дослідження:  

7) Аналіз сучасних тенденцій у організації музичного супроводу у діючих 

закладах ресторанного господарства; 
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8) Встановлення рівня впливу наявного музичного супроводу на цільову 

аудиторію закладу; 

9) Обмеження, з якими можуть стикнутися ресторатори з огляду на юридичні 

аспекти питання організації музичного супроводу. 

Об’єктами дослідження була організація музичного супроводу у закладах 

ресторанного господарства. 

Предметом дослідження виступали особливості організації музичного 

супроводу у закладах ресторанного господарства. 

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

Вибір музичного супроводу для закладу ресторанного господарства залежить 

від: формату закладу, його кухні, інтер’єру, вподобань цільової аудиторії, класу 

закладу, юридичних обмежень. Роль музичного супроводу полягає у стимулюванні 

відвідувачів до замовлення деяких страв, викликати позитивні емоції, посилити 

приємні враження від дизайну інтер’єру та меню. Створюючи музичну програму 

для ресторану, потрібно мати на увазі те, що ритм і темп музичного супроводу 

впливають на поведінку відвідувачів. Під швидку музику людина швидше 

визначається з вибором страви і менше часу витрачає на трапезу, тиха і спокійна 

мелодія, навпаки, розслабляє і стимулює відвідувача не поспішати і приділити 

більше часу вибору страв і напоїв, а, отже, довше затриматися в закладі. Правильно 

підібраний музичний супровід для ресторану повинен також поєднуватися з 

якісним відтворенням, адже багато хто приходить в подібні заклади не тільки 

смачно поїсти, а розслабитися, послухати приємну музику і просто добре провести 

час. Якщо ж ресторан розрахований на танцюючу публіку, то в такому випадку 

підбір музичних композицій і гучність їх відтворення будуть іншими, ніж в разі, 

коли музика є лише приємним фоном [2]. 

Наприклад, музика у кав’ярні повинна бути тихою і ненав’язливою найбільше 

підходять легкі жанри електронної музики, перевірені часом: acid jazz і deep house. 

Натомість ідеальною музикою для барів та пабів – це всі різновиди року від 

класичного rock’n’roll і hard rock до alternative, brit і indie. Музика для ресторанів є 

з акцентом на живу інструментальну музику, ніж на електроніку. Зазвичай, це jazz, 

але не гучний. Якщо ресторан є аристократичним, люксовим, тоді це повинна бути 

класична музика в живому виконанні.  Музика для кафе – це lounge, deep house, 

bossa nova, nu jazz. Музика для фастфуду натомість формується із пісень з чартів, 

які зараз популярні, зокрема композиції популярних стилів: R’n’B, hip-hop, 

progressive house, electro house, pop, dance, electronic — за виключенням dubstep, 

breakbeat або trap [2, 3]. Кожен стиль музики привертає свою аудиторію.  

Однак, треба також врахувати юридичні аспекти організації музичного 

супроводу у закладах ресторанного господарства згідно норм законодавства. 

Відтак, відповідно до статті 43 Закону України «Про авторське право та суміжні 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

132 
 

права» - можна використовувати з комерційною метою і навіть без згоди автора 

результати його інтелектуальної творчості (фонова музика чи пісня), проте за таке 

використання слід сплачувати винагороду [4]. Тобто, навіть якщо мова йде про 

музику, яка лунає з радіохвиль - це все одно підпадає під вищевказану норму. 

Відтак, кожен заклад має звертатися за відповідними послугами до спеціальних 

колективних організацій для сплачування роялті виконавцям, подаючи зведений 

звіт про транслювання тієї чи іншої музичної композиції. А у разі невиконання 

закону, на заклад можуть подати до суду і стягнути паушальний платіж у 2-х або 3-

х кратному розмірі від суми, яку б заклад виплатив згідно закону. Крім того, на мою 

думку заклади повинні підтримувати свою репутацію не тільки щодо якості 

приготування страв, а у дотриманні санітарних норм і правомірного користування 

авторськими правами.  

Отже, музичний супровід з роками змінюється залежно від уподобань 

відвідувачів, проте певні загальні тенденції є характерними для більшості закладів 

приналежних до конкретної групи за сукупністю спільних ознак. Наприклад, 

класична інструментальна жива музика у люксових закладах, на противагу 

ритмічній поп-музиці, що лунає з радіоприймача для street-food точок. В той же час, 

важливим для усіх без виключення закладів є потреба у дотриманні норм 

законодавства щодо працівомірності транслювання чи відтворення музичних 

творів тих чи інших авторів.  
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ДИЗАЙН УПАКОВКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВИБІР ПОКУПЦЯ 

 

Сучасні тенденції впровадження новітніх технологій у бізнес-середовище, 

сприйняття його на підприємстві нерозривно пов’язані із застосуванням 

управлінцями знань з менеджменту та психології. 

Останнім часом більшість фахівців зазначають, що дослідження смаків 

споживачів, виявлення основних мотивів придбання послуг й товарів, аналіз 

поведінки споживачів – ось матеріал, який озброює менеджерів і фахівців 

підприємств могутнім арсеналом, без якого неможлива успішна діяльність на 

сучасному ринку – інформацією про клієнта, його вподобання. Застосовувати цей 

матеріал без фундаментальних знань психології неможливо. 

В умовах розвитку ринкових відносин підвищується актуальність 

маркетингової товарної політики, що обумовлено посиленням ролі соціальної 

політики підприємства, значущості його нематеріального активу, необхідності 

орієнтації на вимоги та потреби цільових ринків у розрізі якості товарів, їх 

споживчої цінності, товарного асортименту, сили марки товару, дизайну його 

упаковки та сервісної підтримки, ступеня новизни товару. 

Товарна політика є центральним елементом маркетингу як на стратегічному, 

так і на оперативному рівні. Вона тісно пов'язана зі стратегічним плануванням, 

конкурентною стратегією і позиціонуванням. Це пояснюється з тим, що в 

маркетингу діє правило, про те що формування нового споживача обходиться в 

п'ять-шість разів дорожче, ніж його утримання [2]. 

Товарна політика – це цілеспрямована сукупність дій комерційної організації 

з метою максимального задоволення створеними або залученими споживчими 

цінностями визначених ринкових потреб [2]. 

Процес формування асортименту являє собою планування практично усіх 

видів діяльності, що спрямовані на відбір товарів для майбутнього виробництва, 

розробка дизайну, упаковка, реалізації на ринку, приведення характеристик цих 

товарів у відповідність з вимогами споживачів тощо. 

Товар як продукт праці, зроблений для продажу, являє собою корисну річ або 

корисний ефект живої праці, придбання й використання яких споживачем 

задовольняють його конкретну потребу. Для забезпечення привабливості товару 
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мають бути передбачені певні супровідні, «оточуючі» товар характеристики. 

Створення таких характеристик є найважливішим завданням у товарній політиці. 

Одним із нових напрямів досліджень, який розглядає фактори впливу на 

органи чуттів людини, є нейромаркетинг. Нейромаркетинг розглядає вплив 

кольору на вибір споживача з точки зору комерції, оскільки розробляються заходи 

для того, щоб відповідну продукцію купляли якомога більше, але ніхто не думає 

про те, що цей вплив у більшості випадків є негативним. Різновидом 

нейромаркетингу, що вивчає аспекти впливу кольору і зображень, є візуальний 

мерчандайзинг [5].  

Питанням візуального сприйняття товару приділяли увагу багато науковців, 

наприклад, А. Трайндл у своїй книзі «Нейромаркетинг. Візуалізація емоцій», 

К. Мозер «Психологія маркетингу та психологія реклами», Мартін Ліндстром 

«Почуття бренд» та ін. Останнім часом найбільше уваги приділяється питанням 

колористики, які є дуже актуальним у працях А. Лебедєва-Любимова, П. Глімчера, 

Л. Рюмшиної. Загальна думка всіх зазначених науковців полягає у тому, що вплив 

на вибір споживача за допомогою візуального сприйняття є дуже актуальним на 

сучасному етапі розвитку ринкових відносин [3, 4, 5].  

Основними факторами, які формують відповідне «оточення» товару і 

сприяють його ефективному просуванню й споживанню, є такі: можливість 

придбання, корисність, ціна, якість, термін служби, форма, дизайн, марка та 

безперечно – упаковка. 

Упаковка – частина планування продукції, в ході якого підприємство вивчає, 

розробляє дизайн, затверджує форму, що включає саму тару, в якій міститься 

продукція, етикетку і вкладиш, якщо вони передбачені. 

Дизайн упаковки є основним важелем впливу на вибір продукції споживачем. 

Тобто покупці вибирають товар у першу чергу за його візуальними 

характеристиками: колір і оформлення упаковки. Колір подає умовний сигнал 

підсвідомості людини і викликає відповідну реакцію, якої і намагаються досягти 

менеджери та маркетологи. 

Розробка дизайну упаковки починається з вибору цільової аудиторії, тобто тієї 

аудиторії, на яку буде спрямована орієнтована продукція. На основі цього 

формується повідомлення, яке потрібно довести до споживача. Наприклад, якщо 

виробник орієнтований зацікавити сімейну аудиторію, то потрібно 

використовувати дизайн, що має «ігрові» малюнки. Окрім кольорів, важливим є і 

шрифт тексту, зазначений на упаковці. Чим більший шрифт, тим більша 

вірогідність того, що людина помітить товар. Форма шрифту також відіграє велике 

значення, оскільки охайний і незвичний шрифт сприймається людиною з більшим 

естетичним задоволенням, ніж звичайний. Лицьова сторона упаковки повинна 

відрізнятися від інших, мати свої неповторні деталі. Важливо мати зображення, що 

відповідають тематиці продукту. Так, на пачці з молоком буде актуальним 

зображення корови. Якщо у продукту є нові характеристики, варто їх зазначати на 
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упаковці. Наприклад, трикутничок на пакеті з-під молока свідчить про зміну 

способу відкривання продукту[1, 2, 4]. 

Сучасна упаковка виконує такі функції: 

- зберігає товар від псування та пошкоджень; 

- забезпечує створення раціональних одиниць товару для продажу; 

- забезпечує захист товару при транспортуванні, складуванні, навантаженні та 

розвантаженні; 

- слугує носієм інформації про товар, виступає в ролі "рекламного агента" 

підприємства. 

Зростання ролі упаковки як інструменту маркетингу пов'язане з впливом 

різних факторів: 

- Самообслуговування. В середньому покупець бачить у супермаркеті до 300 

товарів на хвилину. Беручи до уваги, що 53% всіх покупок здійснюються під 

впливом імпульсу, необхідно враховувати, що ефектна упаковка привертає увагу, 

підкреслює особливості товару, викликає довіру споживачів і створює загальне 

приємне враження про нього. 

- Добробут споживачів. Підвищення добробуту споживачів означає, що 

покупці готові заплатити додаткову суму за зручність, привабливість, надійність і 

престижність поліпшених упаковок. 

- Імідж компанії та торгової марки. Привертає увагу упаковка забезпечує 

миттєву впізнаваність компанії або марки [1].. 

Отже,  товар – основа всього комплексу маркетингу. Якщо товар не 

задовольняє потреби покупця, то ніякі додаткові витрати на маркетингові заходу 

не зможуть поліпшити його позиції на конкурентному ринку – його провал у 

кінцевому рахунку неминучий. Добре продумана товарна політика не тільки 

дозволяє оптимізувати процес відновлення асортименту, але і служить для 

керівництва підприємства свого роду орієнтиром загальної спрямованості дій, що 

дозволяють коректувати поточні ситуації. 
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ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

У сучасному світі роль дизайну значуща. Стосовно дизайну середовища, 

зокрема приміщень різного функціонального призначення, розуміння дизайну 

полягає не лише у компонуванні та облаштуванні просторів перебування людей. 

Це організаційний механізм, який дозволяє виокремити певний комплекс 

приміщень серед інших подібних завдяки загальній візуальній концепції, 

брендингу, обраному стилю, що виявляється у всіх складових закладу. Але таке 

розуміння дизайну простору, зокрема готельно-ресторанного сегменту, 

сформувалося не одразу. Впродовж усієї історії становлення та розвитку закладів, 

видозмінювалось як їх призначення та рівень обслуговування, так і особливості 

оформлення їх внутрішнього простору. Тому актуальним є питання тенденцій, 

віянь та сучасних принципів розробки дизайну об’єктів ресторанного та готельного 

бізнесу.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження тенденцій у розробці 

дизайну об’єктів ресторанного та готельного бізнесу. Основоположними 

завданнями цього дослідження є:  

10) Дослідження особливостей дизайну екстер’єру об’єктів як ресторанного, 

так і готельного бізнесу;  

11) Дослідження дизайн-тенденцій інтер’єру об’єктів ресторанного та 

готельного господарства.  

Об’єктами дослідження виступали сучасні підприємства ресторанного та 

готельного господарства. 

Предметом дослідження були власне особливості дизайн-трендів.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

Готельні комплекси є складними, часто унікальними спорудами, тому їх 

розміщення в планувальній структурі міста є відповідальним процесом. 

Функціональне призначення готелів істотно впливає на їхнє розташування в 

планувальній структурі міста. Готельні комплекси являють собою складні, 
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найчастіше унікальні споруди. Вибір ділянки для розташування готельного 

комплексу визначається багатьма факторами. Бажано, щоб ділянка для будівництва 

готельного господарства мала прямокутну форму і не більш ніж із двох сторін була 

обмежена магістральними вулицями. Недоцільне розташування готельних 

комплексів на ділянках з гострими кутами, що ускладнить процес проектування і 

будівництва готелю. На мою думку важливим фактором при проектуванні готелів 

є вимоги щодо наявності озеленення, водних поверхонь, гармонійного рельєфу 

ландшафту. На превеликий жаль сучасні готелі, особливо бізнес-готелі у центрі 

міста, нехтують цією вимогою. Особливі вимоги висуваються до використанні 

історичних будівель та будівництва поруч з такими. Однак, і тут готельєри часто 

приймають сумнівні рішення. Так, будівництво готелю «Hilton» на одній із 

центральних вулиць столиці, як відомо призвело до руйнування прибуткового 

будинку на ділянці поруч. І тільки під тиском громадськості розбудова 

прибудинкової території цього готелю була припинена, а будівлю збережено від 

подальшого руйнування та знесення. На мою думку саме недосконалість 

виконавчої влади та відсутність культури відповідального підприємництва є 

причиною свідомого порушення містобудівних вимог, архітектурних принципів.  

Окрім, відповідності будівлі проектувальним вимогам не менш важливим є 

саме дизайнерське питання оформлення екстер’єру будівлі. У історичній частині 

столиці переважно зосереджені будівлі готельних господарств спроектовані ще 

попереднього століття, які зазнавали лише мінімальних реставраційних заходів. А 

от новозбудовані готелі, особливо на периферії міста, наприклад, бізнес-готель 

«Ramada Encore», вражають своїм сучасним архітектурним рішенням. Обраний 

ними стиль хай-тек дуже вдало гармоніює з типом готелю – бізнес. В основному 

більшість сучасних готелів обирають стилі хай-тек, лофт, мінімалізм, техно, тощо, 

що є відгуком на запити сучасників. Зрозуміло, що внутрішнє оздоблення будівлі 

буде перегукуватися та узгоджуватися з обраним стилем екстер’єру, аби 

відповідати очікуванням відвідувачів.  

Натомість, зважаючи на вимушену необхідність ресторанів розміщуватися на 

орендованих площах існуючих будівель та підганяти зовнішнє оздоблення зайнятої 

частини будівлі під загальну містобудівну композицію вулиці та екстер’єр усієї 

будівлі, а не будувати з нуля за власним унікальним архітектурним проектом, 

дизайн екстер’єру ресторану може разюче відрізнятися з внутрішнім оздобленням 

приміщення. І цей момент ресторатори зазвичай вдало обігрують, обертаючи цю 

обставину на свою користь. Так, наприклад, «фішкою» speak-easy барів є саме 

неможливість з першого погляду розгледіти непримітний вхід до закладу, а потім 

вразити свого гостя ошатним та вишуканим оформленням приміщення всередині. 

На жаль зважаючи на розмиті формулювання та загалом застарілі вимоги до 

присудження класу закладам ресторанного господарства, нині у люксових закладах 

допускається використання столів без скатертин або відкритих вентиляційних 

систем згідно стилю лофт. З іншого боку, така відсутність чіткого регламентування 
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дизайнерського рішення згідно присвоєного класу закладу є гарною мотивацією 

для рестораторів до пошуку свого інструменту створення ефекту WOW.  

Зрозумілим є обрання відповідного стилю дизайну інтер’єру до 

концептуального рішення закладу загалом та цільового призначення. Наприклад, 

переважна більшість закладів, які пропонують послуги бенкетного обслуговування 

зазвичай мають оформлені бенкетні зали в класичному стилі, рококо, бароко, 

модерн та неомодерн. А от кав’ярні для неформалів, наприклад, «Кеды 

искусствоведа», можуть бути оформленні в стилі кітч і це буде сприйматись як 

належне.  

Що стосується закладів ресторанного господарства, які є структурними 

одиницями готельних господарств, то логічно, що інтер’єрне рішення закладів 

харчування повністю відповідає загальному стилістичному рішенню будівлю 

готелю, до якого належить, а дизайн інтер’єру є ідентичним дизайну готелю.  

Отже, загалом підхід до обрання того чи іншого стилістичного рішення 

об’єктів ресторанного та готельного господарств залежить від факту 

приналежності до будівлі, вписування в загальну архітектурну композицію вулиці, 

а також від того, які заходи будуть організовані у об’єкті, які вподобання у цільової 

аудиторії.  
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ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Експерти індустрії ресторанного бізнесу солідарні: ряди підприємств 

ресторанного господарства після зняття обмежень, викликаних COVID-19, помітно 

зменшилися. Багато з тих, хто переорієнтувався на доставку їжі і роботу на винос, 

залишилися в цьому форматі і після зняття заборон.  
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Кафе і ресторанам, які переживають період самоізоляції і повернулися до 

обслуговування відвідувачів в залі, довелося пристосовуватися до зовсім нової 

реальності і шукати нові інструменти в конкуренції за відвідувачів. Клієнти 

повернулися лише в ті заклади, де відчувають себе більш захищеними. Це 

стосується не тільки всього ланцюжка поставок продуктів, але і архітектурних 

рішень.  

Ресторанам доведеться переглянути планування і підходи до зонування залів. 

Щільне розсадження залишиться в минулому. Інтервали між столами збільшаться 

– або ж великі простори будуть розділені на більш дрібні секції. Перед цією 

пандемією в європейських ресторанах нормою було близько 1,4 кв. м на одне 

посадочне місце. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала 

збільшити її до 2,5 кв. м на одного відвідувача. Втім, більше чверті опитаних 

думають, що відстані між столиками в ресторанах повернуться до старих норм вже 

в кінці цього року, але певні заходи соціального дистанціювання збережуться до 

кінця 2021 року [1, с.548].  

Ще один тренд в організації простору – більш широке поширення відкритих 

кухонь, коли процес приготування страв можна спостерігати через скло, щоб не 

сумніватися в дотриманні санітарних норм. А ось шведських столів і зон 

самообслуговування, організованих за принципом буфету, ми ще довго не 

побачимо в ресторанах і кафе. Все багаторазове і раніше передане з рук в руки буде 

замінено одноразовим або що легко стерилізується. Всі необхідні соуси і приправи 

будуть в індивідуальній упаковці.  

Також варто відмовитися від паперових меню, тому будуть вибирати страви 

на екрані смартфона або на ресторанних планшетах з антимікробним покриттям 

екрану. Звичним елементом сервіровки стануть дезінфікуючі серветки і санітайзер, 

а столові прилади будуть подавати в упаковці після дезінфекції – як манікюрні 

інструменти в салоні краси.  

57% опитаних відзначили, що більш комфортно почувати себе в ресторані їм 

тепер допоможе «регулярна і видима гігієна столів, перегородок та інших елементів 

інтер'єру, яких торкаються інші люди», понад 40% будуть раді дезинфікуючим 

серветкам, подачі їжі в закритому посуді, збільшенні відстані між столиками і 

відсутності загальних столів.  

В обробці частіше використовуватимуть антибактеріальні тканини і 

композитні матеріали, поверхні, що самоочищаються. Антибактеріальними та 

противірусними властивостями володіють, наприклад, мідь і сплави з її високим 

вмістом. Розроблено і використовуються в обробці об'єктів HoReCa скла, тканин, 

антимікробних килимових покриттів, які самоочищаються. Стінові панелі з 

фотокерамічним шаром очищають повітря, більш того, під впливом 

фотокаталізаторів руйнується бруд, що осідає на стінах.  

Заклади ресторанного господарства будуть рухатися в бік більшої 

автоматизації та оснащуватися безконтактними технологіями: автоматичні двері, 

освітлення, подача води, мила і паперу в туалетних кімнатах стануть обов'язковими 
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елементами. На додаток до металошукачів, які стали звичайним явищем в 

громадських просторах, у великих ресторанних комплексах можуть з'явитися 

прилади для скринінгу температури і знезаражувальні лампи для дезінфекції 

ультрафіолетом. Підходи, давно прийняті і обов'язкові в обробці медичних установ, 

можуть перенести на об'єкти ресторанного бізнесу. Це, наприклад, скорочення 

кількості поверхонь, на яких накопичується пил або мікроби, підвищені вимоги до 

систем вентиляції та очищення повітря. Ресторани високої кухні, фастфуд та інші 

заклади відповідають на виклики часу новими концепціями і швидкими 

інноваціями.  

На тлі підвищеної уваги до санітарних заходів деякі колеги пророкують навіть 

початок епохи нового архітектурного модернізму, оскільки модерністську естетику 

початку минулого століття іноді пояснюють реакцією на епідемію кінця XIX ст. – 

початку XX ст., коли світ страждав від холери, іспанки і тифу. Відповіддю на 

підвищення гігієнічних вимог став модернізм з його ясними, чистими формами, 

строгою геометрією і новими сучасними матеріалами, відмовою від декору. У 

минулому залишилися рясно декоровані текстилем і різьбленими меблями 

інтер'єри епохи ар-нуво. Можливо, нинішня пандемія призведе до аналогічної 

трансформації в проектуванні будинків і інтер'єрів. 

Також пріоритетними напрямками забезпечення безпеки сучасного ресторану 

технічними засобами є: 

- контроль доступу до ресторану; 

- комплекс заходів для протипожежного захисту в закладі; 

- охоронна сигналізація, а також відеоспостереження [2, с.110]. 

Встановлюваний комплекс засобів і систем захисту має бути адекватним 

можливій загрозі, тобто засоби і системи мають бути самодостатні. Неможливо, та 

й недоцільно, виключити можливість нанесення збитку насамперед з економічних 

міркувань. Засоби забезпечення безпеки досить дорогі, і їхній вибір має 

визначатися дійсно розумним аналізом найвищих ризиків і збитку. Крім того, 

використовувана апаратура не повинна створювати додаткових перешкод для 

нормального функціонування ресторану як для існуючого персоналу, так і для 

гостей. Зайва таємничість і режим, постійна демонстрація збройної охорони і 

підозрілості може відлякати частину клієнтів і позбавити ресторан статусу 

«відкритого будинку». 

Система повинна бути збалансованою, тобто засоби захисту повинні 

розподілятися по можливості рівномірно у відповідності і зі значимістю зон, що 

захищаються. 

Усі застосовувані заходи і засоби не повинні створювати будь-якої небезпеки 

здоров’ю і життю гостей та співробітників закладу ресторанного бізнесу, що 

стосується в першу чергу забезпечення екстреної дії в надзвичайній ситуації. 

Централізована система охоронної сигналізації в ресторані є центром 

забезпечення безпеки зон життєзабезпечення закладу відпочинку, запобігання 

неконтрольованого проникнення усередину приміщення. 
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Для забезпечення постійного моніторингу сигналів тривоги приймально-

контрольний прилад розташовується в місці постійної присутності персоналу (це 

може бути диспетчерське приміщення охорони, барна стійка ресторану) 

Повинні бути оснащені охоронними оповісниками на відкриття: 

- аварійні виходи з ресторану; 

- зовнішні двері, що звичайно закриті; 

- двері службових приміщень з обладнанням, що звичайно працює без 

обслуговуючого персоналу (дизельна, трансформаторна, котельня, АТС тощо); 

- двері ряду критичних приміщень ресторану, захист яких має забезпечуватися 

в той час, коли вони активно не використовуються. Це комори спиртних напоїв, 

кімнати з електронним обладнанням (телецентр, сервер і т.п.), бухгалтерія [3, 

с.211].  

У тих місцях, де потрібні особливі запобіжні заходи, через предмети, що там 

знаходяться, (що представляють інтерес для зловмисників), необхідно 

встановлювати оповісники руху. Система охоронної сигналізації повинна бути 

обладнана пристроями звукової і візуальної сигналізації (зумер, сирена, строп-

сигналізатори), що повинні привернути увагу персоналу до ситуації тривоги. 

Необхідно передбачити централізовану систему відеоспостереження. Система 

повинна забезпечувати можливість спостереження в реальному масштабі часу і 

запис того, що відбувається для подальшого вивчення.  

Необхідно забезпечити запис усіх відеокамер на відеомагнітофон. Головні 

монітори спостереження, комутаційне обладнання і записуючі пристрої слід 

встановлювати в приміщенні служби безпеки або чергового адміністратора. 

Отже, усі застосовувані заходи і засоби не повинні створювати додаткової 

небезпеки здоров'ю і життю гостей і співробітників ресторану. Це стосується в 

першу чергу забезпечення екстреної евакуації в надзвичайній ситуації. 
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БУМ FAST CASUAL ТА SMART CASUAL ФОРМАТІВ В УКРАЇНІ 

 

Заклади fast casual формати вперше з’явилися у США трохи пізніше 90-х років 

минулого століття. А вже зараз з 500 найбільш потужних ресторанних компаній у 

США понад 80% розвивають саме fast casual формати для своїх гостей [1]. А от 

формат smart-casual зовсім новий і з’явився тільки в 20-х р.р. цього століття [2]. 

Популярний ресторатор Дмитро Борисов натомість прогнозує бум fast casual та 

smart casual форматів в Україні саме у 2021 році. Саме тому вважаю за необхідне 

детальне дослідження цього актуального питання.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження тенденцій запровадження 

fast casual та smart casual форматів в Україні. Основоположними завданнями мого 

дослідження є:  

12) Дослідження особливостей fast casual форматів в Україні;   

13) Дослідження особливостей smart casual форматів в Україні;  

14) Формулювання прогнозу розвитку цих форматів у майбутньому.   

Об’єктами дослідження виступали сучасні підприємства ресторанного 

господарства. 

Предметом дослідження були власне особливості fast casual та smart casual 

форматів в Україні.  

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз, системний підхід при встановленні 

закономірностей, виявленні ключових особливостей та формулюванні висновків 

дослідження.   

На жаль, законодавчі органи не відслідковують тренди ресторанного 

господарства та, відповідно, не вносять корективи до існуючих нормативних 

документів у галузі. Відтак, офіційного, закріпленого у нормативних документах 

визначення fast casual та smart casual форматів із переліком характерних 

особливостей відсутнє.  

Аналізуючи ряд статей на дану тематику та відвідуючи діючі заклади можна 

виділити такі характерні риси і сформулювати визначення [3, 4]:  

• fast casual формат ЗРГ в Україні відзначається невисокою ціною                  

($ або $$) та порівняно високою швидкістю обслуговування (15-20 хв) з високим 

показником оборотності місця в залі, частковим самообслуговуванням та friendly-
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сервісом, багаторазовим посудом, використанням напівфабрикатів низького 

ступеня приготування, цільовою аудиторією 20-40 років. На відміну від відомого 

усім fast-food в ресторані формату fast casual представлено різноманітніший 

асортимент страв складнішого приготування, а спільними рисами обох форматів є 

швидкість обслуговування та, порівняно з fine-dining форматами, невисока ціна  і 

демократична атмосфера. Тобто можна стверджувати, що продукція, пропонована 

fast casual закладами по якості наближається до пропонованої у fine-dining 

форматах, але за значно нижчими цінами. Натомість, у порівнянні з fast-food 

закладами рівень обслуговування відвідувачів у fast casual форматах є значно 

вищим. Крім того, інтер’єр fast casual закладів є продуманим, значно вишуканішим, 

містить ряд дрібних декоративних елементів і відзначається цікавим 

концептуальним рішенням, чого немає у fast-food закладах. Типовими 

представниками fast casual закладів є: «Noodle Doodle», «Джигит», «МОМО», 

«Vapiano». Однак, за твердженням багатьох авторів до формату fast casual закладів 

відносять також «Пузата хата», з чим я не згодна. Адже, цей заклад працює на 

напівфабрикатах високого ступеня готовності, крім того інтер’єрне рішення 

закладу не вирізняється, як не виділяється загальне концептуальне рішення, страви 

видаються одразу як у fast-food закладах, використовується пластиковий посуд.  

• smart casual формат в Україні відзначаються невисокою ціною ($) та 

високою швидкістю обслуговування (3-10 хв), високим показником оборотності 

місця в залі, частковим самообслуговуванням, як багаторазовим, так і одноразовим 

посудом, використанням напівфабрикатів низького ступеня приготування, 

цільовою аудиторією 17-30 років, спрощене концептуальне оформлення інтер’єру. 

Головна мотивація відвідувачів таких закладів є щоденне відвідування без потреби 

одягатися за дрес-кодом, швидко у неформальній атмосфері скуштувати щось 

якісно нове і цікаве. Так, у досліджуваних закладах делікатесні продукти, які 

раніше можна було знайти в меню дорогих ресторанів, з’являються в крафтовому 

посуді за організації самообслуговування. Типовими прикладами закладів 

досліджуваного формату є: «DOGZ&BURGERZ», «Mushlya Bar», 

«VarenykyNow.Ua», «БПШ», «Білий налив». Так, після успіху «Білого Наливу» 

виникла ціла низка smart casual форматів, в яких, заплативши 1-3 євро, можна за 3 

хвилини отримати індивідуально приготовані страви та напої. 

Отже, заклади fast casual та smart casual форматів мають суттєві відмінності, 

але, водночас, є відгуком на запити суспільства: потребі у неформальному 

спілкуванні у цікавій ненав’язливій концептуальній атмосфері, бажанні отримати 

wow-ефект, хайпонути за невеликі гроші.  
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ІННОВАЦІЇ В ОНОВЛЕННІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Політика конкуренто-орієнтованості у сфері ресторанного бізнесу вимагає 

вчасного реагування на впровадження інноваційних технологій та вміння швидко і 

ефективно змінюватись. При цьому необхідно долати внутрішні протиріччя, а 

щодо ведення бізнесу в Україні у цій сфері, то необхідно враховувати можливості 

запровадження тієї чи іншої інновації та їх доступність для пересічних громадян. 

Частіше заклади, з вузькою спеціалізацією  успішно закріплюються на ринку, тому 

що вузька спеціалізація – стратегія розвитку. Також необхідно враховувати 

особливості вітчизняної економіки. Так,  для українського ресторанного бізнесу є 

бажаним фокусування на одному напрямі у процесі діяльності, вивчення слабких 

та сильних сторін підприємств-конкурентів, перекладання неключових обов’язків 

на спеціалізовані компанії задля покращення діяльності, переходити до якісно 

нового рівня бізнесу [1]. 

Ресторанний бізнес як невід’ємна складова національної культури формується 

через передавання традицій піклування про іншого, створюючи атмосферу 

комфорту, позитивного самовідчуття, відкритості, довіри, демократизму, свободи 

спілкування та взаємної поваги. Вітчизняні традиції асимілюються з кухнями 

різних народів світу і формують уніфіковану модель, прийнятну вітчизняним 

споживчим соціумом, які відбиваються у специфічності ресторанних брендів та 

репрезентації ресторанних мереж в Україні. В той же час,  ресторанний бізнес 

виконує важливу економічну функцію, оскільки, є потужним джерелом, яке 

https://investory.news/dmitro-borisov-restorani-smart-casual/
https://joinposter.com/post/fast-casual-restaurants
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матеріально і духовно стимулює розвиток виробництва, дає прибуток, сприяє 

утвердженню інноваційного характеру у світосприйнятті рівня та якості 

обслуговування. Отже,  ресторанні заклади визначають систему заходів та порядок 

їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших запитів гостей, їх якісного 

обслуговування, а також є передумовою формування успішної ресторанної мережі 

[2]. 

Проте, для України існують  проблеми внутрішнього і зовнішнього характеру, 

що суттєво стримують динаміку відтворення сектора національної економіки та 

його конкурентоспроможність у порівнянні з розвинутими країнами світу. 

Окремим фактором стримування прибутковості мережі ресторанного бізнесу є 

низька купівельна спроможність населення та недостатньо розвинута сфера послуг. 

Із початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного 

господарства при низькому рівні життя українців стала доволі нестабільною. Вплив 

зовнішніх факторів призвів до того, що більше половини підприємств ресторанного 

господарства в Україні стали збитковими. Така ситуація зумовила появу нових 

підходів обґрунтування характеристик споживання та надання послуг, а саме, 

залучення іноземних шеф-кухарів, які приїжджають працювати в українських 

ресторанах. Ця тенденція розвивається, краще носії культури своєї країни зможуть 

приготувати національні страви та передати її національний колорит. Таким чином, 

ресторатори намагаються привести до розширення смаків української аудиторії та 

її знайомство з до цього небаченими особливостями конкретної національної 

культури [3]. 

Водночас з розвитком туристичної індустрії в Україні люди з часто 

кардинально різними смаками прагнуть пізнати культуру, історію, соціальні 

аспекти життя нашої країни, не забуваючи про кулінарні традиції. Тому одним із 

суттєвих  факторів є гастрономія, що втілює в собі всі традиційні цінності пов’язані 

з новими тенденціями у сфері туризму: повага до культури і традицій, здорового 

способу життя, збереження автентичності, особистісного культурного збагачення. 

В контексті туризму гастрономія включає в себе поєднання продуктів, послуг, 

заходів, які підкреслюють традиційні рецепти регіонів України, талант і творчість 

тих, хто готує їх, а також унікальність і традиції місцевості, що полягає у пропозиції 

гостям незабутньої кулінарної подорожі. 

Також забезпечення оптимального стану харчування населення є однією із 

найбільш актуальних проблем, зумовлена тим, що саме харчування виступає тією 

важливою передумовою, від якої значною мірою залежить формування здоров’я 

населення. 

Мистецтво кулінарії – одне з найдавніших, яке постійно  оновлюється, а 

впровадження  новітніх технологій вносить свої корективи в технологію 

приготування та сучасну подачу страв. Здорова їжа повинна не тільки містити всі 

поживні речовини, які необхідні людині для життєдіяльності і нормального 

розвитку, але й бути смачною та задовольняти смакове та зорове сприйняття 

людини. 
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Для талановитого кухара рецепт – це лише основа творчості. Готуючи  страву 

необхідно привносити власне бачення, переосмисливши кулінарну традицію.  

Для досягнення мети також варто дотримуватись оптимального 

співвідношення «ціна – якість». Ці вимоги постійно впливають на прояв 

креативності у просуванні послуг ресторанних підприємств.  

На сьогодення, аналізуючи соціальні тенденції одним з головних кулінарних 

трендів виступає натуралізм –  приготування страв з доступних і недорогих 

інгредієнтів, завдяки  оновленню в різних формах і поєднаннях, призводячи до 

справжніх шедеврів. Пафос і неусвідомлений український «гламур» - вийшли з 

моди. Ресторани повинні бути з відмінною кухнею за зрозумілі гроші. З простих 

свіжих продуктів можна зробити симбіоз гарних смаків, зберігаючи при цьому 

страви вишуканими та корисними. Так, наприклад, дуже смачні салати з томатів, 

медом, інжиром і копченим беконом або з маринованого тунця в кленовому сиропі 

і бальзаміку або з копченої качиної грудки з грушею у вині. 

Проводячи експерименти з технологіями, можна скласти дійсно традиційні, 

збалансовані і зрозумілі рецепти у простих смакових поєднаннях, іноді домашні, 

особисто зібрані. 

Туристів та гостей завжди приваблюють делікатеси української кухні. 

Безперечно особливим попитом у іноземців  користується український борщ с 

пампушками, зокрема, на бульйоні з підкопченого гуся. Аромат у нього 

неймовірний, а рецепт, виявлений в кулінарній книзі початку минулого століття. 

А взагалі щодо їжі багато стереотипів. Один з них полягає в тому, що 

українська кухня  ̶ це борщ, вареники і сало. Насправді делікатесних страв 

величезна кількість [4]. 

З огляду на сьогоднішню тенденцію до спрощення і звільнення від 

великовагових епітетів «елітний», «гламурний», «пафосний» ресторанні заклади 

переходять до глобальної демократизації з новими меню за класичними рецептами, 

шеф-кухарами і оновленими інтер'єрами, просуваючи нову концепцію якісної кухні 

і хорошого сервісу без нав'язаних ярликів, прагненням гідної простоти і ясності. 

При цьому залишаються зовсім не захмарними в ціновій політиці і лояльні по 

відношенню до гостей. В той же час, багато ресторанів доводять свою готовність 

на високому рівні проводити протокольні заходи для найбільш шанованих гостей, 

прийоми і закриті звані вечері на преміум-рівні.  
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TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE RESTAURANT INDUSTRY 

 

We are in the middle of a tech revolution that has turned once imagined solutions 

into foodservice necessities, entirely transforming the restaurant business. 

From the cash register to the kitchen, technology is an integral part of how 

restaurants operate. Innovators are constantly coming up with new digital solutions to 

make running a restaurant easier, faster, and more profitable. This tech revolution has 

turned once imagined solutions into foodservice necessities, entirely transforming the 

restaurant business. 

Below are seven technologies that should be every brand's menu. 

1. Bluetooth temperature sensors 

It's no secret that HACCP (food safety) checklists are a pain. That's why many 

restaurants have started utilizing Bluetooth temperature monitoring systems to ensure 

their food and equipment are up to par. Using handheld probes and fixed sensors, 

restaurants can manually or automatically measure the temperatures of their key assets in 

as little as four seconds. Managers can program customized limits for each food and 

equipment and be alerted if any temperatures are beyond their acceptable threshold. These 

Bluetooth sensors can also wirelessly record temperature readings in a HACCP log so 

that employees do not have to. This prevents staff from falsifying daily reports and simply 

eliminates paper logs altogether. Wireless temperature systems ultimately take a 

proactive approach to food safety, helping restaurants to avoid product loss and most 

importantly protect customer safety. 

2. Optimized schedule makers/scheduling software 

Restaurateurs know all too well how difficult scheduling can be. Luckily, there is 

now software to help them get the job done. In just seconds, managers can generate and 

distribute a digital weekly schedule to all employees. Shift times and positions are 

optimized according to historical staffing patterns and forecasted sales levels to avoid 

over- or under-staffing. These schedules also account for employee availability, time off 

requests, and shift swaps– all which are done directly through the app. This technology 

is even capable of monitoring sales and staffing budgets to reduce overtime and ensure 

http://pink.ua/novaya-istoriya-s-novym-shefom-restoran-terrakota/
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profitability. In fact, restaurants using scheduling software have seen up to a 2 percent 

reduction in labor costs. Thanks to scheduling software, getting the right people in the 

right place at the right time just got a whole lot easier [3; 51]. 

3. Virtual reality onboarding 

VR and HR come together to create the newest trend for employee management: 

Virtual reality onboarding. Using a headset and customized software, new hires can 

engage in a truly unique experience, without the risks and cost of a normal training 

session. They can take a 360-degree tour of the facility, watch other employees in action, 

and test their skills in simulation games. With VR onboarding, trainees don't have to touch 

the food or even be in the restaurant to learn how to do their job. There is less pressure 

on them to avoid mistakes and managers have more time for their other responsibilities. 

First tested by Honeygrow, this technology is shown to prepare workers better and 

faster for their jobs. Restaurants utilizing this new technology can be assured that all 

employees receive the same training and are equally prepared to take on the daily 

operations of the restaurant. 

4. Digital inventory tracking 

The pen-and-paper method is a thing of the past now that digital inventory tracking 

has made its way into the restaurant business. Many restaurants are switching over to an 

electronic inventory system as it provides them better visibility of their main assets. 

Through a mobile device, restaurant employees are able to directly submit and view 

inventory counts for greater efficiency and accuracy. Managers can also set up 

customized counting schedules for each product in inventory. Having the flexibility to 

adjust frequency and timing allows them to keep a closer eye on high ticket items. Not 

only does this software keep track of actual product counts, but it also monitors theoretical 

inventory levels. Using recipe and POS data, this tracker can calculate how much 

inventory a restaurant should have on-hand based on the items sold. A comparison of the 

two counts can alert managers to discrepancies from over-portioning, waste, and theft so 

that they can be resolved immediately. 

5. Automated purchasing tool 

One of the biggest mistakes a restaurant can make is not having enough food to 

serve. Save yourself the headache and let an automated purchasing system do the work 

for you. Linked directly to your inventory system, this digital tool helps managers stay 

on top of stock by alerting them to low product levels. This technology suggests 

intelligent purchasing recommendations based on vendor product lead times, forecasted 

sales quantities, and custom par levels. Managers can also enable automatic orders to 

placed whenever inventory reaches a certain threshold. The entire purchasing process can 

be managed through the app– from approving suggested orders to verifying invoices and 

even comparing vendor bid prices. With so much going on in a restaurant, it helps to have 

a purchasing software to keep an eye on inventory [1]. 

6. Kiosks/tabletop tablets 

Say goodbye to cash registers and hello to kiosks, the newest in point-of-sale 

technology. You might have already seen a few of these free-standing screens at your 
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local restaurant chain, and if you did, you probably noticed the dramatic difference it 

made to the ordering process. At these kiosks, customers are able to browse the menu, 

create customized orders, and pay for their meal entirely on their own. This, along with 

suggestions for upsells and cross-sells, encourages diners to order more. Having kiosks 

to handle the transactions allows employees to focus their efforts on back-of-house 

operations and customer service, rather than having their efforts divided. There is talk of 

developing these devices further to incorporate recognition technology, which will allow 

the system to suggest orders and payment type according to a customer's visual and verbal 

signals. Until then, the current kiosks will continue to increase a restaurant's efficiency 

and profitability [2;3]. 

7. Digital table/reservation manager 

Long wait times are a major source of diner dissatisfaction at restaurants. Keep both 

your customers and hosts happy with a digital table manager. This software does 

everything from booking reservations directly with customers to suggesting optimal 

seating arrangements based on time and party size. Restaurants can also give customers 

accurate wait time estimates and notify them via text when a table is ready for a more 

pleasurable waiting experience. Waiters are also equipped with key information provided 

through the reservation and dining history such as favorite dishes and important dates like 

birthdays and anniversaries. The wait staff is also able to update customers on the status 

of their food at any point throughout the cooking process. A digital reservation manager 

is the secret to getting customers off on the right foot from the moment the step into the 

restaurant [1]. 

Over the years, technology has become the key ingredient for success in the modern 

food service industry. Simply having good food is not enough to keep a restaurant in 

business as it is the newest innovations that give restaurants the much-needed edge over 

the competition. Although these technologies come at a cost, the results that restaurants 

see in their business is well worth the investment. 
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ВИННЕ ВИРОБНИЦТВО В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

 

Зважаючи на тенденції активного розвитку світового ринку виноробної 

продукції, зростання споживання винa і посилення конкуренції з боку винних 

країн, питання виробництва, та процвітання даної галузі в Україні та в світі в цілому 

заслуговують на  особливу увагу. Виноградо-виноробна галузь і до теперішнього 

часу залишається недостатньо вивченою. Дослідження виробництва вина  є одним 

із найцікавіших завдань, адже людству завжди цікаве походження, виробництво та 

історія продуктів , котрі воно споживає. 

Аналізуючи наукові публікації  та спеціальну літературу ми визначили щодо 

дана галузь виробництва є доволі популярною. Вино завжди вважалося найкращим 

“асистентом” їжі, тому так славно поширилося в світі. 

Мета дослідження – розглянути, де зосереджено найпопулярніше  

виробництво вина в світі та проаналізувати виготовлення  вітчизняних вин в 

Україні. Також слід розглянути маловідомі, проте варті уваги регіони виноробства, 

якість вина яких не поступається відомим брендам.  

Виробництво винограду і виноградних вин зосереджено в країнах південної 

частини помірного і субтропічного клімату. Традиційно виноробство розвинене в 

басейнах Середземного, Чорного і Каспійського морів. Досить швидко зростає 

виробництво виноградних вин в США, країнах Латинської Америки (особливо в 

Аргентині і Чилі), в ПАР і Австралії. 

Щорічно в світі виготовляється близько 2 млн. 600 тис.  літрів виноградних 

вин. Безумовним лідером виноробства є зарубіжна Європа, на частку якої припадає 

близько 2/3 світового виробництва виноградних вин. Найбільшими виноробними 

країнами є: 

Італія (майже 57 млн. Гекалітрів); 

Франція (понад 50 млн. Гекалітрів); 

Іспанія (близько 30 млн. Гекалітрів). 

Цікаво, що тільки на ці три країни припадає 55% світового виробництва вина. 

У десятку найбільших виробників виноградних вин входять також США, 

Аргентина, Німеччина, ПАР, Австралія, Румунія і Чилі [1]. 

На сьогоднішній день виноробство в Україні поки не може пишатися такими 

прибутками, як інші напрями сільського господарства. Значні інвестиції в саджанці 

та обладнання, довгі строки окупності інвестицій, бюрократична процедура 

ліцензування виробництва — все це не сприяє розвитку виноробних регіонів. 
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Проте, все ж таки, на території нашої держави існують місцевості, у яких процвітає 

дана галузь. У першу чергу, це Причорномор’я, що включає в себе Херсонський, 

Одеський та Миколаївський регіони. Серед відомих виробників краю можна 

назвати Центр культури вина «Шабо», «Коблево», «Інкерман» тощо.  Ми вже 

звикли до тієї думки, що їхня продукція — це звичайні вина вітчизняного 

виробництва, що, на жаль, не володіють високою репутацією. Тому пропонуємо 

вам дещо нове, про що, можливо, дізнаєтесь вперше.  

1. Одеський «Колоніст» — достатньо відома серед місцевих виноробня, що 

розташована на одній широті з Бордо (Франція) та П’ємонтом  (Італія) – 45-та 

паралель. Їхній товар вже присутній на полицях українських супермаркетів.   

2. «Вина Гулієвих» — ще одна одеська сімейна виноробня, що працює з кінця 

90-х років та вирощує велику кількість міжнародних сортів винограду.   

3. У Херсонській області працює «Виноробне господарство Князя 

Трубецького». Вони виробляють вино вже більше 120 років. Засновники — великі 

поціновувачі своєї історії, що додає їхній продукції особливого шарму.  

4. «Господарство Бейкуша», що знаходиться у Миколаївській області, може 

похвалитися власною науково-дослідницькою  лабораторією, в яку власник 

перетворив свій будинок. Вони багато експериментують із сортами, аби підібрати 

найкращі для українського клімату. Виноробня теж поки мало відома, але має 

великі плани на майбутнє.  

Серед господарів у Закарпатській області, що вирішили ризикнути і почати 

власне виробництво, можна теж відзначити декількох.  Наприклад, вина 

торговельної марки «Котнар» знаходиться у вільному продажу вже досить давно. 

Та справа в тому, що їхній бізнес, як і багатьох інших, раніше був спрямований на 

виробництво солодких вин за низькою ціною. Але зараз вони повністю 

реформували свою модель виробництва, запросивши угорця у якості головного 

винороба.  

Нестандартним випадком є історія виноробного комплексу «Чизай», що 

знаходиться майже на кордоні з Угорщиною. Справа в тому, що раніше вони 

виробляли вино лише на експорт, та з часом почали поширювати свою продукцію 

і в Україні. Тобто, їх вина знані у США, Ізраїлі, країнах Євросоюзу, Австралії та 

Нігерії. У 2012 році компанія відкрила власний музей виноградарства та 

виноробства.  

На жаль, ми можемо вирощувати не всі сорти винограду через особливості 

клімату. Тобто ми здатні собі дозволити виготовляти вино, але маємо розуміти 

певні нюанси. Часто українське виноробне господарство називають ризикованим. 

Справа в тому, що виноград витримує лише до 20 градусів морозу, а більш низькі 

температури небезпечні для врожаю. У регіонах, придатних для зрощування 

винограду, часто буває за -20, а влітку трапляються й небажані тумани. Та власники 

рятуються завдяки сучасним агроприйомам.  Серед вирощуваних в Україні сортів 

можна похвалитися білими Шардоне, Рислінг, Трамінер, Піно Блан, Мюллер-

Тургау, Аліготе та червоними Мерло, Каберне Совіньйон, Піно-нуар, червоними 

https://bakertilly.ua/news/kolonist.com.ua/ru/
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Чорний Лікар та Одеський чорними  і білими Тельті курук, Сухоліманський сорт  

та Троянда Закарпаття.  Тому хоч вирощувати виноград в Україні непросто, 

отримувати якісну продукцію — реально. 

Останнім часом винна культура все більше популяризується. І ось декілька 

прикладів. 

Фестиваль «Kyiv Food&Wine Festival» — це винно-гастрономічна подія, що 

проходить у Києві та спрямована на те, щоб підвищити винну культуру українців 

та розвиток виноробної галузі. Тут представлена не лише продукція великих 

винних компаній, але й авторських виноробних господарств. Також там є відділ, 

що пропонує певний лекторій, де виступають відомі сомельє, експерти та 

винороби. Такі лекції дуже важливі для підвищення культури у цій галузі  

українців. Детальніше про цю подію можна дізнатися тут.  

У іншому куточку України напередодні старого Нового року відбувається ще 

одна подія — мукачівський щорічний фестиваль «Червоне вино». Відбувається ця 

подія ще з 1996 року. Фестиваль має власне журі, що визначає переможців серед 

виробників червоного, білого та десертного вина [1]. 

Загалом, науковці та фахівці добре оцінюють майбутнє українського 

виноробства. Кількість виробників постійно збільшується. Це, у свою чергу, 

означає, що присутня здорова конкуренція, яка сприятиме подальшому розвитку 

галузі. Якщо й надалі якість, асортимент та кількість будуть покращуватися та 

збільшуватися, то галузь виробництва українського вина стане більш, ніж 

успішною.  

Але справа не тільки у збільшенні об’ємів виробництва та підвищенні якості 

українського вина, а в тому, що останнім часом винна культура все більше 

популяризується. Вище перелічені  події і зусилля поки що невідомих, але 

талановитих виноробів та господарів, дають надію на те, що ми зможемо 

конкурувати на світовому ринку вина. У нас є всі можливості для того, аби 

створити якісний автохтонний продукт, що буде вирізнятися особливим смаком та 

добрими традиціями. Та для цього нам потрібен певний період, терпіння та 

наполегливість. Адже будь-яка справа, як і хороше вино, має бути перевірена та 

витримана часом. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В МЕНЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ПО ТИПУ КАВ’ЯРЕНЬ 

 

Останнім часом в Україні почали розвиватися вже звичні для країн західного 

світу напрямки та тенденції у малому та середньому бізнесі. В першу чергу, це 

стосується великих міст та мегаполісів – місць з відносно сприятливим бізнес-

кліматом та менш консервативним типом споживачів. Варто відзначити розвиток 

закладів вуличної їжі, веганських ресторанів, магазинів органічної їжі та звичайно 

ж, кав’ярень, які стали популярною і невід’ємною частиною міської 

інфраструктури закладів харчування й проведення вільного часу. 

Існує 3 хвилі розвитку в кавовій індустрії [1]. Відповідно до різних етапів 

розвитку меню закладів суттєво різнилось і відзначалось певними особливостями, 

притаманними більшості кав’ярень: 

• Кав’ярні першої хвилі пропонували у меню розчинну каву; 

• Для кав’ярень другої хвилі характерним було включення до меню напоїв, 

що різнились технологією обсмаження кавових зерен, а також популяризація 

культури проведення часу у кав’ярнях. 

• Меню третьої хвилі відзначається широким асортиментом кавових напоїв 

та наявністю досвідченого баристи, який може з легкістю підібрати необхідні 

складові напою, з урахуванням побажань клієнта. Характерним для кав’ярень 

третьої хвилі є індивідуалізований підхід до споживача.    

Однак, кав’ярні також, прагнучи вирізнятись серед однорідних закладів, 

мають характерні відмінності, в тому числі, і у меню. Актуальним питанням для 

ресторатора є виявлення загальних характеристик діючих кав’ярень, невдалих 

концептуальних рішень меню, а також виграшних пропозицій.  

У зв’язку з цим метою роботи стало дослідження трансформації меню у 

спеціальних закладах. Досягненню поставленої мети сприятиме пошук відповідей 

на ключові питання, які є основоположними завданнями дослідження:  
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15) Виявлення та дослідження змін у меню кав’ярень. 

16) Класифікація визначальних особливостей меню кав’ярень. 

Об’єктами дослідження були кав’ярні, котрі трансформували своє меню. 

Предметом дослідження виступала трансформація меню в спеціалізованих 

закладах по типу кав’ярень. 

Обраними методами дослідження були метааналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз меню ЗРГ, системний підхід при 

встановленні закономірностей, виявленні ключових особливостей та 

формулюванні висновків дослідження.   

З метою виявлення та дослідження трансформації у меню кав’ярень було 

встановлено такі особливості [2 – 4]: 

1) Цільове орієнтування на відвідувача. Аби утримувати цільову аудиторію 

необхідно виявити її вподобання, з огляду на інтереси та смаки, час активності 

гостя, цінову категорію тощо, та намагатися задовольнити їх. Так, наприклад, якщо 

переважна більшість аудиторії складають молоді люди покоління «Z», то їм 

доцільно буде запропонувати фільтр-каву чи каву на альтернативному молоці, що 

не буде прийнято представниками покоління «У». 

2) Різноманітність розміру тари, топінгів, кавових зерен, тощо. З одного 

боку, меню кав’ярень переважно є простим та читабельним, але водночас і 

різноманітним. Для однієї і тієї ж позиції зазвичай пропонують на вибір кілька 

об’ємних розмірів тари, наприклад лате в об’ємі 250 мл і 350 мл або 500мл. 

Різноманітність стосується також молока, у  якості додаткових компонентів, адже 

серед відвідувачів зараз багато веганів та з несприйнятливістю до лактози. 

Зважаючи на усвідомлення потреби споживача у наявності альтернативного 

молока завищена ціна такої кави не буде відлякувати споживача. З іншого боку 

вживання альтернативного молока у кавових напоях може зацікавити і решту 

відвідувачів через сприяняття цього руху як такий собі «хайп».  

3) Ціни. Загалом більшість кав’ярень мають приблизно однакові ціни,  

обумовлені собівартістю виготовлення продукту та цінами, які встановлюють 

конкуренти.  

4) Унікальність меню. Усі бізнес-коучі без виключення рекомендують робити 

власне меню унікальним та виділятися серед інших.  Раніше, буквально кілька 

років тому, кав’ярні почали масово використовувати різноманітні топінги для 

приваблення відвідувачів, зовсім скоро відсутність топінгів у кав’ярні сприймалась 

уже як невідповідність. Зараз же споживачі стали більше цінувати саме природний 

смак кави і, навпаки, відмовились від використання підсолоджувачів, зокрема 

топінгів та цукру. Перехідний період відзначався появою тренду на коричневий 

неочищений цукор, замість рафінованого.   

5) Оновлення меню. Бізнес-консультанти масово рекомендувати ставити у 

меню  новинку щотижня. Ще рік тому хайпом серед відвідувачів було скуштувати 

лавандову каву, каву з коноплями, з чіа або матчею. І, зрозуміло, кав’ярні масово 
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підхопили цей тренд. Сучасні ж меню стають все коротшими і не містять у меню 

більш ніж 30 позицій і, зазвичай, є статичними.   

6) Слідкувати за трендами. Трендом 2021 року є дотримування принципів 

здорового корисного харчування. Серед асортименту страв, що мають 

супроводжувати кавові напої, є різноманітні суперфуди, а також спеціалізована 

продукція для певних категорій відвідувачів (безглютенова, безлактозна, 

гіпоалергенна тощо). 

7) Вибір формату. Street-food став як ніколи раніше актуальним та 

запитуваним бізнесом в період пандемії. Відтак, кав’ярні з можливістю посадки у 

приміщенні стали вперше збитковими, як і острівки coffee-points у ТРЦ.  

Отже, меню трансформується в залежності від того, чи є попит на нього. 

Слідкувати за трендами дуже важливо, адже це впливає на рентабельність закладу 

та виділення з-поміж інших закладів. Аналізуючи зміни у визначальних 

характеристиках кав’ярень можна зробити висновок, що вподобання відвідувачів 

змінюються від потреби у великій різноманітності (велика кількість позицій у 

меню, включаючи лавандову, конопляну, матча-каву тщо) до прагнення до 

мінімалізму (коротке меню, класичні рецепти), від прагнення створити ефект WOW 

за будь-яку ціну (кавові коктейль-десерти з печивом, кремом, топінгами, цукерками 

у складі, наприклад) до насолоджування моментом (чиста кава без цукру, 

підсолоджувачів, барвників). Від так, циклічними є потреби відвідувачі, які мають 

відчувати і задовольняти власники кав’ярень.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ ГОТЕЛЬНИЙ ТА 

РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС 

Час, коли похід в ресторан не був ніяк пов’язаний з технологіями, минув. Те, 

що раніше здавалося новаторством, наприклад онлайн-замовлення піци з 

доставкою або безкоштовний Wi-Fi в закладі, тепер стало сервісом за 

замовчуванням. Доцільно розглянути те, як технології та інновації змінили 

ресторанний ринок, які сервіси вже доступні і широко розповсюджені, а які не 

прижилися. 

За результатами досліджень ресторанного ринку, озвучених на одній з 

експертних сесій NRA Show: 

для 71% відвідувачів закладів важлива можливість замовити їжу на виніс; 

52% гостей чекають в ресторані безкоштовний Wi-Fi; 

47% людей розраховують, що в закладі можна зробити попереднє замовлення 

по телефону; 

78% мілленіалів шукають меню закладу в інтернеті; 

32% мілленіалів вже платять через Apple Pay і Google Pay. 

Все це говорить про те, що зараз вже недостатньо просто відповідати 

стандартним критеріям ресторану: гарантувати тільки чистоту, якість продукту і 

обслуговування. 

Люди вибирають технологічність і шукають місце, яке може задовольнити цей 

запит. Це стає все більш характерно і для нашого ринку. 

Автоматизація та діджиталізація. Щороку кількість працездатного 

населення в Україні зменшується, через трудову міграцію в найближчі європейські 

країни. Ринок потенційних співробітників HoReCa стає все менше, а збільшувати 

витрати на зарплатний фонд ніхто не хоче. Пошуки і утримання персоналу стали 

однією з основних проблем на ринку сфери послуг. 

Через це в світі почав розвиватися тренд автоматизації – все більше отельєрів 

та рестораторів замислюються про інтеграцію технологій для оптимізації 

швидкості обслуговування та економії на оплаті праці. За даними Національної 

ресторанної асоціації США близько 41% закладів фаст фуду в США планують в 

2021 році використовувати планшети, десктопні системи замовлень, кіоски 

самообслуговування і автоматизовані програми для ресторанів. 

Але якщо на Заході автоматизація – це перш за все підвищення швидкості і 

якості обслуговування гостей, то у наших рестораторів ці цілі поки не основні. 

Власники закладів впроваджують технології насамперед, щоб працювати за 

законом, наприклад, відправляти фіскальні чеки в податкову, і боротися з 

крадіжками. Детальний облік складу, інвентаризація, докладні технологічні карти 

дають можливість краще контролювати робочі процеси в закладі. 
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Доставка та їжа на виніс. Культура доставки їжі і онлайн-замовлення 

розвивається неймовірно швидкими темпами. Додатки Delivery.com, Raketa, Glovo 

– одні з найпопулярніших додатків доставки їжі в світі. Крім доставки з звичайних 

закладів, зростає число замовлень з «віртуальних» ресторанів, які не приймають 

офлайн-гостей і готують виключно для доставки. Одна з нових ідей на ринку – 

«хаби» для віртуальних закладів: кухні різних ресторанів під одним дахом, між 

якими курсують автономні автомобілі, які забирають замовлення і розвозять їх 

клієнтам. Це здешевлює витрати закладів та робить доставку більш доступною для 

відвідувачів. 

Зростання числа споживачів і онлайн-замовлень. Згідно з останнім 

дослідженням ResearchAndMarkets обсяг світового ринку доставки громадського 

харчування онлайн в 2019 році склав $ 84,6 млрд. За прогнозами аналітиків, активне 

зростання продовжиться і в майбутньому – в середньому на 9,8% – до 2026 року. В 

Україні сегмент доставки також показує активне зростання: за останні 5 років 

ринок виріс на 35%. 

Різноманітність каналів і способів доставки. Мілленіали і покоління Z – це 

пріоритетні аудиторії для служб доставки. Саме вони, в порівнянні з іншими 

поколіннями, витрачають велику частку свого бюджету на замовлення готової їжі. 

Вони ж і висувають найвищі вимоги: миттєва доставка, індивідуальний підхід і 

трекінг процесу доставки. 

Щоб відповідати запитам своїх гостей, сервіси доставки впроваджують нові 

технології і максимально спрощують механізм замовлення. Замовити можна в 

соціальних мережах, за допомогою віртуальних помічників і з навігаційної системи 

автомобіля. 

Наприклад в США піцу з Pizza Hut можна замовити і оплатити прямо з 

цифрового меню машини, а з Domino’s Pizza – просто ретвітнути емодзі піци. У тій 

же Pizza Hut випустили цифрове меню, яке визначає фокусування очей клієнта і 

пропонує найкращі інгредієнти для піци з 4896 можливих комбінацій всього за 2,5 

секунди. 

Інтеграція з ресторанним ПО.  

Сервіси доставки встановлюють в закладах свої власні планшети – саме на них 

ресторани отримують повідомлення про замовлення. Однак, офіціанти змушені 

вручну «перебивати» ці замовлення в систему обліку ресторану. У деяких закладів 

в США може стояти до 5-6 планшетів різних служб доставки. Така подвійна робота 

сильно затягує процес обслуговування. 

У 2019 році провідні платформи доставки, нарешті, почали вирішувати цю 

«біль» рестораторів – GrubHub оголосила про інтеграцію з п’ятьма популярними 

системами обліку закладів, а UberEats вирішила придбати систему онлайн-

бронювання orderTalk, щоб використовувати їх досвід інтеграції з касами. 

Інтеграція ПО дозволить автоматично відправляти замовлення на доставку в 

систему обліку закладу і отримувати всі операційні дані з усіх каналів продажів в 

одному місці. 
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Роботизація в ресторанах. Чомусь багато хто вважає, що роботи – це поки ще 

далеке майбутнє. Насправді це не зовсім так. Зараз роботів ділять на: 

front of the house – працюють з гостями; 

back of the house – закривають завдання на кухні. 

Прикладів другого типу поки більше: роботизовані руки, які смажать бургери 

(Miso Robotics), або автомати, які готують салати to go (Spyce). Такі технології 

дозволяють досягти однакової якості продукту в закладах. Роботи для 

обслуговування в залі поки що використовуються рідше і виглядають дуже дивно. 

Одна з останніх новинок, яку презентували в останньому NRA Show в Чикаго, – 

робот Penny 2 (Bear Robotics). Він вміє рухатися по вузьких коридорах, 

орієнтуватися в натовпі, доставляти їжу і забирати брудний посуд. У новій моделі 

з’явився планшет, за допомогою якого можна приймати замовлення і спілкуватися 

з гостем. 

Роботизацію розглядають як один з найефективніших методів вирішення 

проблеми персоналу в майбутньому. Мова йде не про заміну людей ШІ, а скоріше 

про оптимізацію процесів у роботі співробітників. 

Проте вже зараз багато закладів працюють з хмарними системами обліку, 

офіціанти використовують смартфон або планшет замість блокнота з олівцем, а на 

кухнях стоять екрани із замовленнями. 

QR-код на чеку гостя. Все більше готелів й ресторанів використовують цю 

технологію, щоб гість міг оплатити замовлення за допомогою смартфона. Досить 

попросити в офіціанта рахунок і відсканувати QR-код через мобільний додаток, 

після чого сума автоматично спишеться з карти. Весь процес займає всього кілька 

кліків – не потрібно просити принести термінал і чекати. А сканер QR-коду є в 

кожному смартфоні з камерою. 

Сам QR-код може містити різну інформацію: меню, умови доставки, історію 

ресторану або дані персональних карт лояльності. За допомогою коду також можна 

створити замітку в календарі з акцією або заходом, який буде в закладі, або можна 

просто перенаправити відвідувача на сторінку відгуків. 

Розпізнавання облич. Кіоски самообслуговування можуть бути і розумними 

(завдяки ШІ): визначати гостя по обличчю, пропонувати йому повторити 

попереднє замовлення, а потім автоматично списувати гроші з картки. Наприклад, 

в  мережі Cali Burger – Face ID вже працює в експериментальному режимі. 

«Від фермера – до столу». Гості, які все частіше замислюються про здоровий 

спосіб життя, хочуть отримувати якісні місцеві продукти і знати, де і як вони були 

вирощені, яким чином транспортувалися і як все це впливає на навколишнє 

середовище. На тлі таких змін в споживчій поведінці з’являються маркетплейси, 

що з’єднують фермерів і ресторани з географічною прив’язкою. Це, наприклад, такі 

сервіси, як Podfoods. 

Чат-боти для попереднього замовлення або бронювання столиків. 

Технологія, яку звеличували до небес, але яка поки не дуже зарекомендувала 

себе на практиці.,. Так, це виглядає цікаво і технологічно, але при цьому нею 
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користуються дуже рідко, не дивлячись на те що самі месенджери вже щільно 

зайняли свої позиції в побуті. У нас дуже мало закладів, в яких було б постійно 

зайняті столики, куди дійсно важко потрапити. Тому такі затребувані в США 

сервіси, як бронь столиків і управління чергою в закладі, коли гості отримують 

повідомлення на телефон, як тільки підійшла їхня черга, у нас практично не 

працюють. 
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ПОСЛУГИ З ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ В ЗРГ ДО КАРАНТИНУ ТА В 

НАСЛІДОК ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

 

Кейтерінг до карантину одна із найяскравіших, багатогранних та динамічних 

галузей ресторанного господарства, яка являє собою високоприбутковий та 

перспективний вид діяльності для готелів та ресторанів, що планують 

організовувати послуги постійно, а не періодично з метою долучити додатковий 

дохід для закладу. 

Перед початком карантину бізнес з доставками в ЗРГ не був такий розвинений, 

актуальний та вимогливий . Люди самостійно приходили до закладу, робили 

замовлення, очікували його приготування, за бажанням їжу могли взяти с собою. 

Але був єдиний вид доставки – це доставка власними силами за допомогою 

штатних працівників, власних кур’єрів. 

Спалах пандемії COVID-19 спричинив падіння світової економіки, обсягів 

торгівлі та цін на товари. Заклади зазнали суттєвих трансформацій з метою 

виживання в умовах карантину. Завдяки цим трансформаціям, більшість закладів 

втрималась на ринку, було запроваджено нові та удосконаленоіснуючі послуги: 

https://thehill.com/business-a-lobbying/488110-restaurant-industry-reeling-under
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«Доставка їжі» та «Їжа на виніс» [1-3]. В результаті запровадження карантинних 

умов, актуальність доставок стала як ніколи раніше актуальним питанням.  

У зв’язку з цим метою роботи стало аналіз особливостей діяльності різих 

видів доставок до карантину та внаслідок його запровадження. Досягненню 

поставленої мети сприятиме пошук відповідей на ключові питання, які є 

основоположними завданнями дослідження:  

1) Які були послуги доставки продукції в ЗРГ до карантину. 

2) Виявлення та дослідження змін, яких зазнала послуга внаслідок 

запровадження карантину;  

Об’єктами дослідження були ЗРГ, які переорієнтували свою роботу на 

служби доставки, які з ними співпрацюють. Предметом дослідження сучасні 

методи доставки до карантину та внаслідок його запровадження. 

Обраними методами дослідження були мета аналіз даних інформаційних 

джерел, комплексний порівняльний аналіз ЗРГ та служб доставки, системний 

підхід при встановленні закономірностей, виявленні ключових особливостей та 

формулюванні висновків дослідження.  

Під час роботи бажано звести до мінімуму контакти між працівниками закладу 

та його відвідувачами. Тому кількість працюючих зменшилась. Меню під час 

карантину стало набагато менше, деякі продукти швидко остигають та під час 

перевезення втрачають свій привабливий вигляд. Під час запровадження карантину 

з’явилось багато обмежень, тому багато  закладів ресторанного господарства були 

змушені співпрацювати з такими видами доставок: Glovo, Uber Eats, Raketa, 

Menu.ua. тощо [1-3]. Однак слід враховувати, що такий формат може передбачати 

оплату 25—30% від вартості замовлення. Актуальність доставок зросла неймовірно 

різко та швидко. Щоб зберегти свою актуальність або зацікавити нових клієнтів, 

заклади ресторанного господарства повинні постійно виділятися, робити рекламу. 

Новим або постійним клієнтам  пропонувати доставку замовлень за рахунок кафе-

ресторану, бонуси або промокоди. Можливо, доведеться цілком переглянути меню 

і обмежитись вузьким асортиментом найбільш популярної та зручної для 

транспортування продукції.  

Отже, до карантину дуже мало людей користувалися та цікавилися  

доставками. Зараз послуга доставки – це затребувана, зручна щодо корпоративних 

заходів послуга. Внаслідок запровадження карантину актуальність доставок 

неймовірно швидко зросла, та стала значно популярнішою в усьому світі, ніж коли-

небудь раніше. Асортимент їжі в меню скоротився до мінімуму, що є не дуже добре 

для ЗРГ. Але якщо постійно розвивати свій бізнес та розширювати меню, буде 

багато охочих замовити собі їжу. 
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КЕЙТЕРІНГ. ТОНКОЩІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ НА ІВЕНТАХ 

 

Скільки може з'їсти і випити один чоловік на заході? Яку іжу будуть точно 

істи? Що підійде для цієї зустрічі? При організації великих заходів виникає потреба 

підключати до роботи кейтеринг, а щоб івент пройшов успішно – знадобиться 

організованість та злагодженна робота між компанією яка отрганізовує захід і 

замовляє кейтеринг та безпосередньо самого кейтеренгу.  

Успіх заходу багато в чому залежить від того, наскільки правильно воно 

підготовлено та продумано, Здається очевидним, але до цього питання варто 

підходити критично. Сформулювати мету максимально конкретно: ви хочете 

донести знання до учасників, віддячити партнерів, зібрати гроші на проект або 

доставити гостям естетичне задоволення? Від відповіді буде залежати формат 

заходу: концепція, час проведення і тривалість, ролі в команді, оформлення залу, 

їжа і звук. Головне, щоб формат сприяв досягненню мети заходу. 

При організації харчування кейтеринговій компанії важливо не помилитися в 

розрахунках кількості їжі та напоїв на людину, місткості передбачуваного 

майданчика, необхідної кількості персоналу. Це не все, але це основні показники, 

за якими команда готується до івенту.  

Головний фактор провалу – неузгодженість дій. Менеджер, який взаємодіє з 

кейтерингом, може пообіцяти одне, а менеджер на майданчику - виконати інше, 

тому всі побажання, в тому числі дрібні і, на перший погляд, незначні потрібно 

прописувати. Ну і, звичайно, не варто працювати без ТЗ. А на самому майданчику 

бажано, щоб була відповідальна особа, яка координує всі комунікації з 

підрядником і замовником. 

Здається очевидним, але до цього питання варто підходити критично. 

Сформулюйте мету максимально конкретно: ви хочете донести знання до 

учасників, віддячити партнерів, зібрати гроші на проект або доставити гостям 

https://bzh.life/ua/gorod/eto-ne-vremennyi-krizis-a-novaya-realnost-kak-kievskie-restorany-zhivut-v-usloviyah-karantina
https://bzh.life/ua/gorod/eto-ne-vremennyi-krizis-a-novaya-realnost-kak-kievskie-restorany-zhivut-v-usloviyah-karantina
https://news.dtkt.ua/state/entrepreneurship/61382
http://vobu.ua/ukr/analytics/consultations/item/oblik-dostavky-zamovlen-iz-restoraniv-i-kafe
http://vobu.ua/ukr/analytics/consultations/item/oblik-dostavky-zamovlen-iz-restoraniv-i-kafe
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естетичне задоволення? Від відповіді буде залежати формат заходу: концепція, час 

проведення і тривалість, ролі в команді, оформлення залу, їжа і звук. 

Організація заходу - непросте завдання, але можна виділити декілька єтапів: 

1. Визначте цілі і формат; 

2. Приділіть увагу плануванню; 

3. Складіть бюджет з урахуванням непередбачених ситуацій; 

4. Детальний розбір кожного етапу; 

5. Перевірка локації і продуманий план «Б»; 

6. Розподілення зон відповідальності; 

7. Приділення уваги сервісу; 

9. Фінальна перевірка за добу до заходу; 

10. Попросіть зворотний зв'язок;  

Отже, можна сказати, що головним в плануванні івенту – є стійка 

коммунікація та зв'язок між організатором заходу та найманим кейтерингом. Якщо 

продуманий кожен крок – івент пройде успішно. 
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DIGITALIZATION OF PROCESSES OF HOTEL ENTERPRISES WITH 

THE HELP OF THE INNOVATIVE PROGRAM «HOTEL SCHEDULE» 

 

The impact of information technology on hotel management is huge, as it is directly 

related to improving the efficiency of each manager individually and the hotel as a 

whole.  They directly affect the competitiveness of today's market. 

The information and technological revolution has changed the nature and methods 

of doing business.  Using the possibilities of technical exchange today makes it easier and 

faster to create and sell service packages to consumers, solve problems of financial and 

operational management, marketing planning, increase competitiveness and sales. 

For fast and error-free control of operations of full analysis of the existing situation, 

speed and completeness of guest service in the front office, ie to ensure high economic 

efficiency and high quality of services, the introduction of automated control information 

systems becomes inevitable and indispensable. 

The spread of the infectious disease COVID-19 and quarantine conditions have 

significantly affected and continue to negatively affect the tourism and hotel 

business.  Hotel establishments faced new problems: lack of guests, closures, falling 

incomes, security of staff and guests [1]. 

According to the UN, during the pandemic in the first half of 2020, the flow of 

tourists in the world decreased by 65%, due to which the industry lost five times more 

profits than during the financial crisis of 2009.  According to the study, a total of 

approximately 440 million international trips did not take place, as a result of which the 

world tourism industry lost 460 billion dollars [2]. 

Therefore, due to the influence of quarantine restrictions, and, as a consequence, 

taking into account the tendency to reduce human-human contacts, the digitalization of 

most processes is more relevant than ever. 

The aim of the work was to study the improvement of customer service through the 

implementation of an innovative program "Hotel Schedule" through process 

automation.  Achieving this goal will contribute to the precise establishment of the goal, 

development of the plan and its activities. 

To achieve this goal, the following tasks were solved:  

1. acquaintance with the program "Hotel schedule"; 

2. study of the processes of this program; 
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3. analysis of improving customer service through the program "Hotel 

schedule". 

The object of research is the innovative program "Hotel schedule". 

The subject of the study is the digitalization of the processes of hotel enterprises 

through the program "Hotel schedule". 

1.Аcquaintance with the program "Hotel schedule" 

 "Hotel schedule" comes from the words "hotel" and "schedule", because the 

program is a specific schedule of work in the hotel. 

 The program is a menu that contains sections of services available in a particular 

hotel (that is restaurant, bar, pool, SPA, gym and others). 

The convenience of this program is that there will be written all the available hotel 

services (gym, spa treatments, doctor's visits, children's room, restaurant, dining room, 

bar, cafe, pool, cinema, etc.).  For example, with this program you can see when the pool 

opens and when the restaurant closes, if the hotel has a cinema, the program will tell you 

when the session starts and which movie will be broadcast. 

2. Key features of the functionality: 

1. Thanks to the program, the phone will receive information messages (if the 

cinema, pool, etc. do not work due to technical conditions) 

2. Each user of the program can turn on the reminder function (about the 

beginning of certain actions), ie for a certain time before the session in the cinema (if 

available at the hotel) or before the massage session in the spa, the phone will receive a 

message from the program with an event reminder. 

3.  Display of the occupancy of institutions during the day is proposed to be 

submitted in the form of graphs for clarity on the basis of data obtained from the general 

database of the hotel. 

4. The functionality of the program will take into account the waiting time for 

the service and travel time, for example from the spa to the gym. 

5. In addition, based on the analysis of personal data filled in by the visitor, his 

profile must first reflect those proposals (spa or gym, horseback riding or a visit to the 

doctor or something else) that will be of interest primarily to the visitor - the profile 

owner. 

6. When you go to each tab of each individual service, you can watch videos in 

an accelerated mode as the room is cleaned. 

7. The functionality of the program provides the opportunity to switch to 

medical services where you can make an appointment with any doctor of private clinics 

nearby. 

3. Analysis of improving customer service through the program "Hotel schedule" 

  As a result of the implementation of the innovative program "Hotel schedule" the 

risk of influence of the "human factor" and human-human contact is reduced.  

Also, with the introduction of the program, staff will be partially reduced, as their 

functions for booking, cancellation, change of time, adjustment of conditions will be 

transferred to the proposed program. 
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The program will also promote the hotel product, as it will be available in the App-

store and Play-market for all users. 

Analyzing the data, we can conclude that the digitization of most processes is 

necessary because it is unknown how long the pandemic caused by the spread of COVID-

19 will last, and the operation of hospitality requires the installation and automation of 

most business processes and work in general. 

Also in the face of fierce competition, hotels are forced to look for new ways to 

increase the attractiveness and accessibility of their services.  Underestimation of 

innovative management in the activities of hotel enterprises leads to a decrease in their 

level of competitiveness, violation of the principles and methods of management, 

reducing the quality of hotel services.  Innovations act as an incentive for further 

development of the hotel business, allow companies not only to occupy leading positions 

in their market segments, but also to meet global standards of hotel services. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Однією з провідних проблем для вітчизняних підприємств готельно-

ресторанного господарства в умовах соціально-економічної нестабільності є пошук 

сучасних засобів організації управління, які забезпечували б посилення їхньої 

позиції на ринку готельно-ресторанних послуг. Для забезпечення ефективного 

функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу виникає необхідність 

наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, які кореспондуються із передовим 

світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів. 

Вибір стратегії – це одне з провідних питань в управлінні. Якщо, цілі 

організації визначають те, до чого прагне організація, що вона хоче отримати в 

результаті своєї діяльності, то стратегія дає відповідь на питання, яким способом, 
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за допомогою яких дій організація зуміє досягти своїх цілей в умовах мінливого і 

конкурентного оточення [1]. 

Історія розвитку стратегічного планування та управління в нашій країні лише 

зароджується, але для його успішного становлення є всі передумови. Реалізація 

стратегічного плану передбачає низку заходів щодо досягнення поставленої мети. 

Необхідність оцінки результатів зумовлена потребою у прогнозуванні та складанні 

стратегічного плану на наступний період, а також виправленні та усуненні 

допущених недоліків. 

Механізм планування діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства включає: принципи планування; визначення пріоритетних цілей; 

забезпечення взаємозв’язку між показниками; урахування факторів та кон’юнктури 

розвитку ринку готельних послуг; вибір оптимального варіанту розвитку; контроль 

за здійсненням планів. 

Стратегічне планування в готельно-ресторанних підприємствах покликано 

забезпечувати економічне зростання в умовах невизначеності соціально-

економічного розвитку готельного комплексу, значних інноваційних змін, 

розширювати горизонти передбачення і створювати можливість своєчасної реакції 

готельно-ресторанного підприємства на зміни, що відбуваються у зовнішньому 

середовищі [3]. 

Суть організації стратегічного менеджменту на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу полягає в створенні необхідних умов для стратегічного 

управління, планування, реалізації планів та контролю за їх виконанням. 

Стратегічне управління являє собою діяльність, спрямовану на визначення сфери 

діяльності й досягнення довготермінових цілей в постійно змінних умовах 

навколишнього середовища. 

Особливості розробки стратегії управління підприємствами готельно-

ресторанного господарства пов’язані з урахуванням таких положень: 

1. Підприємства готельно-ресторанного господарства є складними соціально-

економічними системами, які характеризуються низкою особливостей: 

– задоволення якісними основними і додатковими послугами внутрішніх і 

міжнародних споживачів; 

– наявність певних ресурсів та їх перетворення в основні і додаткові послуги; 

– порівняння витрат на виробництво і використання основних і додаткових 

послуг із результатами діяльності; 

– складність внутрішнього середовища (велика кількість елементів); 

– багатокритерійність завдань управління; 

– велика динамічність процесів; 

– неможливість формалізації багатьох завдань управління; 

– обов’язковість розвитку та змінність критеріїв розвитку. 

2. Підприємства – це відкриті (дифузні) системи, які є досить чутливими до дії 

факторів зовнішнього середовища. Тому ефективність їх функціонування значною 

мірою визначатиметься швидким реагуванням на зміни зовнішнього середовища. 
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3. Стратегії, які використовують підприємства готельного господарства, 

здебільшого є нетрадиційними, тому немає універсальних рішень. 

Комплексне стратегічне управління підприємства готельно-ресторанного 

господарства передбачає управління виробництвом та реалізацією послуг готелю 

чи ресторану, при правильній діагностиці потреб і можливостей ринку та 

максимально ефективному використанні усіх наявних ресурсів, з врахуванням усіх 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, забезпечення 

конкурентоспроможності та ефективної роботи підприємства готельно-

ресторанного господарства на даний час і в майбутньому. На рисунку 1 

запропонована модель стратегічного управління підприємством готельно-

ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель стратегічного управління підприємством готельно-

ресторанного господарства 

 

При формуванні стратегії в умовах високо динамічної економіки, нечіткої, 

неповної інформації, що швидко застаріває, повинні бути здійснені наступні види 

дій: – моделювання майбутнього, формування цілей, їх ідентифікація; – аналіз 

конкурентного середовища; формулювання корпоративної стратегії, формування 

ділових стратегій; – оцінка сильних сторін підприємства з позицій 

макроекономічних індикаторів, оцінка загроз з боку зміни зовнішнього середовища 

і поведінки конкурентів, динаміка параметрів внутрішнього середовища 

підприємства; – ідентифікація і оцінка вузлових проблем і ризиків; – реалізація 

стратегії: стратегічний проект, адаптація підприємства до стратегії, впровадження 

стратегії, контроль і моніторинг процесу [2]. 

Однією з основних проблем в діяльності готелів і ресторанів є неефективне 

стратегічне планування. Це обумовлено низкою проблем, таких як неадаптовані 

методи, що використовуються в закордонній практиці, відсутність завдань та цілей 

при стратегічному плануванні, не достатній контроль за розробкою і виконанням 

стратегічних планів, недостатністю висококваліфікованих фахівців з стратегічного 

Аналіз, оцінка та прогноз стану та розвитку ринку готельно-ресторанних послуг 

Формування стратегії і тактики ринкової поведінки підприємства 

Політика цін Реклама Реалізація 

Стратегічне управління підприємством готельно-ресторанного господарства 
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планування в штаті готельних та ресторанних підприємств, кризовий стан 

економіки країни. Подолання вказаних проблем дозволить покращити стратегічне 

планування роботи готелів та ресторанів, що в свою чергу, буде сприяти 

підвищенню конкурентоспроможності цих підприємств і зміцненню їх позицій на 

ринку готельн0-ресторанних послуг. 

Отже, підприємства, які володіють стратегією і запроваджують стратегічне 

управління та планування, завжди мають можливість поводитись послідовно і 

системно у своєму бізнесі, зокрема та в ринковому динамічному конкурентному 

середовищі в цілому, що збільшує імовірність досягнення ними поставленої мети. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Готельний бізнес є одним з важливих елементів сфери послуг, що виконує 

функції із забезпечення громадян країни й іноземних гостей житлом, харчуванням, 

а також різними додатковими послугами. Готельна сфера як складова і 

основоположна частина галузі туризму в сучасних умовах є сектором світової 

економіки, який динамічно розвивається, і ефективним джерелом валютних 

надходжень. В економічній літературі готельний бізнес розглядається стосовно 

послуг, готельного господарства як складовий елемент туризму і як вид 

економічної діяльності. Порівнюючи поняття «готельна індустрія» і «готельне 

господарство», слід зазначити, що в першому понятті акцент робиться на послугах 

(послугах гостинності), а друге поняття характеризує матеріально-технічну базу 

для надання цих послуг [4]. 
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Готельне господарство є однією з складових туристської індустрії. 

Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших 

місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та 

відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А 

отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні 

грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає 

невід’ємною складовою світового готельного господарства. 

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому 

визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у 

готельному номері. 

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – 

потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому 

максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій. 

Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона 

відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та 

відповідно, росту життєвого рівня населення. 

Розвиток готельного бізнесу забезпечується набором ефективних стратегічних 

і тактичних заходів, орієнтованих на сформовану кон'юнктуру окремих сегментів 

ринку. При цьому стратегічні заходи є домінуючим фактором у плануванні 

діяльності підприємницьких структур , особливо тих, діяльність яких супроводжує 

високий рівень нововведень, висока ризиковість, значна потреба в адаптації до змін 

ринкового середовища.  

Серед головних тенденцій сучасного розвитку індустрії гостинності можна 

виділити:  

• поглиблення спеціалізації і диверсифікації готельних послуг; 

• створення значних за розмірами корпоративних форм; 

• готельних мереж, які стають транснаціональними компаніями;  

• широке використання в індустрії гостинності інформаційних систем 

управління, технологічного та технічного забезпечення, маркетингу;  

• інтеграція капіталу готельних підприємств з капіталом фінансових, 

страхових, економічних, будівельних, транспортних та інших сфер економіки; 

• використання наукового менеджменту в організації та управлінні готельним 

бізнесом;  

• розвиток мережі невеликих готельних підприємств, орієнтованих на 

конкретний сегмент ринку.  

У сучасній структурі готельних підприємств поряд з типовими 

повносервісними готелями активно розвиваються спеціалізовані заклади 

розміщення, орієнтовані на обслуговування певного сегмента туристичного ринку.  

Спеціалізовані підприємства, згідно з профілем виробничої діяльності, 

орієнтуються на обслуговування певної категорії гостей, формують вузький 

перелік послуг, наприклад, орієнтований на клієнтів, що беруть участь у 
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конференціях, конгресах, проводять активний відпочинок та ін. Головне завдання 

спеціалізованих підприємств полягає у створенні максимального задоволення і 

комфорту під час відпочинку[3]. 

Розвиток готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою 

чинників [1, с. 80] : 

• економічна криза; 

• недоліки в роботі фінансово-банківської системи; 

• обмежена платоспроможність населення; 

• недосконала податкова система. 

Законодавчо-правова база не відповідає вимогам сьогодення, немає інструкцій 

та інших нормативних документів, які були б логічно взаємопов’язані і не 

суперечили один одному. 

Слід відзначити відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних 

умов, що, в свою чергу, позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан 

сфери послуг не відповідає потенційним можливостям держави, яка має все для 

розвитку туристичної інфраструктури: 

• природні умови; 

• історико-культурні ресурси; 

• трудові та матеріальні ресурси. 

Програмою розвитку туризму передбачено будівництво 78 нових готелів та 

інших об’єктів на 15. 7тис. місць, а також проведення реконструкції 61 об’єкта на 

21. 5тис. місць. 

Готельний бізнес України сприятиме презентаціям регіональних 

інвестиційних ідей та проектів, пропозиціям готелів, ресторанів для потенційних 

інвесторів, розвитку франчайзних мереж, інвестуванню в рекреаційний і 

санаторно-курортний сектор, формуванню маркетингових систем, рекламно-

інформаційному забезпеченню, а саме: 

• владні структури, представників державних організацій, асоціації, які 

безпосередньо приймають участь у створенні стратегії розвитку галузі; 

• органи, які сприяють розвитку індустрії гостинності; 

• керівників засобів розміщення, підприємств харчування; 

• керівників туристичних організацій; 

• відомих фахівців та професіоналів галузі; 

• осіб та організації, які сприяють забезпеченню готелів та ресторанів товарами 

та послугами. [2, с. 121] 
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PROSPECTS OF ECO-HOTELS DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

In modern life consumers give more and more attention to “eco” goods: including 

food, raw materials, clothing, even furniture and accommodation. Nowadays, the theme 

of nature conservation is one of the main themes for humanity. And this approach is the 

basis of the eco-hotels concept. 

Eco-hotels are hotels (hotel complexes, recreation centres, resorts), during the design 

of which the idea of natural environment preservation was taken into account, combined 

with high-quality customer service. Eco-hotels consider their main principle not only to 

provide guests with comfortable conditions but also to reduce the impact of human 

activities on nature. Eco-hotel must meet the following criteria: environmental 

sustainability, environmental protection; implementation of environmental programs in 

their work; considering the peculiarities of the geographical and cultural component. Eco-

hotels follow strict rules to provide their guests with safe, non-toxic and energy-efficient 

stay. Mandatory condition for assigning “eco” status to the hotel is certification by an 

independent third party or the state where the hotel is located [1]. 

In recent years, it is prestigious for a hotel to receive an eco-certificate for the 

preservation of natural resources and environmental protection. The basis for almost all 

existing certification systems is the environmental management standard ISO 14001 

(EMS), adopted by the International Organization for Standardization (ISO). In some 

countries, in addition to ISO 14001, own standards have been created, for example, in the 

United Kingdom – BS 7750 Specification for Environmental Management Systems, in 

Canada – CAN. 

In accordance with ISO 14001 and Occupational Health and Safety Management 

Standards (OHSAS 18000), TÜV Rheinland has developed eco-hotel certification 

criteria: 

- environmental policy, programs, and goals; 

- handling of hazardous substances; 

- water consumption management; 

- waste management; 

- office supplies management; 

- operation of premises and their surroundings; 

- rational use of energy resources; 

- security management. 
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Among the most reputable hotel certification systems are Green Globe (UK), Green 

Key (Denmark), HAC Green Leaf (Canada), Touristik Union International (TUI) 

(Germany), and others. Many hotels in the world are also certified according to the LEED 

standard [2]. 

Well-known environmental awards in the hotel industry are Green Key, EU Flower, 

Nordic Swan”. Flower is a quality mark used in the European Union. Nordic Swan is one 

of the most common ecological signs operative in the Scandinavian countries (Finland, 

Sweden, Denmark, Norway) [3]. 

“Green Key” is an international environmental certification program for hotels 

coordinated by the International Organization for Environmental Education. The program 

was first proposed in 1994. Today, more than 2,500 accommodation facilities in 53 

countries participate in the program. The Green Key International Environmental 

Program is part of the Foundation for Environmental Education and works with various 

international hotel chains: Radisson Hotel Group, NH Hotel Group, Wyndham Hotels & 

Resorts, BWH Hotel Group and Historic Hotels of Europe. In Ukraine, the program has 

been operating for almost 10 years and six Reikartz Hotels & Resorts hotels have been 

awarded a certificate of the international Green Key program: Reikartz Dvorzhets (Lviv), 

Reikartz Medival (Lviv), Reikartz (Kharkiv), Reikartz (Zaporizhia), Reikartz (Dnipro) 

and Reikartz River (Mykolayiv). Maison Blanche Ecohouse (Kyiv region, Mytnytsia 

village), three Radisson Blu Resort hotels (Bukovel, Kyiv, Kyiv Podil), Hotel Galera 

(Kyiv), Park Inn by Radisson (Kyiv Troyitska), Intercontinental (Kyiv), Premier Hotel 

Rus (Kyiv), Bakkara Art Hotel (Kyiv), Premier Hotel Dnister (Lviv) were also awarded 

the Green Key international environmental certification program. 

When designing an eco-hotel, an important role is given to the selection of building 

materials with maximal consideration for environmental friendliness (wooden beams, 

clay tiles, ecological paint and varnishes); the use of renewable energy sources, such as 

solar and wind; use of energy-efficient lighting, etc. To save water resources, hotels install 

faucets with water-saving nozzles, shower faucets with flow diffusion, and others. The 

interior of the hotel is usually made with the use of natural materials: wood (beds, floor, 

benches, tables), stone (floor). Textiles used in the interior is made from natural vegetable 

fibers (cotton, flax) or animal-based fibers (wool, natural silk) without impurities of 

harmful substances (pesticides, herbicides, antiseptics), dyed or printed with natural dyes, 

without undergoing the operation of finishing with synthetic products. Even mattresses 

are made of natural materials: coconut, algae, wool, cotton, linen, natural latex. When 

purchasing bed linen for the hotel, preference is given to eco-labelled linen, such as Oeko-

Tex Standard 100 or Oeko-Tex Standard 200. Non-toxic, environmentally friendly 

detergents and washing powders are used for cleaning and laundry. 

Eco-hotels often use local raw materials. For example, the Premier Hotel Rus’ 

restaurant serves Ukrainian cuisine from farms and organic products of local origin – 

“Fresh Organic Traditional”. 
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In the Carpathians there is a hotel named Ark, which received an environmental 

certificate SOU OEM 059 and an independent award of business and social “green” 

projects – Green Awards Ukraine. The hotel is located on top of Mount Megura at an 

altitude of 1313 meters. The building in which the hotel is located is built entirely of 

natural wood in the form of an inverted boat. All wood outside and inside is covered with 

natural beeswax, which is more environmentally friendly compared to alkyd varnishes. 

The hotel has a fully autonomous energy system. All energy is obtained from wind 

turbines, solar panels and solar collectors, wood boilers, and diesel generators. 

Ukrainian consumers, as well as European ones, strive to consume safer and higher 

quality products and increasingly choose hotels considering environmental benefits. 

According to the survey, 82% of Ukrainians are consciously willing to choose products 

and services with improved environmental performance and pay more for 

them if they are confident in its benefits. 25% of respondents expressed readiness to stay 

in eco-hotels regardless of the price, 29% are ready to pay 10% more than the average 

market price, 21% – 20% more, and 7% – 30% more. Only 18% are not ready to overpay 
[4]. 

Factors suppressing the development of eco-hotels are significant financial 

investments in the construction of such type of accommodation, lack of state certification 

in the field of eco-hotels, the imperfection of the regulatory framework for the definition 

and operation of environmental accommodation. Currently, there is no legally approved 

term eco-hotel, and many accommodation facilities in Ukraine position themselves as 

eco-hotels without an international certificate or confirmation from Ukrainian 

organizations. 

Ukraine has significant recreational resources that can be used for recreation, 

tourism, treatment, rehabilitation, and all the conditions for the construction of eco-hotels. 

Consumers are ready to pay more for an environmentally friendly product, taking care of 

themselves, their personal comfort and health, and the natural ecosystem. TripAdvisor 

Media Group, which owns 25 travel brands to meet the needs of tourists, has developed 

its program called Green Leaders, which offers the use of eco-hotels. 

Summarizing all the above, we can assert that the opening of eco-hotels in Ukraine 

will attract a new segment of consumers and improve the international business 

attractiveness of the country. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

 Готельний бізнес в Україні має певні особливості, пов'язані з характером 

праці в готельній індустрії, видом послуг, структурою продукту, співвідношенням 

попиту і пропозиції, формами продажу і т.д.  

Сфера готельного бізнесу в Україні характеризується динамічним розвитком 

та стає важливим чинником культурного та економічного прогресу країни. 

Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються 

позитивною динамікою, активізацією структурних зрушень на користь сфери 

послуг, загостренням конкурентної боротьби.  

Основними завданнями в сфері готельного бізнесу, згідно міжнародних 

стандартів, повинно стати створення конкурентних переваг і підвищення 

конкурентоспроможності, пошук нових шляхів розвитку, оновлення власної 

політики з урахуванням специфіки ринку готельних послуг. 

Ефективне функціонування готельної індустрії є індикатором позитивних 

змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнародних 

зв’язків та інтеграції країни у світове співтовариство. Серед сучасних тенденцій 

розвитку готельного бізнесу в Україні дослідники виділяють наступні: 

 - поглиблення спеціалізації готельної й ресторанної пропозицій; 

 - утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів;  

 - розвиток мережі малих підприємств;  

- впровадження в індустрію нових комп'ютерних технологій [3, с. 126].  

Але незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в 

нашій країні, розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється 

цілою низкою проблем:  

1. Недостатня кількість готелів внаслідок значних бар’єрів входження на 

ринок готельних послуг України. Все це перешкоджає розвитку готельного 

господарства, входженню на вітчизняний ринок відомих готельних операторів та 

створенню національних готельних мереж, які можуть забезпечити належний 

рівень послуг вимогливим туристам з усього світу.  

2. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг, що зумовлено 

неналежним державним регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з 

обліку готелів та інших закладів розміщення, регулювання та контролю за їх 

діяльністю) та низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена 

мережа хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.).  
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3. Низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності 

корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг. Український 

готельний ринок характеризується незадоволеним попитом та обмеженою 

пропозицією як зі сторони іноземних готельних мереж, так і зі сторони українських 

готельєрів. 

4. Недостатня кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для го- 

тельного господарства. 

 5. Обмеженість практики використання електронних та автоматизованих 

систем бронювання готельних номерів та новітніх технологій у процесі здійснення 

обслуговування в готелях та інших закладах розміщення.  

6. Проблема завантаженості та якісного утримання готелів та інших закладів 

розміщення [2, с. 323]. 

 У готельному бізнесі України нині є чимало проблем: нерозвиненість 

готельних мереж, нестача готелів середньої цінової категорії, брак кваліфікованих 

фахівців, недоліки законодавства і т.д.  

Однак це поступово долається, компанії розвиваються, переймають досвід у 

західних партнерів, які, в свою чергу, приходять на український ринок, а рівень 

надання послуг зростає. Розвиток готельного бізнесу стимулює розвиток інших 

напрямків: транспорту, торгівлі, будівництва, сільського господарства, 

виробництва товарів народного споживання, сфери послуг і т.д. В середньому, на 

кожні 10 туристів, які проживають у готелі, припадає близько трьох робочих місць 

безпосередньо, і два робочих місця, побічно пов’язаних з обслуговуванням 

(співробітники турфірм, транспортних компаній і т.д.)  

[1, с. 242]. 

Загальновизнаним є те, що готельне господарство стає елементом 

інфраструктури, показником облаштованості соціального простору в рамках міста, 

культурно-ділових об'єктів, виробництва. 

 За своєю економічною спрямованістю готель є комерційним виробництвом, 

що пропонує на ринку свій товар у вигляді комплексу послуг. Специфіка послуг на 

відміну від матеріального виробництва полягає у тому, що виконання послуги 

відбувається при безпосередньому контакті споживача й виконавця; задоволення 

послуги перетворюється на задоволення безпосереднього попиту клієнта; попит на 

готельні послуги піддається сезонним коливанням. Останнє допускає постійні й 

змінні витрати підприємства. Існує сезонність у збільшенні обслуговуючого 

персоналу, який з цієї причини найчастіше не стає патріотом готелю, не 

зацікавлений у більше якісному обслуговуванні клієнтів. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Готельно-ресторанний бізнес як складник туристичної індукції світової 

економіки, останнім часом на ринку готельно-ресторанних послуг зорієнтовані на 

споживача і дають можливість закладам відповідати певним сучасним вимогам та 

бути конкурентоспроможними на ринку. Важливий міжнародний досвід 

популярних підприємств та переваги європейської системи, на які варто звернути 

особливу увагу для підвищення конкурентоспроможності українських закладі, а 

також вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу, його розвиток в умовах 

глобалізації світового господарства. В умовах сьогодення завдяки глобалізаційним 

та інтеграційним процесам світовий ринок готельно-ресторанних послуг зазнав 

істотної трансформації. Спалах коронавірусу  став гучним ударом для світового та 

українського готельного ринку. Закриті кордони держав, скасування 

авіасполучення, обмеження пересування у межах України між областями й 

абсолютна ізоляція країн одна від одної спровокувала купу проблем у готельному 

секторі, що пов’язано, насамперед, із жорсткими умовами виживання, що 

передбачають активне впровадження у сферу індустрії гостинності новітніх 

технологій та науково-технічних досягнень. Готельно-ресторанний бізнес досить 

популярний та затребуваний, а тому вимагає поліпшення якості обслуговування на 

високому рівні і різноманітності для залучення більшої кількості клієнтів. 

Міжнародний досвід свідчить, що шлях таких змін вибрали успішні заклади 

готельно-ресторанного бізнесу, які готові до впровадження інновації та 

нововведень. Для вітчизняних підприємств характерною є низька інноваційна 

активних. Це пов’язано з високою вартістю інноваційних розробок та відсутністю 

адаптації підприємств до ситуації в України. У вітчизняній практиці стратегічний 

підхід до управління підприємствами готельного господарства використовуються 
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обмежено. Головною причиною такого становища є недостатня медична та 

практична розробленість для умов ринкової економіки. 

Розроблені стратегії і політики реалізуються через прогнози, програми, 

бюджети і процедури. Однією з основних проблем в діяльності готельного 

господарства є неефективне стратегічне управління. Застосування сучасних засад 

стратегічного управління у діяльності готельних підприємств сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності і зміцненню їх позицій на ринку готельного господарства 

та сфери гостинності загалом. 

Однак недостатньо розкритими залишаються питання розвитку ринку 

готельно-ресторанних послуг в Україні в умовах кризової ситуації та з урахуванням 

глобалізації світового господарства. Основним складником туристичної індустрії є 

готельно-ресторанний бізнес, що містить величезний комплекс послуг. Позитивна 

динаміка туристичної галузі дає можливість прогнозувати збільшення її питання 

ваги в обсязі світового експорту найближчим часом. Це спонукає підприємства 

готельного-ресторанного бізнесу розробляти нові стратегії та враховувати їх, 

використовуючи сучасні інноваційні технології. Саме тому готельно-ресторанний 

бізнес зазнав суттєвих змін. 

Основними конкурентами для великих підприємств готельного бізнесу стали 

фізичні особи. Динаміки ресторанних закладів за останні роки свідчить про те, що 

сьогодні перше місце у розвитку належить закладам швидкого харчування. 

У сфері готельно-ресторанного бізнесу постійно відбуваються зміни, 

орієнтовані на споживача, що дає можливість відповідати певним сучасним 

тенденціям та бути конкурентоспроможними на ринку. 

Сьогодні майже всі готельні підприємства використовують електронні 

системи управління, що дають змогу на відстані спілкуватися з клієнтом, надавати 

повну інформацію про себе та мати зворотній зв’язок, а також надавати додаткові 

послуги. Не менш важливими є багатофункціональні системи безпеки, що 

включають елементи захисту починаючи з охоронної сигналізації і закінчуючи 

збором та обробкою інформації. Важливими є еко технології, що передбачають 

встановлення сонячних панелей на даху, вітряних генераторів, меблів, системи 

збору дощової води. 

В індустрії гостинності сьогодні розширюється асортимент додаткових 

послуг. Тому в готельному бізнесі активно стали застосовувати аутсорсинг, що дає 

змогу супутні функції закладу передати зовнішнім виконавцям. 

Подальший розвиток готельного господарства в Україні передбачає не лише 

аналіз, а й планування та прогнозування діяльності на перспективу за відповідними 

етапами. У найближчій перспективі готельний бізнес в Україні має зростати за 

рахунок якості та оригінальності наданих послуг. 

Тож готельний бізнес в Україні розвивається повільними темпами, хоча й 

орієнтується на європейські стандарти. 

Основною метою розвитку готельного бізнесу має стати пошук нових шляхів, 

які забезпечували б прогрес даної галузі не лише на короткостроковий період, а у 
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глобальному прогресі на довготривалу перспективу. Подальші дослідження 

передбачають використання всіх резервів підвищення якості обслуговування та 

конкурентоспроможності готельних комплексів шляхом впровадження 

позитивного закордонного досвіду розвитку підприємств сфери гостинності. 
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WAYS TO IMPROVE THE PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE 

COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF HOTEL 

SERVICES 

 

Effective functioning of hotel enterprises is impossible nowadays without a 

sufficient level of knowledge of the languages of international communication by 

employees. This pattern is related to the need to communicate with foreign guests and 

partners, and the need to effectively gain experience (and promulgate their own) through 

information from foreign sources. This does not limit the relevance of foreign language 

proficiency at the level of professional communication, however makes clear the 

importance of forming such a competence during the training of future specialists in this 

field. 

The aim of this scientific research is to generalize the known methods and forms of 

organization of work in the studying of a foreign language by future specialists of the 

hotel business. 

The material for the analysis is the work of Ukrainian scientists and the author's own 

practical experience. 

Various aspects of professional foreign language training in this field have been 

widely observed by O. Dakaliuk, O. Fedorova, Y. Okopna, G. Myasoid, V. Poluda and 

other researchers.  

https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus
https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus
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O. Dakalyuk describes foreign language training of future professionals as «a 

process of formation and development of a complex integrated personal education of a 

specialist, which allows using foreign language skills as a means of professional 

realization and self-development» [1, p. 136]. 

Professional foreign language training is distinguished by its longevity and system. 

It originates from the knowledge, skills, and abilities of foreign language proficiency, 

which are formed within the study of the discipline «Foreign language» according to the 

program of secondary school. The courses «Foreign language for professional purposes» 

and «Foreign language of hotel business» become a logical continuation. However, such 

preparation is not limited to classroom processing of the material, which is another 

important feature of the process. This allows us to approach the formation of foreign 

language competence of future professionals comprehensively, using both traditional 

educational dominants and non-trivial angles of the problem. 

It is worth considering the most common forms of interaction of students with the 

peculiarities of the functioning of the language being studied. 

Organization of communication with native speakers or people who confidently 

speak the language is one of the most effective methods because of its simplicity and 

accessibility for students of this particular specialty. Given this, it is worth emphasizing 

the need to increase attention to the use of a foreign language during training practices. It 

is in the environment of direct communication that it is possible to practice the necessary 

skills very well. 

Along with internships within the country, internships abroad also play an important 

role, which will allow you to immerse yourself not only in the language but also in the 

cultural environment. Therefore, international cooperation is an aspect that should be paid 

special attention to by the management of institutions of professional pre-higher and 

higher education.  

Linguocultural knowledge about representatives of other nationalities will help a 

specialist in the hotel industry to provide the best service for customers.  

Within the classroom, the educator can emphasize specific topics that contribute to 

the improvement of communication with customers. Such material includes not only 

vocabulary but also grammatical knowledge. For example, the correct construction of 

questions and answers, the use of simple tenses, and so on. 

An integral part of the process of training a future specialist is a clear situational 

focus, as communication situations in the field of service are standard in content and 

structure. Within situations, it is important to practice dialogic speech. An effective tool 

is role-playing (business), which allows you to act more holistically and consciously in 

each case of interaction with customers. In general, interactive methods are preferable in 

teaching students of this specialty. 

In addition, a significant stage in the study of a foreign language is public speaking, 

in particular, in the form of a presentation. It better helps to analyze the level of mastery 

of some important skills in general. 
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 On this basis, we conclude that the range of aspects that can be paid attention to in 

the process of forming foreign-language professional competence in a foreign language 

is quite wide. If you use even some of these examples, it is possible to improve the 

teaching of a foreign language and get effective specialists to work with foreign clients. 

Furthermore, this provides a good starting point for discussion and further research.  
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СЕКТОР ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЯКОСТІ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Тенденції сучасного розвитку України характеризуються інтеграцією 

національної економіки до міжнародної та орієнтацією структурних зрушень на 

користь сфери послуг. У контексті соціально-економічних перетворень неминуче 

постає питання про необхідність  підвищення якості як ключового чинника 
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забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Для готельного 

господарства як найбільш вагомого сегмента туристичної індустрії це питання є 

актуальним навіть в умовах економічної та фінансової кризи, оскільки туристичний 

сектор світової та національної економіки залишається динамічним та одним із 

високорентабельних. 

У комплексі заходів забезпечення конкурентоспроможності й утримання 

лідируючих позицій готельних підприємств на ринку пріоритетного значення 

набуває  необхідність наукового пошуку дієвих механізмів управління 

якістю: розроблення та реалізації національної політики у сфері якості, 

гармонізації вітчизняного законодавства та нормативно-технічної документації з 

міжнародною, імплементація передового світового досвіду з виробництва та 

надання готельних послуг високої якості. 

Сфера послуг – це широке і малодосліджене поле докладання суспільної 

праці. Тривалий час сфера послуг взагалі не викликала особливого інтересу. І лише 

в останні десятиліття в країнах різного соціально-економічного типу вона стала 

притягувати увагу багатьох економістів. Підвищений інтерес до неї викликаний і 

яскраво вираженим динамізмом сфери послуг, і тим, що, незважаючи на очевидне 

зростання її ролі в економічному розвитку, залишаються майже нерозкритими 

закономірності участі різних послуг в розвитку господарства, їх вплив на фактори 

суспільного відтворення. 

Сфера послуг займає домінуюче становище серед основних напрямків 

розвитку сучасної економіки. Це відноситься не тільки до країн з розвиненою 

ринковою економікою, а й до держав з економікою перехідного типу, лише недавно 

стали на шлях ринкових реформ. 

Різке зростання сфери послуг вимагає досить докладного вивчення яких її 

видів діяльності. У зв'язку з цим необхідно конкретизувати саме поняття 

обслуговування і, спираючись на нього, уточнити поняття галузі послуг. Для цього 

слід розглянути специфічні риси даної сфери. 

Сфера послуг, представляючи собою складний багатоплановий механізм, є 

однією з найбільш перспективних галузей сучасної економіки, що охоплює все від 

торгівлі і транспорту до освіти і страхування. Ресторани та готелі, перукарні та 

ремонтні майстерні, спортивні клуби та навчальні заклади, туристичні фірми, 

банки, поліклініки, санаторії, будинки відпочинку - все це відноситься до сфери 

послуг. 

Ступінь розвитку сфери послуг забезпечує територіальну та соціальну 

мобільність населення, освоєння нових господарських територій, підвищення 

ефективності виробництва і споживання матеріальних благ. 

Межі третинного сектору практично не піддаються уточненню. У порівнянні 

з такими галузями як промисловість можна відзначити багато дрібних підгалузей. 

Пропонують різні принципи розбивки галузей послуг на групи, розглянемо 

один з них:  
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- загальногосподарські послуги - традиційні в ринковій економіці: торгівля, 

транспорт, зв'язок, комунальні послуги (енергетика, газо-, тепло- і 

водопостачання, каналізація, прибирання сміття), ремонт, ремонт будівель 

і споруд, обслуговування та прокат техніки. Даний тип послуг 

орієнтований на виробництво. 

- особисті послуги - сама швидко розвивається група галузей в сфері послуг, 

що формує сервіс у власному розумінні слова: громадське харчування 

готельна справа (готелі, кемпенгі), побутові послуги (перукарні, пральні), 

індустрія розваг і відпочинку, туризм. 

- ділові послуги - банківська та фінансово-кредитна діяльність, маркетинг і 

реклама, інженерні, управлінські та консультативні послуги, програмне 

забезпечення комп'ютерів, підбір персоналу та працевлаштування, 

охорона. Даний вид послуг спрямований на підвищення ефективності 

функціонування виробників, обслуговує домашнє господарство, 

виробництво і особистість. 

- соціальні послуги (як правило, в значній мірі фінансуються державою) - 

освіта, охорона здоров'я, університетська наука, дошкільне виховання, 

соціальне піклування (притулки і пансіонати для пенсіонерів та інвалідів), 

культура (бібліотеки, музеї, виставки), юридичні послуги. Соціальні 

послуги, в своєму розумінні, орієнтовані на суспільство включають 

послуги органів державного управління, пов'язані з обороною країни, з 

підтриманням правопорядку, із забезпеченням внутрішньої безпеки, з 

виконанням функцій з державного регулювання економіки і соціальних 

процесів, а також з проведенням соціальної політики. 

Але все ж, найбільш визнаної точкою зору є те, що вдосконалення 

класифікації сфери послуг має йти по шляху більш повного врахування як 

виробничо-технічного, так і функціонально - спеціалізованого підходу. 

Таким чином, доцільно виділяються наступні відмінності по функціональної 

спрямованості сектора: 

• Послуги, орієнтовані на виробництво; 

• Послуги, орієнтовані на суспільство; 

• Послуги, орієнтовані на домашнє господарство; 

• Послуги, особистісного характеру; 

• Послуги, особистісного характеру. 

Розвиток сфери послуг відбувається шляхом посилення різноманітності 

сервісної діяльності, а також шляхом зростання ролі співпраці між різними 

галузями всередині даної сфери. Так, наприклад, послуги готельного справи не 

обходяться без послуг громадського харчування, торгівлі та побутових послуг. В 

даному випадку спостерігається тісна залежність одних від інших. 

Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і 

ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю. Політика в області якості 
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- основні напрямки та цілі організації в області якості, офіційно сформовані вищим 

керівництвом. 

Дослідження теоретичних аспектів управління і оцінки якості послуг 

дозволяє зробити наступні висновки: 

Різноманіття існуючих підходів оцінки якості вимагає розробки ефективних 

і коректних методів, що спираються на більш сучасні апарати обчислень, 

заснованих на єдиних принципах, і визначення адекватних критеріїв і показників 

якості. Критерієм вдосконалення управління у сфері послуг є рівень задоволення 

різноманітних потреб людей в потрібних їм послуги. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ  

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Національна економіка України набула розвитку в період механізації та 

автоматизації праці. Набуває чинності третинний сектор економіки який надає 

прямі не складні послуги. Наша країна має перспективу розвитку рекреаційних 

ресурсів.  

Рекреація – це система заходів пов’язана з використанням вільного часу людей 

для їх оздоровчої, культурної і спортивної діяльності на спеціалізованих 

територіях, які розташовані поза їх постійним мешканням. Охоплює всі види 

відпочинку: на спортивних майданчиках, на лоні природи, під час туристичних 

подорожей, відвідування національних парків, архітектурних пам’яток тощо. Види 

рекреаційних ресурсів:  

• природні: морські та озерні узбережжя, гірські області, території з 

сприятливим кліматом; 

• культурно-історичні: пам’ятки історії та архітектури. 
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Це все сприяє розвитку туризму та готельному бізнесу в Україні і потребує 

розвивати інфраструктуру, а саме [2, с. 15].: 

• наявність транспортної мережі; 

• засоби розміщення (готелі, мотелі, пансіонати, кемпінги, наметові містечка); 

• культурно-розважальні заклади (ресторани, клуби, спортивні майданчики); 

• спеціально підготовлений персонал (медичний, технічний, готельний, 

екскурсійний); 

• засоби комунікації (зв'язок, телебачення, Інтернет). 

В сучасних умовах постійно зростає інтерес до готельного бізнесу.  

Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері 

обслуговування туристів – забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час 

подорожі [3, с. 116]. Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення 

підприємств до отримання найвищого прибутку та зростаюча платоспроможність 

споживачів послуг сприяють розширенню і урізноманітненню готельної 

діяльності. Поряд з послугами проживання і харчування пропонуються такі нові 

додаткові послуги: обслуговування ділових зустрічей, спортивних, медичних, 

посередницьких. 

Економічна сутність готельної діяльності полягає у тому, що вона має не 

матеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів 

є не «готовий продукт», а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги 

не можуть вироблятись окремо від існуючого матеріального продукту, тобто без 

експлуатації матеріально технічної бази (будівлі, споруди, устаткування, інвентар), 

яка виступає основою виробництва та реалізації пропонованих послуг [4, с. 208].  

В останні роки в Україні збільшилась кількість відвідувачів українських міст 

та курортів, а це означає що інвестиційна привабливість готельного бізнесу зростає. 

Природно із збільшенням туристичних потоків, як іноземних туристів так і 

внутрішніх туристів, попит на готелі та апартаменти зростає із кожним роком. 

Багато будують готелів на 20, 30, 50 номерів. Це зрозуміло, адже інвестиції в один 

готельний номер можуть сягати 70-100 тисяч доларів [1, с. 385]. Банки 

відмовляються кредитувати такі проєкти, від так часто інвестори будують лише за 

власний кошт, скинулись декілька бізнес партнерів та спільно втілюють проєкт [1, 

с. 386]. 

Варто зрозуміти, що іноземні туристи подорожуючі до тієї чи іншої країни, 

бажають отримати певний рівень сервісу. Тож можна зробити висновок, що у 

готельному бізнесі масштаб та гарантований рівень сервісу відіграє ключову роль. 

Готельний бізнес, це високотехнологічний, складний бізнес з великою кількістю 

нюансів, щоб вивчити все потрібен час, потрібно збудувати один готель, другий, 

третій [5]. 

Від так для успішних інвестицій у створення готельного бізнесу в Україні 

необхідно мати стартовий капітал чи інвесторів. Привабливістю для інвесторів 

можна виділити туристичні райони в Україні які мають значні рекреаційні ресурси, 
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а саме: Причорноморський, Карпатсько-Подільський, Полісько-Столичний, 

Придніпровсько-Донецький. 

Будь-який готель намагається стати комфортабельним для своїх мешканців 

тому інвестори активно застосовують високі технології, які допомагають зробити 

життя зручнішим, перетворити перебування на повноцінний відпочинок. 

 

Список використаних джерел 

1. За ред. Брича В.Я. Організація готельно-ресторанної справи. Ліра-К, 2020. 

385-386 с. 

2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Розвиток туризму в Україні. Абетка, 2017. с. 

15 

3. Круль Г.Я. Основи готельної справи. ЦУЛ, 2011. 116 с. 

4. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. ЦУЛ, 2012. 208 с. 

5. Де взяти кошти на старт та розвиток бізнесу? (Інвестування). URL: 

https://mind.ua/publications/20220294-stribok-u-majbutne-yak-biznes-rozvivae-

innovaciyi-v-ukrayini  

 

 

Буц Є. Р., здобувач освіти  

ВСП «Київський торгівельно- 

економічний фаховий колледж КНТЕУ»,  

м. Київ 

Науковий керівник: Настенко О. Д., 

викладач другої категорії  

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГОТЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Для ефективної роботи будь-якому готелю необхідна оптимізована  

організаційна структура, яка передбачала всі основні виробничі процеси 

готельного підприємства. В умовах пандемії завантаженість номерного фонду 

більшості готелів різко скоротилась на більше ніж 30-40 %. В таких умовах 

готельним підприємствам не вигідно підтримувати роботу розгалуженої структури 

підрозділів з великою кількістю працівників.  

В таких умовах організаційну структуру доцільно переглянути і внести зміни. 

При оптимізації організаційної структури управління приділяється значна увага її 

удосконаленню. Будь-яка закінчена структура підприємства залишається мертвою 

схемою без забезпечення її адекватною системою управління. Обов'язки різних 

працівників можуть змінюватися залежно від їхньої кваліфікації і чисельного 

складу. 

Можливо виділити три більш менш ефективні методи оптимізації 

організаційних структур. 

https://mind.ua/publications/20220294-stribok-u-majbutne-yak-biznes-rozvivae-innovaciyi-v-ukrayini
https://mind.ua/publications/20220294-stribok-u-majbutne-yak-biznes-rozvivae-innovaciyi-v-ukrayini
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Перший метод: 

На основі галузевих показників. У конкурентів, що використовують аналогічні 

стратегії, визначаються затрати (через чисельність персоналу, середню заробітну 

плату, обсяг виробництва/величину націнки тощо) і валові надходження. Такі дані 

можуть бути, отримані підрозділами маркетингу підприємства та кадровою 

службою. Показники конкурентів та підприємства порівнюються. Значне 

відставання підприємства в ефективності - передумова для проведення оптимізації. 

На жаль, цей метод показує лише відносну оптимальність: якщо підприємство-

конкурент ефективне, непогані власні показники ні про що не говорять. 

Другий метод: 

На основі внутрішньої інформації. 

Третій метод: 

На основі зовнішньої оцінки. Підприємством може бути запрошений 

консультант для визначення доцільності оптимізації. Такий метод також має 

обмеження: консультант зацікавлений в отриманні замовлення на значну суму; 

його висновки можуть бути недостатньо об'єктивні. 

Організаційна структура готелю загалом будується таким чином. До ланок 

управління належать керівники, їхні заступники, що управляють декількома 

структурними підрозділами, самі структурні підрозділи і провідні спеціалісти, що 

виконують окремі функції або частину функцій. Їм підпорядковуються 

безпосередні виконавці (обслуговуючий персонал). На вершині структури 

управління готелю стоять власник та генеральний директор. 

Основні вимоги до організаційної структури полягає в наступному:  

• здатність відображати зміст діяльності підприємства, забезпечувати 

функціональну доцільність ланок управління;  

• гнучкість, здатність реагувати і адаптуватися до мінливих умов;  

• мінімізація числа ланок і кількості персоналу;  

• високий рівень професіоналізму співробітників;  

• мінімізація витрат на апарат управління і на діяльність в цілому.  

Набір стандартних правил і процедур контролю виключить невизначеність у 

взаєминах на будь-якому рівні; станеться принциповий зрушення від очікувань 

доручень керівника до формування у підлеглих власних ініціатив, планів і 

пропозицій; вийде ефективна система оплати праці, що враховує професійний 

досвід, складність і якість виконуваних робіт, продуктивність праці , потенціал і 

відповідальність співробітників; збільшиться обсяг виконаних робіт в кілька разів 

при незначному збільшенні чисельності персоналу; збільшаться доходи 

підприємства і продуктивність праці; з'явиться можливість безперервного 

вдосконалення.  

Вирішення зазначених завдань є складною комплексною завданням, що 

вимагає системного підходу і методичного супроводу, заснованого на аналізі 

нормативних матеріалів, політичної та соціально-економічної обстановки. 
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Таким чином, організаційна структура - це склад, взаємозв'язок і 

підпорядкованість самостійних управлінських підрозділів і окремих посад. 

Сутність організаційної структури в делегуванні прав і обов'язків для поділу праці. 

Організаційна структура готелю є відображенням повноважень і обов'язків, які 

покладені на кожного її працівника. 

Для ефективної роботи керівництво має розподілити серед співробітників всі 

ті завдання, які необхідні для досягнення мети підприємства. Але якщо існуючі 

завдання не будуть делеговані, значить, керівник повинен буде виконувати їх сам.  
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ТЕРМІНИ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ У МОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Сучасна сфера готельного обслуговування активно розвивається, з’являються 

нові можливості та виклики. Фахівець готельного обслуговування не тільки надає 

якісний сервіс, а й демонструє високий рівень володіння нормами сучасної 

української літературної мови. Мовлення фахівців готельного обслуговування 

насичене термінами та професіоналізмами. Важливо розуміти доречність 

використання тієї чи іншої лексики при спілкуванні з клієнтами, колегами чи 

партнерами. 

У готельному господарстві використовують професійну лексику – це слова чи 

словосполуки, які позначають наукові поняття і є стійкими, відтворюваними 

елементами в системі спеціального знання, посідаючи в ній певні класифікаційні 
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місця. Співвіднесеність у сфері наукової мови зі спеціальним (науковим, 

технічним, виробничим) поняттям чи об’єктом спостерігається в термінах і 

професіоналізмах 1. 

Терміни у сфері готельного обслуговування - це офіційні, прийняті слова або 

словосполучення, що виражають чітко окреслене поняття готельного бізнесу. 

Слово «термін» відоме ще з античних часів. У французькій мові є навіть номінація 

«terme» - «слово». В Україні ця назва поширюється вже у XVIII ст. Термін - це 

спеціальне слово, яке має дефініцію. Конкретний зміст поняття, визначеного 

терміном, стає зрозумілим лише завдяки цій дефініції - лаконічному логічному 

визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, тобто його 

зміст і межі. Наприклад, термін «флотель» - спеціально обладнане комфортабельне 

судно, яке використовують як плавучий готель, в якому забезпечують надавання 

послуг активного відпочинку і розваг 2,3. 

Значення термінів зафіксовано в спеціальних словниках, нормативних 

документах і відповідно їх потрібно вживати лише в тій формі та в тому значенні, 

які подано у затверджених джерелах. Оскільки ринковий готельний бізнес 

неможливий без загальноукраїнських нормативних технологічних засад 

розроблено та затверджено ДСТУ 4527 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. 

Терміни та визначення». Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для 

вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сертифікації 

послуг з тимчасового розміщення (проживання), для встановлювання категорій 

готелів та інших об'єктів, що надають послуги з тимчасового розміщення 

(проживання) 3. 

Велику кількість термінів сфери готельного обслуговування складають слова 

- запозичення з інших мов. Це такі терміни як кемпінг, мотель, ротель,  

франчайзинг та ін.  

Професіоналізми – це напівофіційні слова чи словосполуки, які частіше 

поширені в розмовному мовленні серед людей певної професії, спеціальності, але, 

по суті, не є строгими науковими позначеннями понять. Професіоналізми рідко 

подають у загальних та спеціальних словниках й існують переважно у розмовному 

мовленні. Наприклад, «спина до спини» - вигідна система заповнення готелю, при 

якій послідовність вибуття та прибуття груп туристів організована туроператором 

таким чином, щоб виділені йому власником готелю номери не пустували (інтервал 

між заселенням тільки на прибирання) або «прогулянка клієнта» - це означає, що 

клієнт який забронював номер в готелі, але на момент прибуття всі номери зайняті 

буде відправлений у інший готель з яким є домовленість 4. 

Слова-професіоналізми не використовують в ділових паперах. Але деякі 

професіоналізми з часом стають термінами. Наприклад, поняття «гостинність» 

походить від латинського "hospitium" (госпиції). В основі цього терміна лежить 

слово "host" (хазяїн), "hospice" (притулок), "hotel" (палац або будинок палацового 

типу, призначений для перебування в ньому важливих гостей). Слово було  введено 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

190 
 

як термін європейськими експертами конфедерації національних асоціацій готелів 

і ресторанів.   

У сфері професіоналізмів помітна тенденція до: 

✓ скорочення спеціальних виразів, які застосовують в професійному мовленні, 

наприклад «апарти» - номер апартамент; 

✓ вживання запозичень з англійської мови, транслітерованих кирилицею, 

наприклад «сінгли» – одномісні типи готельних номерів. 

Мова займає важливе місце у процесі професійного спілкування, а спеціальна 

лексика досить численна й неоднорідна. Сфера готельного обслуговування 

динамічно розвивається, а розвиток будь-якої галузі, перш за все, знаходить своє 

відображення в мові професійної комунікації. Використання термінів і 

професіоналізмів створює єдиний інформаційний простір оскільки забезпечує 

взаєморозуміння на національному та міжнародному рівнях.  
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TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE HOTEL INDUSTRY 

 

Technological innovations are becoming more and more  widely used in the hotel 

industry. It is evident that information technology investments will increase  hotels’ 

productivity, reduce their costs, and  at  the same time add value to the services and 

products offered to their customers. The serviceprocess is transformed in response to 

changes in consumer  behavior,  their  new  requirements  and   needs  of  modern 

technology before, during and after the hotel stay. 

The future of hospitality management industry is being shaped by the current boom 

in the Internet of things (IoT) technology. HSP must stay on the leading edge of IoT 
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technology to maintain a competitive edge in the market. The IoT is the interconnection 

of everyday physical devices like sensors, actuators, identification tags, mobile devices, 

etc., such that they can communicate directly or indirectly with each other via local 

communication networks or over the Internet [1]. The incorporation of IoT technology in 

the hospitality industry qualifies hotels as smart buildings which are important facets of 

smart cities [2]. The IoT paradigm offers HSP a nuanced means of interacting with guests 

and collecting their real-time data. This opens up new avenues for immediate, 

personalized and localized services as HSP can gauge guest behaviors and preferences 

with higher accuracy. The IoT also enables HSP to increase back-end efficiency of 

multiple departments [3] (e.g. front desk, housekeeping, sales and marketing, etc.) as well 

as enact cost-saving policies like smart energy management [4] .The IoT technology is 

already spreading through the hospitality industry with public terminals, in-room 

technologies and mobile applications and some of the promising future IoT applications, 

such as body area sensor networks, environment monitoring and augmented reality 

experiences, will certainly usher in new business prospects.  

Overall, the new technological upgrade of the hospitality industry should create a 

mutually beneficial platform by facilitating partnership between guests and HSP. The 

platform should ensure that guests are treated to an outstanding travel experience while 

also improving the operational and managerial efficiency for HSP. Furthermore, the new 

technological framework must be future proof; providing an easy upgrade schedule for 

addition of new/improved services.  

Over the past few years, room phones in hotels have had a reduced role in use 

among guests. However, the room phones of the present and future will often provide a 

larger role in terms of connectivity. Today, a guest can use their mobile phone to control 

things such as the television, the sound system and the blinds of their room.[5] 

New location-based services have also emerged as a key to the advancement of 

technology in the hospitality industry. With location-based services, guests can locate 

hotel workers and staff more easily. As a result, they can more efficiently get the 

assistance they need whenever necessary.[5] 

Another new trend in the hotel and hospitality industry has been tech lounges. With 

tech lounges, hotels can provide guests with a public space to use technological devices 

and complete tasks using technology. The new tech lounges have become a preference 

among many guests in recent years.[5] 

Today many hotels have followed some key trends that have allowed them to better 

meet the unique needs of their guests. Along with using cloud-based software, hotels 

nowadays have become more personalized as they are even more focused on helping their 

guests have the best experience possible when staying at their establishment.[6] 

Recently, there has been a tech explosion in the hotel and hospitality industry. The 

use of cloud-based software has allowed hotels to more efficiently manage their 

transactions and daily tasks. It has also allowed guests to rely on apps and mobile websites 

to make requests and get the services that they need for their stay. This technology has 

helped make a modern hotel into a smart hotel as they have become more user-friendly.[6] 
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Hotels have increasingly installed smart room access systems that allow guests to 

unlock their doors by simply swiping their phones across a keyless pad on the door. This 

technology means that guests don’t have to worry about picking up keys and front desk 

staff won’t have to issue new keys in the event that a guest loses their room key.[7] 

Technological innovations  are becoming more and more  widely used in the hotel 

industry. It is evident that information technology investments will increase  hotels’  

productivity, reduce their costs, and  at  the same time add value to the services and 

products offered to their customers. The service process is transformed in response to 

changes in consumer  behavior,  their  new  requirements  and    needs  of  modern 

technology before, during and after the hotel stay. 

The  relationship  between  the  hospitality  industry  and  technology should  be  

balanced  and  harmonious. Technology  adds  value, creates amenities,  personalizes  the  

stay,  but  overtaking  them  can  destroy  the human  relationships  that  guests  are  

looking  for  and  appreciating. A challenge for the  hospitality and  tourism industry  is 

finding  the optimal mix  of  digital  and  human  interactions  to  create  personalized  

guest experiences  while  respecting  their  privacy.  Increasing  customer’s satisfaction 

with new added value, convenience and comfort by investing in technological innovation 

should be carefully thought out and analyzed. Its realization should stimulate consumer 

loyalty and the competitiveness of hotel companies. 
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ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-

19 ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СФЕРУ ГОСТИННОСТІ 

 

Ми живемо в умовах пандемії COVID-19 та маємо бути проінформованими 

щодо змін економічної ситуації в Україні та її впливу на сферу готельно-

ресторанного бізнесу. 

У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси 

виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. 

Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів падіння 

українського ВВП за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства першій половині 2020 р. склало 6,5%. 

Карантин обрушив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей – 

роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. 

 Зменшилися обсяги надходжень до бюджету. Внаслідок введення карантину 

українські компанії заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. 

Через пандемію коронавірусу з березня по травень 2020 р. велика кількість 

українських кафе і ресторанів тимчасово закрилися, лише деякі продовжили 

працювати виключно в режимі доставки або видачі замовлень з собою. Більшість 

готелів до середини травня залишались зачиненими, не мали можливість офіційно 

приймати відвідувачів. 

З одного боку це призвело до зростання обсягів доставки їжі (20-25%), але в 

той же час внаслідок падіння платоспроможності українців, замість відвідування 

ресторанів значна кількість почала віддавати перевагу домашнім стравам. 

Із введення адаптивної фази карантину, початком «високого сезону», справи 

в готельєрів покращились. Більше того, обмеження пересування (закриті кордони) 

сприяють розвитку внутрішнього туризму – зростає попит на відпочинок в Україні. 

Варто відзначити, що традиційно українські курорти відвідувала невелика 

кількість закордонних туристів, але глобальна пандемія змусила обирати 

українського відпочивальника замість Туреччини та Єгипту пляжні курорти 

Одещини та Херсонщини (станом на 2018 р. 88 % українців відпочивали за 

кордоном22. На жаль, транспортні обмеження, психологічний чинник (страх 

заразитись на COVID-19) стримують наявну внутрішню «відпусткову» міграцію 

населення. 
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На початок липня 2020 року в Україні відновили роботу лише 86% кафе та 

ресторанів від докризового рівня. 

До початку пандемії коронавірусу в Україні було понад 30 000 закладів 

громадського харчування. В середньому, в одному працювало 35 осіб (у великих 

комплексах - 150, в невеликих кав'ярнях – три-п'ять).  

Карантин призвів до того, що велика кількість співробітників готельно-

ресторанної сфери стала безробітною. Це сталося через те, що не всі кафе, 

ресторани та готелі пережили двомісячну кризу. Наприклад, маленькі кафетерії, 

кондитерські найчастіше відкриваються в орендованих приміщеннях, на кредитних 

умовах. Їм просто було важко впоратися з такою фінансовою історією. Деякі 

ресторани закрилися або скасували своє заплановане відкриття. Готелі зменшили 

заселення людей в два рази. 

Згідно опитування Української ресторанної асоціації у червні 2020 року 24% 

закладів в Україні працювали лише на літніх майданчиках. 18% локацій працювали 

на терасі, а також здійснювали доставку. 16% опитаних респондентів зазначили, 

що їхній заклад працював на доставку та приймав гостей на терасах і в залі, а 13% 

відповіли, що годували гостей на літній терасі та в залах, але доставкою не 

займалися. В залі та на доставку працювали 4%, тільки у залі – 6%, а тільки на 

доставку та takeaway – 8%. 11% опитаних зазначили, що їх заклади були повністю 

закриті у червні. 

Серед поставлених було й питання про виручку. Респондентів попросили 

вказати, який відсоток склала виручка у червні 2020 по відношенню до червня 2019 

року. Так, 24% зазначили, що виручка, порівняно з червнем минулого року склала 

менше 20%. 24% позначили, що виручка склала від 21 до 40%, а 19% - від 41 до 

60%. 9% опитаних зазначили, що їх виручка складала 61-80%, а 8% опитаних 

отримали виручку в 81% та більше. 17% опитаних відповіли, що вони не 

здійснювали підрахунків. 

Отже, на даний момент для готельно-ресторанної сфери одним із головних 

завдань є забезпечення безпеки відвідувачів та працівників та пристосовуватися до 

реаліїв сьогодення.  
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ЯКІСНІ ПОСЛУГИ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В сучасних умовах світової фінансової кризи, розвитку ринкового 

господарства визначальним фактором репутації та конкурентоспроможності 

підприємств є співвідношення «ціна-якість». Сфера 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. Це обумовлює перегляд методів 

управління на підприємствах готельного господарства з позицій розробки, 

забезпечення, досягнення та систематичного підвищення рівня якості послуг. 

Проблемам формуванням системи управління якістю та якості послуг 

присвятили свої праці Е. Лемінг, Дж. Джуран, С. Ільєнков, Ф. Котлер, Ф. Тейлор, 

С. Скобкін, І. Тушканова, Дж. Уокер та ін., а серед вітчизняних науковців цим 

питанням займались М. Бойко, Г. Бондаренко, В. Дикань, К. Коляда, О. Момот, І. 

Сидоренко, Т. Сокол, М. Шаповалова та ін. В роботах вищенаведених авторів 

приділена увага поняттям «якість», «якість послуг», побудові системи 

управління якістю. Дані поняття розглядаються переважно в загальному аспекті без 

урахування специфічних умов діяльності готельних підприємств як важливої 

складової туристичної індустрії[1]. 

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 
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якість. Тим часом, якість послуги - один з головних факторів успішної конкуренції 

на ринку послуг. Згідно нормативних документів, готельна послуга – це дія або 

послуга підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для 

тимчасового проживання в готелі, або інших аналогічних місцях розташування [3]. 

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. 

Неможливість зберігати послуги – це особливість готельного підприємства. 

Послуги не зберігаються, що є наслідком їх нематеріальності. Дана особливість 

готельних послуг передбачає необхідність поєднання вироблених послуг з попитом 

з метою мінімізації втрат через низький попит послуг.  

 Як було зазначено вище, готельний бізнес - це  вид підприємницької 

діяльності, а мета будь якого підприємства полягає в якомога інтенсивнішій 

реалізації товарів і послуг. У той же час, в світі, в тому числі і в нас, на ринках 

багатьох товарів і послуг сформувався стан, коли пропозиція перевищує попит. В 

цьому випадку підприємці змушені виробляти продукцію або надавати послугу з 

оглядом на всі потреби споживача і дослухатись до його побажань, виробляти 

продукцію або послугу з упором на якість, а в противному разі місце підприємства 

на ринку займуть його конкуренти. 

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 очікуваного. Критерій ступені 

задоволення гостя - 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 гостей, а також способи 

задоволення даних потреб [2].  

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 
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послуг. Споживач завжди буде обирати місце де якість товару чи послуг будуть 

задовольняти його потреби. 

Якість наданої послуги залежить не лише від моніторингу за її виконанням. 

Також потрібні умови для надання послуг. Правильно обдумане управління якістю 

послуг, що надаються, є одним із факторів підвищення рівня обслуговування  

гостей, забезпечення його економічної безпеки, прибутковості готелю. 

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. 
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туристична адміністрація // Все про бухгалтерський облік.–27.03.2007. – N29. – С.3. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ  

КОМФОРТУ В ГОТЕЛІ 

 

Технології в галузі гостинності досить стрімко розвиваються. Це пов'язано з 

тим, що перед готельєрами стоять два основні завдання: отримати якомога більше 

клієнтів, організувавши максимальну кількість продажів, і завоювати гостя, 

зробивши його постійним клієнтом. Здійснити ці завдання без інноваційних рішень 

нереально. Боротьба за кожного гостя, особливо в умовах кризи, вимагає від готелів 

модернізації як в технології, так і в свідомості. 
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Інноваційні технології впливають на конкурентоздатність готелю на 

сьогоднішньому ринку. Використання програмних продуктів наскрізної 

автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і 

конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому. Для 

швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої 

ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя на рецепції, тобто для 

забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, 

неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних 

систем управління. 

Готелі організовують внутрішнє співтовариство, відкрите для тих, хто 

забронював номер. Це дозволяє постояльцям і майбутнім постояльцям 

обмінюватися інформацією, ставити питання один одному, щодо якості 

обслуговування і надання послуг в даному готелі.[1] 

Дійсно практичне рішення для постояльців чоловіків - дзеркало для гоління, 

яке не запітніває. Воно розташовано у ванній кімнаті у всіх номерах. 

Готелі, номери яких оснащені новітніми панелями, які кріпляться на 

зовнішній стороні фасаду і акумулюють енергію сонця і вітру. Температура і 

вологість в будівлях регулюється за допомогою водоспаду у внутрішньому 

критому дворику. Величезна скляна стіна періодично відкривається, щоб в 

приміщення проникав свіжий морський бриз.[1] 

Сьогодні в багатьох готелях гості можуть підключити свої комп'ютери, 

телефони або планшети до HD-телевізорів. Це дозволяє дивитися і слухати свої 

улюблені потокові канал.[2] 

Вже в багатьох готелях гість може по смартфону повідомити персоналу про 

свої потреби. Наприклад, є змога попросити нові рушники, не встаючи з ліжка. Ця 

технологія доступна та проста.[2] 

Дверний замок з радіочастотною ідентифікацією, при наявності якого гість 

потрапляє в номер і інші приміщення готелю без ключа. Такий інноваційний 

механізм стає все більш популярним в готелях всього світу завдяки тому, що для 

його відкриття не потрібно ключ. Для доступу в номер гість може використовувати 

мобільний телефон будь-якої марки і не витрачати час на пошуки загубленого 

ключа.[3] 

Досить популярною інноваційною технологією став інтерактивний бар, який 

представляє собою вбудовану в барну стійку інформаційно-розважальну систему. 

Фактично, мова йде про інтерактивний екран, який служить для відображення 

відеоефектів, характер і інтенсивність яких продиктовані наявністю предметів на 

стійці і людською поведінкою. Технологія робить все для розваги клієнта і 

утримання його у бару якомога триваліший термін.[4] 

Інтерактивне меню - дозволяє гостям ресторану самим робити замовлення, 

що є досить зручним процесом. Гостю, не доводиться чекати поки офіціант 

звільниться і зможе підійти до нього. Виходячи з громадської думки, клієнтам 

подобається таке нововведення в роботі більшості підприємств харчування. в 
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очікуванні замовлення можна пограти в ігри, почитати новини, подивитися статті 

в Інтернеті.[4] 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що інновації в 

готельно-ресторанній сфері потрібні, в першу чергу для того щоб готель міг 

змагатися з конкурентами, так як сфера послуг дуже вразлива до конкуренції. 

Більшість гостей привертають саме готелі з хорошим набором послуг. Особливо 

інновації потрібні для бізнес-туристів, які просто не уявляють свого життя без 

комп'ютеризації та інформаційних технологій. 
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ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Всебічний розвиток української мови як однієї з найважливіших складових 

національної ідентичності українського народу є гарантією національної безпеки і 

суверенітету України та забезпечує єднання нації. Українська мова, яка має сильні 

позиції у своїй державі, є тим маркером, який вирізняє Україну на світовій мапі для 

іноземців, а для українців – чи не найпростішим, але разом із тим найдієвішим 

інструментом промоції себе і свого продукту в умовах глобального ринку. 

В Україні 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 закону «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». Згідно зі статтею, 

вся сфера обслуговування має перейти на українську мову. Це передбачає, що 

мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова:  інформація про 

товари та послуги  має надаватися насамперед українською, обслуговувати людей 

також мають саме українською. 

https://tourlib.net/statti_ukr/barabash.htm
https://hotelier.pro/use/item/2150-smart/
http://www.hotelslobby.com/news/selected/174
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Як зазначено в законі, підприємства, установи, організації усіх форм 

власності та підприємці мають обслуговувати українською мовою. Також 

виробники, виконавці та продавці зобов’язані, відповідно до закону, надавати 

споживачам інформацію про свої товари, роботи чи послуги державною мовою. 

Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних 

характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. Водночас інформація 

державною мовою про товари та послуги може дублюватися іншими мовами. 

Також можливо здійснювати обслуговування клієнта не державною мовою, якщо 

на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації. 

Характеристики готельних послуг відбиваються на процесі проєктування 

ефективної системи управління якістю і впливі даної системи на основні елементи 

готельних послуг (нематеріальні і матеріальні). Нематеріальний елемент готельних 

послуг – це атмосфера, привабливість оточення, естетика, комфорт, відчуття, 

теплота обслуговування, дружелюбність, спокій і висока культура 

міжособистісного спілкування. Підвищення якості обслуговування готельного 

господарства має важливе значення для самого готелю, споживача та національної 

економіки. Надання якісних послуг сприяє збільшенню обсягу їх реалізації, 

рентабельності підприємства, зростання престижу готелю. 

Висока якість обслуговування гостя забезпечується колективними зусиллями 

співробітників усіх служб готельного господарства, постійним і ефективним 

контролем адміністрації, проведенням роботи з удосконалення форм і методів 

обслуговування, вивчення і впровадження передового досвіду роботи, 

прогресивної техніки і технології, розширення асортименту та вдосконалення 

якості наданих послуг. 

Готельне господарство надає послуги вітчизняним та іноземним гостям. 

Тому неухильним правилом для співробітників має бути поважне ставлення до 

будь-яких культурних традицій і способу мислення, а також готовність до 

спілкування без перешкод. Гордістю будь-якого готельного господарства є 

персонал, який здатний говорити різними мовами і справляти гарне враження на 

гостя рівнем своїх знань і гнучкістю спілкування. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ  

 

В умовах євроінтеграційних процесів розвиток готельного бізнесу в нашій 

країні є надзвичайно важливим завданням, вирішення якого здатне забезпечити 

збільшення кількості робочих місць, стабільне зростання ВВП, поліпшення 

фінансового становища в державі, зміцнення привабливості країни на міжнародній 

арені тощо. Внутрішня соціально-економічна та політична нестабільність, 

зовнішня агресія по відношенню до нашої держави, а від недавна і проблеми, що 

пов’язані з поширенням пандемії Covid-19 негативно вплинули на цей процес, 

загостривши вже існуючі питання та поставивши нові виклики.  

Дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку готельного бізнесу в 

Україні присвячує свої праці значна кількість науковців. Так, О.А. Давидова 

здійснила аналіз основних тенденцій розвитку готельного господарства в Україні 

та окреслила основні напрями розвитку підприємств готельної індустрії. Т.А. 

Алексєєва, А.О. Обозна, Н.М. Шабельник обґрунтували вдосконалення 

інноваційних напрямів розвитку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 

та проаналізували сучасні інновації в його функціонуванні. Н.Ю. Балацька, В.М.  

Репринцева охарактеризували сучасний стан готельної індустрії та 

стратегічні напрями її розвитку в майбутньому[1, c.43].  

Готельний бізнес є однією із провідних складових сфери послуг, насамперед 

туристичної індустрії. Попри те, що частку української економіки дедалі більше 

займає сфера послуг, розвиток і стійке зростання готельного бізнесу ускладнюється 

цілим спектром проблем. 

Зараз в центрі столиці важко знайти вільні майданчики під будівництво 

готелів. Території, раніше зарезервовані для цих цілей під силовим тиском зверху 

передані будівельним структурам, що споруджують на них дохідні бізнес-центри 

(термін окупності інвестицій до трьох років) і елітне житло. Українські інвестори, 

налагодивши контакти у верхах, легко домагаються передачі так званих «київських 

пустирів» в центральній частині міста в своє оперативне розпорядження. Процес 

«тихого втікання» незайнятих майданчиків на сторону зупинити практично 

неможливо. І Київ залишається беззахисним перед «грошовими монстрами» (в 

першу чергу, сильними регіональними промислово-фінансовими групами), що 

діють на свій розсуд і, зрозуміло, виходячи з власних фінансових інтересів. 
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Близько 20% готелів столиці України розташовані в центрі і прилеглих до 

нього районах ( «Дніпро», «Хрещатик», «Прем'єр-Палас», «Україна», «Козацький», 

«Київ», «Президент» , «Салют», «Русь», «Президент-готель»), тоді як в Москві їх 

налічується 39%, в містах Західної Європи, Північної Америки і Південно-Східної 

Азії - близько 50%. Через десять років майданчики під спорудження сучасних 

готельних та розважальних комплексів доведеться шукати далеко за межами 

центральної частини міста.  

Нестабільна соціально-економічна ситуація, зовнішня збройна агресія на 

Сході держави, анексія Кримського півострова. Сукупність зазначених факторів 

призвела як до зменшення кількості іноземців, які приїздять до України, так і 

внутрішніх міграцій з метою туризму, рекреації чи роботи, що негативно вплинуло 

на розвиток готельного бізнесу. 

Іншим негативним фактором для розвитку готельного підприємництва є 

суттєве зростання кількості послуг з тимчасового розміщення з боку приватних 

осіб. Як правило, в такому випадку надається повний спектр всіх необхідних 

послуг, включаючи розміщення, харчування і транспортування. Проте, даний вид 

«бізнесу» ніяк не регулюється державою, не сплачує податки до державного 

бюджету, що дозволяє встановлювати досить помірні ставки на проживання, а 

також гнучко оперувати цінами залежно від сезону та попиту[1, c.44].  

Окрім вище зазначеного, суттєвого удару по українській готельній індустрії 

завдала пандемія Covid-19. Закриті кордони держав, скасування авіасполучення, 

обмеження пересування як в межах держав так і до інших країн, а також суцільна 

ізоляція спровокували комплекс проблем у готельному секторі. Під загрозою 

скорочення близько 50 мільйонів робочих місць, пов'язаних з туристичною, 

зокрема готельною, індустрією.  

 Зважаючи на актуальні події у світі та течії розвитку в економіці України 

наукові дослідження в галузі розвитку готельного бізнесу будуть 

актуалізовуватись. Науковцям треба прискорити науковий пошук стосовно нових 

механізмів реформування галузі, розробляти нові концепції та методи управління, 

адже в умовах постійної мінливості як внутрішнього так і зовнішнього середовища 

український готельний бізнес кожного разу стикається з новими проблемами і 

викликами. Ефективність впровадження наукових розробок забезпечуватиме 

українському бізнесу достойне місце на світовому ринку готельних послуг, 

підвищуватиме значимість для зростання національної економіки та міжнародної 

інтеграції, зокрема у європейському напрямі. 
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ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС: ПРОГНОЗИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Туризм – це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах 

перетворилась в високо розвинуту індустрію. Готельний сервіс містить у собі цілий 

комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи 

розвитку туризму. Туристичні послуги, зокрема й у рамках готельного 

обслуговування, віднесені до соціально-культурних послуг і будуються на 

принципах сучасної гостинності та якісного надання послуг.  

На сьогоднішній день ринок готельної індустрії представлений 

різноманіттям засобів і форм розміщення, здатних задовольнити всілякі потреби й 

можливості клієнтів: готелі, міжнародні ланцюги, мотелі, відомчі готелі, 

пансіонати, санаторії, клубні номери, бутік-готелі, пляжні готелі, гостьові будинки, 

міні готелі, хостели, туристичні табори, ботели, флотелі, бунгало, кемпінги, 

туристичні бази, приватні будинки і котеджі та багато інших. Світове готельне 

господарство налічує близько 400 тис. комфортабельних готелів більше ніж на 30 

млн місць. При цьому загальна кількість номерів за останні 20 років продовжує 

зростати і збільшується в середньому на 3-4% на рік, що свідчить про стабільну 

динаміку збільшення кількості засобів розміщення. 

Величезна кількість різноманітних факторів впливає на 

конкурентоспроможність готелю: його географічне положення, розмір і 

різноманітність номерного фонду, зірковість, інфраструктура, інноваційні 

технології, що застосовуються в готелі, вартість окремого номера, матеріально-

технічне оснащення, унікальність готельних послуг, кваліфікованість персоналу, 

наявність пам’яток та історичних місць поруч з готелем та інші важливі чинники. 

Однак не тільки ці чинники є істотними для туристів в даний час. Для реального 

успіху готелю завжди потрібні нові, абсолютно унікальні ідеї. Конкуренція є 

найвищим стимулюючим фактором для появи свіжих інноваційних ідей. 

https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/126
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Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український ринок 

готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і більше уваги 

приділяють можливості реалізації проектів у регіонах країни. 

Необхідно відзначити зміни у стані наявності великих міжнародних 

готельних мереж на ринку України. Якщо раніше такі великі світові мережі як 

«Хілтон», «Маріотт», «Шератон», «Редиссон», «Кемпински», «Aккoр» вкладали 

гроші в будівництво готелів на території Туреччини та Єгипту, то тепер і Україна 

стає привабливою для вкладання інвестицій у готельний бізнес. У розвитку й 

вдосконаленні власних мереж з’являється все більша кількість учасників на ринку 

гостинності, відбувається демократизація бізнесу. Компанії намагаються залучити 

не тільки забезпечених клієнтів, але й пропонують свої послуги клієнтам із 

середнім достатком. Завдяки зміні зовнішнього і внутрішнього політичного та 

економічного середовища формуються і нові тенденції на ринку туризму і 

гостинності. 

Однак наразі ситуація в готельному бізнесі не є стабільною. Глобальна 

економічна криза та карантин привели до глобальних втрат в туристичній сфері не 

тільки України, а й всього світу. Туристичний бізнес й готельний сектор зазнали 

серйозного удару від запроваджених карантинних заходів. Зачинені кордони, 

кволий внутрішній туризм, і як результат – спорожнілі готелі. Аналітики 

зазначають, що готельний ринок постраждав від пандемії чи не найбільше серед 

всіх сегментів комерційної нерухомості. 

Експерти зазначають, що не всі категорії готелів постраждали однаковою 

мірою. Стійкішими виявляються ті об’єкти, які вже мають репутацію на ринку, 

запас міцності, гнучкість, вміння адаптуватися до нових реалій та пропонувати нові 

сервіси та продукти. 

Найнижчий показник завантаженості готелів припав на квітень – період 

найжорсткіших карантинних обмежень. Тоді за даними аналітиків CBRE Ukraine, 

рівень завантаженості становив рекордно мінімальні 4,1%. В кінці першого 

півріччя, станом на червень 2020, заповнюваність готелів зросла до 7,3%. 

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток 

туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне 

втручання держави, налагодження системи постачання, транспорту та сфери 

послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної галузі, а постійне 

запровадження інновацій, інвестиції та жорстка конкуренція. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ  

ТА ВИМОГИ ДО НЬОГО 

 

Відомо, що в будь-якій справі людська праця є важливим детермінантом 

прибутковості. Але у сфері обслуговування вона набуває такого значення, що 

існування єдиного господарського механізму перебуває в прямій залежності від 

кількості та якості праці. Останнім часом людському чиннику в індустрії 

гостинності приділяється значна увага. 

Кожен керівник готелю має усвідомити, яку вагому роль відіграє персонал у 

забезпеченні високої якості обслуговування. Будь-який працівник готелю має 

знати, що забезпечення якості обслуговування, якої очікує клієнт, є 

найважливішим завданням роботи готелю. Споживачі готельних послуг вимагають 

кращого обслуговування, і ті готелі, які здатні завдяки своєму персоналу 

задовольнити ці потреби, опиняються у вигіднішому, порівняно зі своїми 

конкурентами, становищі. 

Функції управління персоналом тісно пов'язані між собою й утворюють у 

сукупності певну систему роботи з персоналом, де зміни, що відбуваються в складі 

кожної з функцій, викликають необхідність коригування всіх інших поєднаних 

функціональних завдань і обов'язків. Так, наприклад, широке поширення у світовій 

практиці контрактної форми наймання персоналу привело до помітної зміни 

функціональних обов'язків. 

Широко розповсюдженим засобом впливу на працівника, на трудові 

відносини, що складаються, є мотивація праці, що передбачає: 

•систему винагороди, матеріального і морального заохочення; 

•збагачення змісту праці, підвищення інтересу до роботи; 

•розвиток персоналу, надання можливості професійно-кваліфікаційного 

просування, планування кар'єри; 

•поліпшення соціально-психологічного клімату в готелі завдяки зміні стилю 

управління, умов наймання і роботи, заохоченню індивідуальної і групової 

ініціативи, творчості і саморозвитку; 
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•активне залучення працівників до управління трудовими процесами, участь 

у прибутках і акціонерному капіталі готелю тощо. 

Мотивація дозволяє вирішити такі задачі, як стабілізація колективу, 

підвищення результативності праці і зацікавленості в мобільності (насамперед 

професійної), забезпечення систематичного зростання кваліфікації. 

Для здійснення замкнутого технологічного циклу обслуговування гостей у 

готелі передбачені основні служби:  

-бронювання; 

-обслуговування; 

-прийому і розрахункова частина;- експлуатації номерного фонду; 

- служба безпеки. 

Це мінімальний набір служб, що забезпечують надання основних готельних 

послуг. 

Готельні служби залежно від контакту з гостем розташовані на двох рівнях. 

На першому рівні - служби, персонал яких має безпосередній контакт із гостем 

(контактні служби), на другому - служби, персонал яких практично не контактує з 

гостем (неконтактні служби). У готельній індустрії подібне розмежування служб 

дуже важливе, тому що впливає на вимоги, що висуваються до персоналу.  

Вимоги до обслуговуючого персоналу готелів можна умовно розділити на 4 

групи: 

1. Кваліфікація (для всіх категорій готелів). 

1.1. Весь обслуговуючий персонал повинен пройти професійну підготовку. 

Ступінь підготовки повинен відповідати наданим послугам. 

Один співробітник повинен пройти підготовку, пов'язану із забезпеченням 

безпеки проживаючих у готелі. 

Один співробітник повинен бути підготовлений з питань безпеки в сфері 

суспільного харчування. 

1.2. Знання іноземної мови. 

Для готелів категорії "1 зірка" досить знання працівниками служби прийому 

й розміщення однієї іноземної мови (мови міжнародного спілкування або мови, що 

є найбільш уживаною клієнтами готельного комплексу в цьому регіоні). 

Для готелів категорії "2 зірки" вимоги аналогічні попереднім. 

Для готелів категорії "З зірки" всьому персоналу, який має контакти з 

проживаючими, необхідне знання в достатньому обсязі мінімум двох мов 

міжнародного спілкування або інших мов, найбільш уживаними клієнтами готелю 

в цьому регіоні. 

Для готелів категорії "4 зірки" вимоги аналогічні попереднім, але знання мов 

повинно бути на більш високому рівні. 

Для готелів категорії "5 зірок" усьому персоналу, що працює з 

проживаючими, необхідно вільне володіння мінімум трьома іноземними мовами. 

2. Поведінка. 
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Персонал усіх категорій готелів повинен уміти створювати на підприємстві 

атмосферу гостинності, бути готовим доброзичливо виконувати прохання 

проживаючого й у ставленні до проживаючих виявляти терпіння і витримку. 

3. Медичні вимоги. 

Персонал усіх категорій готелів повинен проходити періодичний медичний 

огляд для одержання відповідного сертифіката. 

4. Уніформа. 

Персонал усіх категорій готелів, що вступає в контакт з проживаючими, 

повинен носити одяг-форму, який у ряді випадків включає особистий значок із 

вказівкою імені та прізвища. Форма повинна бути завжди чистою й у гарному стані. 

У готельних комплексах будь-якої категорії повинні бути створені окремі 

умови для відпочинку й харчування персоналу. Обсяг таких умов повинен 

відповідати чисельності персоналу. 

Чисельність персоналу в службах залежить від розмірів готельного 

комплексу й обсягів обслуговування. 

Серед фахівців у галузі готельного і ресторанного менеджменту популярна 

класифікація персоналу контактних служб, що включає такі типи: 

- "заморожені - персонал, що повільно реагує на звертання і прохання гостей, 

що не виявляє ніякої особистої ініціативи, щоб чимось допомогти гостям, дуже 

рідко посміхається; 

- "гастрофабрика" - персонал, що створює обслуговування за типом конвеєра, 

коли думка гостей узагалі не враховується 

- "дружній хаос"- персонал нічого не робить, проте люб'язний, ввічливий і 

усміхнений; 

- персонал, що є обслуговує з високою якістю. Найважливішими ж вимогами, 

які ставляться до персоналу неконтактних служб, це наявність фахової освіти і 

досвід роботи в цій сфері.  
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МОБІЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ ДОДАТКИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ТУРИЗМІ 

Характерною особливістю розвитку сучасної економіки є зростання 

значимості інновацій як основи економічного розвитку країн світу. Дослідженню 

інноваційних процесів в економіці присвячено цілий ряд робіт як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених (В.С. Новіков, Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков, В.А. Молчанова, 

М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонов). В публікаціях Новікова В.С. знаходимо 

визначення: інновація - це новий продукт, нове явище або дія на ринку 

(підприємстві), яке має на меті залучити споживача, задовольнити його потреби і 

одночасно принести дохід підприємцю. Інноваційна діяльність передбачає 

практичне використання науково-технічних розробок та винаходів. В туризмі 

інноваційна діяльність знайшла втілення у створенні нових та удосконаленні 

існуючих туристичних продуктів, покращенні транспортних, готельних й інших 

послуг, освоєнні нових ринків, впровадженні сучасних інформаційних, 

телекомунікаційних технологій та провідних форм організаційно-управлінської 

діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів.  

Пандемія коронавірусу, загальний карантин та їх наслідки вимагають нових 

інноваційних рішень та змін в туристичній галузі. За останні роки в наше життя 

стрімко увірвалися комп’ютери і технології, що їх супроводжують. Сьогодні важко 

уявити собі подорож без персонального смартфона або планшета.  За даними 

Креативного агентства «We Are Social» та платформи «Hootsuite» близько 5,2 

мільярда людей у світі мають мобільні телефони, і ця цифра щороку зростає.  В 

сучасному світі смартфони отримують все більше функцій, які роблять життя 

легшим та комфортнішим. Мобільні додатки стали одним з головних трендів у 

розвитку інформаційних технологій за останні роки. Вони стали незамінними в 

подорожах. 

Очікується, що використання туристами «супер-додатку» стане трендом в 

туризмі. Так,  Booking.com опитав 12 500 мандрівників з приблизно 30 країн і 57% 

з них відповіли, що хочуть отримати єдиний додаток для планування і бронювання 

подорожей. 

Проаналізуємо ключові особливості мобільних додатків. Переваги:  

• високий рівень інтерактивності, користувач може взаємодіяти з ним різними 

способами; 

• можливість доступу до всього або більшої частини функціоналу пристрою, 

наприклад, GPS-навігація, фотокамера і т. д .; 

• завдяки можливості зберігати призначений для користувача контент, різні дані і 

проводити складні обчислення, забезпечується високий рівень персоналізації; 
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• мобільні додатки можна використовувати в автономному режимі, без 

підключення до Інтернету. 

Недоліки: 

•         високі вимоги до сумісності; 

•         вартість розробки, підтримки і обслуговування є вищою, ніж у випадку з 

мобільним сайтом; 

•         щоб почати використовувати додаток, користувач повинен встановити його 

на свій пристрій. 

Еволюція мобільних додатків від звичайного WAP-браузера до платформ App 

Store та Google Play перетворила їх на потужне бізнес середовище. Це твердження 

обґрунтовується рівнем показників завантажень мобільних програм: у 2017 р. було 

завантажено 178,1 млрд одиниць мобільних додатків; 2018 р. – 205,4 млрд одиниць. 

За прогнозами до 2022 р. цей показник зросте до 258,2 млрд завантажень [3, с. 5] 

Згідно з дослідженням App Annie, люди використовують в середньому 9 

різних мобільних додатків на день і 30 на місяць. Сервіси для подорожей 

охоплюють все більше завдань користувачів і стають універсальними. Сьогодні 

існує безліч мобільних додатків для туристів. Кожен розробник намагається 

створити щось унікальне. До найбільш використовуваних в Україні, на мою думку, 

належать: Booking, Укрзалізниця, BlaBlaCar. 

У активному використанні мобільні туристичні додатки міст України. 

Зокрема  

у Львові додаток Travel Fellow – онлайн-гід, допомагає спланувати самостійну, 

вільну подорож містом. Він автоматично відтворює аудіо про ту чи іншу пам’ятку 

поблизу туриста. 

 В 2018 році у Вінниці презентували мобільний додаток гіда «Вільна мапа», 

за допомогою якого можна зчитувати QR-коди на цікавих туристичних об’єктах, і 

отримувати інформацію про пам’ятки. У ньому містяться відомості про 150 

об'єктів: музеї, фонтани, парки, сквери та цікаві фотозони. 

Для комфортнішого перебування туристів в місті Луцьк, був розроблений 

туристичний мобільний додаток «Луцьк. Мобільний додаток нашого міста». 

Мобільний додаток «Рівне-Туристичний довідник» будує маршрут за 

заданими параметрами, наприклад: історичні місця Рівного польського періоду або 

парки та місця відпочинку Рівного. Також виконує функцію навігатора для кращої 

орієнтації по місту. Фунціонал додатку дозволяє задати параметри пошуку 

потрібних об’єктів, їх місце розташування на карті та побудувати найбільш 

зручний маршрут по цим місцям. 

Додаток Kyiv City Guide (Київський міський гід) містить в собі ексклюзивні 

маршрути по унікальних місцях столиці. Мобільний додаток отримав високу 

оцінку «highly commended» («наполегливо рекомендуємо») на церемонії вручення 

Міжнародної туристичної премії за 2018 рік у Лондоні».  
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Перебуває в розробці багатофункціональний туристичний, мобільний 

додаток «Місто на долоні», який спершу запрацює в м. Чернівці, а далі – в інших 

містах України.  

Основна функція більшості туристичних додатків полягає у наданні 

інформації різного рівня складності. До найбільш популярних можемо віднести: 

вибір готелів та інших місць поселення; замовлення квитків та транспорт різного 

виду; отримання інформації про цікаві туристичні місця; замовлення їжі та 

бронювання столика; пошук об’єктів за назвою; віртуальний гід.  

Глобальне використання мобільних додатків нині обґрунтовується 

збільшенням кількості користувачів смартфонів у світі та зростанням мобільного 

трафіку. Ринок мобільних додатків став надзвичайно різноманітний та 

інтерактивний. Мобільні туристичні додатки стали невід’ємною складовою 

подорожі та надійним помічником туристу, а також мотивуючим фактором до 

пізнання нових туристичних міст. Отже, визнаємо, що мобільні туристичні додатки 

є одним із засобів інноваційного розвитку туризму, значення і користь яких буде 

зростати.  
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

 

На сьогодні туристична діяльність охоплює всі регіони України та є частиною 

її економіки. Однак для одних він є місцевим, а для інших - не лише національним, 

а й міжнародним значенням. Приблизно 43% туристичної структури України 

належить відпочинку та лікування на курортах, і лише 9% - це сільський туризм, 

мисливський та інші види спеціалізованого туризму [2, с. 84] 

Сільський зелений туризм – вид туризму, який з’явився в Україні відносно 

недавно. Розвиток сільського зеленого туризму в країні злічує майже 20 років. У 

цей період поняття «зелений сільський туризм» було нерозривно інтегровано у всі 

сфери суспільного життя: по між міських жителів та гостей України; окремих 

сільських та фермерських господарств; місцях, де така діяльність вивчалася в 

науковому середовищі. 

Необхідність розвитку сільського зеленого туризму в країні визначається 

такими факторами як:  

- зростаючий попит мешканців міст та іноземців на відпочинок у сільській 

місцевості;  

- унікальність історичної спадщини селищ;  

- рекреаційні ресурси;  

- екологічність сільської місцевості;  

- відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів;  

- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;  

- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;  

- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, 

збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [3, с. 143]. 

Особливо сприятливі умови для розвитку сільського зеленого туризму 

створюють Національні та ландшафтні парки, адже там можна поєднати 

відпочинок з пізнанням природного, історичного та культурного потенціалу 

регіону. Необхідною умовою реалізації їх програм розвитку є співпраця місцевих 

центрів, національних та регіональних парків. Розвиток сільського зеленого 

туризму стимулює покращення населених пунктів, тобто сільських садиб, вулиць, 

а також стимулює розвиток соціальної інфраструктури.  

Сільський зелений туризм може ефективно розвиватися та функціонувати на 

територіях:  

- національних парків та територіях, що охороняються;  

- селах, зонах відпочинку та дачних зони;  

- лісових фондах та природних феноменах;  
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- монастирях і священних місцях;  

- малих міст з характерною архітектурою, побутом та культурою [4, с. 148]. 

Будь-яка система, включаючи сільський зелений туризм, базується на 

принципах, що відображають її найважливіші характеристики. Основними 

принципами сільського зеленого туризму є: 

- діалектичний – дозволяє продемонструвати взаємодію різних факторів 

сільського зеленого туризму, таких як причинно-наслідкові зв’язки та зв’язки, що 

відображають реальність; 

- системний – має на увазі розгляд сільського туризму як системи, що має 

певну структуру, взаємозв'язки різних елементів;  

- історичний - сільський зелений туризм вважається напрямком рекреаційної 

діяльності, що відбувається в конкретних історичних умовах; 

- пізнавальний - цей принцип сільського туризму пов'язаний із загальною 

когнітивною теорією пізнання, загальною методологічною основою багатьох наук. 

[3, с. 91]. 

Для ефективного управління та планування розвитку сільського зеленого 

туризму в регіоні необхідно досконало знати особливості його територіально-

функціональної організації. Територіальна організація сільського зеленого туризму 

- це система просторового планування сільських населених пунктів, що надають 

агро-рекреаційні послуги, а також виробничі центри сільськогосподарських 

споживачів, транспортна інфраструктура, сформована регіоном та природно - 

культурна спадщина регіону. 

Територіальні особливості ринку послуг із зеленого туризму у сільській 

місцевості тісно пов’язані з регіонами місцезнаходження людей, тобто житловими 

районами [1, с. 182].  

Фактори розвитку сільського зеленого туризму поділяють на: зовнішні та 

внутрішні. До зовнішніх факторів розвитку сільського зеленого туризму можна 

віднести:  

- географічне положення регіону;  

- політичні відносини між країнами;  

- міжнародний розподіл праці;  

- рівень цін на міжнародному ринку;  

- співвідношення валют тощо. 

Демографічні фактори, такі як приріст населення, нерівномірна щільність 

населення та концентрація у великих містах (урбанізація) призвели до збільшення 

туристичного потенціалу та прагнення стати місцем з меншою кількістю людей, 

принаймні за короткий проміжок часу. Важливу роль також відіграють такі 

фактори, як відстань від транзитних маршрутів країн та регіонів з найбільшою 

кількістю туристів, а також відстань від «гарячих точок» планети [4, c. 149].   

Визначальними є внутрішні фактори розвитку сільського зеленого туризму: 

природно-географічні особливості й кліматичні умови країни; наявність та якість 

природних ресурсів і можливість їх зручного використання; економічна ситуація в 
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країні; внутрішня політика країни, політична стабільність; суспільний лад; рівень 

розвитку продуктивних сил; структура і рівень добробуту населення. 

Саме добробут сільських жителів та рівень економічної підтримки є 

вирішальними факторами для сільського зеленого туризму. 

З точки зору впливу на туристичну діяльність усі фактори поділяються на 

фактори залучення, що спонукають до подорожі чи відпочинку та фактори 

розподілу, що впливають на вибір місця подорожі чи відпочинку [4, с. 151].  

До факторів розвитку сільського зеленого туризму можна також віднести: 

- безперечну чарівність сільської території та її цінностей для мешканців міст, 

для яких село - це втеча від натовпу та промисловості; 

- появу моди на відпочинок у натуральному середовищі; 

- розвиток транспорту, що дає можливість швидкого та легкого доступу 

туристів у віддалені території з чистим середовищем; 

- більшу доступність цього виду відпочинку для осіб з невеликими доходами; 

- традиції сільської гостинності, декоративні елементи, місцева кухня з 

типовими, сільськими стравами, запахами та смаками. 

Тому найкращі умови для розвитку сільського зеленого туризму об’єктивно 

формуються на територіях національних, ландшафтних парків, з метою поєднання 

у відпочинку також і знань про природний, історичний, етнічний та культурний 

потенціал регіону. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

В умовах розвитку туристичних відносин, введення безвізового режиму 

дослідження відносин щодо надання туристичних послуг стає все більш 

актуальнішим. Ринок туристичних послуг з кожним роком стає все більш 

насиченим, характер послуг, що надаються стає складнішим, вони поєднують в собі 

різні комбінації послуг та, відповідно, ризики, які несуть сторони (туроператор та 

турист) під час укладення та виконання договору [1.с. 111]. 

Стаття 20 Закону України «Про туризм» регулює договірні відносини з 

надання туристичних послуг. Окремі частини вказаної статті стосуються 

відповідальності туроператора перед тур агентом, тур агента перед туроператором. 

Так, згідно ст.. 32 Закону України «Про туризм» за неналежне виконання своїх 

зобов’язань туроператор, тур агенти, інші суб’єкти туристичної діяльності несуть 

майнову та іншу відповідальність, визначену у договорі відповідно до чинного 

законодавства [2]. Однак, можна говорити. Що саме туроператор є стороною, що 

несе відповідальність за договором про надання туристичних послуг, оскільки 

туроператор виступає стороною договору про надання туристичних послуг. 

Слід зазначити, що цивільно-правова відповідальність туроператора за 

невиконання чи неналежне виконання договору про надання туристичних послуг 

настає за таких підстав: 

1. протиправна поведінка, пов’язана з порушенням умов договору та або закону під 

час виконання договору: ознака протиправності відноситься як до виконавця, який 

надає послуги, так і до третіх осіб; 

2. наявність майнової або немайнової(моральної) шкоди, заподіяної особи; 

3)причинний зв’язок між протиправною поведінкою виконавця, включаючи третіх 

осіб, і наслідками для туриста у вигляді заподіяння майнової шкоди [3, с. 182-183]. 

У цьому сенсі під час визначення відповідальності за надання туристичних 

послуг перед туристом за невиконання або неналежне виконання договору про 

надання туристичних послуг повинен застосовуватись усічений склад 

правопорушення, тобто як елемент правопорушення повинна бути виключена вина 

заподіювача шкоди туроператора. Виконавець як сторона договору зобов’язаний 

виконати зобов’язання за договором з урахуванням замовлення споживача. 

Споживач, як замовник, завжди знаходиться в більш незахищеному становищі, бор 

він не може вплинути на процес надання послуги. Тому безвинна  відповідальність 
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за надання послуг є доцільною. І до таких послуг, безумовно, відносяться і 

туристичні. Відповідальність без наявності вини з боку особи, яка допустила 

порушення договору є винятком із загального правила. Такий виняток 

передбачений у ч. 1 ст. 906 ЦК України та стосується оплатних договорів про 

надання послуг до групи яких належить і досліджуваний нами договір про надання 

туристичних послуг. В ч. 12 ст. 20 Закону України «Про туризм» передбачено 

аналогічне правило. Таким чином відповідальність туроператора настає незалежно 

від його вини.  

У Цивільному кодексі України відсутнє окреме правове регулювання договору 

на туристичне обслуговування, а Закон України «Про туризм» містить лише одну 

статтю, присвячену досліджуваному договору. З огляду на це, відсутнє ретельне 

визначення прав та обов’язква сторін договору у законодавстві, натомість такі 

права та обов’язки повинні максимально визначатися у договорі. Відповідно, 

невиконання чи неналежне виконання перш за все порушує договір, а не норму 

закону. Проте ознака протиправності поведінки об’єктивно присутня і в такому 

випадку. 

Аналіз загальних положень щодо відповідальності дозволяє узагальнити види 

відповідальності суб’єктів туристичної діяльності таким чином: 1) за галузевою 

приналежністю: господарсько-правова (при організації та здійсненні туристичної 

діяльності), цивільно-правова (при наданні туристичних послуг), адміністративно-

правова, кримінально-правова 9при здійсненні туристичної діяльності та надання 

туристичних послуг фізичними особами-підприємцями та іншими суб’єктами 

туристичної діяльності, які не мають ознак юридичної особи); 2) за кількістю 

суб’єктів та обсягом відповідальності: одноособова туроператора чи тур агента, 

спільна чи солідарна і туроператора і тур агента; 3) за правовими підставами: 

передбачена законом та визначена сторонами у агентському чи іншому договорі [4, 

с. 668-674]. 

 Проте, щоб права споживача як найменш захищеної сторони в договорі про 

надання туристичних послуг були максимально захищені, доцільно скористатися 

досвідом Польщі щодо розмежування відповідальності туроператора і тур агента 

та законодавчо встановити, що тур агент несе відповідальність як туроператор 

також у тому випадку, якщо при укладенні договору на надання туристичних 

послуг туроператором допущені порушення законодавства, що впливають на 

можливість звернення до туроператора: 1) у договорі з споживачем відсутня 

достатня інформація про туроператора; 2) турагент працює без договору доручення 

або перевищує його обсяг. Правовими наслідками таких новацій, що позитивно 

впливають на розвиток туризму в цілому, будуть поліпшення якості туристичних 

послуг, професійне (відповідальне) ставлення туроператорів до процедури 

формування туру й обачніше обрання турагенствами туроператорів, тури яких вони 

реалізовуватимуть, забезпечення максимального захисту прав споживачів як 

найбільш вразливої сторони договору.    
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ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

 

В умовах глобалізації інформаційні технології грають роль одного з основних 

інструментів в підвищенні ефективності управління підприємствами сфери 

туризму. Специфіка туристичної діяльності, особливості формування і реалізації 

туристичних послуг, а саме велика кількість учасників і значна їх географічна 

роз’єднаність, розгалужена система взаємовідносин суб’єктів туристичного ринку, 

територіальна диференціація туристичного продукту, віддаленість місця реалізації 

туристичних послуг від місця їх споживання, зміна смаків і потреб клієнтів 

обумовлюють необхідність підвищення рівня використання інтерактивних 

технологій. 

Розвиток сучасних комп’ютерних технологій, активне використання 

можливостей мережі Internet у соціальній та підприємницькій сферах активно 

впливає і на індустрію туризму. Використання інтерактивних технологій 

обумовлює створення різних освітніх, рекламних і пізнавальних програм і є 

актуальним питанням на сьогоднішній день. Все більше і частіше стають 

популярними віртуальні тури, які дозволяють потенційному туристу подорожувати 

з віртуального простору в реальний, віртуально відображаючи об’єкт і послугу, за 

допомогою сучасних можливостей і 3D-технологій, наданих серверами. 

Віртуальні екскурсії та подорожі являють собою презентації, які дозволяють 

глядачам оглянути об’єкти (музеї, пам'ятники), які їх цікавлять, ще до реального їх 

відвідування. Віртуальні тури це ідеальне рішення для візуалізації. За допомогою 
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різних інтерактивних елементів в web-середовищі вони створюють моделювання 

реальності. [2] 

Унікальні інтерактивні технології дозволять забезпечувати формування 

віртуальних турів, які в свою чергу можуть стати незамінним прогресивним 

рішенням розвитку туристичної діяльності. Потенційному клієнту підприємств 

сфери туризму при виборі готелю, ресторану, туристичного комплексу, місця 

екскурсії необхідна точна інформація про послуги в Інтернеті. При покупці 

туристичного продукту клієнт не має можливості його відчути і візуалізувати, що 

є стримуючим фактором і знижує попит на ті чи інші туристичні пропозиції. А 

віртуальний тур дає можливість показати майбутнім відвідувачам інтер’єр 

приміщення, обстановку в номері, особливості природних, історичних, культурно-

етнічних ресурсів місця подорожі, і оцінити всі в цілому. [3] 

 
 

Основними перевагами використання віртуальних турів в туристичній 

діяльності дозволить підвищити ефективність реклами, тому що сферичні 

панорами і 3D-тури мають цілодобовий доступ для перегляду в будь-який час доби, 

розміщені на сайтах. Також, можливість різноманітного використання одних і тих 

же турів, як в Інтернеті, так і у вигляді CD-презентацій, дозволяє демонструвати в 

офісі клієнта, на виставці. Все це дозволяє розширити аудиторії потенційних 

клієнтів і партнерів. Простота і оперативність розміщення нових, оновлення і 

заміни старих віртуальних турів, що є гарантією актуальності представленої 

інформації [1; 4]. 

Таким чином, розвиток інформаційних технологій і вплив на повсякденне 

життя суспільства мережі Internet, кожна успішна компанія, кожен товар або 

послуга повинна виглядати відповідно до сучасних вимог. Якісний контент, якісна 

презентація на веб-сайті це уособлення успішного бізнесу в світовій мережі. Це 

також стосується сучасної системи маркетингових, рекламних заходів щодо 

просування туристичних та готельно-ресторанних послуг, які повинні 

застосовувати новітні інформаційних технології, зокрема сучасні мультимедійні 

технології. А віртуальні тури є одним з найефективніших і переконливих на даний 
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момент інтерактивних способів презентації інформації, а також дозволяють 

здійснювати віртуальні екскурсії. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Безумовно, пандемія коронавірусної інфекції  COVID-19 продовжує впливати 

на всі сфери повсякденного життя, світову економіку, бізнес, освіту, культуру, 

науку, охорону здоров’я та інші галузі. Винятком не стала і туристична індустрія, 

яка чи не найбільше постраждала внаслідок карантинних обмежень. 

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), міжнародний 

туризм порівняно з попереднім роком скоротився на 74%, у зв'язку із закриттям 

кордонів та значним зменшенням попиту [1]. 

Згідно даних Державного агентства розвитку туризму України у 2020 році у 

світі втрати туристичної галузі склали 800 млрд. доларів, в Україні збитки склали 

близько 60 млрд. гривень [2]. 

Таким чином, нові реалії вимагають перебудовувати туристичну діяльність 

шляхом запровадження нових інформаційних технологій, глобальних 

комп'ютерних систем резервування, інтегрованих комунікаційних мереж, систем 

мультимедіа , які будуть направлені на розвиток ринку туристичних послуг та 

туристичної інфраструктури світу та України зокрема. 

http://gorodv3d.ru/3dtours-technology-success-story.html
http://tourlib.net/statti_ukr/Internet.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/Internet.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/Internet.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/shamlikashvili.htm
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Тому, на сьогоднішньому етапі розвитку індустрії туризму значну увагу слід 

приділити використанню інноваційних та інформаційно-комунікаційних 

технологій і впровадженню цифровізаційних елементів у туристичну діяльність. 

Наукові дослідження, присвячені інформаційному забезпеченню туристичної 

діяльності здійснювали вітчизняні та зарубіжні вчені П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк, 

С.В. Мельниченко, М.Желєни, М.М.Скопень та інші. 

 П. Жежнич та О. Сопронюк розглянули подвійну роль інформаційного 

забезпечення у роботі туристичних підприємств, яке, з одного боку, призначене для 

ефективної взаємодії виробника та споживача туристичної послуги, а з іншого 

боку, дозволяє підвищувати ефективність процесів обробки інформації у межах 

туристичного підприємства [3]. 

С. Мельниченко висвітлено основні принципи застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у туристичному бізнесі, визначено роль і місце 

інформаційних технологій у менеджменті і маркетингу туристичних підприємств 

[4]. 

У праці М. Скопеня акцентовано увагу на процесах автоматизації фірми за 

допомогою офісних програм, комп'ютерної техніки, які застосовуються у роботі 

туристичної фірми, створенні ефективних сайтів та серверів туристичної фірми в 

мережі Інтернет [5]. 

До глобальних змін туристичної галузі в умовах карантинних обмежень 

відносять діджиталізацію всіх аспектів туристичного бізнесу на основі бурхливого 

розвитку інноваційної інфраструктури. Сучасний світ стає дедалі більш цифровим 

і технологічним, що збільшує конкуренцію за споживача, надаючи йому нові 

можливості у вигляді інноваційних сервісів, додатків та послуг. 

Реалії сьогодення вимагають перебудувати туристичну галузь в онлайн 

формат, тому пропонується використовувати досить велику кількість новітніх 

комп'ютерних технологій для вирішення завдань та підвищення якості послуг у цій 

галузі. 

Однією з них є поширення мобільних додатків як для самих туристів, так і для 

туристичних компаній. Наприклад, мобільна програма для подорожей Storyteller, 

яка розповідає цікаві історії про різні туристичні напрямки. 

Для тих, хто бажає в період пандемії відвідати світові музеї та визначні 

пам'ятки архітектури почали активно проводити онлайн екскурсії. Тепер, не 

виходячи з дому, можна відправитися у віртуальну подорож, переглянути 

інтерактивне відео зі світових пам'яток у режимі 360о.  

На сучасному етапі широко використовуються комп'ютерні системи 

резервування CRS (Computer reservations system), які створили передумови для 

розвитку глобальних систем бронювання. Це дало змогу підвищити якість 

сервісних послуг за рахунок зменшення часу обслуговування клієнтів, збільшення 

обсягів та різноманітності пропонованих послуг тощо, а також з'явилася 

можливість забезпечення оптимізації завантаження авіалайнерів, реалізації 
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стратегії гнучкого ціноутворення, застосування нових управлінських методів 

тощо.  

Зручність та надійність систем резервування сприяла їх швидкому і широкому 

поширенню. До найпоширеніших глобальних систем бронювання належать: 

Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan. Разом вони нараховують приблизно 500 000 

терміналів, установлених у готелях по всьому світу, що становить близько 90% 

ринку.  

Платформа Booking.com по праву вважається однією із лідерів в сфері 

туризму. Вона перекладена на 43 мови. На платформі доступно для бронювання 

більше 28 мільйонів заявлених одиниць розміщення. Booking.com пропонує своїм 

гостям варіанти відпочинку, транспортні послуги та неймовірне житло, починаючи 

від будинків і закінчуючи готелями. Туристична платформа є найбільшою в світі і 

допомагає власникам об’єктів, які розміщені по всьому світі, залучати гостей та 

розширювати бізнес. 

В Україні сьогодні спостерігається значне відставання у темпах впровадження 

заходів на підтримку туристичного сектора, що ставить під серйозну загрозу 

конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку протягом прогнозованого 

періоду відновлення впродовж 2021 року. 

Електронний туризм в Україні тільки почав розбудовуватися, орієнтовно 

автоматизовано лише 10 % туристичних об’єктів. Системи автоматизації індустрії 

гостинності, зокрема бронювання, не повною мірою виправдовують очікування 

відвідувачів і далеко не всі надають гарантії безпеки. 

Тому,  у листопаді 2020 р. Державним агентством розвитку туризму України 

та компанією Google було підписано Меморандум про співробітництво в напрямі 

розвитку туристичної галузі та діджитал-трансформації України, який передбачає 

співробітництво та допомогу у проведенні різноманітних туристичних заходів, 

обмін досвідом у сфері впровадження інноваційних інформаційних технологій та 

стосовно організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток і просування 

України як цікавої туристичної локації. 

Отже, основним завданням при сьогоднішній ситуації є адаптація туристичних 

пропозицій з урахуванням рекомендацій ВООЗ та МОЗ, напрацювання нових 

туристичних маршрутів, ефективний план розвитку галузі з урахуванням 

карантинних обмежень, використання комп’ютерних та інформаційно-

комунікаційних технологій в туристичній галузі.  
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МЕТОДОЛОГІЯ «ФОРСАЙТ» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ 

 

Туризм – однa з нaйбільш динaмічних гaлузей. З кожним роком його знaчення 

зросaє, а тaкож збільшується кількість туристів, які бажають відвідати ту чи іншу 

країну. Регіональний туризм відіграє важливу роль у розвитку національної 

економіки.  

До головної ідеї форсайту відносять визначення напрямів розвитку 

різноманітних сфер діяльності, які через декілька десятків років будуть 

пріоритетними у розвитку світового прогресу, економіки країн, регіонів та 

підприємств. Технології форсайт є надійним фундаментом у прийнятті 

стратегічних рішень щодо довгострокових інвестицій, використання ресурсів 

тощо. Це є ключовим фактором у формуванні позитивного іміджу країн, регіонів, 

і, відповідно, підвищенні рівня їх конкурентоспроможності на світовому рівні, що 

беззаперечно сприятиме збільшенню прибутковості від здійснюваної діяльності у 

будь-якій галузі. 

В різних країнах світу вже давно досліджуються та впроваджуються технології 

форсайт. Таку зацікавленість можна пояснити стрімкою глобалізацією та 

поглибленням знань про економічні процеси, бажанням зменшувати державні 

витрати, можливістю стабілізувати бізнес-процеси та мобілізувати матеріальні, 

інформаційні, людські та інші ресурси в пріоритетних сферах діяльності. За умов 

перелічених факторів, трансформаційної економіки України та критично 

сформованого негативного іміджу східних регіонів особливою відчувається 

необхідність застосування форсайту в розробці стратегічних планів економічного 

розвитку країни. форсайт перетворився в комплексний інструмент, що дозволяє 

https://www.slovoidilo.ua/2021/01/20/novyna/suspilstvo/ukrayinskyj-turyzm-cherez-pandemiyu-vtratyv-60-milyardiv
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/20/novyna/suspilstvo/ukrayinskyj-turyzm-cherez-pandemiyu-vtratyv-60-milyardiv
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досягати відчутних результатів за рахунок поєднання всієї системи методів, що 

використовуються. При проведенні форсайта можуть бути використані різні 

інструменти аналізу (в деяких країнах – до десяти), роботи з інформаційними 

потоками, роботи з експертним співтовариством тощо. 

Форсайт-методи умовно ділять на 3 категорії: 

1. Методи експертної думки Дельфі та сценування, що роблять акцент на 

побудові міжособистісного партнерства; 

2. Моделювання та морфологічний аналіз, що передбачають використання 

аналітичних інструментів, які стають все більш комп’ютеризованими; 

3. Сканування/моніторинг і трендова екстраполяція, які передбачають ступінь 

майбутнього, визначеного умовами справжнього моменту. 

Термін розробки проекту форсайт залежить від складності поставленого 

завдання та може складати від декількох місяців до 2-3 років. 

Метод SWOT-аналізу широко відомий серед маркетологів та активно 

використовується при маркетингових дослідженнях різних сегментів ринку. На 

етапі проведення SWOT-аналізу виявляються основні чинники, що впливають на 

розвиток певної сфери діяльності за чотирма основними групами: сильні сторони, 

слабкі сторони, можливості, загрози. Без виявлення даних факторів створення 

майбутньої моделі позитивного іміджу регіону буде неможливим. З метою 

попередження у спрогнозованому майбутньому помилок минулого особливу 

цінність має виявлення слабких сторін та загроз,що виникають або можуть 

виникнути в регіоні 

Форсайт можна визначити, як спеціальну технологію формування пріоритетів 

розвитку різних сфер життя суспільства з метою мобілізації максимально великої 

кількості учасників для досягнення якісно нових результатів у розвитку країни, 

регіону, громади. 

Поле форсайта окреслює учасників проекту і складається з декількох кіл. До 

першого кола входять ініціатори і пропагандисти, тобто люди та організації, 

безпосередньо зацікавлені в реалізації форсайта. Друге коло учасників формується 

з громадян і організацій, які розуміють, що прийдешні зміни їх зачеплять і як 

виробників, і як споживачів, і як політичних діячів, і як дослідників. Інакше 

кажучи, це коло саме учасників форсайта. Третє коло об’єднує тих, кого 

перетворення зачіпають побічно, і вони не завжди усвідомлюють можливість 

майбутніх змін у їх звичайному існуванні, але тим чи іншим способом візьмуть 

участь у заходах форсайта. 

Отже, форсайт має необхідні методи та інструменти для створення стратегій і 

проектів соціально-економічного розвитку регіонів.  
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ТУРИЗМ СУЧАСНОГО СВІТУ, УМОВИ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: 

КОРЕКЦІЯ ПАНДЕМІЇ 

 

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у всі сфери життєдіяльності 

людини, насамперед в справу туризму. У 2020 – 2021 роках туризм перебує у 

кризовому стані. Світова пандемія, спричинена гострою респіраторною інфекцією 

завдала неабиякої шкоди як регіональній, так і світовій економіці. Ця криза нині є 

найгіршою за останні 10 років. Внаслідок цього більшість економік країн світу 

перебуває у важкому стані. Водночас найсильніше постраждали туристична сфера 

економіки та супутні галузі. Цю проблему визнають в ООН та вважають, що вкрай 

необхідно відновлювати сектор туризму, щоби зменшити наслідки кризи, адже 

туризм є важливою частиною світової економіки. Перед людством постали нові 

реальності сьогодення і наше основне завдання – вміння пристосовуватися та 

працювати в нових умовах. 

Туризм – однин із складників економіки, що зазнав чи не найбільших втрат. 

Практично, можна сказати, туристична сфера зупинилася. За оцінками фахівців 

сучасну кризу туризму по праву можна вважати надважкою за всю історію.  

Сфера туристичного бізнесу України важко відреагувала на поширення Covid-

пандемії. Вітчизняні фахівці підтверджують, що «…одними із найбільш 

постраждалих внаслідок карантинних обмежень стали туристичні, курортно-

рекреаційні та оздоровчі об’єкти (турбази, санаторії, пансіонати, оздоровчі 

комплекси), які практично повністю припинили свою діяльність». Введенні з весни 

2020 р. жорсткі епідеміологічні обмеження: 

Ситуація функціонування туризму в Україні мінлива. Через погіршення 

епідеміологічної ситуації туризм у країні призупинений, адже робота транспорту, 

готельного та ресторанного бізнесу, закладів культурної та відпочинкової сфери є 

обмеженою. 

Введення адаптивного карантину з червня до кінця серпня 2020 р., як «ковток 

чистого повітря» подарував надію на економічне покращення окремих суб’єктів 

туристичного ринку. Стали відкриватися готелі. Окрім того, закриті кордони 

«переорієнтували» вітчизняного туриста на обрання (замість курортів Єгипту чи 

Туреччини) відпочинку на Херсонщині, Одещині, Західній Україні. Однак, все ж 

таки, значним чином стримуючим фактором у здійсненні внутрішнього туризму 
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виступав страх імовірного інфікування та неналежний рівень інфраструктурного 

забезпечення вітчизняних курортів. Дійсно, «…ситуативний сплеск внутрішнього 

туризму в Україні не може у повній мірі замінити закордонний через (у середньому) 

вищі ціни та досить часто гірший сервіс, ніж в популярних туристичних країнах. 

Українські курорти не витримують конкуренції з іноземними за ціною та якістю. 

Орієнтація українців на внутрішній туризм у 2020 році – це крок відчаю. Адже 

внутрішній туризм в принципі не може дати того, що дає закордонний» 

Сучасний світ змінюється так швидко, і ці швидкі зміни цілком ймовірно 

змінять традиційний підхід до життя, а саме життя сучасної людини все більше 

переходить на платформу онлайн і віртуальні комунікації все більше займають 

місце у повсякденному світі. І це підтверджують зростаючі обсяги (в тому числі в 

умовах вимушеного перебування на карантині) здійснення онлайн банківських 

операцій, онлайн-покупок та користування онлайн-сервісами. 

Намагання вистояти у непрості часи карантинних обмежень змусили багато 

туристичних підприємств почати функціонувати «в режимі онлайн». Формування 

нового інформаційного суспільства зі специфічними соціально-культурними 

відносинами рано чи пізно призвело до поширення діджиталізації туризму, а 

непередбачувані карантинні обмеження навіть зіграли роль істотного поштовху в 

цьому напрямі. Ще до коронакризи діджиталізація виражалася насамперед у 

створенні та проведенні віртуальних турів найпопулярнішими світовими 

туристичними об’єктами [6]. І ще декілька років тому зростаючу популярність 

отримали сервіси для онлайн-покупки транспортних та екскурсійних квитків; 

популярні сервіси онлайн-бронювання номерів у готелях (наприклад, TripAdvisor, 

Booking.com, Oktogo, Expedia) та ін. Широке освоєння туристичним бізнесом 

онлайн-платформ зіграло позитивну роль під час його адаптації до умов 

карантинних обмежень епідемічного характеру. Дійсно Covid-пандемія 

активізувала онлайн-формат функціонування туріндустрії. І в даному випадку, як 

ніколи, став у нагоді саме VRтуризм (віртуальний туризм) – тобто діяльність, яка 

шляхом використання сучасної комп’ютерної техніки та комунікаційних мереж, 

створює й отримає максимально реалістичну інформацію про дестинацію з числа 

реально існуючих без безпосередньої подорожі до неї. VR-туризм у сучасних 

умовах виступає важелем підтримки попиту на туристичні послуги під час 

карантину і «порятунку майбутнього попиту після зняття обмежень», іншими 

словами, він «допомогає формуванню відкладеного попиту і спрацює тоді, коли 

будуть зняті всі обмеження з туристських поїздок»  

Вже, починаючи з весни цього року, численні світові туристичні об’єкти на 

базі онлайн-платформ пропонували віртуальні тури до історичних та культурних 

пам’яток (музеїв, готелів, палаців, площ, парків, веж, священних і стародавніх 

розкопок тощо). Завдяки VR-туризму можна відвідати, не перетинаючи кордону: 

Сікстинську капелу у Ватикані, проект Greece From Home, Палац Дощів у Венеції, 

Національний музей Кореї у Сеулі, Тадж Махал в Агрі, гробниці пірамід 

Єгипту та безліч інших цікавих об’єктів всього світу. В нашій країні завоювали 
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популярність такі онлайн-сервіси, як: Ukrainer (медіапроєкт про Україну, 

мистецтво та побут її жителів), Blog 360 (україномовний проєкт присвячений 

подорожам Україною), Findway, PanoVision, City360. 

Безперечно, Covid-пандемія істотно вплинула на розвиток і функціонування всіх 

сфер економічного життя, в тому числі і туріндустрію. Але незважаючи на кризові 

фактори, туристична сфера повинна знаходити нові варіанти підтримки попиту на 

свої послуги задля успішного функціонування після зняття карантинних обмежень 

епідеміологічного характеру. Відкриття нових можливостей забезпечить 

підприємства туріндустрії потенціалом протиепідемічної стійкості до складних 

умов функціонування, відкриття нових можливостей та активного відновлення 

своєї діяльності після відміни ізоляції та відкриття кордонів. 

Пандемія має вагомий негативний вплив на туристичну галузь економік світу. 

Порівняно зі впливом світової економічної кризи у 2008–2009 роках сучасна криза 

приблизно в п’ять разів гірша. Разом з негативними наслідками помітно, що туризм 

відіграє вагому роль у світовому ВВП. Також туризм включає напрямів бізнесової 

діяльності, і якщо туризм не розвивається, то й супутні йому напрями економіки не 

мають можливості розвиватися та функціонувати належним чином, тому для того, 

щоби підтримати та поступово відновлювати діяльність туристичного бізнесу, 

державі та підприємцям потрібно впроваджувати нові шляхи адаптації та 

поступового виходу з кризового стану. Також потрібно запроваджувати 

інноваційні зміни в діяльності туристичних та супутніх компаній, щоби бути в 

змозі швидко реагувати на виклики, що можуть з’явитися в майбутньому. 
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МУРАЛИ УКРАЇНИ ЯК ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕКСКУРСІЙ 

 

Мурал-арт швидкими темпами набрав популярності в світі, тепер цю 

тенденцію перейняла і Україна. Раніше у нас, як і в інших країнах, соціальний, 

політичний і екологічний посил несли графіті. Проте довгий час графіті не 

сприймали, як мистецтво, нанесення його на стіни вважали вандалізмом, а 

виконавців, відповідно, притягали до відповідальності. 

Мурал – це надзвичайно великий витвір мистецтва, найчастіше картина або 

величезне «графіті » нанесене на поверхню стіни. Саме цей вид мистецтва 

спрямований на надання краси будівлям. Мурали в сучасному розумінні 

зародилися в Мексиці, під час революції у 1910-1917  роках, кажуть тоді не 

вистачало коштів на папір для розповсюдження пропагандистських буклетів та 

плакатів,то ж довелося проявити креатив і малювати там, де є місце. І саме великі 

малюнки на будинках були як ніколи доречні і розташовувались у спальних 

районах, таким чином малюнки бачили якомога більше людей. Насправді, це дуже 

актуальна тема,тому що вуличне мистецтво давно популярне у світі,а останніми 

роками і в Україні. В сучасних умовах на київських будинках з’являється все 

більше яскравих полотен, на які просто неможливо не звернути уваги. Наразі 

кількість київських муралів збільшується і вже зараз налічується понад двох сотен. 

Важливими позитивними функціями муралів є підвищення привабливості, 

естетизація міського простору: кольорові малюнки оживлюють одноманітні 

простори типової забудови у житлових масивах та індустріальних промзонах. Такі 

зображення на великих будинках роблять їх більш комфортними, дружніми для 

візуального сприйняття, ближчими до людського масштабу. 

Якщо подивитися на статистику інших країн, то в Україні муралів замало, 

тому на мою думку це мистецтво повинно більше поширюватися поміж українців, 

для надання історії та загадковості для нашої країни. Маурали виконують безліч 

функцій:  

по-перше це створення просторових орієнтирів – створення нових маршрутів, 

практик та норм взаємодії із простором, 

по-друге це конструювання простору –мурали стають новими для простору 

об’єктами, але також і творять свій власний «мета-простір», 

по-третє це маркування простору – внесення нових та важливих (для агентів 

маркування) маркерів-символів, за рахунок чого простір стає символічно 

забарвленим. Здатність муралів (як і інших масштабних мистецьких об’єктів 

чи серії таких обєєктів) створювати нові просторові орієнтири, туристичні 
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маршрути та міські символи означає, що вони творять власний мета-простір, 

змінюючи та перевертаючи існуючі просторові диспозиції. Іншими словами, новий 

«стріт-арт маршрут» може не просто доповнювати чи надбудовувати історичний 

образ якогось району чи місцевості, а й повністю змінити його, відсунути на задній 

план. Створити новий образ місця, який зрештою замінить старий. 

Розглянемо детальніше про історію муралів, що вони можуть розказати про 

місто туристам та про мурали як туристичні дестинації для організації екскурсій. 

Київські мурали вже стали невід’ємною частиною туристичного обличчя столиці, 

не дивно, що по ним роблять екскурсії, квести та знімають цікаві програми про них. 

І їх можна поділити за жанром та авторами. Я провела опитування серед своїх 

знайомих та родичів, і маю такі результати: дехто ніколи не бував на екскурсії 

такого плану, хтось не знає що це таке, а хтось навпаки має велике бажання 

дізнатися більше про історію нашого міста. Екскурсії пропонують знайомства з 

найцікавішими муралами та вуличними скульптурами Києва. Під час екскурсії 

туристи дізнаються цікаві факти з життя та творчості відомих муралістів,а також 

історії міста. Символізм вуличного живопису лишає простір уяві та нерідко 

викликає суперечливі враження, саме на екскурсії «Київські мурали » ви зможете 

висловити власну думку щодо побаченого та спробувати побачити минуле та 

сьогодення очами митців. 

Насправді екскурсія користується великим попитом  у Києві, особливо для 

приїжджих. Багато хто вважає, що мурали це нудно і ніякий це не витвір мистецтва. 

Але, чи замислювались ви про те, що несе за собою цей малюнок? Ви дійсно 

вважаєте, що це просто людям немає чого робити? Ні, ні і ще раз ні, саме мурали 

можна вважати- візитівкою міста. Саме для мандрівників відкриється місто з нової 

сторони, тому що мурали відображають історію міста та події, що закарбовані у 

нашій пам’яті назавжди. Кількість київських муралів збільшується і вже зараз 

налічується понад двох сотен. Туристичні гіди вивчають історію цих дивовижних 

малюнків та розповідають цікаві факти та діляться своїми знаннями з туристами. І 

саме ці загадкові факти шокують приїжджих, тому що, поява стінописів у Київі 

припала на неспокійні для країни часи, саме у 2014, під час революції гідності та 

початку воєнних дій на сході України, стіни київських будинків почали промовляти 

до суспільства яскравими полотнами і нести філософські та патріотичні ідеї. 

Чому мурали настільки прижилися у Київі та чому це є однією з 

найпопулярніших екскурсій у Києві? По-перше, тому що нам не вистачає часу на 

мистецтво,на культуру, ходити по музеям, до галерей, а коли ми йдемо повз 

муралів, ми розуміємося в цьому, ми маємо припущення щодо нього, ми стаємо 

більш обізнаними. По-друге ,тому що це доступне для всіх мистецтво, а тим більше 

безкоштовне. 

Саме це вуличне мистецтво настільки надихає мешканців та приїжджих, що 

канадський гурт «Balaklava Blues» присвятив пісню та відео кліп київським 

муралам. Можна також згадати учасників колективу Interesni Kazki, які отримали 

всесвітнє визнання завдяки вражаючим і глибоко символічним муралам. Їх роботи 
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прикрашають стіни будинків Києва та оповідають про події недалекого минулого 

України.  

Як пыдсумок можна сказати, що мурали це дійсно витвір мистецтва, що 

можуть розповісти історію міста, описати минуле та сьогодення, а також розвивати 

нас. І саме для того щоб більше пізнати місто, його минуле та традиції, треба 

придбати екскурсію. Тому що,ніхто окрім екскурсійного гіда не розповість вам такі 

цікаві факти про мурали, їх виникнення та значення. Мурали є «родзинкою» 

сучасного Києва. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ТУРИЗМУ: ПРИКЛАДИ 

РОЗУМНОГО ТУРИЗМУ 

 

Інновація, що походить від латинського слова «innovatus», означає 

перетворити ідею на товар або послугу, яку можна продати або розвинути. 

Інновація означає почати використовувати нові методи в соціальному, 

культурному та адміністративному середовищі. Однак значення інновації занадто 

широке, щоб виразити його одним словом. Згідно з Керівництвом ОСЛО, інновація 

- це впровадження нового або значно вдосконаленого продукту або процесу в 

діловій практиці, організації робочих місць чи зовнішніх відносинах і, таким 

чином, перетворення його на економічні та соціальні вигоди. Підприємства 

вибирають тип інновації відповідно до причин розвитку. Наприклад, підприємство, 

яке хоче розвиватися, може вибрати інновації в процесі або на ринку.  

Сектор туризму – це сектор, що керується попитом та зростає із попитом. 

Однак для туристів, які беруть участь у туристичній діяльності, туризм - це не лише 

бізнес, який пропонує туристичні продукти. Через абстрактність туристичних 

https://mistosite.org.ua/ru/articles/muraly-vt%D1%96lennya-symvol%D1%96chnoyi-vlady-dlya-zm%D1%96ny-obrazu-m%D1%96sta
https://mistosite.org.ua/ru/articles/muraly-vt%D1%96lennya-symvol%D1%96chnoyi-vlady-dlya-zm%D1%96ny-obrazu-m%D1%96sta
https://gallery101.com.ua/mural-art/
https://youtu.be/mqJQycZCQYs
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продуктів соціально-культурна структура місцевого населення, психологія та 

звички туристів також впливають на туристичний досвід. Тому компанії в цьому 

секторі конкурують між собою, щоб задовольнити туристів та забезпечити їх 

безперервність. З цієї причини для отримання конкурентних переваг необхідні 

інновації. 

«Розумна» технологія, яку ми постійно переплітаємо з такими приладами, як 

смартфони та смарт-карти, щодня підтримується різними фізичними 

інфраструктурами та стикається з такими прикладами, як розумний дім, розумна 

фабрика. Навіть у туристичній галузі вводиться поняття «розумне місто», яке 

оснащене сучасними технологіями як опорою інновацій, ефективно та справедливо 

кероване без споживання ресурсів у концепції сталості. Розумні міста 

використовують інформаційно-комунікаційні технології на найвищому рівні для 

підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення споживання. Ці 

нововведення підвищують якість життя місцевого населення. Нові туристичні 

напрямки - це концепція, яка була створена в інтелектуальному туризмі в концепції 

розумного міста під назвою розумного призначення. Що ж таке розумний туризм?   

Не існує унікального визначення розумного туризму, крім інтелектуального 

туризму, туристичного інтелекту та електронного туризму, поєднання ІКТ та 

туризму стає популярним через включення соціальних медіа чи мобільного 

Інтернету до туризму. Насправді, розумний туризм є основним фактором, що 

сприяє розвитку туристичної індустрії, оскільки мобільна технологія перебуває в 

руках потенційних туристів, які мають можливість здійснювати онлайн-

бронювання, купувати квитки на літак тощо. Люди можуть бачити, знати та 

обирати свої альтернативи туризму, не втрачаючи часу та грошей.  

На думку експертів, розумний туризм робить інформацію більш 

інтерактивною та відображає інтереси користувача. Підприємства шукають шляхи 

постійного вдосконалення якості своєї продукції та послуг, що може призвести до 

успіху. До матеріальних товарів належать такі товари, як будильники, штори або 

фени в готельних номерах, нематеріальні послуги включають такі послуги, як 

швидкість Інтернету в готелях або період прибирання в номері. Для задоволення 

споживачів ці товари та послуги слід час від часу вдосконавлювати або замінювати 

інноваціями в рамках технологічних змін. Зокрема, відгуки клієнтів є важливим 

ресурсом для цих розробок. У наш час нові продукти та послуги розробляються з 

урахуванням технологічних розробок та інновацій на порталах інтелектуального 

туризму. Деякі з них такі: 

• Інтернет-сайти в соціальних мережах (наприклад, Facebook, Booking.com): 

Завдяки впровадженню розумних систем у туристичному секторі, збільшення 

каналів соціальних медіа дозволяє відстежувати онлайн-бронювання, а також 

позитивні чи негативні коментарі споживачів. Таким чином, ідеї можуть 

формуватися на думку споживачів навіть щодо невеликих готелів, які не входять 

до відомих мереж і не визнаються. У цьому випадку можна сказати, що включення 
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Інтернет-технологій залишило позаду традиційну думку що 5-зіркові готелі 

найкращі. 

• Використання технологій в індустрії гостинності (наприклад, планшети в 

гостьових кімнатах та ресторанах, клавіші смартфона):  

Сьогодні люди часто подорожують зі своїми смартфонами, планшетами або 

комп’ютерами. Під час своїх подорожей, ці люди потребують послуги Інтернету у 

своєму помешканні. Хоча багато готелів раніше пропонували послуги Інтернету за 

певними тарифами на годину, але зараз вони починають надавати цю послугу 

безкоштовно в різних частинах готелю. У деяких готелях смартфони тепер 

виконують функції клавіш від номеру. Готелі все частіше встановлюють 

інтелектуальні системи доступу до кімнат, які дозволяють гостям розблокувати 

свої двері, просто проводячи телефони по безклавішній панелі на дверях. Завдяки 

цій системі гості не втрачають ключі, а працівники фронт-офісу не залучені до 

процесу обміну ключами. 

• Спеціальне проживання (наприклад, готелі з капсульними ліжками): 

Одне з нововведень гостинності сьогодні - це розміщення в капсулі, яке спочатку 

розроблене в Японії в 1970 р., а потім поширилося у всьому світі. Вони також відомі 

як готелі «Pol». У капсульних готелях, які вважаються одним із типів житла за 

доступними цінами, гості розміщуються у відсіках, схожих на коробки, де вони 

можуть лише лежати та спати. 

• Готелі майбутнього (наприклад: космічні готелі та готелі-роботи): 

У наш час існують також готелі, де використовують роботів. Наприклад, ці роботи 

приносять гостям рушники в басейні в готелі «Aloft Cupertino» (Каліфорнія), 

забирають і розміщують багаж у «Yotel» (Нью-Йорк) та проводять реєстрацію в 

«Weird Hotel» (Японія).В майбутньому передбачається, що роботи прибиратимуть 

кімнати, а технологічні інновації зменшать експлуатаційні витрати готелів. 

Ті, хто передбачає можливість космічного туризму в майбутньому, 

розробили концепцію космічного корабля. У майбутньому космічні готелі, які 

можна побудувати в космосі, рухатимуться зі швидкістю 27 500 км / год, 

обертаючись навколо планети кожні 90 хвилин. Готелі на орбіті пропонуватимуть 

такі ж послуги, що надаються, як і в інших готелях, приватних номерах, 

харчування, барах. Але вони також запропонують два унікальних враження: 

приголомшливі види на Землю і космос, і нескінченні розваги в космосі, 

включаючи інші можливості, такі як космічні прогулянки . 

Фактом є те, що туристичний сектор, який має велике економічне та 

соціальне значення у всьому світі, знаходиться під впливом сучасних інноваційних 

практик. Туристичний сектор, орієнтований на людину за своєю природою, і 

відкритий для продовження задоволення споживачів. Інновації забезпечують 

оновлення та зміни товарів та послуг у туризмі, як у кожній галузі, полегшують 

роботу туристичних працівників, сприяють просуванню та збуту невідомого та 

включають замовника у виробничий процес. Сучасні інноваційні практики 

доступні в туристичному секторі по всьому світу є частиною розумних технологій. 
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Розвиток цих прикладів у короткостроковій та довгостроковій перспективі є 

важливим для майбутнього туризму. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

 

Мета: Обґрунтувати вплив екологічних проблем на розвиток сільського 

зеленого туризму в Україні,  відповідно до цього визначити напрями розвитку 

сільського зеленого туризму - одну з важливих програм, пов’язаних з розвитком 

соціальної сфери села. 

Завдання: проаналізувати вплив екологічних проблем на розвиток сільського 

зеленого туризму в Україні та динаміку основних показників розвитку сільського 

туризму. 

Актуальність теми. В сучасному світі існують проблеми забруднення 

навколишнього середовища, які тісно пов’язані з певними фізичними явищами. 

Туристична діяльність також пов’язана з проблемами забруднення навколишнього 

середовища. Тому це є важливою проблемою розвитку економіки туризму в 

сучасних умовах. І, відповідно, сільського зеленого туризму також. 

Проживання населення України здебільшого у великих містах з неминучими 

проблемами забрудненості, перенаселення, надмірною інтенсивністю життя 

породило у міських жителів гостру необхідність відпочинку у сільській місцевості, 

або відвідання малозаселених територій, особливо, де є озера, гори, чисті ріки, 

живописні ландшафти та інші переваги таких територій. Такий вид туризму 

назвали «зелений», і його роль у світі зростає.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J162v06n03_01?journalCode=wqah20
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На жаль, розвиток людської цивілізації приводить до негативного впливу на 

атмосферу. До забруднень атмосферного повітря відносяться різні види пилу 

(попіл, сажа, мікрочастинки породи), сірководень і вуглеводні, оксиди сірки, азоту 

та вуглецю, аміак, хлор і хлористий водень, метан та інші шкідливі гази. У повітрі 

вони вступають один з одним у складні з’єднання та мають один на одного хімічний 

вплив. 

З’єднання шкідливих речовин викликають кислотні дощі. Вони можуть навіть 

знищити всю екосистему та вбити будь-які живі істоти на планеті: землю, яка 

піддалася сильному вилуговуванню, всі рослини й плоди, рибу в озерах і річках, 

тварин у лісах і птахів. Це зумовлено тим, що для них повітря –  їхнє власне 

навколишнє середовище. 

У мегаполісах утворюється багато смогу. Всюди у світі виникають токсичні 

парникові гази, які нагрівають атмосферу Землі та знищують озоновий шар.  

Є багато технічних методів, що призначені для запобігання забрудненню 

повітря. Викиди шкідливих речовин в атмосферу можна зменшувати, наприклад, 

за допомогою пилових фільтрів на заводах і каталізаторів в автомобілях. На жаль, 

ці пристрої не завжди застосовуються, тому в повітря промислових міст потрапляє 

багато вихлопних газів, і їхні мешканці вимушені вдихати отруйні речовини. 

Концентрація різних газоподібних відходів промисловості й дорожнього руху 

зростає з кожним роком. Причиною цього є збільшення щільності населення й 

транспорту, а також зростання індустріалізації. Забруднення атмосферного повітря 

сильно зростає та завдає великої шкоди як людям, так і всьому тваринному й 

рослинному світу. 

Отже, наприклад, потрібно зменшувати  використання транспорту з ДВЗ, тому 

що токсичними викидами двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) є гази та пари 

палива з карбюратора і паливного бака. Основна частка токсичних домішок 

надходить в атмосферу з відпрацьованими газами ДВЗ.  

Зменшенню таких негативних впливів на організм людини може сприяти 

сільський зелений туризм. 

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в приватних 

господарствах сільської  місцевості з використанням майна та трудових ресурсів 

особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-

рекраційних особливостей місцевості та культурної, історичної  та етнографічної 

спадщини регіону. 

Поглиблення екологічних проблем в Україні та світі, соціально-економічних 

проблем сільських територій України зумовлюють пошук таких заходів, які б 

впорались із цими завданнями. На мою думку, дієвою альтернативою є практика 

сільського туризму – вид діяльності, котрий акумулює в собі не лише 

економічну  складову розвитку країни, але й соціальну та екологічну. Згідно даних 

Державної служби статистики у 2021 р. порівняно із 2020 р. кількість садиб 

сільського (зеленого) туризму зросла на 2 одиниці, і склала 377 садиб. Варто 
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зазначити, що за останні 4 роки кількість садиб зросла на 61,8%. Загалом у 2021 р. 

82,57 тис. осіб відвідало дані заклади.  

Аналізуючи статистичні дані наявності садиб сільського туризму в Україні по 

областям, з упевненістю можна сказати, що потенціал є, особливо це стосується 

більше третини областей, в яких взагалі відсутні садиби сільського туризму (ФОП): 

Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Рівненська, Сумська, 

Харківська, Херсонська. Звідси, постає завдання пошуку стимулів для розвитку 

даного виду туризму в Україні, на чому, власне, й варто зосередити увагу 

подальших досліджень. 

Розвиток туризму в сільській місцевості - це розвиток туристської індустрії 

даної території як складного комплексу міжгалузевих  взаємовідносин. 

Селянин-фермер в межах сільського туризму може організувати: 

 - активний туризм (збудувати на своїй території спортивний майданчик, 

підйомник, розробити маршрути для велотуристів, кінні прогулянки);  

- екотуризм (відпочинок в екологічно чистій місцевості, вживання чистих 

продуктів);  

-  мисливський туризм;  

- культурно-етнічний (екскурсії, розповіді про історію краю, національні 

обряди, побут) і т. д. Основою сільського туризму є власне сам селянин та його 

побут. [3, с. 76]. 

До переваг сільського туризму можна віднести: гарантію охорони традиційної 

забудови; забезпечення туристам поселення там, де готельна промисловість не 

існує; надання роботи для місцевих ремісників; підтримування місцевих 

традицій;  стимулювання безпосереднього збуту сільськогосподарської продукції; 

сприяння усвідомленню сільськими громадами екологічного значення місцевого 

середовища та дотримання ними екологічних вимог; підвищення стандарту та 

естетики сільських осель; налагодження порозуміння між людьми села і міста; 

поліпшення якості життя мешканців села [2, с. 160].  

Висновок. Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв'язання екологічних, 

соціально-економічних та ін.проблем сучасного села. Це передбачає вирішення 

проблем охорони природи, розвиток органічного землеробства, відновлення 

трудового потенціалу, припинення безробіття, міграційних процесів, підвищення 

матеріального достатку сільського населення тощо. Розвиток сільського зеленого 

туризму передбачає вдосконалення його організаційної структури межах 

конкретних регіонів України при якому будуть обов’язково враховані способи 

вирішення екологічних проблем. 
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ФОНТАНИ СВІТУ ЯК ТУРИСТИЧНІ ОБ'ЄКТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРІВ 

 

На сьогоднішній день туризм є індустрією, яка помітно впливає на розвиток 

економіки . З точки зору привабливість туризму, у такий спосіб галузі, надає 

послуги які більш підіймають економіку .  

  Одним із важливих туристичних потенціалів, являється історико – культурні 

пам'ятки . Кожна країна регіон має свою історію, традиції, пам'ятки які є 

унікальні.  Найбільш за все туристи звертають увагу на архітектуру, красиві 

локації, і туристичні об’єкти . 

  Серед таких туристичних об'єктів є фонтани . Вони неймовірно зачаровують 

туристів та й самих мешканців. Мандрівники кажуть: якщо під час подорожі кинеш 

монетку до фонтану, то обов'язково повернешся в те місто, яке тебе зачарувало. 

Втім, притягують туристів і самі фонтани з дивовижними каскадами, які ввечері 

ефектно підсвічується вогнями.  Саме вони часто є найвідомішими архітектурними 

пам'ятками. А в спекотну літню днину тут можна знайти довгоочікувану 

прохолоду. 

Фонтани – мабуть, найромантичніший жанр архітектури. Психологи кажуть, 

що ці споруди заспокоюють нерви, символізуючи вічність і нескінченність життя. 

І правда, фонтани заворожують, вражають і захоплюють. Навіть найпростіший за 

своєю конструкцією фонтанчик в самому звичайному міському парку часом 

змушує зупинитися і спостерігати за нескінченними струменями води. Що ж 

говорити про модернізованих фонтанах, в будівництво і дизайн яких архітектори 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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впроваджують найсміливіші і неймовірні ідеї і технології. Тому можна сказати, що 

один з найпростіших способів позбутися від меланхолії – насолодитися потоками 

води, струмливими в фонтанах. 

Метою дослідження є визначити актуальності фонтанів як туристичних 

об’єктів в наш час. У рейтинг найвідоміших у світі фонтанів, що стали одними з 

найбільш захоплюючих витворів у історії мистецтва.  

Зустрінемося в Римі біля Треві.  

Якщо Київ – це місто-сад, то Рим – місто-фонтан. Жодна столиця світу не 

нараховує їх стільки. Пишні та чудові, схожі на театральні дикорації, які вражають 

своєю красою, або ж невеликі й елегантні, заховані в скромних італійських 

двориках , фонтани Риму мають величезну різноманітність розмірів і витончених 

форм .У стародавні часи їх налічувалося понад дві тисячі. Деякі з них збереглися 

до сьогодні.  

Найвідоміший із них – фонтан Треві. Свою назву він отримав через те, що 

стоїть на перетині трьох вулиць . Величний фасад палацу (Palazzo Poli) та фонтан 

із чудернацькими статуями морських богів і мешканців глибин сприймаються як 

єдине ціле тому фонтан здається ще грандіознішим. Цей шедевр у вишуканому 

стилі бароко був побудований в XVIII столітті архітектором Ніколо Сальві. 

Лондонські Денді. 

Фонтани на знаменитій Трафальгарській площі в центрі Лондона – одна з 

головних визначних пам'яток британської столиці, вони відображають величний 

дух Англії. Розташовані між колоною Нельсона та Національною галереєю, ці 

красені були зведені в 1845 році, а для приведення їх у дію інженери 

використовували парову машину. Цікаво, що фонтани були встановлені не стільки 

для краси ,скільки з метою перешкоджати демонстраціям і протестам 

незадоволеного натовпу . Адже якщо в центрі стоїть така велика композиція, 

тисячам людей буде складно зібратися водному місці. А  ось попити смачної 

артезіанської води будь ласка. 

Водяні гармати в серці Парижа. 

Знаменитий фонтан Трокадеро простягнувся від центрального входу палацу 

Шайо до Йенського мосту. Це красива низка басейнів-фонтанів в парку Трокадеро, 

що навпроти Ейфелевої вежі . Фонтан «дитя»Всесвітньої виставки 1937 року, хоча 

його попередник був зведений у 1878 році за проектом головного архітектора 

Парижа Габріеля Давью разом із палацом Трокадером. 

Магія у Барселоні. 

Співаючі фонтани Монжуїк були побудовані також до Всесвітньої виставки, 

що проходила 1929 року в Барселоні. Споруди у формі еліпса створені за проектом 

місцевого інженера Карлоса Бургаса у футуристичному стилі. Понад три тисячі 

робітників втілили грандіозний проект у життя лише за рік, а зараз близько двох 

тисяч літрів води викидається вгору кожну секунду. До чаші від двох веж на Площі 

Іспанії простягнулися каскади фонтанів з під світкою. З усіх боків на площі біля 
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водної феєрії звучать різноманітні сучасні та класичні мелодії, під які 3620 

інструментів ритмічно виконують свій дивовижний танець . 

Швейцарський рекордсмен.  

Жед'О – фонтан на Женевському озері у столиці Швейцарії, важлива пам'ятка 

міста і один із найвищих фонтанів у світі . Вода з нього в буквальному сенсі слова 

злітає під самі небеса на 148 метрів.      

Фонтан рекордсмен. 

Новий фонтан рекордсмен  розташований на далекому краї штучного острова 

The Palm jumeirah, між набережною  The Point і знаменитим готелем Atlantis the 

Palm . The Pointe – це цілий торговий центр під відкритим небом. Саме з його 

набережній шоу води і музики можуть подивитися всі бажаючи. В The Pointe 

близько 80 ресторанів, кафе і барів. Але тільки 30 з них мають столики з видом на 

фонтани. Фонтани Пальм Джумейра найбільші в світі . Загальна площа -1350 

квадратних метрів . Головні гідро пушки піднімають струмінь води до 105 метрів . 

3000 LED – прожекторів підсвічують струменя води. Звук дає найпотужніша Hi-

End система. В репертуарі фонтанів більше 20 композицій в стилях класичної та 

популярної музики, а також  в арабському стилі Халіж. 

          Мабуть, найвідоміший фонтан України – у Вінниці. Це найбільший в Європі 

плавучий фонтан. А за оцінками фахівців , навіть входить у світову десятку . 

Унікальність фонтану у тому , що його конструкція на зиму опускається під лід 

.Прямо на фонтан проектують відео у форматі 3D, використовуючи лазерний 

проектор. Довжина плавучої платформи майже 100 метрів, для шоу 

використовується близько 170 тонн води та 560 підводних ліхтарів . Вечірня 

світлова шоу-програма супроводжується музикою відомих композиторів 

сучасності та класики. 

У такі тури їдуть люди, які багато знають, багато читають, захоплюються 

краєзнавством, історією. Для любителів природи і спокійного відпочинку це саме 

те, що може надихнути, вразити і запам'ятатися на все життя. Навіть для тих 

туристів, хто не любить вибиратися з дому далеко й надовго, там є що подивитися. 

Тут головне не напрямок, а бажання! Бажання відкривати незвідане, бажання 

дивуватися, бажання жити цікаво і творчо.  
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АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОТУРИЗМУ В М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

Крокуючи в європейське майбутнє тенденцією стає екологічний вид 

транспорту. На сьогодні велосипедний туризм стає дуже популярним, все більше 

країн та міст «пересідає» на цей вид транспорту. І не лише тому, що останніми 

десятиліттями спостерігається тенденція до збереження навколишнього 

природного середовища.  Основною причиною є піклування про стан здоров’я, 

випробування своїх сил та можливостей. Зростання його популярності пов'язане з 

модою на здоровий спосіб життя в цілому, оскільки велотуризм є одним з найбільш 

екологічних і корисних для здоров'я видів туризму. Він приваблює не тільки 

відчуттям швидкості, свободи, а й цікавими екскурсіями, а також можливістю 

повноцінного відпочинку на природі. 

Велосипедний туризм (велотуризм) – один з видів туризму, в якому 

велосипед служить головним або єдиним засобом пересування. Поняття 

«велосипедний туризм» багатозначне і стосується як до одного з видів активного 

відпочинку, так і до різновиду спортивного туризму. 

Велосипедний туризм має свої особливості в порівнянні з іншими видами 

туризму. Велотурист для подорожі використовує більш складну техніку – 

велосипед, а велосипедна група і кожен її спортсмен окремо, є учасником 

дорожнього руху, і зобов'язана підкорятися Правилам Дорожнього Руху. 

Велосипедний туризм полягає у проходженні велосипедних маршрутів, які містять 

загально туристичні та специфічні для велотуризму об’єкти екскурсійного 

характеру.  

Головними чинниками розвитку велотуризму в Україні є: різноманітність та 

висока привабливість природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів, 

різноманітний рельєф території України, серед негативних сторін: недостатній 

розвиток інфраструктури велосипедного туризму. Найсприятливіші умови для 

подорожі в Західній Україні – там знаходиться найбільше велосипедних стоянок, 

пунктів ремонту та велоготелів. 

Сезон велотурів в Україні починається в квітні – травні і триває до середини 

жовтня. Існує також і зимовий велотуризм. Велосипедні подорожі можуть бути як 

одноденними – в околицях міста, так і багатоденними. Більшість туристів 

організовує маршрути самостійно, визначаючи кількість днів, район подорожі та 

складність. Усі необхідні речі, в тому числі і палатки, туристи везуть самі. 

Організовані велотури пропонуються туристичними фірмами, часто у складі 
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комбінованих турів, поєднуючись з рафтингом. Середня група, що відправляється 

в велоподорож – 7 – 10 осіб. Вік учасників від 18 до 40 років. Оптимальне 

навантаження під час велотуру – близько 40 км на день 

Для велосипедного туризму характерні швидкі динамічні походи з 

різноманітними перешкодами, часта зміна вражень, долання значних відстаней. 

Велосипедні походи можуть проходити практично в будь-якому районі і в будь-

який час року. Цей вид туризму доступний дітям, молоді, людям похилого віку – 

що робить його масовим. 

Мальовничу столицю України – Київ та Київську область, також  не обійшло 

стороною. В умовах карантину та різних карантинних обмеженнях, які діяли саме 

на цих територіях. Наслідком яких було: часткове припинення руху громадського 

транспорту та різних активно-розважальних сфер діяльності. 

Кияни не впадали в крайнощі та знайшли дуже вдалу альтернативу 

громадському транспорту. «Вikenow» - українська система громадського 

велопрокату. Саме завдяки цій системі, життя в столиці набуло нових фарб, тому 

що  не потрібно чекати черги або стояти в міських заторах. Потрібно лиш підійти 

до найближчого паркомісця (локації) де з легкістю за допомогою вашого 

смартфона можливо забронювати чи розблокувати будь-який велосипед, який є 

саме на цій локації. «Вikenow»  працює заради безпечного та комфортного 

пересування містом найекологічнішим видом транспорту, який підходить не лише 

для активного відпочинку з друзями та рідними, а й для поїздок на роботу чи слугує 

простим способом пересування містом. Жителі міста надавали перевагу саме 

велосипедному туризму, адже це – швидко, екологічно, активно, зручно.  

Київська область має безмежні можливості для велотуризму, бо дуже багата 

на музеї, історичні пам'ятки, ландшафти та гостинні селянські садиби. Але відсутні 

знання, як цим скористатися, як продати продукт туристу, зокрема велотуристу. 

Існує думка, що велотуризм це дешевий відпочинок, але це хибна думка. Як і в 

будь-якому відпочинку, усе залежить від сервісу і програми подорожі, а також від 

умов проживання. Також, організатори велотурів неодноразово підтверджують, що 

саме велотуризм приносить значну кількість коштів в регіон. По-перше, 

велотуристи залишають гроші в містах і селах вздовж маршруту. По-друге, на 

відміну від звичайного туризму, велотуризм розвиває не лише населені пункти біля 

асфальтованої дороги, але й прилеглі. Бо велосипедисти, на відміну від автомобілів 

і автобусів, відхиляються від основного маршруту і їздять різними шляхами. 

Велотуризм, на сучасному етапі розвитку, спрямований на людей будь-якого 

віку, які бажають мандрувати та активно проводити вільний час, піклуються про 

своє здоров’я та прагнуть до нових вражень. Велосипед використовується для 

подорожей вихідного дня, походів різної тривалості та складності. Є можливість як 

самостійно відправитися у подорож, так і організувати її з допомогою туристичних 

операторів, які спеціалізуються на даному виді активного відпочинку. Проте 

відсутність належної інфраструктури, невелика кількість функціонуючих 

туристичних веломаршрутів, недієва рекламна кампанія та недостатнє 
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фінансування стримує розвиток велосипедного туризму в Україні. Поширення 

велосипедів в містах, прокладення велодоріжок, розроблення нових веломаршрутів 

сприятиме формуванню значних соціально-економічних та екологічних переваг в 

країні. Вони пов’язані з формуванням здорового способу життя у населення, це 

дасть можливість розвантажити центральну частину населених пунктів від 

автомобілів, а також сприятиме зниженню антропогенного навантаження на 

навколишнє природне середовище. Використання велосипедного транспорту 

сприятиме урізноманітненню дозвілля туристів, може стати додатковим джерелом 

грошових надходжень 

та важливим кроком у майбутнє. 
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РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Більшість населення нашої країни протягом багатьох останніх років 

орієнтувалася виключно на міжнародний туризм, в результаті чого внутрішній 

туризм, який має могутній потенціал, залишався в тіні та майже не розвивався. 

Відповідно до статистичних даних 2018 року,  українські туроператори реалізували 

для внутрішніх туристів пакетних турів майже в 4 рази менше чим для закордонних 

туристів. Проте, в умовах пандемії COVID-19, туристичні подорожі та відпочинок 

закордоном стали неможливими через закриття повітряного сполучення та 

необхідності соціального дистанціювання. Тому, у нинішній ситуації особливої 

актуальності набуває саме внутрішній туризм, розвиток та динамічна модернізація 

якого стали нагальними завданнями. 

Експерти туристичної галузі прогнозують, що Очікується, що у 2021 році 

люди відпочиватимуть на локаціях де немає великого натовпу. Обертів набере Еко-
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туризм. Найбільш популярними стають ті місця, де створені умови для безпечного 

відпочинку. 

В цьому сезоні набирають популярності гастрономічні тури, адже вони дають 

туристам можливість отримати нові незабутні враження та  ознайомитися з 

національною кухнею певного регіону, традиціями  культурними обрядами, тощо. 

Київщина має велику туристичну привабливість, оскільки багата 

надзвичайно цікавими місцями харчування та відпочинку та  історико–

культурними та архітектурними пам'ятками, унікальними рекреаційними 

ресурсами. Туристи приїздять з усіх міст та містечок щоб відвідати знаменитий 

«Парк Київська Русь», «Музей народної архітектури і побуту Пирогово», 

Резиденція «Межигір’я», Затоплена церква та Лиса гора у Ржищеві, та багато 

іншого.  

На даний момент активно діючими та популярними для гастрономічного 

туризму є такі дистинації: 

• Ресторанно-готельний комплекс «Вілла–Віта» – Комплекс дерев’яних 

котеджів під Києвом для справжніх поціновувачів свіжого повітря та детоксу від 

міської метушні. Родзинкою відпочинкового комплексу є можливість пограти в 

гольф на території. Також можна пострибати на батутах й пограти з дітьми на 

ігровому майданчику. 

•  історико–культурний комплекс «Fort Pirnov Park» – Незвичайний 

заміський комплекс Fort Pirnov Park розташований на широкому березі Десни в 

оточенні дубового лісу. Незвичайний він тим, що виглядає як стародавня фортеця 

«Київська Русь». Це місце ідеально підходить для проведення різних заходів – від 

романтичного побачення або сімейної вечері, до веселого корпоративу та 

масштабного весілля в дерев'яному замку. У ресторані комплексу подають страви 

національної української кухні. Крім основного залу, до послуг гостей банкетний 

зал, літня тераса, відкриті альтанки у вигляді веж з видом на річку та просторі 

майданчики просто неба. 

• Готельно-ресторанний комплекс «DachaLove» – заміський комплекс в 

30 км від Києва. Місце, де можна відпочити за містом всією сім'єю в комфорті 

європейського рівня. Близькість до природи робить заміський комплекс відмінним 

місцем для релаксу. Дзеркальна гладь озера, мальовничий ландшафт і 

різноманітність розваг подарують кожному чудові враження в DachaLove. 

Комплекс знаходиться в неймовірно красивому місці. 

• Ресторанний комплекс «Yellow Plane» – заміський комплекс, на 

території якого розташований ресторан з двома залами, літні майданчики, великий 

газон з зонами розваг і родзинка закладу – справжній жовтий літак Як 40, всередині 

якого можна пограти на комп'ютерних авіа– і автосимуляторах, а також зробити 

Селфі в кабіні пілотів. Для охочих відпочити є затишні двомісні будиночки з усіма 

зручностями. На території комплексу є безкоштовна парковка, зарядка для 

електроавтомобілів і мийка. 
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• Еко-ресторан «Батьківська Хата» – Зали ресторану "Батьківська Хата" 

оформлені в привабливому етно-стилі «кантрі». До створення інтер'єру ресторану 

додана душевна любов до рідного краю самого господаря – відомого в Україні та 

за її межами Михайла Поплавського. Дерев'яні столи, лавки з м'якими подушками, 

на стінах вишиті рушники. Відчуваєш запах свіжоскошеної трави, м'яти – і на душі 

стає так затишно! Страви української кухні готуються в "Батьківській Хаті" 

виключно з екологічно чистих компонентів. 

Дивлячись на значну кількість закладів ресторанного господарства, які 

спеціалізуються на київській кухні, вони набули всеукраїнської популярності, 

пов’язано з оригінальним конкурентоспроможним туристичним продуктом. При 

проведеному аналізі можна констатувати що гастрономічний туризм на Київщині 

активно розвивається. 

Отже, розвиток гастрономічного туризму на Київщині  має значні 

перспективи та є актуальним на сьогоднішній день тому що гастрономічний туризм 

розвивається кожен рік і з кожним роком стає кращим в плані надання полсуг, 

відношення до клієнтів. З кожним роком підприємства ресторанної та туристичної 

галузі повинні активніше та відповідальніше працювати в цій сфері, тому що 

конкуренція росте і разом з цим повинні рости заклади харчування та відпочинку. 
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ТРЕНДИ ТУРИСТИЧНОГО СЕЗОНУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ (COVID-19) 

 

Туристична галузь – це надзвичайно цікаве та креативне русло, яке дає 

можливості творчого та нестандартного мислення. Якщо раніше популярністю 

користувалися лише визначні пам’ятки певної місцевості, то сьогодні туриста 

важко ними здивувати, та й відвідувати одне і те ж місце кілька разів набридає. На 

заміну традиційним формам туристичних подорожей приходять сучасні, нові та 

неординарні, які дозволяють задовольнити побажання та потреби майже всіх 

категорій подорожуючих. 

http://.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2374
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Пандемію коронавірусу називають «чорним лебедем» – подією, яку 

неможливо було передбачити. Індустрія туризму опинилась у невизначених умовах 

роботи, що спричинило суттєві зміни у функціонуванні суб’єктів туристичної 

діяльності, яким прийшлося адаптуватися до нових умов ведення бізнесу – 

впровадження нових форм і видів туристичних послуг; розроблення додаткових 

заходів утримання клієнтів шляхом відтермінування надання послуг; надання 

знижок і бонусів; заміна туристичних послуг на альтернативні тощо. 

Пандемія коронавірусу та спричинена нею глобальна криза завдали значної 

шкоди багатьом галузям економіки, у т. ч. і туристичній сфері. Глобальна 

економічна криза та карантин привели до глобальних втрат в туристичній сфері 

України. Сьогодні, сам туристичним сезон 2020 р. викликає значні питання. Але 

постраждала не тільки туристична сфера. Значна кількість представників малого та 

середнього бізнесу також понесли значні втрати. Як наслідок, скорочення 

можливостей для закордонних подорожей. З іншого боку, все це надає перспективи 

для розвитку внутрішнього, і в першу чергу бюджетного туризму. 

Один з трендів, що продовжує зростати після 2020 року – популярність 

внутрішніх подорожей. І для того є вагомі причини. Україна справді має значний 

туристичний потенціал: природні та культурні центри тяжіння в нас різноманітні, 

а одночасно – доступні. При цьому поступово за попитом зростає й якість 

пропозицій. Відкриваються готелі міжнародного рівня, при чому не тільки у 

преміальному сегменті, але й в середньому, що особливо важливо. 

Туристичний сезон внутрішнього ринку України буде насамперед 

зорієнтована на внутрішній ринок будуть популярними серед туристів такі міста: 

Львів: у львівській області більш активно розвиваються такі види туризму як 

курортно-лікувальний, пізнавально-екскурсійний, спортивний, релігійний діловий, 

сільський. Топ місць Львова: 

1.  Площа Ринок, Ратуша. Площа Ринок – центр політичного, громадського, 

культурного і торгового життя міста протягом 500 років, серце Львова, історичний 

початок європеїзації України. 

2. . Львівський оперний театр. Львівський Оперний театр – архітектурна 

перлина Львова у стилі неоренесансу (1901 рік), один з найгарніших театрів 

Європи. 

3. Вірменська вулиця. Одна з найстаріших громад Львова – вірменська – віками 

створювала у місті осередок свого національного життя з унікальною архітектурою 

і неповторним духом. 

4. Палац Потоцьких. Палац графів Потоцьких – велична будівля у стилі 

французького неоренесансу кінця XIX століття. 

5. Каплиця Боїмів. Каплиця Боїмів – славнозвісна пам’ятка пізнього ренесансу, 

яка не має аналогів не лише в Україні, але й у європейській архітектурі. 

Одеса – у Одеській області найпоширенішими видами туризму є: курортно-

лікувальний, культурно-розважальний, діловий, пізнавальний, навчально-освітній 
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туризм; пішохідний, водний туризм. Найвідвідуванішими туристичними місцями 

є: 

1. Одеський театр опери та балету. Одним з найкрасивіших будівель у світі є 

Одеський театр Опери та Балету. Він був побудований в 1873 році за проектом 

французького архітектора Тома де Томон. 

2. Приморський бульвар. Одним з мальовничих місць в місті є Приморський 

бульвар. У денний час він запрошує туристів здійснити прогулянку між столітніх 

платанів, лип, кленів і насолодитися видами архітектурних ансамблів міста. 

3. Міська філармонія. Філармонія одне з найкрасивіших будівель в Одесі. 

Комплекс був побудований за проектом італійського архітектора А. І. Бернардацці 

в 1899 році. Будівля повністю виконано в стилі італійської готики з елементами 

ренесансу.   

4. Пасаж. Одним з пам’ятників історії та архітектури кінця XIX – початку ХХ 

століття є Пасаж. Будівля була побудована за наказом одеського купця М. Я. 

Менделевича в 1899 році. При будівництві комплексу було використано три стилю: 

класичний, модернізм, бароковий. Нині на території пасажу розташовані 

найпрестижніші магазини і бутіки в Одесі. Тут можна купити одяг, предмети 

інтер’єру, і всілякі сувеніри. 

5. Потьомкінські сходи. Потьомкінські сходи відомі сходи в Одесі, що 

поєднують центр міста з гаванню та Морським вокзалом.  

Івано-Франківськ – види туризму, що переважають у Івано-Франківській 

області, такі як: гірськолижний туризм, піший туризм, лікувально-оздоровчий 

туризм, сільський зелений туризм, екологічний туризм, культурно-пізнавальний та 

екскурсійний туризм, спортивний туризм (водний туризм), релігійний туризм, 

пригодницький, екстремальний туризм. Найвизначнішими місцями для 

відвідування туристами будуть: 

1. Ратуша в центрі міста. Своєрідна візитна картка міста уособлює давню 

історію населеного пункту, який одним з перших отримав магдебурзьке право. 

Саме в ратуші знаходились основні управлінські структури міста. Сучасний варіант 

не може похвалитися дуже далекою історією, але зберігає в своїх надрах 

Краєзнавчий музей, який має досить значну колекцію. 

2. Станіславське море. Звичайне штучно створене озеро стало місцем 

паломництва багатьох романтичних натур, які оцінили острівець Кохання. Є 

можливість покататися на катамаранах або човнах. 

3. Стометрівка. Центральна вулиця Франківська має назву Незалежності, але 

її початок – пішохідну вулицю з кав’ярнями, ресторанами та крамницями — в місті 

називають Стометрівкою.  

4. Вулиця Тринітарська. Це одна з найдавніших вулиць у місті, практично 

його ровесниця. 

5. Кафедральний собор Святого Воскресіння УГКЦ. Храм цікавий тим, що у 

різні часи був святинею практично всіх християнських конфесій.  
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Узбережжя Чорного й Азовського морів – для цих районів перспективними 

видами туризму є: оздоровчий туризм, курортно-лікувальний, , пізнавальний, 

навчально-освітній туризм; пішохідний, водний туризм. Місця, які відвідують 

туристи найбільше: 

1. Острів Джарилгач. Найбільший за площею острів України та Чорного моря 

простягнувся серед морського простору аж на 42 кілометрів.  

2. Кінбурнська коса. На кордоні Миколаївської та Херсонської областей в 

оточенні вод Чорного моря та лиману розташувався Кінбурнський півострів, який 

часто називають українськими Мальдівами.  

3. Біосферний заповідник «Асканія Нова». Біосферний заповідник «Асканія-

Нова» є першим і найстарішим степовим заповідником планети.  

4. Олешківські піски. Олешківські піски – справжня українська пустеля. Це 

найбільший піщаний масив у Європі, що досягає в діаметрі більше 15 кілометрів. 

5. Лемурійське рожеве озеро. Одне з найвідоміших рожевих озер України – 

Лемурійське. Знаходиться в Херсонській області, в селі Григорівка. Найкращий 

період відвідування Лемурійського озера – літо, адже в цю пору вода активно 

випаровується, в наслідок чого колір стає насиченішим. 

Україна має значний туристичний потенціал і можливості для розвитку 

внутрішнього туризму, стимулювання та підтримання якого сприятиме 

покращенню іміджу країни на міжнародному рівні, допоможе привабити іноземних 

туристів та мінімізувати втрати, спричинені пандемією COVID-19. 

Туризм в Україні розвинений в різноманітних напрямках. Туристи можуть 

вибрати як морський відпочинок, так і гірськолижні або екскурсійні тури. На 

користь вітчизняного туризму також відіграє те, що в нашій країні не тільки 

красива природа, а й збереглося безліч історичних пам'яток, замків. Їх можна 

відвідати, прогулятися старовинними залами та захисними вежами.  

Через пандемію туристичні підприємства почали більш пильно дивитися на 

внутрішній ринок, зокрема, шукати нові готелі та розвивати досі не дуже популярні 

напрямки - Дністровський каньйон, озеро Сиваш, бальнеологічний курорт у селищі 

Сатанів, що у Хмельницькій області. Особливо туризм на Західній Україні 

відрізняє високий рівень сервісу. Попри те, що в інтер'єрі й обстановці люди 

намагаються зберегти місцевий колорит, обслуговування відповідає 

європейському. 
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ІНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ ЯК ШЛЯХ ДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Розвиток інформаційних технологій та Інтернету створили новий спосіб 

реклами. Інтернет забезпечує доступ до численних джерел інформації по всьому 

світу, а також прямий зв'язок з усіма користувачами. Інтернет є сукупністю 

комп'ютерних мереж по всьому світу, так само як і є найбільшою комп'ютерною 

системою, яку мільйони користувачів можуть використовувати і обмінюватися 

всіма видами інформації. Мережа дає можливість з мінімальними витратами 

проінформувати багатомільйонну цільову аудиторію. Перевагами Інтернету є те, 

що він дозволяє передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, 

оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою 

аудиторією. Інтернет став опорою для більш складних і важливих функцій в сфері 

туризму та індустрії гостинності, і це сприяло його значним нововведенням.   

Всі ми не раз чули про Колізей в Італії, Ейфелеву Вежу, Біг-Бен,  Венецію, 

Піраміди і Сфінкса, але скільки разів вам на слух припадали такі назви як Банська 

Штявніца (Словаччина), Осієк (Хорватія), Охрид (Македонія), Калабрія (Італія) і 

таких місць сотні по всій планеті. Місця з неймовірною красою та розмаїттям 

природи, історичні пам’ятки та безліч цікавинок, що представляють собою чудеса 

світу. Чому ми так мало про них знаємо? Попри велику популярність інтернету по 

всій планеті, й досі є ті, хто так і не навчилися використовувати всі його ресурси у 

повному обсязі для досягнення максимальної  вигоди. Це стосується і світу 

туризму. Саме через низьку розрекламованість туристичних об’єктів ми так мало 

знаємо про них, а є й такі, про які зовсім немає інформації. Я вважаю це є значною 

проблемою. Беручи до уваги факт, що через високу відвідуваність популярних 

туристичних об’єктів збільшується обсяг основних проблем людства( високий 

рівень засмічення міст, через напливи туристів, швидке розповсюдження 

інфекційних захворювань та інше) я вважаю було б непогано направити людей у 
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нові місця по всій планеті, за для зменшення їх потоків на одній 

території.  Звичайно, недостатньо просто помістити якісну рекламу в мережу. 

Важливо зацікавити відвідувача, що прийшов на сайт, якісним наповненням 

ресурсу, необхідно надати йому розгорнуту інформацію про курорти, готелі, візи, 

перельоти, умови розміщення та ціни. Створення нових платформ в мережі зможе 

значним чином полегшити популяризацію туристичних об’єктів, зробивши їх 

новими місцями дестинації. 

Для популяризації туристичних об’єктів найвигіднішим способом просування 

є реклама саме в інтернеті.   

Інтернет надає легкодоступну інформацію для потенційних клієнтів з усього 

світу, і являє собою важливий «маркетинговий і комунікаційний канал», який може 

ефективно поєднати попит та пропозицію в сучасному туризмі. Інтернет у 

туристичному бізнесі застосовується за кількома напрямами. Один із них – 

використання віртуального простору для просування на ринку своїх послуг або 

поширення інформації про нові туристичні об’єкти. Реклама в Інтернеті набуває 

дедалі більшої популярності. Інформацію про далекі країни, екзотичні подорожі та 

ціни на туристичні послуги легко знайти через будь-яку пошукову систему. 

Інтернет-технології надають можливості туристичним підприємствам доносити 

інформацію і пропозицію до великої кількості людей у всьому світі за відносно 

невелику ціну, надавати інформацію вищої якості, ніж з традиційних друкованих 

джерел. Дослідження показують, що реклама в Інтернеті може впливати на 

споживачів туристичних продуктів навіть більш ефективно, ніж теле- чи 

радіореклама. Згідно оцінок спеціалістів, у кінці 2017 року доходи від реклами в 

Інтернеті перевищили 3,6 млрд. доларів США. Тож, спосіб поширення реклами 

через інтернет можна назвати фінансово ефективним.  

Зараз швидко набирають популярність такі платформи, як Телеграм, 

Інстаграм, Фейсбук та Ютуб.  

Телеграм – безкоштовний  клауд месенджер для смартфонів, планшетів та ПК, 

який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями й медіафайлами, 

підтримує голосове спілкування й відеоконференції. Заснований у 2013 році. У 

самому додатку немає функції поширення реклами, але є всі можливості для 

створення чат-ботів, телеграм-каналів, у яких без проблем можна додавати власні 

публікації. Цей додаток є більш творчим, адже надає можливість створити нові 

платформи, які підходять саме Вам. 

 Інстаграм та Фейсбук.  

Інстаграм – соціальна мережа, що базується на обміні фотографіями, дозволяє 

користувачам застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій 

сервіс і низку інших соціальних мереж. Застосунок з'явився в магазині App 

Store компанії Apple 6 жовтня 2010, а у квітні 2012 року була випущена версія 

програми для платформи Android.  

Фейсбук – найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 

2004 року.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Instagram#cite_note-nov2010-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS/iPadOS)
https://uk.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS/iPadOS)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
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Інстаграм належить Фейсбуку, тому запустити рекламу тут можна двома 

способами: через рекламний кабінет Фейсбук і через сам додаток Інстаграм. Якщо 

запускати рекламу через рекламний кабінет Фейсбук, то вам будуть доступні всі 

можливості цього інструменту: динамічні креативи, детальна статистика та інше. 

При запуску через Інстаграм можливостей менше, зате інтерфейс простіше і 

запустити рекламу вийде швидше. В обох додатках можна додавати як фото-, так і 

відеорекламу. Продукт буде розміщуватися у вигляді публікацій та історій, 

протягом “пролистування” користувачем стрічки, цю рекламу завжди можна 

пропустити, або перейти за посиланням на сайт рекламуючої фірми. 

Ютуб – популярний відеохостинг, що надає послуги 

розміщення відеоматеріалів. Заснований 14 лютого 2005 року. На Ютубі є функція 

вбудованої реклами. Її можна розмістити як Пре-роли ( реклама, яка програється 

перед початком обраного Вами відеоролика); Мід-роли ( реклама, яка програється 

в середині обраного Вами відеоролика); Пост-ролли (реклама, яка програється в 

кінці обраного Вами відеоролика). У вас є можливість додати рекламу, яку 

користувач зможе пропустити, або ж таку, у якої цієї можливості не буде. Така 

функція і є значною відмінністю реклами на Ютубі та у Інстаграм або Фейсбуці. 

Завдяки великій кількості користувачів саме у соціальних мережах 

розміщення реклами є найбільш ефективним. Звичайно у популярність входять і 

нові платформи, такі як спеціальні туристичні додатки(наприклад онлайн-

путівники) у яких споживач без проблем зможе знайти всю потрібну йому 

інформацію. Такий спосіб є вигідним як для клієнта( не виходячи з дому можна 

шукати потрібні послуги та місця для відпочинку), так і для власника сайту або 

додатку (не потрібні лишні витрати на забезпечення заробітної плати працівникам) 

Отже, Інтернет дозволяє долучитися до сучасних технологій, відкриває нові 

форми роботи з клієнтами, забезпечує можливість постійної взаємодії з 

партнерами, доступ до різних джерел інформації. У сучасному туристичному 

бізнесі, Інтернет довів, що є ефективним засобом для просування туризму і 

продажів, а інформацію про туристичні товари та послуги можуть отримати 

мільйони Інтернет-користувачі. Тому як шлях до популяризації та просування 

туристичних об’єктів Інтернет є найкращим вибором за невисокою ціною, проте 

високою якістю. 

Список використаних джерел 

1. Маловідомі місця Європи. URL сайт: https://veterdoit.com/malovidomi-

mistsia-yevropy-iaki-varto-vidvidaty-ts-oho-roku/ 

2. Інтернет-технології в туризмі. URL сайт: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33090/2/mtpsnts_2020_ozhibko_m-

internet_technologies_in_40-41.pdf 

3. Литовченко і.л., пилипчук в.п. інтернет-маркетинг: навчальний посібник 

/ і.л. литовченко. Київ: центр учбової літератури, 2018. 184 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://veterdoit.com/malovidomi-mistsia-yevropy-iaki-varto-vidvidaty-ts-oho-roku/
https://veterdoit.com/malovidomi-mistsia-yevropy-iaki-varto-vidvidaty-ts-oho-roku/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33090/2/MTPSNTS_2020_Ozhibko_M-Internet_technologies_in_40-41.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33090/2/MTPSNTS_2020_Ozhibko_M-Internet_technologies_in_40-41.pdf


Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

249 
 

4. Мельниченко с.в. інформаційні технології в туризмі: теорія, 

методологія, практика: монографія / с.в. мельниченко. К: кнтеу, 2018. 493 с. 

5. Реклама на Ютуб. URL сайт: https://in-scale.ru/blog/reklama-na-yutube-

skolko-stoit-i-kak-ee-sdelat/ 

6.  Телеграм Вікіпедія. URL сайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram 

7.  Інстаграм Вікіпедія. URL сайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram 

 

 

Паламарчук О.Б., здобувачка освіти  

ВСП «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ» , м.Київ 

Науковий керівник: Сорвіна Ю.М., 

викладач туристичних дисциплін 

 

СВІТОВІ ТРЕНДИ ТУРИЗМУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Світ туризму зазнав докорінних змін протягом останніх років. Зв’язки 

всередині світу розширюються і зміцнюються: все доступнішими стають невідомі 

раніше місця, все легше скористатися різноманітними способами пересування, все 

більше практичної інформації можна відшукати у мережі для організації 

самостійних подорожей. 

Звички та способи подорожувати у сучасному світі теж змінюються і стають 

різноманітнішими: хтось вирушає на пошуки нових маршрутів, у гастрономічну 

мандрівку, чи подорожує без гаджетів і зайвих речей, аби просто 

перезавантажитися. 

Туризм стає дедалі відповідальнішим. У всьому цивілізованому світі на 

порядку денному – кліматична криза. Завдяки екоактивістам, зокрема, таким, як 

Грета Тунберг, ключові теми і заголовки сьогодні – зміна клімату, вуглецевий слід, 

вплив людини на довкілля. Багато хто замислився над власним негативним внеском 

у руйнування природного середовища. 

У плануванні подорожей такі мандрівники ставлять своїм пріоритетом турботу про 

довкілля та зменшення свого впливу на планету, на туристичні місця, на місцеві 

спільноти. Знання, що ти робиш внесок у щось стале і корисне – важливе для нового 

типу туриста. 

Саме тому туристичні тренди 2020-2021 року – скоріше не про те, куди 

подорожувати, а як подорожувати краще, з повагою до планети та з розширенням 

знать щодо видів туризму та новинки в ньому.  

Зелений туризм. Відмова від одноразового пластику, утилізація сміття, а також 

вуглецева нейтральність – такими будуть стандарти і вимоги мандрівників до 

організаторів їхнього відпочинку. Вже зараз ви можете зробити свою подорож 

більш "еко", взявши з собою багаторазові пляшку для води та чашку для кави.  
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Solo-подорожі. За допомогою технологій, що дозволяють знайомитися з 

людьми у всьому світі, 2020-2021 року ще простіше подорожувати "соло". Ви 

можете знайти в мережі однодумців і приєднатися до них під час власної 

запланованої мандрівки. Це дозволить зберігати незалежність і залишатися 

наодинці, коли ви цього прагнете, але ви також зможете розраховувати на 

підтримку і компанію, якщо вони вам знадобляться. 

Соц.мережі як джерело натхнення. Що надихало мандрівників 20 років тому? 

Фільми, книги, враження друзів і рідних. Старі, добрі пам'ятки – Ейфелева вежа, 

Біг-Бен, Колізей. З появою соц.мереж усе змінилося – класичним красотам багато 

хто дав відставку, популярність набирають нетрадиційні місця, незвичайні види, 

фото в Інстаграм стали особливою принадою та найкращою рекламою. Багато хто 

спеціально їде в «інстаграмні» місця – полювання за незвичайними світлинами 

стало масовим захопленням. 

Стереотипні подорожі.Стереотип відпустки у літній час поступово ламається 

з кількох причин. Однією з причин зрушень сезонності є зміна посткризового 

свідомості: у людей з'явилося чітке розуміння, що життя проходить зараз і його не 

потрібно відкладати на потім, а крім роботи важливо звертати увагу на сім'ю, 

особистісний розвиток, здоров'я і фізичну форму. Наприклад, власники бізнесу, 

менеджери середньої та вищої ланки тепер готові подорожувати в бізнес-сезон 

(наприклад, восени). Ще одна причина - зміни в кліматі. Екстремальну спеку влітку 

краще перечекати вдома, а холодну зиму в теплій країні. 

Різноманіття видів туризму. З'явилися принципово нові види туризму - 

гастрономічний туризм, дегустаційні тури, дієтичні, шопінг-тури, тури-детокс, 

серф-тури (в які туристи відправляються тільки для того, щоб навчитися серфінгу) 

та інші. У структурі попиту відбувається зміщення пріоритету зі «стандартних» 

турів (наприклад, пляжного відпочинку) на користь екскурсій та спеціальних 

програм. Особливу популярність набувають екстремальні подорожі: на повітряній 

кулі, виживання в джунглях, експедиції в Арктику, на Камчатку, аж до подорожей 

у космос. Дослідницька компанія Tourism Control Intelligence зазначає, що вже 

найближчим часом Антарктида стане великим центром екотуризму - там будуть 

побудовані готелі, ресторани та інші об'єкти інфраструктури. Зростає популярність 

подієвого туризму - поїздки на пивний фестиваль, рок-концерт відомої групи, 

футбольний або тенісний матч. 

Внутрішній туризм. В Україні зростають потоки внутрішнього туризму – 

збільшилася кількість тих, хто вирушив або планує відпочивати в Криму, Карпатах, 

Одесі. У Карпатах, наприклад, зросла відвідуваність лижних курортів у 

Славському, Яремче, Тисовці та на Драгобраті. Крім того, з'явилося і розвивається 

напрям «ділового» туризму у великих містах, особливо Києві, Харкові, Донецьку 

та Дніпропетровську. Це пов'язано, в першу чергу, з розвитком інфраструктури в 

містах, приймаючих чемпіонат Європи з футболу в 2012 році: реконструюються і 

з'являються нові міські та заміські клуби і комплекси, аквапарки, ресторани, 

стадіони, розвиваються авіаперевезення і т.п. Крім українців, що вважають за 
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краще відпочивати в рідній країні, в Україну стали частіше приїжджати іноземні 

туристи - в основному, з Росії, Прибалтики, Європи. 

Самостійний туризм. Оформився сегмент туристів, котрі самостійно 

влаштовують свою поїздку без покупки готового туру. Вони в змозі скласти 

маршрут, знайти і забронювати готелі, придбати квитки на транспорт, подбати про 

карти, їжу та вхідні квитки до різних пам'яток. 

На відміну від замовлення туру, сформованого оператором, турист може істотно 

заощадити (до 500, а в деяких випадках і 1000 євро). 

Кожна галузь має свої тенденції і тренди. Туристична галузь не є винятком. У 

світі, де змінюється демографія і суспільні звичаї, а нові технології з'являються 

майже щодня, улюблені концепції швидко заміщуються новими прогресивними 

напрямками. 

Розглядаючи світові тренди туризму, можна зрозуміти, що з кожним роком 

туризм розвивається і стає більш технологічним та продуманим. На заміну одних 

об’єктів приходять інші. Нові види туризму стають все дедалі популярнішими, за 

рахунок продуманості. 
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РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ 

ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КРАЇНИ 

 

Фестивальний туризм відносно нове поняття в туристичній термінології. 

Фестивалі збуджують інтерес населення до пізнання рідної країни, її історико-

http://greentur.kosiv.info/news/73-10-najbilsh-aktualnyh-trendiv-svitovogo-turyzmu.html
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культурних та природних пам’яток в усучасненій формі із залученням музики, 

майстер-класів, реконструкцій минулих подій та інших перфомансів. Формування 

позитивного іміджу України на етапі сучасного культуротворення є одним із дієвих 

чинників процесу євроінтеграції країни. Проведення різноманітних заходів 

міжнародного масштабу дає державі прекрасний шанс заявити світові про власні 

культурні традиції. Кожне місто країни володіє індивідуальними рисами, тому 

потребує такого ж індивідуального підходу до його позиціонування і просування з 

метою отримання певного зиску. При формуванні міжнародного іміджу місто 

підключає історію розвитку та розбудови, географічне розташування, ностальгічні 

нюанси, матеріальну основу, внаслідок чого демонструє світові свою унікальність 

та неповторність. Різноманітність історико-культурного потенціалу завжди 

підкреслює унікальність того чи іншого міста. Але сучасна практика свідчить, що 

не кожне місто має можливість виокремитися, вирізнитися з-поміж інших. У цьому 

аспекті стає актуальною специфіка комплексного аналізу формування іміджу міста. 

Фестивальний туризм – напрям достатньо молодий і надзвичайно цікавий. 

З'явився він порівняно недавно і зайняв значне місце в світовому туристичному 

русі. Це перспективний вид туризму, що динамічно розвивається. Цільова 

аудиторія фестивального туризму – це забезпечені туристи з доходом вище за 

середнє, а також компанії туристів, що складаються з декількох пар. Даний вид 

туризму, пов'язаний з проведенням фольклорних, звичайно костюмованих для 

видовища свят, карнавалів і власне фестивалів. Як правило, основна мета поїздки 

приурочена до якої-небудь події. Особливості правильного формату фестивалю – 

яскравість, неповторність, ексклюзивність і регулярність проведення. Сам факт 

того, що фестивалю чекають, оскільки знають, що буде цікаво, говорить про його 

успішний комерційний і іміджевий потенціал для організаторів, учасників і 

спонсорів.  

У культурному просторі сучасної України все більшого поширення набувають 

фестивалі в найрізноманітніших формах і масштабах. Вони потребують значних 

коштів і затрат часу, тому проводяться раз на рік, а деякі і двічі на рік. Для 

проведення фестивалів організатори залучають спонсорів як вітчизняних, так і 

іноземних. 

Використання фестивальних ресурсів сприяє також залученню широкого 

контингенту туристів, мотивом подорожей яких є події культурного життя міста, 

унікальні природні явища. На сьогодні популярними в Україні є такі види 

фестивалів: 

– етнофестивалі – включають музичну програму етнічного спрямування, а 

також різноманітні ігри, ярмарки тощо. Найбільш відомі українські етнофестивалі 

– Країна мрій, Шешори, Етновир тощо; 

 – гастрономічні фестивалі мають у своїй програмі приготування та дегустацію 

страв національної кухні та різних народів світу. Гостей таких заходів пригощають 

безкоштовно, діляться автентичними рецептами та проводять кулінарні майстер-

класи;  
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– фестивалі історичної реконструкції приурочені до свят або річниць 

відзначення важливих історичних подій і проходять у місцях, в яких та чи інша 

подія відбулась. Часто фестиваль історичної реконструкції включає різні змагання 

і конкурси – фехтування, стрільба з лука чи арбалета, конкурс на найбільш 

автентичний однострій. Найвідомішими фестивалями-реконструкціями в Україні є 

«Битва націй» на території Хотинської фортеці, «Стародавній Меджибіж» та 

«Терра героїка» на Хмельниччині. 

Особливістю фестивального руху в Україні стала орієнтація на використання 

фольклорних традицій. Як приклад сучасних етнографічних фестивалів варто 

розглянути міжнародні етнофестивалі «Трипільське коло» і «Країна мрій».  

Важливою передумовою організації фестивального руху є своєчасне 

інформування та рекламування подій, загальнодоступність до інформації про них 

та організація систематичного проведення. Напрямками промоційної діяльності 

фестивальних заходів є: – популяризація фестивалів серед жителів міста, 

поширення позитивних знань про фестиваль в Україні та за кордоном, організація 

співпраці з установами, підприємствами, представництвами, засобами масової 

інформації та іншими структурами з метою промоції фестивалю і інші  

Особливістю будь-якого фестивалю є робота з глядацькою аудиторією. 

Глядачі є повноправними учасниками фестивалю. Більше того, однією з 

актуальних функцій фестивалю є саме комунікативна функція. Вся сукупність 

ролей, форм та ступенів приєднання людини до фестивальної діяльності створює 

неповторний культурний простір кожного фестивалю. Сьогодні фестивальний 

простір збирає не тільки цільову аудиторію, а й частину сторонніх людей, зовсім 

не обізнаних з тим або іншим напрямом. Саме на такого глядача розраховані 

стенди, брошури й флаєри з інформацією про учасників фестивалю, освітньо-

інформаційні відеоролики про конкретних учасників, про історію певного заходу. 

Дедалі частіше організатори фестивалю влаштовують розіграші, нагородження, 

безкоштовну роздачу або продаж глядачам продукції, тематично пов’язаної з 

конкретним фестивалем. Більшість сучасних фестивальних заходів у своїй 

програмі передбачає закриття чи закінчення фестивалю певним грандіозним шоу 

чи галаконцертом.  

Отже, основою сучасних фестивальних заходів є використання новітніх 

технологій у поєднанні зі створеним тематично єдиним сплавом різних видів 

мистецтв. При цьому основний жанр фестивалю залишається домінуючим, а всі 

інші види мистецтва допомагають реалізувати, втілити основну ідею фестивалю. 

Зазначені вище регіони і центри фестивального руху є дуже перспективними. 

Кожен із них має ряд унікальних характеристик, що зацікавлять як вітчизняну, так 

і міжнародну аудиторію. Фестивалі є дієвим ресурсом для промоції історико-

культурних можливостей України. На сучасному етапі фестивальна діяльність стає 

все більш популярною та затребуваною в Україні. З кожним роком актуалізується 

і розширюється тематична спрямованість фестивалів, збільшується кількість 
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українських та іноземних учасників, що дієво та позитивно сприяє формуванню 

іміджу України в європейському просторі. 
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САНАТОРІЙ «КУЯЛЬНІК»- УНІКАЛЬНИЙ ГРЯЗЬОВИЙ КУРОРТ 

УКРАЇНИ 

 

В Україні є чимало туристичних ресурсів,  якими може скористатись 

більшість громадян. Однією з найголовніших скарбниць туристичних місць є 

Одеса, яка багата на різні ресторани, клуби, пляжі та різні санаторії. 

Санаторій «Куяльник»  є найпопулярнішим серед всіх лікарень завдяки 

величезному досвіду, високому сервісу і широкому асортименту послуг, що 

надаються. 

Санаторій оснащений сучасними технологіями і медичним обладнанням, 

що дозволяє не тільки оздоровитися, а й добре провести дозвілля.[1] 

До послуг відпочиваючих також надаються концертний і танцювальний 

зали, які обладнані всією необхідною технікою для проведення різних громадських 
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заходів, показу фільмів, проведення семінарів і концертів; корт;  озеро з прісною 

водою; басейн; медцентр; спорт майданчики ; дискотека; бібліотека. 

Також для лікування і релаксації санаторій пропонує своїм гостям відвідати 

лікувальні процедури SPA - басейн з ропою і соляну кімнату, які благотворно 

впливають на стан шкіри тіла, опорно - рухову і дихальні системи людини. 

Новітні наукові дослідження підтвердили: лікувальні ропа і грязі (по-

науковому звані пелоїди) Куяльника є еталонними - кращих у світовій медицині 

немає.  Вони містять комплекс біологічно активних речовин, мікро- і 

макроелементів, які сприяють зменшенню запальних процесів, стимулюють 

захисні і пристосувальні реакції, відновлюють функції пошкоджених органів і 

систем організму.  Причому балансові запаси чорного і темно-сірого мулу, при 

забезпеченні природного гідрологічного режиму, практично невичерпні.  До того 

ж з'ясувалося, що ці мікроорганізми живуть всього в двох місцях на планеті - в 

ізраїльському Мертвому морі і в одеському Куяльнику.[4] 

Більшості туристів подобаються сервіс і послуги, що надаються в цьому 

закладі. Проте, існують певні недоліки в роботі санаторію «Куяльник». Серед них 

головними є: 

• Стан деяких номерів готелю залишає бажати кращого[2]. Деякі відвідувачі 

скаржаться на погане становище номерів, відсутність нормальної сучасної техніки. 

Вирішити цю проблему можна шляхом капітального ремонту та закупівлі більш 

модернізованих технічних систем. Для цього кроку необхідно виділити більше 

коштів з державного бюджету саме для покращення туризму в Україні та 

заохочення малого, середнього та великого бізнесу.  

• Стан інфраструктури санаторію. Неодноразово надходили скарги  про те, що 

до Куяльника дуже важко добиратися. 

Згідно з рішенням Одеської обласної ради[3] будуть внесені зміни до плану заходів 

із реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-

2027 роки. Конкретно ж нас цікавить Технічні завдання напрямку «Потужний 

туристичний потенціал». За цим розділом ми можемо зрозуміти, що влада планує 

створити більш сучасну  туристичну інфраструктуру на прикладі європейських 

країн та намагатися вдосконалювати її до більш кращого стану,  ніж є зараз. 

Досягти цього можна за допомогою формування згуртованої держави в 

соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та 

просторовому вимірах. 

• В останні роки Куяльницький лиман починає все більше усихати. 

Близько 140 підприємств розкопують ескалаторами русло річки викопують 

уздовж берегів ставки і зводять дамби.  Такі дії призвели до того, що течія річки в 

останні роки обміліла і перестала в достатній мірі живити лиман прісною водою, і 

значні ділянки дна Куяльника оголилися і стали нагадувати пустелю. Аби вирішити 

цю проблему, в 2018 завдяки зусиллям С. Ківалова та М. Степанова, було прийнято 

рішення про фінансування необхідних заходів для порятунку двох найбільш 

проблемних лиманів Одеської області - Тилігульського і Куяльницького. 
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Згідно з програмою охорони навколишнього середовища, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській 

області на 2014-2019 роки планується витратити на вивчення стану Куяльника 7 

млн  880 тис. грн.  

Так поступово проводиться робота для рятування природного комплексу 

Куяльник, який неодноразово допомагав не лише одеситам, а й туристам зі всього 

світу покращити своє здоров'я. 

Природний комплекс Куяльник – унікальне в своїй природі явище. Завдяки 

своїм біологічним властивостям йому під силу стати одним із провідних курортів 

світу. Проте через недоліки в інфраструктурі, стан житлових корпусів, розвиток 

цього курорту гальмується в сотні разів. 

Усунути ці недоліки  можливо лише повною реконструкцією готелів, 

закупівлею нових технічних систем та поглибленим вивченням проблем 

Куяльницького лиману. 
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КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Розвитку культурно-пізнавального туризму у сучасному світі є однією з 

найбільш швидкозростаючих. Експертами ООН культурно-пізнавальний туризм 

віднесено до найбільш популярних видів туризму на найближчі 20 років. Це 

визначається тим, що людина стає обізнаною в культурних традиціях середовища 

пізнання, духовного та психологічного розвитку, а також індивідуально, за своїми 

бажаннями пізнає особливість інших культур. Культурно-пізнавальний туризм 

https://kuyalnik.com/about/
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дозволяє підвищити рівень освіти людей, зберегти культурні досягнення окремих 

регіонів, їхніх особливостей, самобутність, збереження природних об’єктів, 

пам’яток природи. Цілком передбачувано, що увагу привернули можливості 

використання кіноіндустрії, а саме впливу фільмів на туристичну мотивацію, 

здатність впливати на бренд території і створювати попит на відвідування 

маршрутів показаних в кіно. У результаті виник новий різновид туризму – 

кінотуризм, який є специфічною туристичною моделлю і дозволяє людям побачити 

процес зйомки фільму або відвідати місця, де він був знятий. 

В даний час географія кінотуризму велика. Одним з найбільш популярних 

напрямків для кінотуристів безумовно є Великобританія. За даними Британської 

ради з туризму, близько 40% туристів бажали б відвідати місця зйомок відомих 

фільмів про Джеймса Бонда, Шерлока Холмса і Гаррі Поттера. Кінотуризм – це 

відносно новий напрям туризму, який розвивається завдяки популяризації 

кінофільмів. Фільми стають культовими, а разом з ними стають культовими місця, 

де кінофільми знімаються, або де відбуваються події фільму. Турист, відвідуючи 

такі місця, намагається перейнятися духом кінофільму і зрозуміти, що відчували 

герої.  

Дестинації кінотуризму класифікуються за низкою критеріїв: за фільмом – 

локації зйомок, місця, про які розповідається у фільмі; за твором, на основі якого 

знятий фільм; за місцем де працює та мешкає автор твору; за місцем де працює та 

мешкає режисер; кіностудії і кінокомпанії в цілому; місця поховання відомих 

режисерів, письменників, акторів що мають відношення до культових фільмів. 

Образи дестинації відіграють значну роль в наданні впливу на процес прийняття 

рішень в якості основи для  туристів, щоб зробити вибір про те, що відвідати. Чим 

більш сприятливий образ дестинації, тим більша ймовірність того, що вона буде 

обрана туристом. 

За останні роки різке збільшення кількості кіноглядачів пропонує 

маркетологам кінопродукт як альтернативний засіб просування. Сайти, студії, 

готелі, житлові будинки та особливо місця, де знімаються або знімалися фільми, 

стають туристичною визначною пам’яткою. Кіноіндустрія є бізнесом, який 

отримує прибуток від залучання відвідувачів, натхненних красивими пейзажами 

місць, котрі показані в кіно, або через рекламу за допомогою історій, пов’язаних з 

місцями зйомки, що представлені як програма туру. З цього можна зробити 

висновок, що кінотуризм має достатній вплив на економіку тієї чи іншої країни. 

«Кіно + Туризм = Ріст економіки», дана формула дуже гарно працює і дає певні 

результати. 

Загальний рівень забезпеченості України туристичними ресурсами є дуже 

високим. Україна за своїми природно-кліматичними та геополітичними 

особливостями розташування на мапі світу, а також історико-краєзнавчими, 

рекреаційними, архітектурними ресурсами неодноразово привертала увагу 

вітчизняного і світового кінематографу. А тому за кадрами багатьох українських і 

зарубіжних фільмів можна розпізнати Київ, Львів, Одесу, Ужгород, інші населені 
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пункти України; безліч унікальних природних локацій, культових історичних 

споруд, промислових об'єктів тощо. При цьому список кінопам’яток поповнюється 

з кожною новою гучною прем'єрою. Туристичні компанії активно складають 

спеціальні кіномаршрути, формують турпакети і видають кінопутівники.  

Завдяки мальовничій природі, своєрідній колоритній архітектурі й 

багатонаціональному складу місцевого населення, в Україні знімають багато 

фільмів. Так, на території Закарпатської області знімали культовий фільм за всю 

історію світового кіно ‒ стрічку «Війна і мир», яка у 1968 році виборола «Оскар», 

перший український фільм жахів у форматі 3D «Синевир» зняли теж на території 

Закарпатської області ‒ у с. Синевирська Поляна, «Тіні забутих предків», 

«Чорнобиль» який привернув увагу досить широкої аудиторії та ін.. Також набирає 

обертів у популярності канал Дмитра Комарова який останнім часом відвідує 

пам’ятки України тим самим приваблюючи туристів до самостійного огляду даних 

місць. 

Останнім часом відбуваються позитивні зміни: українського кіно стало 

більше, держава нарешті почала допомагати кіноіндустрії і населення масово 

пішло до кінотеатрів. Все це є серйозним підґрунтям для розвитку вітчизняного 

кінотуризму. Україна поступово здійснює кроки не опосередкованої, повноцінної 

участі на міжнародному кіноринку, що є не лише значним етапом розвитку 

вітчизняного кінобізнесу, а й складовою формування іміджу України як 

кінематографічної держави. У 2016 році держава дала гроші на 35 нових 

українських фільмів. В 2017 році зняли 27 фільмів, які отримали фінансування з 

держбюджету. В 2018 році Україна випустила не менше. В бюджеті-2018 було 

закладено більше 1 млрд. гривень на розвиток українського кінематографу. Та ще 

окремо 500 мільйонів гривень на виробництво фільмів патріотичного спрямування, 

якими розпоряджалося Міністерство культури. У бюджеті на 2020 рік на розвиток 

кіно було закладено вже 1,3 млрд. грн. Зростає кількість організацій з 

продюсування, дистрибуції та підтримки розвитку вітчизняного кінематографу.  

Потрібно не так багато зусиль, щоб зробити Україну - Київ, Одесу, Львів, 

Харків, Карпати, – максимально доброзичливою територією для продюсерів з 

інших країн. Дати поштовх розвитку кіноіндустрії, адже зйомки в Україні - це не 

тільки використання локацій. Продюсери, як правило, не привозять з собою 

техніків, айтішників, масовку і інший обслуговуючий персонал. Вони набирають їх 

на місцях. Крім того, знімальні групи повинні десь жити, харчуватися, розважатися. 

Значить, свою вигоду отримають і готелі, ресторани, культурні заклади і це є ще 

одним поштовхом для покращення туристичної інфраструктури. Подивитися на 

кіно як на прибутковий бізнес. Адже зняті кадри українських вулиць, парків, 

пам'яток побачать мільйони людей – потенційних туристів.  

Проблемою залишається те, що частина об'єктів кінотуризму в Україні, взагалі 

не перебуває в полі зору мандрівника через занедбаність, аварійний стан, 

відсутність інформації про місце розташування, незручне транспортне сполучення 

тощо. Тому для актуалізації кіноподорожей в Україні, важливим постає питання 
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про комплексність заходів щодо виокремлення кінотуризму окремим напрямом 

спеціалізованих видів туризму, приведення у відповідність до стандартів якості і 

безпеки його об'єктів, активна реклама в середині країни та поза її межами. 

Отже, Україна популярна, її люблять і хочуть тут знімати. Країна, в якій є 

Карпати, Львів, Тернопіль, Хортиця, повинна показати все це світу. Продюсери з 

Європи, Америки, Індії та інших країн шукають нові, «незамиленні» пейзажі і види, 

унікальну природу, пам'ятки і більшість іноземців в захваті від українських 

пейзажів. Але для того, щоб заохочувати продюсерів знімати в Україні необхідно 

спростити видачу дозволених документів для проведення зйомок, підтримати 

кіноіндустрію саме українську і на фінансовому і на законодавчому рівні. 
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ТУРИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В МЕДІА-ДЖЕРЕЛАХ, ЯК СПОСІБ 

ПІЗНАННЯ СВІТУ 

 

Діяльність в туризмі тісно пов’язана із надвеликою кількістю різнорідної  

інформації. Інформація постійно збільшується в своїх обсягах, тому інформаційні 

технології стають складовою діяльності професіоналів в будь-якій сфері. Згідно 

рейтингу Всесвітньої Організації Туризму, Україна займає 8 місце у світі за 

кількістю туристичних візитів. Країну щороку відвідують більше 20 мільйонів 

туристів, тобто для України туризм є важливою ланкою  
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На початку XXI століття інформація посідає дедалі значніше місце в житті 

людини як члена суспільства. Засоби масової інформації поширюють 

її, інформаційні технології переймаються її обробкою, це дуже допомагає всім 

галузям сфери послуг. Телебачення, соцмережі, радіо, туристичні компанії, різні 

інформаційні панелі, слугують для масового розповсюдження інформації. Але 

інформація в медіа-джерелах може бути відвертою брехнею, тому не варто вірити 

всьому що ви почули в соціальних мережах або на інших сумнівних сайтах, все 

потрібно перевіряти на дійсність інформації. Отже, дослідження має на меті 

зрозуміти чому саме медіа-джерела це найпевніший метод подання інформації в 

пізнанні світу через візуальне (природу, архітектуру, людей, їх традиції тощо). 

Прикметою часу в українському суспільстві наразі є духовний занепад і навіть 

моральна деградація. На мою думку, це пов’язано з тим, що сучасна молодь, 

численні її покоління живуть у віртуальному світі - комп’ютерні ігри, переповнені 

жорстокістю, відривають несформовану психіку підлітка від реальності, стирають 

межу між добром і злом, змальовують нереальні світи, вміщують безліч цікавих, 

екзотичних деталей, яких нема у житті, світів, героїв. Вони експлуатують 

прагнення людської психіки до мандрів, подорожей, пізнання нового, що є 

визначальною особливістю здорової психіки людини. Тому, на мою думку, туризм 

міг би бути повноцінною альтернативою віртуальній реальності, міській суєті, 

урбанізації. У цьому контексті туристичні медіа-джерела дають поштовх людині до 

здійснення подорожі, суттєво впливають на її вибір. 

Туризм, в свою чергу, сприяє вивченню історії і формуванню світогляду, веде 

до зауваження і активного захисту природних багатств. Під час подорожей і 

походів як по своїх країнах, так і в інших країнах туристи знайомляться з країною, 

її людьми, їх життям і національною культурою, завдяки цьому туристи 

розширюють свій кругозір в різних областях знань. Навіть О.Ю. Дмитрук 

зазаначає,“Під час подорожей туристи знайомляться з природою, культурою, 

історією країни. Подорожі дають їх учасникам фізичне і моральне задоволення, 

сприяють їх духовному збагаченню”. Одним із факторів, які мотивують сучасну 

людину до початку подорожі як бажання пізнати інші сторони життя, зазнати нових 

вражень, є туристичні медіа. Зокрема, журнали-травелоги використовують багатий 

матеріал із історико-культурних ресурсів України. Найвизначніші історико-

культурні пам’ятки знаходяться в АРК, у містах Києві, Львові, Одесі, Чернігові, 

Кам’янці-Подільському. Велика кількість пам’яток археології зосереджена в 

південній частині України. 

Лідерами туристичного медіа-ринку в Україні є: журнал “Міжнародний 

туризм”, журнал “Мандри. Навігатор”, київський журнал “Путешественник”. 

Значного розвитку набула мультимедійна ланка туристичної журналістики. Також 

в Україні є популярними туристичні програми зарубіжних телеканалів: 

“Discovery”, “ВВС”, “Travel”, російське “НТВ”, “Подорожжю натураліста”, 

“Одноповерховою Америкою” та іншими. Окрім журналів, існують інтернет-

портали, які популярні в Україні: портал «I go to world: Україна» (hесурс містить 
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близько 80 000 пам’яток світу та 30 000 пам’яток в України), туристичний портал 

«Стежка» (містить інформацію про всі області України), Ukrainer (один з 

найгучніших проектів про мандрівки), cайт ВСВІТІ (збирає з усіх куточків Землі 

дивовижні природні явища, незвичайні місця та надзвичайні події), туристичний 

ресурс «Зручно» (розвиває культури внутрішнього туризму в Україні) та інші. В 

Україні виходить лише одна «Українська туристична газета». У ній обговорюються 

проблеми професіоналів туристичного бізнесу, журналістів та тих, хто подорожує. 

Туристичні блоги – це не повноцінні медіа, але вони дуже поширені як в усьому 

світі, так і в Україні. Читачі більше довіряють думці конкретної людини - блогера, 

ніж сайтам туристичних компаній, їм цікавий невимушений легкий стиль викладу 

матеріалу, можливість задати питання тощо. Популярною українською 

телепередачею є «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим на каналі 1+1. В цьому 

проекті описані тільки справжня екзотика і погляд на країну зсередини. «Орел і 

решка» – пізнавальна телепередача про подорожі, яка виходить на каналі «К1». 

Кожен випуск – це подорож в одну країну двома ведучими, один з яких повинен 

прожити на 100 доларів, а другий може витрачати необмежені кошти. «Гід 

країнами світу» на каналі «Інтер». Кожен випуск присвячений одній країні, 

розповідає про географію, історію, культуру народів країни, головні туристичні 

місця, поради туристам. 

Для з’ясування найбільш актуальних тем, проводилося опитування студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Загальна кількість опитуваних: 248 

осіб. Вік студентів: від 18 до 32 років. Ми задали одне запитання: «Які теми Вас 

цікавлять, коли Ви читаєте чи дивитесь програми, що пов’язані з подорожами і 

туризмом?». Також проводилася інші дослідження в цьому напрямку. 

 
 

Рис 1. Тематика туристичних медіа (за результатами опитування серед українців). 

 

Цього року 9 березня Володимир Зеленський відкрив форум «Україна 30. 

Культура, медіа, туризм», який триватиме три дні. Учасники заходу говорили про 
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свободу слова та пропаганду, майбутнє української культури та креативні індустрії 

в Україні. Про це повідомляє пресслужба голови держави. 

Отже, з дослідження випливає, що туристичні медіа, як і інші, в Україні 

займають особливе місце серед друкованих видань завдяки тому матеріалу, який 

вони репрезентують. Вони також є вагомим чинником мотивації людини до 

подорожей. Основними темами туристичних медіа є історія, культура, географія, 

пам’ятки історії та тематика, яка стосується стилю життя людини. Українські 

туристичні медіа поряд із іншими країнами повинні популяризувати красу й 

туристичну привабливість України як держави, яка має значну кількість історичних 

та культурних пам’яток. 
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ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ 

 

На сьогодні Україна зіткнулася з глобальною проблемою, як пандемія 

COVID-19, яка досі продовжує крокувати нашою планетою, погрожуючи не лише 

четвертою хвилею, а й серйозними наслідками для туризму та економіки цілком. 

За весь період пандемії, туристична діяльність зазнала збитків, змінила 

статистику в економіці та відкрила для українців зовсім іншу сторону відпочинку 
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не тільки за кордоном, але й в країні в якій вони проживають.

 
 

Рис.1. Вплив пандемії COVID-19 на світовий туризм у першому кварталі 2020 р. 

(порівняно з 1 кварталом 2019 р.) 

Джерело: Всесвітня організація туризму ООН, STR, ForwardKeys, 6 травня 2020 р. 

 

Днями експерти ООН досліджували статистику щодо перспективи розвитку 

туристичної галузі загалом в умовах короно вірусної кризи. Після дослідження 

було виявлено, що за час пандемії зріс національно внутрішній туризм по Україні 

з дотриманням карантинних умов, який має досить високі перспективи розвиватися 

під час пандемії COVID-19 на даний момент та в подальшому. Саме внутрішній 

туризм являвся драйвером збереження та відродження туристичної галузі.  

Літо 2020 року вперше відкрилося зовсім по інакшому для постійно 

подорожуючих туристів з дотриманням  карантинних обмежень у світі. Тому  за 

весь літній період українці здійснювали подорож своєю країною значно більше, ніж 

декілька років тому. Через пандемію COVID-19 українці дуже обмежені у виборі 

літнього відпочинку.  

Країни, що пройшли пік пандемії COVID-19, поступово скасовують 

обмеження на здійснення будь-якої діяльності та надання послуг для туристичних 

підприємств, проте відновлення туристичної галузі відбувається поступово, у 

межах національних кордонів із поступовим їх відкриттям між сусідніми країнами. 

Але вже зараз українці дотримуються карантинних заходів в аеропорту, в готелі, 

ресторанних закладах тощо і спокійно літають відпочивати за кордон за певних 

правил, таких як здача ПЛР тесту на COVID-19 перед вильотом в подорожуючу 

країну та здача тесту після відвідування країни.  
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Загалом популярністю в період карантинних умов набирає національний 

туризм в країні. Національний туризм – це сукупність внутрішнього та зарубіжного 

(виїзного) туризму, а також стан та розвиток туризму в межах державних кордонів, 

і визначається як частка туризму в національній економіці в сфері надання 

невиробничих послуг, також, система координації та співробітництва державних, 

суспільних, господарських організацій в сфері національної туристичної політики. 

Новини про початок вакцинації від COVID-19 підвищують бажання туристів 

знову  подорожувати за кордоном, але до одужання галузі ще далеко. Країнам 

необхідно активізувати зусилля щодо безпечного відкриття кордонів, підтримки 

робочих місць і підприємств у сфері туризму. Стає все більш очевидним, що 

секторами економіки, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19, є туризм, 

рекреація, готельний і ресторанний бізнес, транспорт, сфера розваг та інші. 

Основними перевагами національного туризму під час карантинних умов 

являються:  

• Збільшення національного доходу від туристичної діяльності в державу;  

• Збільшення сучасної туристичної індустрії в місцях, де відбувається 

туристичний потік; 

• Покращити маркетингову стратегію;  

• Просувати та пропонувати національний туризм на вищому рівні; 

• Покращення якісного сервісу з врахуванням карантинних обмежень; 

• Створення і реалізація програм із захисту навколишнього середовища та 

культурної спадщини країни; 

• Створення унікального, що приверне увагу туристів тощо.  

На підставі аналізу та дослідження ООН під час пандемії COVID-19 можна 

підвести підсумки, та охарактеризувати, що незважаючи на карантинні умови 

поступове відтворення переваг сприятиме формуванню конкурентних переваг 

національного туризму, зміцнить ринкові позиції на міжнародному рівні, 

впливатиме на покращення фінансово-економічного та соціально-культурного 

розвитку країни. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ”ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  В ДОГОВОРІ 

ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Здійснення туристичної діяльності базується на чіткій правовій основі, яку 

становить Конституція України, міжнародно-правові акти у сфері туристичної 

діяльності, Закон України «Про туризм» як спеціальний нормативно-правовий акт, 

галузеве законодавство та підзаконні нормативно-правові акти у сфері туризму. 

Значний інтерес у приватному праві являє собою аналіз змісту, форми та умов 

договору про реалізацію туристичного продукту. Надзвичайно важливу роль у 

розумінні і наповненні цих елементів договірної сфери у туризмі в останні роки 

відіграє інформація, яка визначає як зміст, так і форму відповідних договорів, а 

надання об’єктивної, достовірної, повної інформації є досить важливою умовою їх 

укладання. 

Теоретично зміст договору як юридичного факту являє собою сукупність 

умов, за якими досягнуто згоди сторін. Чіткість, прозорість і визначеність змісту 

договору передбачає особливості прав і обов’язків, які виникають, можливість 

належного виконання сторонами зобов’язань, наслідки їх порушення. 

В літературі немає єдиної точки зору з питання класифікації умов договору. 

Більшість вчених поділяє їх на три групи умов: істотні, звичайні і випадкові. 

Навпаки, М.І. Брагінський переконаний, що немає підстав для виокремлення, як це 

пропонується у більшості джерел, крім істотних, ще й звичайних і випадкових 

умов, оскільки всі умови, за якими досягнуто згоду, і є суттєві, і жодних інших 

умов, крім істотних, в договорі не може бути [1, c.211 - 212]. На нашу думку, це 

найбільш обґрунтований та логічний підхід. 

Предметом договору про надання туристичних послуг є надання комплексу 

послуг, які входять у туристичний продукт. Істотні умови у договорі на туристичне 

обслуговування закріплені у ч. 4 ст. 20 Закону України «Про туризм» : строк 

перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та 

закінчення туристичного обслуговування; характеристика транспортних засобів, 

що здійснюють перевезення, зокрема їх вид та категорія, а також дата, час і місце 

відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного 

продукту); готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, 

категорія, а також строк і порядок оплати готельного обслуговування; види і 

способи забезпечення харчування; мінімальна кількість туристів у групі (у разі 

потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що 
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туристична подорож не відбудеться через недобір групи; програма туристичного 

обслуговування; види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до 

вартості туристичного продукту; інші суб’єкти туристичної діяльності (їх 

місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до 

туристичного продукту; страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне 

страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням 

туристичних послуг; правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та 

перебування там; вартість туристичного обслуговування і порядок оплати; форма 

розрахунку [2]. Уся зазначена інформація, як можна зробити висновок, є істотною 

і такою, що лише за її наявності в договорі, його можна буде вважати укладеним. 

Водночас укладення договору про надання туристичних послуг як юридичний 

факт породжує широке коло суб’єктивних прав і обов’язків сторін даного договору, 

закріплених у ЦК України, Законі Ккраїни «Про туризм», Законі України «Про 

захист прав споживачів», передбачених договором про надання туристичних 

послуг тощо. Оскільки договір про надання туристичних послуг є публічним 

договором, то, відповідно до ст. 633 ЦК України, підприємець не має права 

відмовитися від укладення публічного договору за наявності в нього можливостей 

надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг) [3, с. 68]. 

Втім зазначений перелік умов є дещо обтяжливим для сторін, оскільки 

законодавець значно розширив вимоги щодо інформації, яка має міститися у 

договорі, значно збільшуючи коло істотних умов. Їх аж дванадцять, отже, цей 

перелік визначає скоріше склад і кількість таких умов, але не їхній зміст. 

Інформація про всі інші умови має міститися у договорі у відповідності 

з  вимогами законодавства [4, c. 215]. Будь-яка інформація, надана 

туроператором  (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови 

договору на туристичне обслуговування. Інформація про умови надання 

туристичних послуг, які туроператор (тур агент) поширює до укладення договору 

на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі, бути 

розбірливою, зрозумілою та містити відомості про: місце надання туристичних 

послуг, програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних 

засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію; характеристику 

готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового 

розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, строки і порядок 

оплати готельного обслуговування; види і способи забезпечення харчування під час 

туристичної подорожі; мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування 

туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не 

пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі; ціну туристичних послуг. 

Комплекс інформації, яка повинна бути надана туристу до укладання договору 

на сьогодні вражаючий за переліком відомостей [5].  Відтак, турист має право 

вимагати інформацію про: споживчі якості, вартість і порядок використання 

турпродукту; третіх осіб, які надають туристичні послуги; правила в’їзду-виїзду і 

документи, необхідні для цього; звичаї місцевого гаселення, пам’ятники, порядок 
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доступу до туристичних ресурсів; ризики і небезпеки, які виникають під час 

подорожеі; митні, санітарно-епідеміологічні, медичні, прикордонні та інші 

правила; контактні дані органів державної влади, дипломатичних представництв і 

консульств України; національні та релігійні особливості країни перебування; 

реєстровий номер туроператора, його фінансове забезпечення; умови забезпечення 

екстреною допомогою за рахунок засобів компенсаційного фонду об’єднань 

туроператорів у сфері виїзного туризму у випадку неможливості виконання, 

невиконанні чи неналежному виконанні туроператором зобов’язань за договором 

про реалізацію турпродукту, який формується виконацем-членом об’єднання 

туроператорів у сфері виїзного туризму тощо.  

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що при наданні 

туристичної послуги, турагент (туроператор) зобов’язаний надати туристу всю 

необхідну інформацію про споживчі якості туристичного продукту і окремі 

туристичні послуги. У випадку ненадання достатньої чи надання недостовірної 

інформаці, що стало наслідком неналежного надання послуги, може бути 

підставою для розірвання договору про надання туристичних послуг з ініціативи 

туриста.  

 

Список використаних джерел 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2005. – 1055 с.  

2. Про туризм. Закон України 15.09.1995 р. № 324/95 – ВР// Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1995, №31, ст..241; 

3. Гудима М.М. Захист прав споживачів за договором про надання 

туристичних послуг: дис… канд.. юрид. Наук: 12.00.03/ Гудима Марія 

Мирославівна, - К., 2012.- 247 с. 

4. Кохановський В.О. Інформація як один із основних елементів у 

визначення змісту, форми і умов договору про надання туристичних послуг/В.О. 

Кохановський// ІТ-право: проблеми і перспективи розвиткі в Україні: матеріали 

Міжнар. Наук. Конф (круглого столу) (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). – Л., 2016. – 

С. 213-223. 

5. Договірне регулювання приватно-правових відносин в умовах 

євроінтеграційних процесів в Україні. Монографія/ За ред.. академіка НАПрН 

України О.Д. Крупчана; наук. Ред.. А.Б. Гриняк.- К., 2017. – 334 с. 

 

 

 

 

 

 

 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

268 
 

Борисенко Л.І., майстер з виробничого 

навчання 

Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Туризм є невід’ємною складовою будь-якої економіки. У більш ніж 

у  40 країнах світу туризм - головне джерело надходжень до державного бюджету. 

Традиційно як в цій, так і в багатьох інших сферах, Україна має величезний 

потенціал, але не має достатнього, належного, достойного регулювання, причому 

на різних рівнях. Україна має для цього абсолютно всі умови: і географічне 

розташування, і наявність величезної кількості культурних та природних 

заповідників, і відносно невелику, але розвинену туристичну інфраструктуру.  

У розвинутих країнах частка туризму в ВВП країни складає близько 10 %. На 

жаль, Україна не може похизуватися такими цифрами, оскільки частка 

туристичного сектору у ВВП країни становила лише 1,4 % у 2019 році, що значно 

менше за світові показники [4]. 

Така тенденція зумовлена переважно тим, що українці подорожують 

переважно за кордон. Так, 2019 року в Україні було продано 3,3 млн туристичних 

путівок на суму в 69 млн грн, з яких лише 237,9 тис. для подорожей в межах 

України, а решта 2,2 млн туристичних путівок за кордон, тобто переважна 

більшість українців у 2019 році віддала перевагу відпочинку за кордоном, а не в 

Україні, відповідно додана вартість від туризму була створена в інших країнах. Що 

стосується відпочинку іноземців в Україні, то тут статистика ще сумніша, оскільки 

у тому ж 2019 році іноземцям було продано 51,6 тис. путівок на суму у 3,4 млн грн. 

 
 Рис. 1 Кількість подорожуючих українців в межах території України та 

за кордоном, за регіонами, 2019 рік,  осіб 

Джерело: складено автором за [2] 
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Найбільше українців подорожують з м. Київ (252 тис. у межах України). 

Наступною за чисельністю туристів в межах України є Львівська, Івано-

Франківська та Одеська області (рис. 1) [2].  

Переважна більшість українців подорожує Україною з метою дозвілля та 

відпочинку. Також чималу частку займають ділові подорожі та подорожі з метою 

навчання та лікування. Спортивний та спеціалізований туризм особливою 

популярністю не користується (рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2 Розподіл внутрішніх туристів за метою поїздки у 2019 році, осіб 

Джерело: складено автором за [2] 

 

Що стосується іноземців, то тут ситуація особливо не відрізняється. Так 

переважна більшість іноземців приїздить в Україну з метою відпочинку, проте на 

противагу українцям спеціалізований туризм користується чималою популярністю 

(рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3 Розподіл в’їзних (іноземних) туристів за метою поїздки у 2019 році, осіб 

Джерело: складено автором за [2] 
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Серед іноземців, які приїздять до України, переважна більшість це громадяни 

Великобританії (10 647 ос.), Єгипту (10 396 ос.), Польщі (8 404 ос.), Молдови (7 865 

ос.), Туреччини (5 034 ос.), США (4 016 ос.), Німеччини (4 003 ос.), Індії (2 569 ос.) 

тощо [2].  

Вищенаведені дані свідчать про деякі проблеми, з якими стикається туризм в 

Україні, серед яких слід виділити: 

• Складність ведення туристичного бізнесу в Україні (часті зміни Податкового 

кодексу та інших нормативних актів, які регулюють туристичну діяльність в 

Україні).  

• Недостатня або неякісна інформація як на внутрішньому, так  на міжнародному 

інформаційному полі про туристичні перлини України.  

• Занедбаність історичний та культурних пам’яток в Україні [3].  

• Не конкурентоспроможність українських компаній, що надають туристичні 

послуги, з іноземними.  

• Брак кваліфікованого персоналу в Україні [1]  

Вирішити ці проблеми можна за допомогою вдосконалення нормативної бази, 

збереження історико-культурної спадщини, покращенню міжнародного іміджу 

України, залученню інвестицій у туристичний сектор України тощо.  

Україна повинна зробити напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму 

пріоритетним. Адже він є важливою складовою підвищення якості життя 

населення, утворення нових робочих місць, поповнення валютних резервів 

держави, покращення іміджу на міжнародній арені тощо. Особливо це актуально 

сьогодні, у часи пандемії COVID-19, коли кордони для українців до більшості країн 

світу закриті, саме у цей період, коли економіка страждає, внутрішній туризм може 

стати порятунком для неї.    

Отже, туризм в Україні не відіграє такої важливої ролі як в інших країнах. 

Переважна більшість реалізованих туристичних путівок в Україні – путівки за 

кордон. Внутрішній туризм в Україні не користується особливою популярністю 

серед українців через значну кількість дешевих закордонних турів. У свою чергу 

серед іноземців, Україна у якості туристичного об’єкту, широко не розглядається. 

Відповідно туризм у країні стикається з рядом нагальних проблем, вирішення яких 

може призвести до покращення туристичного іміджу держави.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Сучасна індустрія туризму − одна з найбільш швидко прогресуючих галузей 

світового господарства, що можна розглядати і як самостійний вид економічної 

діяльності, і як міжгалузевий комплекс.  Турист − це будь-яка фізична особа, яка 

використовує, купує або має намір придбати туристичні послуги (турпродукт) для 

задоволення власних потреб, оскільки саме завдяки туристам розвивається 

туристична сфера діяльності і запроваджуються нові інновації з метою покращення 

умов для туристів і, відповідно, завдяки цьому розвиваються міста і значною мірою 

покращується економіка країни. За даними Всесвітньої туристичної 

організації,щорічно подорожує більше 800 млн. осіб. Витрати туристів без 

авіаперевезень до 2020 року становлять 5трлн доларів. Туризм дає можливість 

налагодити міжкультуру та міжособистісну комунікацію.  

Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. завдяки розвиткові 

інформаційних технологій позначений виникненням нової форми буття - 

віртуальної реальності. У світі налічується 2,7 млрд. користувачів Інтернету, життя 

котрих більше набуває віртуальності, а заглиблення в оn-line – масштабності. 

Згідно з програмою ЮНЕСКО «Інформація для всіх», що здійснюється під егідою 

ООН, нині вже склалося так зване світове «інформаційне суспільство», яке 

функціонує на основі інформаційних технологій і надає інформаційні послуги в 

глобальному масштабі. 

Становлення та розвиток інформаційного співтовариства зумовлюють 

можливість створення й просування нової культури, яка базується на взаємодії не 

з реальними предметами і відчуттями буття, а з їх спеціально розробленими 

моделями, графічними зображеннями (зокрема пейзажними) та віртуальними 

образами. Можна сказати, що віртуальність - це найсуттєвіша характеристика 

сучасної соціальної реальності. 

Інформаційні технології достатньо ефективно можуть замінити людині пряме 

спілкування з природними, історичними, архітектурними й іншими духовними і 

https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-2_0-pages-28_33.pdf
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-2_0-pages-28_33.pdf
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реальними об’єктами дійсності. Усі ці процеси зумовили виникнення нового виду 

туризму - віртуального. 

Віртуальний тур, так званий 3d тур –  рекламний продукт, що має унікальний 

дизайн, і включає в себе ряд сферичних панорам з можливістю переходів з кімнати 

в кімнату, з парку в сквер, з номера в хол готелю... Завдяки нашому продукту глядач 

буквально переміщається в задане панорамою місце, може побродити по вулицях 

міста, відвідати кімнати готелю, подивитися спа-салони, підібрати квартиру, віллу, 

дачу, туристичну базу для відпочинку, вибрати зал, бар, кафе, ресторан для 

банкету, придивитися освітній заклад для дитини і багато іншого. 

Найголовніша перевага –  інтерактивність –  вона дозволяє користувачеві не 

просто пасивно спостерігати, а й активно брати участь. Послуга –  це не набір 

фотознімків або панорам, ми пропонуємо рішення, які володіють колосальними 

можливостями з інтерактивної взаємодії віртуальних турів з користувачем. 

Величезною перевагою сферичних панорам і 3D – турів є: 

• значна економія часу (ознайомитися з об'єктом можна в будь-який зручний для 

них момент); 

• можливість попереднього, причому досить детального огляду всіх наявних у 

продавця потенційно цікавих об'єктів; 

• в ряді сфер (наприклад, в туристичній); де попередній особистий огляд об'єктів 

взагалі неможливий, віртуальний тур надасть неоціненну допомогу у вивченні 

наявних пропозицій. 

Якщо дивитися на ситуацію очима виробника таких послуг, то тут також 

можна виокремити досить вагомі переваги: 

По перше – такий товар є багаторазовим. Записане відео, 3-4D модель, існує у 

віртуальній системі та не має строку дії, може перелаштовуватися під вимоги 

сучасної техніки та окремих споживачів. 

 По друге – зважаючи на специфіку традиційного туристичного бізнесу, перш 

ніж випустити у продаж тур, агентство повинно сформувати його, організувати ряд 

факторів (пересування, проживання, харчування). VR-туризм зводить такі 

необхідності до нуля. Таким чином собівартість туру падає, що надає можливість 

по-перше отримувати більший прибуток самому виробнику (туристичній 

компанії), а по друге зменшити вартість туристичного продукту, зробивши його 

більш доступним, а разом з правильною маркетинговою політикою – не менш 

популярним, аніж справжні мандрівки.  

По третє – багаторазовість технічного забезпечення. Фільм, програму, 

віртуальну модель, можна використовувати безліч разів, так само як і технічне 

забезпечення, у вигляді окулярів VR-реальності, приміщення, сенсорів доповненої 

реальності.  

По-четверте – нереальна реальність. На сьогодні у світі існує достатня 

кількість культів віртуальних світів, у які щоденно поглиблюються безліч 

користувачів. Зважаючи на активний розвиток IT технологій та технологій 
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доповненої реальності, вже скоро людина зможе стати на поверхню Марсу, іншої 

планети та навіть світу, завдяки сучасним технологіям VR.  

Отже віртуальний туризм досить швидко розвивається, бо має цілий ряд 

властивостей, які привертають увагу як споживача, так і виробника подібних 

послуг, а також за рахунок своєї унікальності з кожним роком цей напрямок 

отримує усе більше та більше користувачів. 

Незважаючи на широку розповсюдженість VR технологій у маркетингових 

стратегіях, на сьогодні вже існують приклади повноцінних туристичних мандрівок, 

з використанням відео та аудіо-реальності. У 2016 році, у м. Токіо відкрилась 

перша туристична компанія «First Airlines». Екскурсії проходили таким чином: 

Пасажири заходять до «літака» та розпочинають мандрівку. Під час польоту «на 

борту» їх супроводжують стюардеси, та інший персонал, який створює вигляд 

справжньої мандрівки. Після 20ти хвилинного перельоту у симуляторі, клієнти 

надягають окуляри та виходять на екскурсію тим містом, до якого вони прибули. 

Десь у середені мандрівки, туристам пропонують перекус місцевою кухнею (що 

замовлялась у спеціалізованих ресторанах міста). Спочатку компанія 

позиціонувала себе як компанія послугами якої користується лише ті хто боїться 

справжніх перельотів але хотів би пережити це на собі, або яким заборонено станом 

здоров'я або фізичним вадами. Однак 2019 році під час перших спалахів 

коронавірусної інфекції цей атракціон став популярним і серед звичайних 

мешканців, та компанія набула нечуваної популярності не лише у межах Японії але 

й по всьому світу. Усі її рейси, на сьогодні повністю заброньовані згідно з 

прейскуранта на сайті компанії дві години перельоту в бізнес класі обійдеться у 47 

доларів, а у першому класі у 56 доларів. На сьогодні, коли туристична індустрія 

потерпає кризу, через закриття кордонів, та епідеміологічної ситуації компанія 

«First Airlines» за 2020 рік отримала майже 30 млн доларів чистого прибутку. 

Отже, хоча нині світ переживає епідеміологічну кризу, такий стан світової 

економіки дав поштовх розвитку зовсім новітніх напрямків у різних областях, 

включаючи туризм.  

Віртуальний туризм – це вид туризму, за допомогою якого люди, 

використовуючи високі технології, здійснюють подорожі до різних країн, атракцій 

або новостворених світів, але не у реальному просторі, а у віртуальному (уявному). 

Маючи багато сильних сторін: здешевлення подорожі, відсутність візових 

формальностей, економія та керування часом тощо, віртуальний туризм 

характеризується певними обмеженнями, які лімітують його можливості. Саме 

тому віртуальний туризм не в змозі замінити реальний (традиційний) туризм, і є 

лише додатком, що розширює туристичні можливості, дестинації та аудиторію. 

Проте не виключено, що це лише питання часу. 
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ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ – НА ПІДЙОМІ ЧЕРЕЗ COVID-19. 

ЧИ НАДОВГО? 

 

Цього літа на тлі карантинних обмежень у світі українці подорожують своєю 

країною значно більше, ніж торік. Це визнають і експерти, і туристичні оператори, 

і навіть компанії мобільного зв'язку, які фіксують аномально велику кількість 

абонентів на українських курортах. Втім, фахівці визнають, що ця ситуація 

триватиме лише до кінця обмежень на закордонні мандрівки, оскільки український 

туризм здебільшого не витримує конкуренції з найпопулярнішими закордонними 

напрямками для подорожей. Що відбувається зараз в українському туризмі. 

Через пандемію COVID-19 українці дуже обмежені у виборі літнього 

відпочинку. Так, за даними туроператорів та українського МЗС, наразі охоче 

впускають українських туристів лише кілька країн, та й ті відкрили свої кордони 

лише з липня. 

Передовсім це Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія та Хорватія, та ще деякі 

держави, які не вважаються найбільш популярними напрямками літнього 

відпочинку. 

Чи стали українці більше подорожувати Україною?  

У ситуації, яка склалася з закордонними поїздками, чимало українців поїхали 

на місцеві курорти – значно більше, ніж торік, визнають туроператори та експерти 

цієї галузі. 

Так, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха говорить 

про ситуативний сплеск внутрішнього туризму в Україні, який, проте, не може 

уповні замінити закордонний через у середньому вищі ціни та досить часто гірший 

сервіс, ніж в популярних туристичних країнах. 

Безумовно, зараз відбувається підйом внутрішнього туризму. Адже на тлі 

пандемії майже всі країни «не хочуть бачити» українських туристів. Крім хіба що 

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
https://www.radiosvoboda.org/a/turechchyna-gotuetsya-vidkryvaty-nebo-i-goteli-dlya-ukrayinskyh-turystiv/30636848.html
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Туреччини, Єгипту, Албанії чи Хорватії. Але дедалі більше клієнтів турфірм 

говорять про невідповідність ціни та якості послуг на українських курортах. Якщо 

в травні ціни в Україні були адекватними, то зараз вони досить завищені. І 

подорожі в межах України вже починають програвати конкуренцію Єгипту. 

Торік до Туреччини поїхали рекордні півтора мільйона українських туристів, 

до Єгипту – близько мільйона, свідчить статистика туристичної галузі. 

Цього року перша половина курортного сезону в Туреччині та Єгипті була 

змарнована через коронавірус, визнають туроператори. При цьому популярні 

європейські курорти в Іспанії, Італії, Греції, Болгарії тощо не приймають 

українського туриста взагалі. 

Чи вдалося переорієнтувати весь цей туристичний потік на внутрішньо 

українські подорожі? 

Частково, точно порахувати, скільки туристів подорожують Україною, навряд 

чи можливо. Окрім того у звичайних умовах українські курорти не витримують 

конкуренції з іноземними за ціною та якістю. 

 Орієнтація українців на внутрішній туризм у 2020 році – це крок відчаю. Адже 

внутрішній туризм в принципі не може дати того, що дає закордонний. Небагато 

українських готелів можуть забезпечити такий рівень, як в популярних 

туристичних країнах, за помірні гроші. Друге: чистота пляжів і сервіс в Україні 

суттєво відстають. Місцеві готелі хочуть більше грошей, а відповідної якості 

переважно не дають. Та ще й конкуренція невелика, бо місць розміщення просто 

мало.Без сумніву, цього року значно більше українських туристів подорожують 

вдома, ніж за кордоном. До прикладу, всі більш-менш якісні готелі на українських 

морях зайняті до кінця серпня. Чи можна порахувати цей потік? Навряд чи, 

оскільки чіткої статистики від українських готелів немає. Частина місць 

розміщення не працюють офіційно та не платять туристичного збору, за яким 

можна порахувати, скільки мандрівників та по скільки днів відпочивали на курорті. 

Так, компанія «Vodafone Україна» заявила, що на українських південних 

курортах цього літа значно побільшало абонентів, порівняно з літом 2019-го: 

у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, судячи зі зростання 

мобільного трафіку, нині на 30% більше туристів, ніж в аналогічні дні минулого 

літа; 

на курорті Кирилівка (Запорізька область, Азовське море) мобільний трафік 

свідчить, що приїхало на 55% більше відпочивальників, ніж торік; 

в місті Бердянськ (Запорізька область, Азовське море) курортників, імовірно, 

на 37% більше, ніж в аналогічні дати 2019 року; 

на азовських курортах підконтрольної Києву частини Донеччини людей 

побільшало на 100-170%. 

Мобільним операторам довелося екстрено посилювати потужність мережі та 

навіть застосовувати пересувні базові станції, щоб перекрити аномальний сплеск 

користування зв'язком на курортах. 

Замість Туреччини – в Карпати? 

https://interfax.com.ua/news/telecom/673327.html
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На другому місці за популярністю серед внутрішніх туристів після морів – 

Західна Україна, на третьому – столичний регіон та, власне, Київ, на четвертому – 

локальні туристичні цікавинки в інших місцях, стверджують експерти. 

Цікаво, що в Карпатах, на думку туроператорів, більшою є частка легальних 

місць розміщення та менше проблем з якістю, ніж на морях. Однак тут туристичний 

потік дещо обмежила нещодавня руйнівна повінь. З іншого боку, гори, замки та 

міста Західної України не є альтернативою для пляжного відпочинку, тож 

говорити, що Карпати уповні замінюють поїздки на море, не варто. Більше того, 

після відкриття кордонів український туризм не збереже нинішній потік клієнтів. 

 Навряд чи українські готелі зможуть привабити сьогоднішніх клієнтів на 

наступний рік. Більшість з них полетять за кордон. А ще раз вернутися до тієї самої 

Одеси – хіба що в якісь вихідні. Бо є питання до ціни та до якості сервісу. Західна 

Україна, Львів та Карпати – там значно краща ситуація з якістю (та з можливістю 

втримати клієнтів). Але ж погодьтеся, це не морський відпочинок, тому 

порівнювати ці два типи туризму некоректно.  Прогнозують, що упродовж літа-

осені 2020 року іноземні туристичні напрямки відкриватимуться дедалі більше, 

частина з них пропонуватимуть навіть кращі ціни, ніж торік, відтак за підсумками 

року зростання внутрішнього туризму в Україні може взагалі зійти нанівець. 

Потік українських відпочивальників на західноукраїнські курорти наразі 

зростає.  

Втім, на інших курортах Карпат, навпаки, говорять про спад відвідуваності, 

навіть на тлі закритих кордонів. 

Внутрішній туризм: що йому заважає? 

Фахівці, опитані Радіо Свобода, виділяють декілька чинників, які обмежують 

розвиток внутрішньо українського туризму, навіть попри карантинне закриття 

кордонів: 

Партнерства, як це роблять закордонні гравці ринку. Відтак немає «гуртових» 

знижок, спеціальних цін та взаємного інтересу поліпшувати сервіс. 

Гірша якість послуг стосовно їхньої вартості. В Україні майже нереально 

отримати такий сервіс, як у Туреччині, за ті ж гроші. 

В Україні мало готелів, здатних приймати туристів та забезпечувати сервіс на 

ту кількість «зірок», яку вони формально мають. І загалом українська туристична 

галузь Українські готелі, перевізники та туроператори не можуть налагодити 

постійного – вкрай маленька в порівнянні з країнами-сусідами. Так, місто Краків у 

Польщі щороку приймає 14 мільйонів туристів. Для порівняння – український 

Львів приймає трохи більше від двох мільйонів гостей на рік. 

Чистота пляжів, безпека, якість доріг та води у водоймах – все це в Україні 

зазвичай гірше, ніж на популярних закордонних курортах. 

В Україні – значно гірший інвестиційний клімат для туристичної галузі, ніж в 

інших країнах регіону. 

Коронавірус став фактором невизначеності не лише для зовнішнього, але й для 

внутрішнього туризму. 

https://dailylviv.com/news/ekonomika/22-miliona-turystiv-vidvidaly-torik-lviv-67793
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Українці, для яких ціни на морських і в карпатських курортах є зависокими, 

подорожують у відомі їм мальовничі місця самостійно: на своїх автівках, з 

власними наметами замість готельних номерів. 

Українські туристи «переселилися в намети» 

Дедалі більше українців, які торік могли собі дозволити квиток на літак і 

тропічні моря, нині постять у соцмережах світлини та відео, як вони відпочивають 

у наметі на березі моря, річки чи озера в Україні. 

У соцмережах люди обмінюються інформацією про кемпінги та просто місця, 

куди можна приїхати з наметом чи автомобілем на відпочинок самостійно. 

Цей тренд став масовим у 2020 році – і це тривожний сигнал для туристичної 

галузі. 

Тенденція, яка набирає обертів – самоорганізований внутрішній туризм. Ми 

бачимо, як різко в мандрівників відбувся ухил в бік наметів та вогнищ у 

мальовничих місцях України. І насправді це тривожний сигнал для тих, хто працює 

в засобах розміщення чи опікується харчуванням туристів. Це свідчить про те, що 

ціни в українській туристичній галузі не відповідають очікуванням клієнтів. 

Для популяризації подорожей Україною СOVID-19 зробив більше, ніж всі 

українські уряди разом взяті. Українці нарешті почали подорожувати Україною, і 

це чудово. Звісно, більшість таких подорожей люди організовують самостійно. І 

туристична інфраструктура, яка могла б заробити на сплеску внутрішнього 

туризму, практично не має від цього вигоди. Але в таких подорожах своєю країною 

варто бачити і позитив.  

До пандемії коронавірусу не лише мільйони українців щороку подорожували 

за кордон, але були й іноземці, які приїздили подивитися цікаві місця України. 

Найпопулярнішим напрямком для них був постапокаліптичний, а саме 

«чорнобильський» туризм. 124 тисячі іноземців упродовж 2019 року приїхали 

заради екскурсії до Чорнобильської зони відчуження, свідчить статистика 

спеціалізованих туроператорів. В типовий вихідний день Чорнобиль відвідували 

півтори тисячі іноземців. Зараз через пандемію кількість іноземців, які залишають 

гроші в Україні, мінімальна. 

Водночас «чорнобильські» туроператори переорієнтувалися на українських 

туристів і знизили для них ціни. 

Кошти, які щороку українці витрачають на послуги туроператорів, 

авіаперельоти та на інші подорожні витрати, експерти оцінюють приблизно у 8 

мільярдів доларів. У 2020 році через кризу в економіці та пандемію цей фінансовий 

потік у галузь значно зменшиться, припускають економісти. 

У світі туристичну галузь вважають такою, що найбільше постраждала від 

карантинних заходів та від поширення інфекції. Так, щорічний потік туристів у 

світі, який оцінюють у 1,4 мільярда осіб, цього року, за попередніми оцінками, 

може зменшитися в півтора рази, такі розрахунки наводить ООН. 
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TOURISM INNOVATION PROCESS 

 

Tourism innovation process has started moving upwards, particularly with the 

increasing development of information and communication technologies and the 

availability of the Internet that greatly assist the development of innovation. Based on 

this it can be stated that ICT represents the cornerstone of global tourism development. 

The innovation process in tourism enterprises contributes to their greater 

competitiveness, and besides new products and services, innovations are also reflected 

in new ways of conducting business and in the reform of organizational structure. 

Innovations are affected by many factors which must be taken into account in innovation 

planning so that company could successfully respond to their demands. Not every 

innovation is suitable for every company. In order to enable entrepreneurs to know when, 

how and in which innovations to invest their finances, time and knowledge, it is 

necessary to understand the company’s business, its advantages and disadvantages. In 

addition, there are many other conditions, which must be fulfilled in order for successful 

implementation of innovations, and that companies could efficiently use the results 

brought by innovations. 

Innovations represent a challenge that every company faces during its life cycle 

no matter what kind of business sector it operates in. In today’s world of competition 

and fast-growing industries, it is paramount to be innovative, especially in tourism. The 

main aim of this study was to determine how businesses and their employees in Ukraine 

are directed toward new innovations, which innovations are most important to them, 

what are the main barriers to implementation. For this purpose, the study was conducted 

in 13 tourism companies in Ukraine. In this research, conducted among employees of 

tourism companies, the main conclusions indicate that employees are willing to work as 

a team in order to provide their consumers and tourists with unique experiences, by 

learning and by establishing new ideas and innovation. They believe that the key to 

success are good leadership of the company and recognizing the need for innovation, as 

well as trained and educated workforce. When it comes to key areas for innovation 

implementation, in Ukraine, the emphasis should be not only on training and education 

http://www.uaeta.net/
https://ecotourism.org/
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of the workforce, but also should be placed on the introduction of new technologies. We 

believe that introducing innovations could make tourist market more competitive and 

would result in better service, which would in turn attract more tourists. 

When comparing this study with relevant research, it can be concluded that there 

are similarities in the needs for the development of innovation in the tourism industry, 

since the priority areas are products and service development, technology, professional 

staff and a clear vision of company managers. Similar to other related studies on the 

topic of innovation in tourism, it is evident that the largest number of innovations is 

related to products and services, in both directions, whether it is about improving 

existing ones or introducing entirely new ones (most innovations are implemented in 

larger companies or hotel chains that have a more professional approach to business 

management). Along with the indispensable ICT, innovations in products and services, 

as well as in customer experience, in Ukraine, stand out as priority areas of innovation, 

which again is in line with the general hypothesis that products and services are among 

priority fields for innovation. Among soft management skills, a new one should be 

cherished: the ability to recognize the need for innovation. Other managerial 

implications are related to leadership - having a strong vision and creating an 

organizational culture that is aimed at creativity, problem solving and empowerment 

with the adequate support of lifelong learning for both managers and employees. 

The possible limitation of this research is a relatively small number of managers 

who have participated in this exploratory study. The future studies should include more 

tourism companies and involve in the survey both managers and other employees. 

The comparison of their opinions could be beneficial for determining the 

problems of innovation implementation in companies. Although innovation in tourism 

is essential, the research on this subject is still in its infancy, considering its complexity 

as a phenomenon that cannot be reduced to selling products and services; which makes 

this a call to action for future research. 
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РЕКЛАМА У СФЕРІ  ТУРИЗМУ 

 

    В умовах конкурентних ринкових відносин важливе місце у процесах 

виробництва та розподілу будь-якого продукту, і, зокрема, туристичного, займають 

маркетингові заходи. Виробництво товарів чи послуг само по собі не дозволяє 

досягти цілей підприємства. Ці товари (послуги) необхідно продати. Тут на одне з 

перших місць виступає реклама як центральний елемент комплексу заходів з 

маркетингу [ 2, с.287 ]. 

    Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним продуктом і 

споживачем. Це означає, що надаючи інформацію про компанію та її турпродукт, 

реклама повинна переконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме на 

даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних клієнтів у 

правильності їх вибору. Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та 

дійової реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний вплив 

на суспільство. 

    Проте такий вплив не слід розцінювати як примушування чи спонукання 

споживачів туристичних послуг до тих чи інших дій, адже сучасна цивілізована 

реклама – це не маніпулювання громадською думкою, а професійне формування 

актуальних потреб, спрямованих на саморозвиток людини. Важливо підкреслити, 

що туристична реклама має враховувати особливості країни, регіону, соціальний та 

політичний стан у суспільстві.  

     Аналіз останніх публікацій та досліджень. Останнім часом все більше уваги не 

лише в світі, а й в Україні приділяється дослідженню маркетингових комунікацій 

туризму, а особливо рекламній діяльноств. Це перш за все роботи Дайновського 

Ю., Дейян А., Денисон Д., Тоби Л. Дурович А., Картер Г., Криворучко В., 

Дмитренко Г., Герасименкка В., Іванової Л., Мінуш Г., Самарцев Є., Маслова Т., 

Примак Т., Змійова А. та інших [ 3, с.348 ]. 

   Туристична реклама - активний засіб здійснення маркетингової політики 

туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між 

виробником і споживачем туристичного продукту. Рекламуючи ті чи інші послуги, 

туристична фірма публічно подає дані про свої можливості за допомогою 

художніх, технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту і 

збільшення їх реалізації.  

    В туризмі розрізняють рекламу: - початкову - ознайомлення раніше 

встановленого кола споживачів з новим для конкретного ринку туристичним 
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продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних даних про якість, ціну, 

спосіб споживання, місце проведення туристичні акції; - конкурентну - виділення 

рекламованого туристичного продукту з великої кількості аналогічної продукції, 

що пропонується конкуруючими туристичними фірмами; - зберігаючу - підтримка 

високого рівня попиту на раніше рекламований туристичний продукт [ 4, с.162 ]. 

   Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її 

товару - туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що: - туристична 

реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які 

просуваються за її допомогою; - послуги, які, на відміну від традиційних товарів, 

не мають постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку 

таких функцій реклами, як інформаційність і пропаганда; - специфіка туристичних 

послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних засобів, які 

більш повно відображають об'єкти туристичного інтересу (кінофотоматеріали, 

картини, ілюстровані матеріали тощо). - реклама є постійним супутником туризму 

і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї 

особливу відповідальність [ 4, с.154 ]. 

   Реклама туристичної фірми складається з двох частин: реклама власних потреб і 

реклама своїх можливостей. Реклама потреб - це вид реклами, необхідний для 

інформування можливих партнерів про існування підприємства і його потребах в 

чомусь. Основними об'єктами реклами потреб є наступні оголошення: - про 

залучення посередників.  

   Останнім часом, з появою все більшої кількості користувачів Інтернетом, великої 

популярності набуває реклама у світовій електронній мережі. Створюються власні 

веб-сторінки, де можуть бути розміщені матеріали про туристичне підприємство, 

його можливості, наявні тури та послуги, інша інформація. Розробка рекламних 

матеріалів повинна бути пов'язана з групою споживачів, на яку вона розрахована. 

З точки зору ефективності реклами важливим фактором є місце розташування її в 

друкованому органі або електронних засобах масової інформації [ 5, с.182 ]. 

        Таким чином, реклама є важливою складовою діяльності будь-якої 

туристичної фірми. Правильне і вміле їх використання дасть можливість фірмі 

ефективно працювати і здобувати як нові сегменти ринку, так і нових потенційних 

споживачів. Для успішної роботи на ринку туристична компанія повинна 

доставляти свої маркетингові звернення в будь-які місця, де можливий контакт 

цільової аудиторії з її торговою маркою. Місця здійснення таких контактів можуть 

бути різними: від офісу тур фірми, що безпосередньо продає турпродук, до передачі 

по телевізору рекламних роликів. Щоб з найбільшим ефектом впливати на цільову 

аудиторію, компанія повинна розглядати проблему можливих контактів із 

споживачем як важливу частину своєї маркетингової програми. Для успішної 

реалізації останніх необхідно, щоб маркетингове звернення в кожному місці 

контакту працювало на те, щоб переконати покупця в перевагах пропонованого 

турпродукту.  
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СЕРФІНГ, РАФТИНГ, СКІМБОРДИНГ, ЯК ВИДИ СУЧАСНОГО 

ТУРИЗМУ 

 

Сьогодні туризм виступає високодохідною галуззю економіки багатьох країн 

світу. Сфера туризму  набула популярності і значущості, майже в кожній країні. У 

зв’язку з цим вона повинна активно розвиватися і розширювати свої можливості.  

Ключове місце в системі туризму посідає, беззаперечно, турист − це будь-яка 

фізична особа, яка використовує, купує або має намір придбати туристичні послуги 

для задоволення власних потреб, оскільки саме завдяки туристам розвивається 

туристична сфера діяльності і запроваджуються нові інновації з метою покращення 

умов для туристів. Вони є причиною (ініціаторами) створення нових видів туризму. 

Такі види туризму, як рафтинг, серфінг чи скімбординг продовжують 

набирати популярності. Адже, відпочиваючи біля моря чи океану хочеться не 

просто засмагати, але й більш активного відпочинку.  

Екстремальні та водні види туризму почали розвиватися з початку XX 

століття, коли набули поширення рафтинг, серфінг і скімбординг. Нині ці види 

туризму є одним із найперспективніших, оскільки розвиваються швидкими 

темпами. Усе більше людей надають перевагу активному відпочинку, що 

передбачає подолання труднощів та небезпек, які чатують на туриста. Причому це 

стосується не тільки професіональних туристів, для яких ризик – це стиль життя, а 

й для простих людей. Різноманіття видів водного та екстремального туризму в наш 
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час продовжує розширюватись. Турист змагається з природою: переборює гірські 

річки, підкорює води океанів та морів, змагається з хвилями.  

Метою дослідження є визначити причину актуальності водних-екстремальних 

видів туризму в наш час. 

У рейтингу найбільш небезпечних екстремальних видів активного відпочинку 

серфінг займає друге місце. Проте він є улюбленим заняттям для кожного третього 

жителя морських узбережь і заповітною мрією більш ніж для 5% представників 

всього населення планети. Серфінг як ніщо інше допомагає розрядитися, отримати 

неймовірну порцію адреналіну, надихає і сприятливо позначається на іміджі 

людини, що займається ним регулярно або час від часу. 

Будь-який вид спорту, в тому числі і серфінг, має кілька особливостей і 

відмінностей. Вони характеризують його і виділяють серед інших. Види серфінгу 

на воді бувають помірними і екстремальними. Звичайно ж, навчання потрібно 

починати з простіших технік. 

Наприклад скімбординг. Пересування на спеціальному пристосуванні по 

дрібним водам користується не меншою популярністю. Спортсмен з розгону 

стрибає з дошкою в воду відразу після того, як пройде хвиля. Таким чином, борд 

відкидається на мілководдя і можна ковзати по ньому.  

Найпершими скімбордерами є пляжні рятувальники. Ще в 20-х роках 

минулого століття вони мчали на них (скімбордах) в Каліфорнії на пляжі Лагуна 

Біч. На сьогоднішній день це місце вважається Меккою скімборду. 

Мілкий серфінг розвивається швидкими темпами, і відбувається це з кількох 

причин. З початковим освоєнням скімборду (дошки) зазвичай справляється навіть 

дитина, адже він невеликого розміру і порівняно легкий. Для регулярних тренувань 

не обов'язково переїжджати на Гаваї або купувати пляжний будиночок на 

каліфорнійському узбережжі. Досить підшукати будь-яку горбисту поверхню, 

засипати піском і полити водою. 

Рафтингом називають сплав по порожистих гірських і рівнинних річках на 

спеціальних надувних безкаркасних човнах — рафтах. 

Вважається, що рафтинг з'явився під час війни в В'єтнамі, коли американські 

військові активно використовували сплави для пересування і транспортування 26 

вантажів на свої бази. В наш час рафтинг активно починає розвиватися в США, як 

один з видів екстремального відпочинку. 

Вважається, що рафтинг-тури призначені тільки для відчайдушних 

екстремалів. Проте, цей активний водний вид туризму подобається і новачкам, і 

досвідченим туристам, і дітям, і дорослим. В такій діяльності людині знадобиться 

фізична енергія і колективний настрій, також допомагатиме інструктор. Саме тому 

рафтинг настільки популярний у туристів по всьому світу – крім виплеску в кров 

адреналіну, з подальшим припливом задоволення і позитиву, це шанс досягти 

успішної взаємодії між учасниками сплаву. 

Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки. 

На жаль, для чистого серфінгу підходить не так багато місць на нашій планеті Тому 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

284 
 

потрібно ретельно підбирати місце для катання, враховуючи пору року і 

ймовірність появи хвиль. Традиційно хорошим місцем для катання вважається 

серфінг на Таїті і на Балі. З цих причин, хоч багатьом людям подобається цей вид 

туризму, але мало хто може собі його дозволити. Туму в різних регіонах почали 

з’являтися підвиди серфінгу. Одним з них є скімбординг, він є гідною 

альтернативою традиційному серфінгу на наших територіях. Скімбординг 

популярний на багатьох пляжах, де неможливо займатися серфінгом, наприклад, 

на Boa Viagem, Ресіфі, Бразилія. Пляжі, у яких потоки або річки впадають в океан, 

також можуть стати ідеальними ділянками для спуску під гору. 

Рафтинг хороший тим, що його можна обрати і в якості сімейної прогулянки 

по річці, яка більш спокійна, і в якості дуже екстремального відпочинку з 

компанією друзів. Останній варіант останнім часом найбільш популярний. Його ще 

називають подорожжю по «білій воді» – по бурхливій річці, в якій багато порогів і 

водоспадів. 
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економічний фаховий коледж 

КНТЕУ», м.Київ, Україна   
КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ТОВАРІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКІВ У ТУРИСТИЧНОМУ СЕКТОРІ 

 

Розвиток винного туризму для країн Європи все більше набуває 

актуальності для зростання можливостей у маркетинговій сфері. На першому 

місці у порівнянні з європейськими країнами Україна займає місце провідника 

у галузі розвитку туризму гостинності та сфери обслуговування .  

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5027
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/
https://uk.drunkentengu.com/serfing-vidyi-opisanie-istoriya-vozniknoveniya-48d8d6c
https://uk.drunkentengu.com/serfing-vidyi-opisanie-istoriya-vozniknoveniya-48d8d6c
https://www.avestravel.com.ua/articles_view/miscja-dlja-raftingu-v-ukraini/
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Все більшого значення набуває розвиток агропромисловості. Однак зріст 

агропромислового туризму у сфері надання туристичних можливостей серед 

міст та сільських районів залишається на досить низькому рівні.  

Для України туризм ‒ це можливість розвитку галузі у сфері внутрішньої 

гостинності та міжнародних зв'язків на загальній арені сектору розвитку та 

прогнозів зростання економіки.  

У сфері туризму харчування помітною необхідністю є правильність та 

доцільність організації надання туристичних послуг у контексті міжнародного 

туризму та внутрішніх зв’язків з країнами Європейського Союзу, на грунті 

інноваційної діяльності, яка має особливе значення економіко-правових форм 

інвестиційної діяльності.  

Інновації ‒ вдосконалені або новостворені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру та якість виробництва соціальної сфери діяльності. 

За результатами показників за період 2015-2021 р.р. досліджень у сфері 

розвитку європейських країн уміння та розвиток маркетингової служби, 

відповідною організацією персоналу, вміння перебороти звичайні труднощі 

відновлення виробництва та збуту, ‒ подолання суспільно-соціальних 

проблем. Італія за період з 2015-2018 року продемонструвала найвищі 

показники серед країн Європи по розвитку короткострокових маркетингових 

стратегій у сфері інтернет-продажу (e-commerce). За результатами 

дослідження продаж залежав від факторів сезону продажів та правильно 

упровадженної компанії через ресурси Google Advertising, Google Analytics та 

Facebook Ads. Уміння підвлаштовуватися під платформи продажів, за 

твердженнями дослідження, ‒ успішність продажу та правильної концепції 

продажу впливали на трансформаційні зміни в уявленні споживачів товарів, у 

розрахунку на показники податків на споживача, які не перевищували 10 

відсотків. Нариклад, в Італії є відповідні канали та телефонні служби, які 

збільшуть число користувачів та допомагають зробити зазначений товар більш 

відомим серед користувачів та привабливим, такі як Mediaset та Instagram. 

Тому бренд та назва товару ‒ є невід’ємною частиною продажу та більше 

користується попитом серед користувачів закордоном та європейських країн 

[3].  

В Італії найбільшим попитом користується серед харчових продуктів: 

ціноутворення (80 відсотків споживачів), захист споживача (оригінальна 

марка продукту) ‒ 57-62 відсотки споживачів, якість продукту споживання ‒ 

80 відсотків. Серед споживачів найбільшим попитом починаючи з 2013 по 

2021 рік користується вживання свіжої та якісної продукції ‒ це біо- та еко-

продукти майже 42 відсотки населення Італії. У порівнянні з Україною, то 

населення споживає за останній період з 2015 року більше газованих 

продуктів, йогуртів, кави та чаю, червоного м’яса та свинини. Корстуються 
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попитом серед жителів України невеликі кав’ярні, гастрономічні продукти 

східної культури та італійської. Для Італії «культ» споживання якісної їжі 

займає важливу роль також у поєднанні зі здоров’ям ‒ 75 відсотки; 

попередження захворювання ‒ 63 відсотки, наповнення енергією та хорошим 

настроєм ‒ 54 відсотки; успішність в роботі та навчанні ‒ 45 відсотків; радість 

‒ 44 відсотки; привабливість ‒ 32 відсотки; соціальне відношення з іншими 

людьми ‒ 31 відсоток та власна особистість ‒ 28 відсотки [2].  

Також значну роль відіграє етикет, який стає важливою складовою 

італійської культури споживання страв та харчування.  

Внаслідок цих трансформаційних змін 92 відсотки жителів Італії 

відносять до своєї культури назви продуктів як власних, які стали символом 

Італії ‒ це всім відома паста та спагеті, різні назви напоїв, які приваблюють 

туристів задля гастрономічних турів та місцевих краєвидів славнозвісної 

Сицилії та Флоренції.  

Важливим питанням у розвитку сфери впровадження інноваційних 

тенденцій є корпоративна благодійність, що дозволяє подолати та вирішити 

суспільно-соціальні проблеми громадян (the Socially-Responsible Business 

Concept). 

Розвиток науки, культури, охорони здоров’я дозволяє покращити імідж 

компаній та туристичного сектору. Теорія корпоративного альтруїзму (the 

Committee for Economic Development) повинна організувати у довгостроковій 

перспективі створення благодійного соціального оточення громадян. 

Впровадження благодійних зустрічей та покращення умов праці сфери 

працівників обслуговування. Логістичні та маркетингові можливості 

прорахування витрат на вартість продуктів харчування та впровадження 

оздоровчих центрів відпочинку для внутрішніх та зовнішніх цілей 

надання  гостинності громадянам, за соціальними грантами для робітників 

сфери обслуговування. Доцільність навчання та покращення сфери 

обслуговування на внутрішньому ринку надає заохочення та привабливість 

розвитку для міжнародного ділового туризму. 

За даними від 28.01.2015-30.01.2015 р.р. м. Будапешт Асоціації 

регіональних туристичних досліджень (Regional Studies Association’s Tourism 

Research Network) серед учасників м. Ізмір (Туреччина), м. Ольборг (Данія), м. 

Варшава (Польща), м. Естерсунд (Швеція), м. Анталія (Туреччина), м. Лідс 

(Велика Британія), провінція Таррагона (муніципалітет в м. Іспанії). Головною 

ціллю зустрічі були перспективи розвитку регіонального туризму та заданих 

шляхів систематизації вказаних цілей. Звідси покращення інформаційної 

інтеграції в туристичній та регіональній сферах стратегічного політичного 

короткострокового розвитку. В рамках цієї зустрічі були розглянуті стосунки 

та проведені воркшопи, щодо поліпшення організації та покращення 

маркетингових цілей серед країн учасників, щодо розвитку аграрної сфери 

туризму. Серед питання поліпшення компаній перевізників та розміщення 
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туристів, важливим чинником розвитку є розмежування кордонів поміж 

міжнародним туризмом та місцевим відпочинком серед наведених країн-

учасників з’їзду [1, ст.3].  

Отже, варто поліпшувати умови розвитку гастрономічного туризму не 

лише серед чинників питання розвитку гостинності, але покращення умов для 

працівників обслуговуючого сектору населення ‒ це продавці, консультанти-

продавці, офіціанти, туристичні агенти, візові працівники сфери туризму, 

менеджери туристичних послуг. Покращення сервісу шляхом забезпечення 

послуг працівників-рестораторів, розвитку внутрішньої культури 

обслуговування та засвоєння правил етимології традиційних страв та 

сервірування. Розвивати не лише етичні норми, але і естетику культурних 

чинників та норм споживання та розвитку гастрономічного туризму.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМ 

 

Туризм відіграє важливу роль у світовій економіці. Ця галузь економіки 

розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливим її 

сектором. В останні роки туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в 

світі. Завданням будь якого підприємства є отримання доходів. Успішні інноватори 

туризму своїм досвідом доводять, що впровадження нововведень необхідно для 

конкурентоспроможності. Успіх функціонування підприємств в сфері туризму 

багато в чому залежить від інновацій. 

Саме інновації в індустрії туризму головним чином спрямовані на формування 

нового туристичного продукту, нових підходів у маркетинговій діяльності, а також 

на застосуванні нових методів управління із використанням інноваційних 
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технологій. Впровадження інновацій дозволить підвищити 

конкурентоспроможність туристичних організацій і галузі в цілому [1]. 

Туризм є багатовекторною та мультигалузевою сферою і тому складною для 

запровадження радикальних інновацій. У структурі сфери послуг є галузі, 

інноваційність яких не викликає сумнівів, тому що вони мають власну базу 

розробок і пропонують ринку нові високі технології. 

Розвиток туристичного бізнесу неможливий без впровадження сучасних 

інформаційних технологій, так як вони забезпечують новітні технології в туризмі, 

а саме: 

– покращання якості послуг; 

– передачу великого обсягу інформації; 

– збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності; 

– можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта; 

– ефективний зворотній зв’язок. 

Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку та якість 

туристичних послуг. Нині в туризмі використовують глобальні розподільчі 

системи, які забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на транспорт, 

резервування місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют, замовлення квитків 

на спортивні та культурні заходи і т.д. Найбільшими глобальними розподільними 

системами на міжнародному ринку туристичних послуг є AMADEUS, Worldspan, 

Galileo, Sabre. Такі системи дозволяють резервувати всі основні складові 

туристичної інфраструктури, тобто вони фактично утворюють загальну 

інформаційну систему, яка пропонує розподільчі мережі для всієї туристичної 

галузі [3]. 

Сфера інформаційно-комп’ютерних технологій має на меті віртуалізацію 

частини виробничих та торговельних операцій, управління економічними 

процесами від мега- до мікрорівня, широке застосування різновиду прикладних 

програм для ефективного управління та адміністрування підприємством. Іншого 

сектору в українській економіці, що зростав би так само швидко просто немає. Ця 

індустрія дійсно перспективна, виступаючи основним джерелом інноваційних 

зрушень дозволить вирішити проблеми економічної та грошової стабільності в 

майбутньому [2]. 

Новими напрямами використання інноваційних технологій для туризму є: 

запровадження електронних каталогів пропозицій, поширення on-line сервісу 

бронювання клієнтами. Неординарні ідеї, що просувають бізнес у сфері туризму, 

автоматизація і доступність довідкової інформації, розробка нових туристичних 

маршрутів, програмне забезпечення і програмні рішення  – це лише деякі приклади, 

що ілюструють інноваційну діяльність і напрям її подальшого розвитку. 

Соціальна функція туризму також широко віртуалізується. Так, соціальні 

інформаційні мережі є потужним інструментом, який впливає на споживання 

туристичних послуг. Групи туристів створюють сайти, контактні групи з обміну 

досвідом подорожей, думкою про готелі, курорти, роботу персоналу та рівень 
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сервісу. З’являються нові способи туристичної активності, наприклад, туристи з 

різних країн обмінюються житлом на час відпустки і для цих цілей реєструються 

на відповідних порталах і об’єднуються в специфічні соціальні групи. 

В світовій практиці в туризмі широко розповсюджуються новації, спрямовані 

на підвищення якості отриманого сервісу, створенні нової потреби у комфортному 

відпочинку. Популяризуються інновації на транспорті, в готельному бізнесі, 

застосування та ресурсозберігаючих технологій, що здатні подовжити життєвий 

цикл туристичного продукту або знизити вартість послуг [4]. 

Таким чином, інновації являють собою необхідний процес в створенні нового 

привабливого турпродукту, формуванні сприятливих умов для активізації 

діяльності інвесторів у туристичній сфері України. Саме інноваційні зрушення на 

сучасному етапі розвитку галузі здатні забезпечити її конкурентоспроможність, 

підвищити якість послуг та забезпечити високі показники економічного зростання. 
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«ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ 

ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА КОРДОН В ПЕРІОД КОВІД -19» 

 

Планувати подорож під час пандемії стало важче – потрібно розуміти вимоги 

різних країн, а також убезпечити себе від ризиків через хворобу. Більше не вдасться 

так просто покласти все в рюкзак і вирушити самостійно без страховок й 
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організованих турів. З іншого боку, якщо підготуватись завчасно, то відпустці 

нічого не зашкодить. 

Медичне страхування обов’язково входить у необхідний для подорожі пакет 

документів, включено у вартість туру й не потребує додаткових витрат. Типовий 

договір враховує найбільш поширені страхові випадки і покриває медичне 

обслуговування в країні відпочинку. 

Стандартна медична страховка покриває лікування коронавірусу і, якщо 

знадобиться, госпіталізацію. Проте часто туристи опиняються на самоізоляції в 

готелі, а цього базова страховка не передбачає. Буває також, що люди взагалі не 

можуть вирушити у відпустку через те, що напередодні вильоту в них виявили 

COVID-19. 

Захистити себе від таких несподіванок допоможуть додаткові страховки від 

невиїзду та додаткових фінансових ризиків. Страховка від невиїзду покриває 

ризики до дати початку туру (це може бути позитивний ПЛР-тест на коронавірус, 

інші захворювання, які передбачають потрапляння до лікарні, або ще якісь 

несподівані ситуації). Крім того, вона захистить, якщо через позитивний ПЛР-тест 

турист пропускає свій літак. Важливо: таке страхування покриває всіх осіб, 

вказаних у заявці, або кількох заявках, якщо мова про одну родину. 

Щодо можливих витрат через самоізоляцію – тут допоможе страхування 

додаткових фінансових ризиків. Наразі ця послуга має особливе значення, адже 

туристу, якщо виявили COVID-19, знадобиться знаходитись у країні перебування 

до повного одужання, а це – проживання та харчування. Уже траплялися подібні 

випадки, коли людина провела так п’ять тижнів – і то коштувало недешево. 

Причому в деяких країнах – як-от у Єгипті чи на Кіпрі – хворі туристи можуть 

залишатись у тому самому готелі, де відпочивали, а от у Дубаї необхідно переїхати 

в інший, спеціальний готель – досить недешевий. Більше того, коли турист 

в’їжджає в країну, то підписує документ, у якому погоджується взяти ці додаткові 

витрати на себе. Страховка ж додаткових фінансових ризиків дозволяє бути 

впевненим, що навіть через хворобу перебування не потребуватиме додаткових 

коштів. 

COVID-19, як і будь-яке інше вірусне захворювання, входить до переліку 

страхових випадків, що покриваються страховою компанією. 

Легкий перебіг хвороби. Послуги лікаря, обстеження для підтвердження 

хвороби, препарати для амбулаторного лікування легкої форми та інші медичні 

призначення, пов’язані з діагностикою та лікуванням коронавірусної хвороби, 

підтверджені рахунками компетентного лікаря/установи, компенсуються 

страховою компанією. 

Ускладнений перебіг захворювання. Стаціонарне лікування ускладненої форми 

коронавірусної хвороби в більшості країн проходить в спеціалізованих 

інфекційних клініках, забезпечується державою і не передбачає медичної 

компенсації від страхової компанії. При цьому додаткові витрати на лікування, які 

можуть бути підтверджені рахунками, покриваються страховою компанією. 
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Перебування на самоізоляції. Якщо турист захворів сам або був у контакті з 

хворим і повинен проходити самоізоляцію, його витрати на проживання і 

харчування протягом цього часу компенсації з боку страхової компанії не 

підлягають. При цьому медичні препарати, призначені для лікування та 

підтверджені документально, компенсуються. 

Зворотний квиток. Якщо час лікування або самоізоляції через хворобу туриста 

вийшов за рамки запланованої поїздки і він пропустив свій зворотний виліт, 

вартість його нового квитка буде компенсована. При цьому перебування на 

самоізоляції через контактування з хворим і пропуск зворотного рейсу не є 

підставою для компенсації квитка. 

Деякі туроператори страхують є туристів від фінансових втрат через 

поширення епідемії коронавірусу: якщо туриста зняли з рейсу з діагнозом 

“коронавірусна хвороба” або країна призначення туриста не приймає літаки через 

епідемію. Це не новий “коронавірусний” поліс. В перелік страхових випадків вже 

існуючого полісу від невиїзду додалися 2 нових: 

• відмова у перетині кордону України або країни призначення туриста з боку 

прикордонників, митників, перевізників з причини захворювання на COVID 19; 

• офіційно оголошені в Україні або в країні заброньованої подорожі страйки 

перевізників, народні заворушення, епідемії (в т. ч. коронавірусу), теракти. 

Такий страховий поліс коштує 7,5 доларів (200 грн за курсом НБУ 10 липня), 

в разі настання страхових випадків турист отримає до 75 тисяч гривень. Для цього 

треба надати офіційні документи про відмову у перетині кордону/ посадці на 

транспортний засіб та про лабораторне підтвердження діагнозу “COVID-19”.   

Отже, можна зробити наступні висновки, страхування під час пандемії ковід-

19 дещо змінилось, адже як було зазначено вище, додались деякі нові умови до 

страхового полісу, такі як: відмова у перетині кордону України або країни 

призначення туриста з боку прикордонників, митників, перевізників з причини 

захворювання на COVID 19; офіційно оголошені в Україні або в країні 

заброньованої подорожі страйки перевізників, народні заворушення, епідемії (в т. 

ч. коронавірусу), теракти. Також, зрозуміло, що страхування не покриває витрати 

на проживання туриста в готелі, харчування та решту послуг, якщо турист захворів 

та мусить залишитись у тій чи іншій країні. 
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NEW TRENDS IN TOURISM INDUSTRY IN COVID ERA 

 

Before COVID-19, travel and tourism had become one of the most important sectors 

in the world economy, accounting for 10 percent of global GDP and more than 320 

million jobs worldwide [3]. 

First lockdowns hit the planet over a year ago. Since then, travel restrictions have 

been changing, borders have opened and closed, even moving within one country has 

been confusing, let alone international travels. 

At the same time, tourism technology has been undergoing serious changes to help 

the industry adjust to this hectic time.  

The impact of technology on the travel and tourism industry is evident. Myriad 

digital tools, from online booking platforms to luggage trackers, have made our traveling 

experience efficient and pleasant. Pandemic has made its adjustments. But it also has 

opened new opportunities for the technology to evolve and create safer experiences for 

tourists, travel hubs and the people who work in the industry. 

Three clear steps emerged from the discussion for tourism to build better forward. 

First, improve traveler confidence; second, understand and track new market trends and 

the drivers of demand; and third, commit to build more resilient and inclusive tourism 

sectors, leveraging renewed interest in sustainability – an important takeaway in the long 

term [4]. 

High-end tech such as robots, drones and endless applications of AI (computer 

vision, voice recognition, predictive analytics, etc.) made it possible to add automation 

and eliminate humans from many routine operations (e.g. hotel check-in, security check, 

cleaning). These technologies help reduce not only the risks associated with the spread of 

the virus but also decrease human errors and accidents. 

Many applications don’t qualify as new travel technology. They have been with us 

for years and only confirmed their value during C19. For example, self-bag-drops at the 

airports like the ones in Budapest or Schiphol or virtual boarding queues by Delta. 

There are, however, unique use cases such as UV-C disinfection robots at Heathrow 

Airport and AI-powered thermal-imaging at major Beijing railway stations that have been 

in high demand since the crisis of 2020 [1]. 

Pandemic has brought a whole new category of digital tools (COVID tracker apps, 

interactive web maps). Some of them were necessary to make international travel possible 
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for people and controllable for governments. Others allow people to stay up-to-date with 

promptly changing restrictions and regulations and tailor their travel plans accordingly. 

Apart from standalone applications, there is a number of unique features that service 

providers add to their systems to address the current state of affairs. 

Soon after the pandemic struck, booking platforms began introducing different rules 

for safer renting practices, such as a 24-hour buffer between bookings by Airbnb. In 

response to this, Lodgify added features to their system to automate scheduling and better 

control booking. These little details help hosts comply with the newly introduced cleaning 

and safety protocols without extra effort. 

Pandemic induced the rise of alternative tourism experiences, such as video 

sightseeing and virtual reality tours around world-famous destinations. Thanks to VR, 

online streaming platforms and projects like Google Arts and Culture, many must-see 

attractions including the Americal Museum of Natural History and the Temple of 

Olympian Zeus in Sicily keep receiving guests even in the time of lockdown. 

Pandemic has created a new context for traveling. Green zone, red zone, essential 

travel, immunity/vaccine passport, COVID database — some of these attributes won’t be 

relevant in time, others are predicted to stay and bring the next wave of travel technology 

trends. 

IoT and big data technologies are probably the most important sources of 

innovations in travel so as in many other industries. Smart things and spaces, real-time 

data analytics and data science lie at the core of many digital strategies and initiatives to 

make traveling more efficient and secure [1]. 

Tracking and predicting people flow, automation of security check, sanitation 

control in public places, etc. are possible thanks to sensor technology and big data tools. 

Pandemic or not, the role of these technologies in the travel industry will increase along 

with our demand for more connected and intelligent experiences. 

Looking ahead, future travel will inevitably look different, so data and market 

intelligence will be vital. 
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«ОВЕРТУРИЗМ»: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Нещодавно, а саме у 2017 р., у фаховій туристичній літературі з’явився такий новий 

термін, як «overtourism» (у перекладі з англ. – надлишковий туризм). Даний термін 

відображає майже всі виклики, що стосуються управління зростаючими 

туристичними потоками у міських (урбо) дестинаціях та вплив урботуризму на 

міста, а також мешканців.  

У наш час більша половина населення світу живе в урбанізованих ареалах. За 

прогнозами, до 2050 р. цей показник сягне приблизно 70%. Зростаюча кількість 

урботуристів збільшує використання природних та туристичних ресурсів міст, 

здійснює соціокультурний вплив та зростаючий тиск на міську інфраструктуру. 

Саме через це, для урботуризму нині важливим завданням є ефективне управління 

потоками урботуристів з метою забезпечення позитивних наслідків їхнього 

відвідання міст як для місцевих мешканців, так і для самих туристів. 

До того, як з’явився термін овертуризм - «overtourism», ЮНВТО визначила 

поняття туристичної місткості, а тобто, пропускної спроможності, «як 

максимальну кількість людей, які можуть відвідати туристичну дестинацію 

одночасно і без здійснення деструктивного впливу на природне, економічне та 

соціокультурне середовище та погіршення якості туристичних продуктів, що 

надаються». 

Участь громад (місцевих влад) може дійсно внести важливий вклад у розвиток 

туризму, а особливо в такі аспекти як: управління туристопотоками, зменшення 

сезонності туризму, ретельноме планування туризму в дестинаціях, яке враховує 

їхню туристичну спеціалізацію та диверсифікацію турпродуктів, а також 

максимально можливу туристичну місткість. 

Вирішити проблеми та виконати завдання, що стоять перед урботуризмом, 

сьогодні є набагато складнішим питанням, ніж раніше здавалося. Через це, існує 

нагальна потреба створити дорожню карту сталого розвитку урботуризму та 

розглядати цей розвиток з боку складника більш широкої програми комплексного 

розвитку міст.  

Наразі туризм є одним з небагатьох секторів світового господарства, що 

постійно зростає і забезпечує при цьому соціоекономічний розвиток, 

зайнятість,  розвиток інфраструктури та експортні (валютні) доходи. Тому є 
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важливим, можна навіть сказати - критичним, забезпечити узгодження розвитку 

урботуризму з розвитком міст у світовому порядку денному.  

Це підтверджує «Нова програма ООН з розвитку міст», що вказує на 17 цілей 

їх сталого розвитку, при цьому особливо слід виділити Ціль 11 - «Зробити міста 

інклюзивними, безпечними, пружними та сталими», яка повинна стати 

обов’язковою для всіх країн світу. 

За останні десятиріччя чисельність міського населення, як і територія міст, 

дійсно, динамічно зростали та трансформувалися. Згідно даних ООН у 1990 р. 43% 

світового населення проживало в урбанізованих ареалах, а вже на 2015 р. цей 

показник склав на 11% більше, а саме 54% та очікується його зростання до 60% у 

2030 р.  

Разом з дуже прискореною урбанізацією у світі спостерігається зростання 

урботуризму через те, що міста вважаються дуже популярними дестинаціями для 

бізнесового та пізнавально-відпочинкового туризму. Причинами такого явища є 

економічний розвиток та збільшення основних доходів населення, зменшення 

транспортних тарифів, розвиток туристичної інфраструктури та зростання 

середнього класу як в економічно розвинутих, так і в країнах, що розвиваються. 

Знову ж таки, за декілька останніх десятиріччь кількість міжнародних туристів 

зросла з 20 млн у 1950 р. до більше 1,3 млрд осіб у 2017 р. ЮНВТО має прогнози 

на те, що світовий туризм буде динамічно розвиватися і далі – з середньорічним 

темпом 3,3% за рік до 2030 р., коли чисельність туристів у світі досягне 1,8 млрд 

осіб. 

У даний час дохід, що отримується як від внутрішнього, так і міжнародного 

туризму, є неодмінно важливим чинником соціо-економічного та культурного 

розвитку багатьох міст та міських агломерацій. Разом з тим, зростання урботуризму 

призводить до появи різноманітних викликів щодо забезпечення сталого зростання 

та практик, які б могли мінімізувати від’ємний вплив туризму в містах, зокрема з 

використання природних ресурсів, соціокультурного впливу, зростаючого 

навантаження на інфраструктуру та управління мобільністю та концентрацією 

(скупченнями) туристів. 

В останній час, ці виклики також супроводжувались збільшенням пропозиції 

проживання туристів у містах через нові віртуальні платформи туристичного 

сервісу. Як результат, число туристів в містах зросло настільки, що з’явились 

випадки негативного ставлення місцевого населення до туристів, а зокрема через 

явища надмірного їх зосередження, особливо у центральних дільницях 

міст,  надмірного галасу та засмічення, а також інших незручностей, пов’язаних з 

туристами. Ця справа навіть дійшла до протестів місцевого населення проти 

туристів у деяких містах та до виникнення термінів «овертуризм» та 

«туризмофобія» та їхнє використання у ЗМІ. 

Список використаних джерел 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Актуальність проблеми зумовлена тим фактом, що пандемія COVID-19 

завдала великих збитків туристичній індустрії в усьому світі упровдж 2-ох років, 

зокрема, через закриття кордонів країн, обмеження руху на вулицях, закриття 

великої кількості ресторанних та готельних закладів, туристичних фірм тощо, 

також через обмежувальні заходи, які впроваджують держави на пересування 

громадян, карантин, заборону авіаперевезень тощо. Зараз людство намагається 

будь-якими способами адаптуватися до таких умов, пробуючи працювати онлайн, 

проводячи засідання, конференції, обслуговування через додатки, онлайн-

екскурсії, дезинфікуючи поверхні меблів, обладнання, руки та офіси для уникнення 

захворювання, використовуючи засоби захисту тощо. Україна теж не виняток, адже 

станом на 1 квітня 2021 року вона займала сьоме місце у світі та перше у Європі за 

кількістю нових інфікувань через недотримання вимог щодо уникнення поширення 

хвороби. Закриття кордонів певною мірою збільшило потік туристів до українських 

місць та туристичних об’єктів, а точніше підштовхнуло людей подорожувати 

Україною, оскільки кількість звернень до туроператорів щодо відпочинку в Україні 

зросла, хоч і не суттєво, цю інформацію підтвердив президент Всеукраїнської 

асоціації туроператорів Ігор Голубаха. Через спалах вірусу туроператори почали 

звертати більше уваги на внутрішній ринок, зокрема, шукати нові готелі та 

розвивати досі не дуже популярні напрямки — Дністровський каньйон, озеро 

Сиваш, бальнеологічний курорт у селищі Сатанів, що в Хмельницькій області та 

інші. Найвідвідуванішим місцем у період коронавірусу для жителів України став 

Чорнобиль. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6
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На жаль, український туризм наразі не здатний конкурувати з 

найпопулярнішим закордонним, тому прогнозують, що поки діють карантинні 

обмеження, українці будуть здебільшого відпочивати в межах країни, але потім 

виїзний різновид туризму знову вийде на лідируючу позицію. 

Як у звичайні часи так і в період пандемії, найбільше стримує розвиток 

туризму в Україні брак належної інфраструктури та якість обслуговування. Не 

менш вирішеною є питання великої кількості несертифікованих готелів і 

підприємців, які продають турпослуги, не маючи туроператорської ліцензії. Один 

із найголовніших недоліків відпочинку в Україні — відсутність сервісу, контраст 

між очікуванням і реальністю, недостатня система транспорту та незадовільний 

стан доріг, особливо у віддалених населених пунктах. Якщо говорити про 

найбільшу проблему в умовах пандемії, то це те, що багато закладів готельного та 

ресторанного господарства не відповідають карантинним вимогам і несуть 

потенційну небезпеку для користувачів готельних послуг. Також негативний вплив 

на розвиток внутрішнього туризму має активний ріст цін на туристичні послуги, 

адже туристичним компаніям потрібно якимось чином компенсувати збитки, 

завдані бізнесу під час карантинів.  

Незважаючи на мінуси, Україна має всі передумови для розвитку туризму: 

історичні, географічні, природні, економічні та соціально-демографічні. На 

території країни є велика кількість цікавих туристичних об’єктів, які, у разі 

інвестування та рекламування, могли стати більш атрактивними та відвідуваними, 

особливо під час пандемії. Адже саме зараз є можливість реконструювання без 

відомих збитків для внутрішнього туризму. Слід розуміти, що кошти, витрачені на 

ремонт туристичних закладів та локацій, з часом компенсуються шляхом 

збільшення відвідувань та проведення екскурсій.  

Українці у період пандемії мали можливості відвідувати туристичні місця 

віртуально, мандруючи сайтами з 3D-екскурсіями. Це явище дало початок новому 

перспективному виду туризму для України, адже зараз кожен, хто має доступ до 

Інтернету, має змогу побувати на такій екскурсії. Цей “віртуальний” туризм можна 

розвивати також після карантину для людей з обмеженими можливостями, або, для 

так званих «пасивних туристів», що можуть «подорожувати», сидячи вдома.  

Можна передбачити, що перспективними рішеннями, які дадуть змогу 

внутрішньому туризму України зростати також і в період спалаху вірусу COVID — 

19 та після нього, є: збільшення інвестицій у туристичну індустрію, не тільки для 

покращення стану доріг, об’єктів, ділянок, закладів тощо; збільшення 

висококваліфікованих кадрів у сфері туризму для розв’язання проблем з низькою 

якістю обслуговування; розвиток Будинків культури та пунктів відділу туризму в 

обласних територіальних громад, за рахунок створення робочих місць. 

Отже, Україна має всі передумови для перспективного розвитку 

внутрішнього туризму в умовах пандемії, однак незначні державні вкладення в 

туризм, незадовільний стан туристичної інфраструктури та інші проблеми значно 

затримують можливість розвитку туристичної галузі. Через коронавірус українські 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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туристи стали більше мандрувати Україною, побачили її індивідуальність серед 

інших, і це може стати великим поштовхом до процесу росту внутрішнього 

туризму.  

Список використаних джерел 

1. Куницький О. Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні / О. 

Куницький // DW. Економіка. Українська редакція. - 2021. - [Електронний ресурс] 

- Режим доступу: https://www.dw.com/uk/yak-pandemiia-vplynula-na-vnutrishnii-

turyzm-v-ukraini/a-57063848 

2. Романенко М. Zoom чи туристичний бум: чи збільшиться внутрішній туризм 

після карантину / М. Романенко // Hromadske. Громадська організація. - 2020. - 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/zoom-chi-

turistichnij-bum-chi-zbilshitsya-vnutrishnij-turizm-pislya-karantinu 

3. Солонина Є. Внутрішній туризм в Україні – на підйомі через COVID-19. Чи 

надовго? / Є. Солонина // Радіо Свобода. Економіка. Медіа Корпорація. 2020. - 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukraini-covid19/30726545.html 

 

 

Кондратенко Л. М.,  

спеціаліст вищої категорії  

ВСП «Житомирський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

М. Житомир, Україна 

 

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ В ГАСТРОНОМІЧНОМУ 

ТУРИЗМІ ЖИТОМИРЩИНИ 

 

Туризм та готельно-ресторанний бізнес як новітні галузі можуть сприяти 

виведенню економіки України на більш високий рівень, особливо, враховуючи 

сучасні тенденції їх динамічного розвитку у світі. Особливо це питання є 

актуальним в час адміністративно-територіальної реформи в Україні, коли 

створюються нові територіальні громади, які мають формувати власні джерела 

фінансового надходження до бюджету громад. 

Саме в даних умовах актуальним є питання розвитку та поширення 

гастрономічного туризму на певних територіях як одного із шляхів надходження 

коштів для соціально-економічного добробуту об’єднаних громад. 

Якщо говорити термінами, то гастрономічний туризм – різновид туризму, 

взаємопов’язаний з пересуваннями по різних країнах з метою ознайомлення з 

національними стравами, продуктами, напоями. Під час таких турів споживач 

відвідує ресторани з національною кухнею, бере участь в гастрономічних заходах 

і приготуванні місцевих страв, знайомиться з історією та рецептурою національної 
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їжі та напоїв, дегустує напої й подорожує по місцях вирощування, збору й 

виробництва продуктів, які його цікавлять.[2] 

Сьогодні проблемам функціонування і розвитку гастрономічного туризму 

присвячена велика кількість робіт як українських, так і зарубіжних науковців. 

Однак, незважаючи на значний науковий і практичний інтерес до вирішення 

означених проблем, немає узгодженого підходу до розуміння сутності поняття 

«гастрономічний туризм», а роботи, покликані досліджувати сутність та формувати 

класифікаційні характеристики гастрономічного туризму, мають фрагментарний 

характер. Невизначеність понятійного апарату не дає змоги в повному обсязі 

використати теоретичну базу досліджень туристичної сфери. 

Аналіз фахової літератури свідчить про активне науково-практичне 

опрацювання проблеми гастрономічного туризму в Україні. У дослідженнях А. 

Бусигіна, Е. Маслова, І. Комарніцького, В. Федорченка, Д. Басюк, Т. Сокол, Т. 

Божук, Л. Прокопчук. Т. Шпараги, В. Бойко, О. Любіцевої, Ф. Шандора, Г. 

Волкової, М. Баштової висвітлюється історико-культурний контекст розвитку 

цього виду туризму, особливості створення регіональних туристичних продуктів 

на основі національних кулінарних традицій. Окремі фахівці розглядають 

гастрономічний туризм як вид хобі-туризму (І.М. Школа), тематичного туризму 

(Т.Г. Сокол, З.С. Каноністова), спеціалізованого туризму (В.К. Федорченко, І.М. 

Мініч). В. Антоненко, Д. Басюк, С. Саламатіна, Н. Алєшугіна, П. Коваль у своїх 

працях доводять важливість розвитку цього виду діяльності в окремих регіонах 

України. [1;с.15] 

Саме тому ми вважаємо за доцільне розглянути сучасний стан та перспективи 

розвитку гастрономічного туризму як окремого виду економічної діяльності, 

завдяки якому Україна та Житомирський регіон зможуть стати потенційними 

територіями світової туристичної діяльності. 

Український гастро-туризм відносно молодий вид дозвілля, але має все 

необхідне для розвитку. Кожна область має свою перевагу, зрозуміло в одному 

регіоні туризм розвинений сильніше, а в іншому слабше, але це дає можливості 

розвитку специфічних, притаманних саме цій території видів туризму а особливо 

гастрономічного в повному його прояві, так як наші регіони мають власні етнічні 

та культурні місцеві надбання. 

Поліський регіон займає північ України від Волинської до Сумської області, 

південь Білорусі та заходить на територію Польщі і Росії та завдяки унікальним 

природним, історико-культурним ресурсам має всі можливості для розвитку 

туризму, а особливо гастрономічного. Особливості традицій споживання їжі на 

Поліссі зумовлено географічним положенням. Для цього району характерне 

землеробство, тваринництво, рибальство і збиральництво. Особливо поширені 

продукти рослинного походження. Відзначаються родючістю посіви зернових: 

жито, гречка, ячмінь, овес, просо. Тому не дивно, що житній хліб набув тут шани 

та популярності. Хліб став не лише важливим продуктом повсякденного 

харчування поліщуків, але й активно використовується в ритуалах і обрядах. [3]  
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Для Полісся є традиційним постійне споживання каш, зокрема гречаної та 

пшоняної. Варять їх густими до молока, шкварок, засмажок і рідкими – куліш. У 

2018 році поблизу с. Ставки Радомишльського р-ну відкрився культурно-

історичний простір «Повстанський хутір». Щорічно відбувається збір вшанування 

борців за волю України, де відтворюються бої воїнів УПА з «енкаведистами» та 

німецькими військами. На завершення гості та учасники мають можливість 

скуштували смачний, духмяний повстанський куліш, що є прикладом поєднання 

історико-культурного та гастрономічного туризму. [4] 

На Поліссі широкого вжитку набули городні культури: буряки, огірки, 

капуста, гарбузи, морква, цибуля, часник. Але особливого поширення набула і 

картопля. Найтиповішими для поліської кухні стравами є картопляники з вареної 

м’ятої картоплі (бульб’яники) і деруни з тертої сирої картоплі (драники, терчаники) 

з начинками й без них. Кожного року на початку вересня у м.Коростені проходить 

Фестиваль дерунів. Ця страва набула такої популярності серед коростенців, що 

стала символом міста. Гості та жителі міста мають можливість продегустувати 

кулінарні витвори та проголосувати за кращий дерун.  

У день заснування міста Овруча також відбувся фестиваль «Поліська пані 

Картопелька». Овручани пригощали усіх бажаючих різноманітними стравами з 

картоплі [8]. Ще однією традиційною стравою, приготованою з городніх культур, 

є борщ. На Поліссі, як і в інших регіонах країни, борщ став символом української 

кухні. Якщо зараз ми не уявляємо наваристого борщу без м’яса, то в давнину він 

був переважно прісний, адже не всі господарі мали можливість постійно колоти 

домашніх свиней. Один з таких рецептів знайшов відомий кухар Євген Клопотенко. 

Для приготування такого борщу знадобляться не лише традиційні продукти 

картопля, буряк, цибуля, але й болгарський перець, квашена капуста і навіть мед. 

У лісах Житомирщини можливо знайти безліч ягідних кущів: малини, 

смородини, калини та особливо чорниці. На столі мешканців Полісся завжди був 

присутній узвар з лісових ягід та фруктів. У м.Олевськ в липні відбувається 

святкування під назвою «Weekend в Олевську», що поєднають зі святом чорниць, 

яке в райцентрі традиційно проводять з 2011 року. Відтак, центр міста умовно 

поділять на шість мистецьких майданчиків. На кожному  одночасно грають вуличні 

музиканти, продаються страви з чорниці та діють виставки декоративно-

ужиткового мистецтва. На території ТОВ «Брусвяна», що в с.Костівці 

Брусилівського району на Житомирщині, 15 липня проходить Всеукраїнський 

ягідний фестиваль «Брусвяна-Україна». Його учасники зокрема можуть 

долучитись до дегустації ягід відразу ж під час екскурсії полями, де їх вирощують. 

На цю ж дату припадає фестиваль малини у с. Малинівка Малинського району 

Житомирщини. Під час фестивалю всіх охочих пригощають стравами з малини, 

серед них навіть малиновий борщ. У програмі фестивалю, народний ярмарок, 

поросячі перегони, визначення найсильнішої людини Малинського району, розваги 

та змагання для дітей і молоді, конкурс на наймалиновіше вбрання. [5] 
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Ще великої популярності у місцевого населення здобула смачна, солодка та 

ароматна ягода полуниця, яку вирощують в багатьох приватних сільських 

господарствах нашого регіону та на присадибних ділянках. На її честь 

започаткували щорічний «Полуничний фестиваль», який відбувається у селищі 

Висока Піч в червні місяці.  

Традиційні регіональні страви – потужний ресурс гастрономічного 

туризму Житомирщини, розглянемо деякі з них. 

Обрядова страва «Крупки» відома щонайменше  300 років. Це автентична 

обрядова страва давнього, можливо, дохристиянського походження, яка збереглася 

в єдиному селі Мостове (старовинна назва – Вітовці) Андрушівського району на 

Житомирщині.  

Ця оригінальна та неповторна за смаковими якостями і досить непроста за 

технологією приготування та трудомістка страва потребує не лише вміння, а 

й  неабиякої витримки. Мало знати рецептуру крупок, важливо бачити й перейняти 

сам процес приготування. Рецептура та технологія приготування "крупок" 

впродовж усього часу їх побутування передається від старших господинь — 

малодшим. Оскільки це дуже довготривала, складна та клопітка страва, 

здебільшого в селі готують до святкових та урочистих подій.  

Саме «крупки» стали неофіційною гастрономічною візитівкою не тільки села 

Мостове, а й всієї Житомирщини. 

«Підбиванка»- традиційна поліська страва, добре відома в с. Баранівка 

Житомирської області. З розповідей господині Галини Олійник , яка готує цю 

страву й досі , можна дізнатись багато цікавого. «Бецянку-Підбиванку» готують на 

всі свята. Для «підбиванки» потрібно: вода, сухі грии, риба, цибуля, морква, 

борошно, та ін.. А для того щоб безпосередньо дізнатись процес приготування такої 

цікавої страви варто відвідати майстер-клас. 

В гонитві за новим і сучасним ми часто забуваємо і втрачаємо власні національні 

надбання, які розкривають нашу суть, культуру та українську (поліську) душу. Ми 

переймаємо чужі побут, традиції, часом недооцінюючи те, що дісталося нам в 

спадок від наших предків. Але ми повинні пам’ятати, що краще засвоюються 

організмом людини саме ті продукти, що вирощені на рідній землі. Саме завдяки 

такому глобальному явищу як туризм, ми зараз можемо відроджувати і збагачувати 

власні традиції в тому числі і в харчуванні і споживанні їжі та пропагувати їх 

всьому світові. 
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ГАЛИЧИНИ 

 

Туризм у всіх його формах має важливе значення у житті людини сучасного 

світу, є мірилом якості життя і певною компенсацією того, чого їй не вистачає у 

житті. 

Останніми роками сфера туризму мало фінансується державою, тому фахівці 

своєї справи працюють на те, щоб залучити якомога більше інвесторів, зокрема 

Європейського Союзу.  

Франківщина є одним із лідерів  внутрішнього туризму в Україні, 

тут  функціонують понад 500 туристично-рекреаційних закладів, понад 200 

суб’єктів туристичної діяльності. Галичина – туристично багата земля, тут і 

природні об’єкти міжнародного значення, і історичні об’єкти, а також безліч 

архітектурних атракцій. Розглянемо національний заповідник «Давній Галич». 

Завдяки фінансовій підтримці ЄС в рамках проекту «Івано-Франківська область - 

край для туризму» створено багато нових та облагороджено існуючі об’єкти 

рекреації та туристичні атракції. Метою кожного фахівця сфери туризму є 

затримати якомога довше туристів в регіоні, максимально зацікавивши їх 

туристичними принадами краю. 

Місто Галич є одним із переможців акції «7 чудес України: історичні місця та 

містечка». Лідерами тут стають орнітологічні екскурсії. Оскільки, враховуючи 

геоморфологічну будову та кліматичні умови річок Дністер та Гнила Липа, тут 

гніздяться та перезимовують рідкісні види птахів. 

У перспективі орнітологічний туризм стане одним із конкурентоспроможних 

видів екотуризму. На сьогодні цей вид туризму приймає багатьох відвідувачів та 

визначеними є шляхи просування на туристичному ринку. 

У час пандемії захворювання та карантинних умов сфера туризму зазнає 

значних фінансових збитків, що тягне за собою ряд проблем. У зв’язку із цим 

потрібно максимально використовувати інноваційні можливості сьогодення, щоб 

зберегти сферу туризму на високому рівні.  Вибагливі туристи – це двигун 

інновацій, тому необхідно постійно модернізуватись, вигадувати нові ідеї та при 

ефективній їх реалізації отримувати чималу користь і дохід. Оскільки туризм 

нестабільний і непередбачуваний ринок, що миттєво реагує на зміни, тому потрібно 

вміти швидко реагувати на всі впливи, впроваджувати нові методи роботи та 

використовувати можливості, щоб залишатися лідерами ринку.  

Завдяки сучасним технологіям можливості online та швидкісних подорожей, 

відбувається дуже швидкий ріст та зміцнення регіональних та глобальних зв’язків. 

Серед перспективних напрямків розвитку туризму Галичини є такі: 
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• Залучення іноземних та вітчизняних фінансових інвестицій; 

• Покращення якості та збільшення асортименту туристично-рекреаційних 

послуг; 

• Забезпечення туристичної сфери кваліфікованими кадрами; 

• Сприяння розвитку екологічного туризму у заповідних територіях, шляхом 

розробки та оснащення екологічних маршрутів; 

• Збільшення потоків туризму; 

• Створення безлічі online- екскурсій регіонами та визначними культурно-

історичними місцями; 

• Впровадження у дію розроблених планів щодо будівництва нових та 

реконструкції існуючих  рекреаційних зон та стилізованих закладів розміщення; 

• Широко використовувати в якості рекламної кампанії медіа, радіо та інтернет 

ресурси. 

Потенціал туризму Галичини доволі масштабний, тому потрібно 

використовувати інформаційний простір з максимальною користю для будь-якого 

регіону. 
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Науковий керівник: Сорвіна Ю.М., 

голова циклової комісії туризму 

        та готельно-ресторанної справи 

 

КВІТКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Одним із найважливіших факторів туристичної привабливості є загальний 

імідж країни. Сьогодні на імідж України як туристичної країни негативно 

впливають окупація АР Крим, військові дії на території Донецької й Луганської 

областей, політична та економічна нестабільність в країні. У зв’язку з цим 

більшість туристів просто не ризикують відвідувати нашу державу. 
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Не менш значимим фактором є туристичні ресурси, до яких належать 

унікальні природно-рекреаційні, історико-культурні та інші ресурси, якими володіє 

країна.  

До природних факторів відносяться: стан та екологічні характеристики 

природних ландшафтів; наявність рідкісних видів флори і фауни; можливості для 

полювання й рибалки тощо. Культурно-історичні фактори – це пам’ятки історії та 

культури; музеї; місця відомих історичних подій; об’єкти релігійного й культового 

паломництва тощо. 

Україна є багатою як на природні туристичні ресурси, так і на історичні та 

культурні, посідає одне із провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості ними. 

[1, ст. 3] 

Одним із сучасних видів туризму, який базується на використанні природно-

рекреаійних ресурсів, активно розвивається і слугує чинником формування 

туристичної привабливості України, є квітковий туризм.  

Наукове визначення пропонують Кляп М. П. і Шандор Ф. Ф. у своїй праці 

«Сучасні різновиди туризму»: Садово-парковий туризм (садовий туризм, 

парковий туризм, квітковий туризм) – різновид туризму, пов'язаний з 

відвідуванням місцевостей садово-паркового мистецтва. 

Спеціальні пропозиції, пов'язані з відвідуванням мальовничих садів та парків, 

а також фестивалів квітів – туристична новинка, яка повинна залучити гостей і 

посприяти розвитку внутрішнього туризму. [2]. 

Навесні і особливо під час пандемії став популярним відпочинок на свіжому 

повітрі. Можна констатувати, що закриття кордонів підштовхнуло людей 

подорожувати Україною, оскільки кількість звернень до туроператорів щодо 

відпочинку в державі зросла, хоч й не суттєво. Головна ціль розвитку туризму в 

умовах пандемії – це знайти свою нову цільову аудиторію. Такою стала родина з 

середнім рівнем достатку, що подорожують індивідуальним транспортом або ж 

невеликими групами осіб, які воліють тримати певну дистанцію від юрби. 

Такі тенденції відобразилися на зростанні популярності квіткового туризму в 

Україні. Квіткові тури, які найбільше пропонуються національними 

туроператорами, та їхня характеристика подані в Таблиці 1.1.  

 

Туроператор Назва квіткового туру Пераваги і недоліки туристичних програм, на 

які слід звернути увагу 

Турбаза 

Бузкова мандрівка у 

Корсунь-

Шевченківський 

Тур не підійде туристам, які бажають поїхати в тур 

виключно з метою квіткового туризму. У вартість 

не входить оплата за вхід на екскурсійні об'єкти 

Веселка Закарпаття і 

долина нарцисів 
Автобусний тур проходить через міста України, де 

наявні недоліки дорожного покриття, що може 

завдати дискомфорту туристам. 
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Квітковий рай 

Київщини – Добропарк 

і "Острів Сакури" 

Туристичний маршрут переважно якісно 

побудований, відповідає меті туризму. Із недолків - 

наразі на об'єкти, які відвідуються, дуже великий 

попит, тому туристам може бути некомфортно 

через черги на вхід 

ЕтноСвіт 

Закарпаття в цвіті 

сакури 

Для тих, хто бажає побачити лише цвітіння сакури, 

тур не підійде, оскільки включає багато культурно-

історичних об'єктів. На шляху наявні недоліки 

дорожнього покриття. 

Шафран-тур на 

Драгобрат 

Для тих, хто бажає побачити лише цвітіння 

шафрану, тур не підійде, оскільки включає багато 

культурно-історичних об'єктів. Інших недоліків 

немає, тур достатньо продуманий 

Відвідай 

Волинська Голандія: 

Луцьк і долина 

тюльпанів 

Туристичний маршрут відповідає назві: туристи 

знайомляться як із Луцьком, так і з долиною 

тюльпанів. Недоліків не виявлено. Аналізуючи 

відгуки туристів, вони задоволені роботою 

туроператора 

Закарпатське асорті і 

долина первоцвіту 

Тур відповідає назві, адже це справді "асорті" з 

видів туризму: рибальський, гастрономічний, 

квітковий, рекреаційний. Для тих, хто їде 

виключно з метою квіткового туризму, тур не 

підійде 

KrainaUA 

Міжрічинський парк: 

цвітіння вересу 

Тур має гарні відгуки туристів, у зв'язку з тим, що 

екскурсовод дотримується теми екскурсії: 

розповідь ведеться про ландшафти Полісся, парк і 

його природу 

Шарівка і первоцвіти в 

Слобожанському парк 

На шляху місцями наявні недоліки дорожнього 

покриття. На туристичному маршруті розповідь 

гіда відповідає темі туру 

 

Таблиця 1.1. Квіткові тури національних туроператорів 

   

Згідно даним таблиці найбільш сприятливими регіонами для розвитку 

квіткового туризму є Полісся, Слобожанщина, Галичина, Закарпаття і Волинь.  

Аналізуючи таблицю, можна дійти висновку, що для повноцінного розвитку 

квіткового туризму в Україні не вистачає налагодженої транспортної 

інфраструктури, обізнаності гідів-супроводжуючих в сфері садово-паркового 

туризму і організації туристичних маршрутів, притримуючись теми туру і його 

виду.  

Окрім цього, туристичні оператори, які зарекомендували себе на 

туристичному ринку як суб’єкти, які надають якісні туристичні послуги і 

формують туристичні продукти на відповідному рівні, надають більш комфортні 

для туристів умови, а також компетентних гідів-супроводжуючих.  
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ТУРИЗМ ЧАСІВ ПАНДЕМІЇ: ЩО БУДЕ З ГАЛУЗЗЮ У 2021 РОЦІ 

  

Відповідно до даних Всесвітньої ради подорожей та туризму (WTTC), туризм 

щороку приносить глобальній економіці 8,8 млрд доларів, що становить близько 

10,4% світового ВВП. Кожен 10-й працівник світу зайнятий у сфері туризму. 

Більше того, якщо в 1980 році 75% мешканців світу потребували візи для 

подорожі за кордон, то в 2018 цей показник знизився до 53%. Переваги прозорих 

кордонів оцінили й українці – після початку дії безвізу з ЄС кількість виїздів 

щороку зростала.  

Аналогічні процеси відбувались і в інших країнах – лібералізація доступу 

стимулювала подорожі. Закриті кордони стали справжнім шоком – падіння галузі 

немає прецедентів за останні 100 років. Проте важливо, хто і як із шокового стану 

виходить.  

Країни обирають стратегії відповідно до власних можливостей. Звичайно, що 

не всі вони можуть бути скопійовані на інші території, тому Україні так важливо 

детально розібрати досвід інших, аби знайти справді корисні шляхи подолання 

кризи. 

Внутрішній туризм рятує? 

Найбільше надій від самого початку пандемії було саме на внутрішній туризм. 

Кордони зачинені, але ж ми можемо відкривати країну. Проте зараз уже можна 

сказати, що цей план мало де спрацював.  

В Україні значним фактором стримування стала надія на відкриття кордонів з 

Європою до кінця літа. Однак навіть без цього можна сказати, що внутрішній 

туризм потребує значних інвестицій, щоб справді стати конкурентом виїзному.  

Люди вже звикли до інших стандартів якості. І якщо вихідні у Києві, Львові 

чи Одесі здаються цілком звичайними, то до більш тривалого відпочинку люди 

ставляться переважно скептично.  

https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/07/13/data-reflecting-the-importance-of-tourism-in-the-world/
https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/07/13/data-reflecting-the-importance-of-tourism-in-the-world/
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З іншого боку, відкриття кордонів у майбутньому не повинно стати причиною 

знову відкласти подалі плани розвитку туристичної інфраструктури всередині 

країни. Навпаки, потрібно зробити ривок, щоб зіграти на пост-ковідному бумі, який 

очікується після всесвітньої вакцинації. 

Кордони під замком 

Людське життя – найбільша цінність. Таке твердження немає жодних "але", і 

це справедливо. Інша справа, що загрозу несе не тільки вірус, але й кардинальне 

падіння рівня життя.  

Сумним прикладом цього твердження є Іспанія. Країна, де туристична галузь 

номінально складає 13% ВВП, а разом із прибутками суміжних індустрій – цілих 

25%, влада може не помічати проблем. Єдиним рішенням називають локдаун та 

закликають підтримати внутрішній туризм. 

Проте це не допомагає: за даними аналітиків, навіть за умови, що до кінця року 

всі іспанці, які планували подорож, відпочиватимуть на території своєї країни, 

це становить лише 9% від доходів попереднього року.  

Громадяни це розуміють, тому постійно відбуваються протести з вимогами 

відмовитись від карантинних обмежень. Так, це теж погано. Неетично рятувати 

індустрію таким чином, але й просто зупинити бізнес – катастрофічна помилка.  

Вкрай важливо, щоб українська влада не намагалась повторити іспанський 

сценарій, де кількість хворих зростає майже так само швидко, як банкрутує бізнес. 

Відкривай та контролюй 

Найцікавішу стратегію наразі демонструє Дубай. Цей технологічний центр 

туризму приймає туристів, але ввів доволі суворі вимоги контролю: від ПЛР-тестів 

до спеціальних мобільних застосунків і, звичайно, масок у всіх публічних місцях.  

Тут слід додати, що мова йде не просто про популярний напрямок, а про одне 

з п’яти найпопулярніших міст світу протягом останніх п’яти років. У 2019 тут 

побували 15,93 млн туристів. І цього року, після відкриття кордону, напрямок 

знову серед лідерів. 

Що доводить приклад Дубаю? Просто закривати кордони немає сенсу, адже не 

це впливає на захворюваність. Куди важливіше ставлення до проблеми.  

Там, де розроблена система тестування та просто підтримується практика 

соціального дистанціювання та носіння масок – проблем значно менше. В жодному 

бізнесі зупинка ніколи не була виходом. Тому потрібно адаптуватись, а не 

зачинятися від усього світу. 

Краще, ніж раніше 

Сьогодні всі з надією дивляться на нові вакцини. Реєстрація ще не почалась, 

але вже говорять про розподілення та логістику. За прогнозами вже до початку літа 

відбудеться хоча б перший етап вакцинації.  

Після цього світ поступово повертатиметься до нормального життя. Однак не 

можна повернутись до ситуації "як раніше", адже це означає зіткнутись із тими ж 

самими проблемами в майбутньому.  

https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/07/03/the-spanish-government-forgets-about-the-tourism-sector/
https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/07/03/the-spanish-government-forgets-about-the-tourism-sector/
https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/06/05/domestic-tourism-is-still-not-compensating-for-the-losses-of-the-tourism-sector-in-spain/
https://www.globaltourismforum.org/blog/2020/07/14/dubai-is-beginning-to-accept-foreign-visitors-with-the-highest-global-health-and-precautionary-standards/
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Зараз потрібно аналізувати досвід нашої та інших країн та розробляти 

інструменти дій, які у разі чого допоможуть уникнути важких локдаунів у 

майбутньому. Це той шлях, який дозволить поступово відновити туристичну галузь 

та захистити її від ризиків значних потрясінь. 
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INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY 

 

Regional policy in the field of tourism and recreation today is designed to promote 

self-sufficiency and self-development of state subjects of tourism activity in the region, 

ensuring optimal distribution of regional resources and increasing its competitiveness 

through this activity. 

It is important that this theoretical base serves as a scientifically based basis or the 

regulatory framework in terms of ensuring the sustainable development of the territory 

under study. 

Tourism acts as a catalyst for the regional economy, which is able to attract not 

only recreational resources to the process of regional development, but also to more 

effectively use the production,scientific, technical, socio-cultural and ecological potential 

of the territory. 

Regional development, including the development of Tourism and Recreation, is 

the result of using the internal potential of the region. 

The essence of this process is to shift the focus from direct public administration 

and regulation of regional development of Tourism and Recreation to: 

stimulating the formation of an autonomous regulatory mechanism in the regions; 

activation of the business element, the activity of individuals in the 

ensuring this development and creating conditions for effective interaction of state 

authorities. 

Tourism and Recreation characterizes the ability of the marketing system to ensure 

the competitiveness of the market of tourist and recreational services when introducing 

innovations in this market. 

http://www.uaeta.net/
https://ecotourism.org/
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By the marketing potential of regional tourism and recreation development, we 

understand the degree of readiness, the potential of the region, and its marketing 

subsystem. 

Correctly performing marketing functions in order to provide high-quality tourist 

and recreational services to consumers is a marketing component of the innovative 

potential for the development of Tourism and Recreation. 

Recreation is determined by the strength of influence of all regulatory entities on the 

consumer market of a new tourist and recreational product. That is why the methodology 

for developing the marketing component of the innovative potential for the development 

of Tourism and recreation in the region, in our opinion, is the formation of a market for 

potential consumers of innovative goods (services) in the region. 

in the field of Tourism and Recreation, which will ensure the demand for goods (tourist 

products and services). 

The state of the scientific component of the formation and management of 

innovation potential. 

The development of tourism and recreation in the region is reflected in the 

complexity of tasks of a scientific nature, which it can study, to what extent it can adapt 

and respond to the needs of society in a particular type of tourist and recreational services. 

Therefore, the creation of new knowledge, their implementation in the practice of subjects 

' work regulation and economic entities form the basis of scientific content innovative 

potential of regional development of tourism and recreation. 

The financial component of the innovative potential for the development of 

Tourism and recreation in the region forms a set of financial resources that are used 

directly for the implementation of innovation activities. 

Innovations in tourism include those innovations that are accompanied by the 

renewal and development of spiritual and physical forces of tourists, fundamentally new 

changes in the tourist product, increasing the efficiency of functioning of the components 

of the tourist industry, increasing the efficiency of the processes of formation, positioning 

and consumption of tourist goods and services, progressive changes in factors of 

production. 

The stages of innovative development of the tourism industry are determined by: 

market conditions, the level of education and qualifications of personnel, the availability 

of resources in the studied territory, as well as the availability of unique resources. 

Conclusion. 

Thus, the key basis for the development of the tourism industry is the creation of 

competitive national and international markets for tourist products that can meet the needs 

of tourists as much as possible, which is impossible without introducing innovations. 

After analyzing the scientific literature, it is noted that innovations in tourism are the 

result of using new products in the tourism industry with an increase in its efficiency and 

obtaining a commercial effect. 

The main principles of innovation activity in tourism are revealed, namely the 

principles of: scientific nature, consistency; compliance with the needs of tourists; 
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positive results; immanence to investment processes; compliance of innovation activity 

and its results with the level of development of society; communication; security. It is 

established that innovation in tourism is the production of new types of tourist products, 

the use of new technologies, new tourist resources that were not previously used. It is 

noted that the most extensive in the modern practice of tourism are products, technologies, 

marketing, service and organizational and managerial innovations. 

It was proposed to supplement the variety of innovations in tourism with logistics 

innovations. The system of "traction approach"is presented.The system will make it 

possible to coordinate tourist flows taking into account the material and technical base of 

the region and the country, without abusing the state of the environment and the quality 

of tourist services provided. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми. Організація «гастрономічних турів» сприяє відродженню 

національних кулінарних традицій. У 2020 році розповсюдження COVID-19 

призвело до зменшення кількості закладів ресторанного господарства на 3850 

одиниць або на 20,66 % порівняно з 2019 роком [2]. Оцінка тенденцій розвитку та 

сучасного стану ринку послуг гастрономічного туризму дозволяє ідентифікувати 

перспективи розвитку гастрономічного туризму України з метою створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту. 

Метою дослідження є окреслення напрямів розвитку гастрономічної туризму. 

Виклад основного матеріалу. Перспективи розвитку гастрономічного 

туризму в Україні залежать від наявності туристичних ресурсів, створення умов 

для залучення іноземних інвестицій, розвитку внутрішнього споживчого ринку та 
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насичення його послугами та товарами високої якості. Крім того нормативно-

правова база в галузі туризму потребує адаптації до законодавства Європейського 

Союзу. Для цього потрібно на державному рівні визнати туризм однією з 

пріоритетних галузей економіки. Гармонізація українського законодавства з 

нормами європейського та міжнародного права забезпечить створення правового 

поля в сфері туризму, яке не перешкоджатиме для функціонування туристичної 

діяльності. Важливим завданням є внесення змін та доповнень до законів України 

«Про туризм» та «Про курорти», та інших законодавчих актів, що мають вплив на 

туристичну сферу. Для врегулювання функціонування гастрономічного туризму 

необхідно до законів внести відповідні норми, які б забезпечили ефективне ведення 

цього виду туризму. Адже наразі, окремого законодавства стосовно 

гастрономічного виду туризму не існує.  

Для популяризації гастрономічного туризму в Україні за підтримки 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України , 

Департаменту туризму та курортів та інших фахових професійних об’єднань 

доречним є розпочати національний проект, в рамках якого створити єдину 

інформаційну платформу, що міститиме інформацію про заклади харчування (їх 

кількість, типи, місце розташування, концепцію тощо); календар гастрономічних 

свят, фестивалів, майстер-класів, конференцій та семінарів; діяльність гастро-

музеїв; підприємства з виробництва харчової продукції, де надаються екскурсійні 

послуги; гастрономічні центри; маршрути та послуги туристичних підприємств. 

Актуальною є розробка мобільного додатку для смартфонів та планшетів, який 

дозволить швидко та зручно віднайти необхідну  для користувачів інформацію.  

Імідж України як гастрономічної країни на міжнародній арені має створювати 

нове покоління кваліфікованих кадрів сфери туризму та галузей, які є суміжними з 

гастрономією. Вони мають примножити традиції української гостинності за 

забезпечити високий рівень обслуговування туристів, що буде відповідати 

сучасним стандартам якості. Потрібно привести у відповідність обсяги підготовки 

кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, 

магістр) до потреб ринку. При цьому важливо піднімати престиж усіх працівників, 

що задіяні в цій соціально значущій сфері діяльності. Варто підвищувати стандарти 

якості освіти в Україні до міжнародних, коли фахівець після закінчення 

навчального закладу відразу може приступати до виконання своїх обов’язків, а не 

проходити підготовку та перепідготовку, що на даний час є досить поширеним [1]. 

У перспективі потрібно зайнятися вирішенням проблем транзитних 

перевезень, організацією залізничного сполучення, розвитком автомагістралей та 

під’їздів до гастрономічних об’єктів. Для організації якісного перевезення туристів 

недостатньо лише наявності автодоріг. На постійній основі слід забезпечити 

розвиток дорожньої інфраструктури через поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану доріг та покращення рівня безпеки руху на автошляхах, 

створення мережі сільських доріг та вдосконалення туристично-інформаційної 

системи вздовж автомагістралей. 
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Щодо закладів розміщення та харчування, то необхідно збільшувати їх 

кількість особливо в сільській місцевості та вздовж автомобільних трас. 

Перспективним є робота над вдосконаленням вже існуючих закладів, а саме їх 

переобладнення та підвищення якості обслуговування.  

Для гастрономічного туризму пріоритетним є створення агросадиб. Так 

туристи можуть долучитися до життя у сільській місцевості: збору врожаю, 

догляду за домашніми тваринами, ознайомитися з процесом виробництва 

продукції, покуштувати екологічно-чисті страви. Такі садиби можна 

організовувати як на базі фермерських господарств, так і одноосібних господарів. 

Таким чином, слід інформувати та стимулювати людей, які проживають у цікавих 

гастрономічних центрах, до створення агросадиб. Це матиме користь і для їх 

власників, і для розвитку туризму у регіоні, і звичано для самих туристів [3]. 

Ресторанний бізнес в Україні потребує серйозного переосмислення та 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Прогресивними напрямами 

кулінарії є фьюжин (напрям кулінарії поєднує смаки і стилі традицій Сходу і 

Заходу, старого і нового; екзотичні продукти замінюють на місцеві, кулінарні 

традиції інших регіонів адаптують до місцевих смаків; поєднують незвичні 

інгредієнти) та молекулярна кухня. Нині відкриваються демократичні ресторани, 

які передбачають поєднання в собі технології фаст фоду та якісті національної 

кухні. 

Концепція «фрі фло» (вільний рух) передбачає приготування страв в 

присутності відвідувачів, відсутність офіціантів, відкриту кухню та багатий 

асортимент страв. Такі напрямки розвитку ресторанного бізнесу є досить 

популярними у світі, а в Україні вони лише набувають поширення. Новітні 

технології здатні підвищити інтерес до традиційної національної кухні. Тому ці 

впровадження є досить перспективними для українського гастротуристичного 

ринку. 
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МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРСАЙТ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У 

СФЕРІ ТУРИЗМУ В ПЕРІОД COVID-19 

 

Сфера туризму до недавнього часу розвивалася досить стрімкими темпами. 

Здебільшого найбільших модернізацій досягли країни за кордоном України, але 

незважаючи на це туристична сфера у нашій країні також має свої «золоті жили». 

Наприклад: один з найпопулярніших курортів України – «Буковель», із 

гірськолижним комплексом та безліччю оздоровчих центрів. Також дуже 

популярна у іноземних туристів екскурсія до Чорнобильської АЕС, та багато 

іншого. 

Більшість доволі камерних туристичних підприємств почали зазнавати 

величезних фінансових збитків на ґрунті введення жорсткого карантину з суровими 

обмеженнями. Також клієнтська база почала стрімко зменшуватись, проблемою 

даного аспекту є штатське скорочення на роботі, закриття безлічі видів малого виду 

бізнесу. Дивлячись на дану ситуацію із точки зору стороннього спостерігача, 

виникає безліч питань, одним з найважливіших є – яким чином можливо 

максимально запобігти даного роду проблем? На це питання є відповідь. Існує таке 

економічне поняття як форсайт.  

У даної методології існує безліч трактувань, але найбільш чітко 

сформульоване визначення звучить таким чином: 

Форсайт – це спроба зазирнути в довгострокове майбутнє науки, технології, 

економіки і суспільства з метою ідентифікації зон стратегічного дослідження і 

появи тих «родових» технологій, які в майбутньому принесуть великі економічні 

та соціальні вигоди. 

За допомогою даного методу можливо спроектувати майбутні перспективи 

розвитку у сфері туризму на даний, непростий момент часу. Основним аспектом 

успішного моделювання майбутнього являється група стейкхолдерів, які упродовж 

певного часу дискутують на теми не тільки у плані розвитку тої чи іншої складової 

індустрії, але й аналізують стан фінансового ринку у країні та у світі в цілому. 

Економічна складова є доволі важливою, так як більшість речей залежить від 

валюти та рівня економічного благополуччя. 

Туристична індустрія потрапила у довготривалу кризу, як і світова економіка. 

Доволі яскравим прикладом являється Туреччина, країна, процвітання якої в 

основному забезпечувала туристична сфера діяльності, потерпіла величезних 

збитків на туристичних підприємствах, готелях та інфляцію грошової одиниці – 

турецької ліри. 
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Метод прогнозування або передбачення майбутніх тенденцій на 

сьогоднішній день є як ніколи  актуальним, особливо у індустрії туризму. Так як 

дана сфера діяльності із доволі стабільного стану почала трансформуватися у 

непостійний, необхідно дивитися на більшість речей випереджаючи реальний плин 

часу. 

На початку 2020 року вірус який виник у, як здавалося б, далекому від нашої 

країни Китаї, не сильно сколихнув ситуацію у світі. Стурбованість ситуацією яка 

відбувалася в одній з країн Азії почала розростатися та набирати свої оберти доволі 

стрімко вже через декілька місяців. У результаті чого, весь світ потрапив під вплив 

даного казусу, тим самим обмежуючи пересування не тільки звичайних громадян, 

але й потенційних мандрівників. 

У багатьох регіонах готелі були закриті. А там, де вони продовжували 

працювати, з постояльців часто вимагали довідку про відсутність коронавірусу. В 

результаті туристи, що віддавали перевагу зупинятися в готелях, переключилися 

на короткострокову оренду житла. Але навіть в цьому сегменті все одно було 

серйозне падіння попиту. За даними «Авіто Нерухомості», в квітні воно становило 

до 50% до минулорічних показників. 

Багато проблем розвитку туризму в Україні завдає тіньовий бізнес. У період 

пандемії COVID-19, люди почали на власній шкурі зазнавати серйозних 

фінансових проблем та перепон, тим самим йти на відчайдушні заходи, а саме 

ведення бізнесу у тому числі й туристичного без необхідної документації та 

ліцензії, яка дозволяє легально працювати на трудовому ринку. Ліцензія та інші 

потрібні папірці коштують грошей, також податки нікуди не зникли. Щоб не 

витрачати зайві гроші, горе-бізнесмени влаштовують такого роду підпільні 

підприємства, тим самим завдаючи збитків туристичним фірмам які працюють на 

совість. 

Потрібно пам’ятати що процес прогнозування не є досконало точним, завжди 

будуть недоліки та помилки, тому не варто покладати всі надії лише на 

передбачення, а працювати з даним ресурсом як каталізатор у доповненні з іншими 

ресурсами. 

Орієнтація українців на внутрішній туризм у 2020 році – це крок відчаю. 

Адже внутрішній туризм в принципі не може дати того, що дає закордонний. 

Небагато українських готелів можуть забезпечити такий рівень, як в популярних 

туристичних країнах, за помірні гроші. 

Потрібно у першу чергу почати зміни та різноманітні модернізації на 

власному полі роботи, а вже потім вдаватися до використання методик 

прогнозування, так як для того щоб планувати успішне майбутнє з перспективами 

на подальший плідний розвиток, необхідно організувати сприятливу для цього 

атмосферу у теперішньому часі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ КАТАСТРОФ 

 

В останні роки все більша і більша кількість людей починає активно 

цікавитися екстремальними і нетрадиційними видами туризму. Одним з таких 

видів «темного» туризму є туризм катастроф. Туристи все менше бажають 

подорожувати і відпочивати пасивно, в результаті чого виробники туристичного 

продукту пропонують активний відпочинок, який супроводжується багатьма 

атракціями з гострими відчуттями. Мета даної статті полягає в тому, щоб 

позначити відомі туристичні напрямки в катастрофічному туризмі. У зв'язку з цим 

розглядаються найбільш популярні тури, що пропонують відвідати знамениті місця 

катастроф і стихійних лих. Крім цього, дається детальна характеристика кожного з 

представлених турів. У висновку автор спробував розібратися в причинах, за якими 

туристів приваблюють місця трагедій. Під час написання даної статті були 

використані інформаційні портали мережі Інтернет, а також монографії А. 

Шігапова і Дж. Леннона. 

Сьогодні існує велика кількість різних видів туризму. З етичної точки зору, 

однією з найбільш суперечливих проблем є туристичні катастрофи. Туризм при 

катастрофах зосереджений на людях, які люблять подорожувати до стихійних лих 

- землетрусів, штормів, ураганів, хімічних катастроф, дорожньо-транспортних 

пригод та місць, які люди перенесли їх у крайні міста - колишні міста, створені та 

спеціалізуються на вугільних шахтах, урановій руді та ін. корисні копалини І 

сьогодні скрізь є компости, підземні ями, заглиблення та інші штучні форми 

рельєфу. До цих областей також належать міста, які стали величезними звалищами. 

Проте практика багатьох туристичних агентств показує, що туристи, як правило, 

активізуються після стихійних лих. 

Так, сьогодні популярно відвідування Нового Орлеана, на який в серпні 2005 

р обрушився ураган «Катріна». Програма екскурсії розрахована на те, щоб показати 

туристам найбільш постраждалі від стихії райони міста. В цілому автобусний тур 

триває 3 години. У рамках туру туристи зможуть відвідати кам'яні завали на місці 
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маяка, який до приходу «Катріни» простояв біля берега Мексиканської затоки 

більше 200 років, і стадіон «Супердом», який став після урагану притулком для 30 

тисяч місцевих жителів. Крім того, компанія-організатор екскурсії не забула і про 

благодійність. Розробляючи даний тур, керівництво «Gray Line New Orleans 

»пообіцяло, що на допомогу постраждалим від руйнівного урагану планується 

перераховувати по 3 долари з кожного проданого квитка. 

Крім цього, екстремали часто їздять в так звані «токсичні тури »по місцях 

екологічних катастроф, наприклад, в зону відчуження Чорнобильської АЕС. 

Туристичні поїздки до Чорнобиля можуть бути самого різного типу і тривалості, в 

залежності від запитів клієнтів і запланованих подій. У минулому році київська 

туркомпанія «SoloEast» розповіла британській газеті «Daily Mail», що щорічно 

возить в чорнобильську зону відчуження близько 10 тисяч осіб. Перебування там 

туристів обмежена, їсти можна тільки привезені ззовні продукти. 

Найпоширеніша сьогодні - це цілоденна поїздка в заборонену зону з групою 

людей в якості екскурсовода. У зоні заборони польоту протягом 10 годин 

відвідувачі отримуватимуть випромінювання, яке можна порівняти з польотом на 

літаку. Однак із такої поїздки ти нічого не принесеш. Слід зазначити, що завдяки 

короткому перебуванню цей вид подорожі є найбезпечнішим для людського 

організму. Однак, перебуваючи в Чорнобилі, учасники подорожей встигнуть. 

Відвідайте численні визначні пам'ятки міста, дізнайтеся про його унікальну 

культуру, відвідайте найвідоміші місця та поспілкуйтеся з місцевими жителями в 

зоні заборони. 

Крім того, зону відчуження Чорнобильської АЕС відвідує безліч нелегальних 

туристів - сталкерів, що вважають за краще самостійно подорожувати по зараженої 

території. Спочатку найменування «сталкер» носили виключно ті, хто відвідував 

зону відчуження, щоб отримати дозу адреналіну, вивезти звідти якусь річ і продати 

її. пізніше в Прип'ять їхали ризикувати здоров'ям заради душевного заспокоєння, 

розвідки невідомих місць і явищ. Так почали з'являтися так звані «ідейні» сталкери. 

Піку популярності явище «сталкер Чорнобильської зони» знайшло після виходу 

усіма відомої комп'ютерної гри «С.Т.А.Л.К.Е.Р.» 

Геймери не тільки зачитуються хронікою аварії, фантастичними бойовиками, 

написаними за мотивами гри, але і відправляються на Україну, щоб своїми очима 

побачити місця, які вони вже детально вивчили в віртуальному просторі. Книга А. 

Шігапова «Чорнобиль, Прип'ять, далі ніде ...» - ідеальний джерело інформації як 

для тих, хто цікавиться історією аварії і ситуацією навколо ЧАЕС сьогодні, так і 

для тих, хто мріє зануритися в реальний світ сталкерів - побувати в зоні відчуження. 

А. Шігапов неодноразово бував в околицях ЧАЕС, вивчив існуючі маршрути, 

поговорив з тими, хто живе і працює в цих місцях, і вирішив поділитися 

отриманими досвідом і знаннями на сторінках книги. 

Варто також відзначити, що в останні роки особливою популярністю стали 

користуватися тури на японську атомну станцію «Фукусіма-1», де в результаті 

найсильнішого в історії Японії землетрусу і наступного за ним цунамі 11 березня 
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2011 сталася велика радіаційна аварія. І хоча японська влада це не схвалюють, 

туристи в Фукусімі з'являються, і їх стає все більше. Однією з компаній, які 

організовують такі поїздки, є некомерційна організація «Nomado». як розповів 

голова ради директорів компанії Х. Міура, вперше він став гідом для бажаючих по 

своєму рідному місту Мінамісома (в префектурі Фукусіма) в 2012 р З тих пір число 

бажаючих відправитися в подорож по слідах катастрофи неухильно росло: «Я 

почав проводити екскурсії вже через рік після катастрофи на "Фукусімі-1". Тоді 

група людей попросила мене провести для них екскурсію в околицях міста 

Мінамісома округу Одака, де я жив. У жовтні 2012 р я заснував "Nomado" і 

продовжив це справа, розробивши маршрут "Тур в 20 км від Фукусіма-1". До 2014 

р включно я один встиг провести понад 5 тисяч осіб. З 2015 р зі мною почали 

працювати інші гіди і волонтери. До цього моменту ми провели екскурсії більше 

ніж для 10 тисяч чоловік ». Крім цього, існує і безліч приватних гідів, які 

займаються проведенням екскурсій на «Фукусімі». Так, наприклад, приватний гід 

Ю. Хіра зазначає, що його екскурсії відвідують гості з усього світу, в тому числі і 

з України та Білорусії. Провідник по небезпечних місцях розповів, що 

екстремальний тур вибирають різні люди - вчені, студенти, колишні жителі цих 

місць, дослідники і журналісти. Більшість - ті, хто відчуває зв'язок трагедії з 

власним життям. Однак інтерес до аварійної АЕС нестабільний: буває так, що за 

місяць жодного туриста, а в інші часи - до 30 людина. Хіра переконаний, що тури, 

які він проводить, можуть зіграти чималу роль у відновленні префектури. Гід 

стверджує, що ситуація в «Фукусімі» як і раніше гнітюча. Але чим більше 

міжнародного уваги отримає це місце, тим швидше уряд зважиться на більш 

радикальні поліпшення, і місцеві жителі перестануть відчувати себе зруйнованими 

разом з сумно відомої АЕС. 

Однак не всі туристи поїдуть до Японії, щоб відвідати всесвітньо відомі атомні 

електростанції. Багато людей прийшли на край Землі, щоб побачити примарний 

острів Хашим, який розташований недалеко від західного узбережжя Країни 

висхідного сонця. Цікаво, що в Японії прізвисько острова - "Крейсер", оскільки 

його архітектура нагадує морський корабель. До початку ХІХ ст. Цей острів 

прикидається звичайною скелею, вкритою зеленню та морськими птахами, і іноді 

його використовують як тимчасовий притулок рибалки з Нагасакі та сусіднього 

острова Такашима. Острів був заселений в 1810 році, коли на ньому були виявлені 

родовища вугілля. 

Водночас існує думка, що відвідування таких місць навіть корисно: вони 

допомагають нам винести урок з минулого, а також зрозуміти, що ніхто не вічний, 

і часу для здійснення добрих справ залишається не так багато. Іншим ж туристам 

просто цікаво побачити місця, про які вони добре чули, так як іноді люди навіть і 

не замислюються, що та чи інша екскурсія відноситься до цього виду туризму. 
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ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ - МЕЙНСТРІМ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

 

Однією з головних тенденцій сучасного туризму є направленість на 

задоволення різнобічних потреб туристів. Подієвий туризм має древні коріння, але 

його наукове дослідження розпочалось по- рівняно недавно. Основна мета поїздки 

такого виду туризму приурочена до певної події. Унікальні тури, що поєднують в 

собі традиційний відпочинок та участь в найбільш видовищних заходах плане- ти, 

поступово завойовують все більшу популярність, адже туристи отримують не 

тільки незабутні враження, а й здійснюють свої мрії, розширюють світогляд. 

Головна особливість подієвого туризму – орієнтація на широке коло споживачів. 

В Україні event-індустрія бере початок з 90-х років ХХ ст. Історично склалося 

так, що в самостійну сферу event виділився лише за останні двадцять років. Цей 

підйом зумовлений відповідністю потребам людей, які у всі часи хотіли отримати 

нові враження, стати частиною подій, впливати на їх перебіг і отримати радісне 

відчуття причетності до чогось більшого. Треба зазначити, що в Україні подієвий 

туризм розвивається повільно. Тільки з 2002 р. туристичні фірми почали 

пропонувати послуги з організації таких турів. Зростання обсягу в’їзного туризму 

в Україні у зв’язку з різними подіями не є систематичним і пов’язано насамперед з 
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такими заходами як, Євробачення, Євро-2012. Більшість подій в Україні – 

місцевого й регіонального масштабу, що не надто приваблює навіть українських 

туристів і не сприяє розвитку в’їзного туризму. 

Подієвий туризм в Україні поки не набув такої популярності, як у розвинених 

країнах. Досягти рівня повноцінних європейських туристичних центрів 

українським містам заважає цілий перелік проблем: нереставровані будівлі, погані 

дороги, брак паркувальних місць, сміття на вулицях, нерозроблена правова база та 

багато іншого, але країна рухається до покращення умов розвитку туризму. 

При організації "карнавальних" турів слід враховувати цілий ряд вимог 

туристів: 

• місце розташування готелю - поруч з місцем, де проходять карнавальні 

заходи; 

• наявність ресторанів і якісного живлення; 

• архітектура готелю - старовинний стиль; 

• інтер'єр номерів і колірна гамма; 

• кількість обслуговуючого персоналу; 

• наявність магазинів або пунктів прокату карнавальних костюмів. 

Також слід зазначити , що Існує кілька тематичних видів подієвого туризму: 

• громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі та виставки квітів); 

• мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси, кінофестивалі, 

фольклорні обряди, свята і фестивалі); 

• спортивні (спортивні змагання, фестивалі, ралі, перегони і регати); 

• культурно-історичні (театралізовані шоу, національні фестивалі і свята, 

карнавали); 

• економічні і політичні (аукціони, покази мод, ярмарки і виставки, 

автомобільні й авіаційні салони, політичні й економічні форуми); 

• релігійні (релігійні свята, і події). 

 Подієвий туризм сприятиме розвитку усієї туристичній галузі в Україні 

завдяки наступним факторам: 

• Цікавість для молоді (неординарні свята);  

• Розвиток і поширення культурних традицій України; 

• Освітнє значення; 

• Інформаційне значення (поширення позитивного іміджу про Україну); 

• Презентація України для іноземних туристів; 

• Розвиток малого бізнесу; 

• Кооперація органів державної влади з суб’єктами туристичної діяльності.  

На даний момент подієвий туризм є перспективним видом туризму на 

міжнародному рівні, який сприяє залученню споживачів туристичних послуг 

незалежно від сезону. На жаль, цьому виду туризму в Україні не приділяється 

належна увага, і ми не використовує всі потенціальні ресурси для економічного 

розвитку пріоритетних регіонів. Усі заходи позиціонуються лише як культурна, 
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спортивна чи розважальна подія та не асоціюються з базою для івентивного 

туризму. 

 

Список використаних джерел 

1. Олійник В.В., Шикіна О.В Сучасний стан та перспективи розвитку 

подієвого туризму на території України. Глобальні та національні проблеми 

економіки. Вип. 12, 2016. С. 460-463 

2. Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні. Географія та туризм. с. 113-

120 

3. Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-кульутрне явище. 

Щербакова, С. А. Международный туризм. Экономика и география / С.А. 

Щербакова. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 144 c. 

 

 

Юзкевич К. О., здобувач освіти  

ВСП «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ», 

м. Київ, Україна 

 

РОЗВИТОК ВИННОГО ТУРИЗМУ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИДУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Винний туризм може трактуватися як відвідування виноградників, винних 

заводів, винних фестивалів для дегустації та придбання вина. Зарубіжні дослідники 

вважають, що в основі моделі винного туризму лежить інтерес до вина, який 

мотивований привабливою місцевістю та можливістю дегустації. Культурний 

пейзаж виноградної плантації, пам’ятки архітектури, мальовничі села, замки, шато, 

виноробні заводи, особлива атмосфера спілкування з людьми, які закохані у вино, 

феєричні свята і багата палітра смаків під час дегустації – це важливо і для туристів, 

і для виробників вина, які приймають ділові рішення щодо організації винного 

туру. 

Одним із перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг є 

винний туризм – тематичний вид туризму, пов’язаний з ознайомленням з історією, 

технологією виробництва та культурою споживання вин у певному регіоні та їх 

дегустацією безпосередньо у виробника. 

Який отримав досить інтенсивний розвиток та здобув неабияку популярність 

у світі, зокрема в Європі, - відносно новий напрямок туризму для України. Для 

туристичної індустрії вино є суттєвим фактором привабливості туру, мотивом 

спеціальної подорожі, елементом харчування, лікування та розваг. Для провідних 

виноробницьких країн винний туризм є джерелом великих прибутків, оскільки цей 

вид туризму дозволяє не лише ознайомитися з окремими популярними 

дистанаціями, а й відчути національний колорит країни через призму її 
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гастрономічних традицій. Тому, можливість популяризувати таким чином 

українську культуру у світі та стимулювати розвиток багатьох регіонів, зокрема 

через притік коштів до місцевих бюджетів, робить цю тему особливо актуальною 

на сьогодні.  

Найбільш поширеною формою винного туризму є екскурсії на виноробні 

підприємства з дегустацією вин у дегустаційних залах. Тут можна спробувати вина 

та коньяки з гарантією якості та автентичності. Під час екскурсій відвідувачі 

дізнаються багато цікавої інформації про вина регіону, історію виноробства, 

отримують навики правильного споживання вина. Туристам пропонують 

ознайомитися з технологічним процесом виробництва, спуститися в підвали з 

величезними бутами і бочками, познайомитися з таїнством дозрівання вина, 

дізнатися про унікальні традиції та асортимент вин і міцних напоїв конкретного 

господарства.  

Як особливий тематичний напрям культурно-пізнавального туризму варто 

розглядати еногастрономічні тури (система правил щодо правильного підбору вина 

до тієї чи іншої страви, щоб отримати в результаті приємне смакове поєднання). 

Під час такої подорожі туристи знайомляться з культурою споживання вина та його 

поєднанням з іншими гастрономічними продуктами та стравами, найчастіше із 

сиром, м’ясними та рибними делікатесами. 

Провідні туристично-екскурсійні фірми пропонують відвідування 

дегустаційних залів, екскурсії на виноробні підприємства з дегустацією вин, а 

також відвідування винних фестивалів і навіть спеціальні багатоденні програми – 

винні тури з відвідуванням підприємств відомого виноробного регіону. Окремими 

туристичними операторами в Україні за сприяння фахівців-енологів 

розробляються тематичні винні маршрути.  

Інший вид винного туризму – рекреаційно-лікувальний туризм, ґрунтується 

на пропозиції послуг лікувального, лікувально-профілактичного та 

косметологічного призначення, застосуванні вина та винограду в ліку- вальних 

цілях (винотерапія, енотерапія, ампелотерапія) в оздоровчих та лікувальних 

закладах. 

Наступним підвидом винного туризму є ділові винні тури, які мають за мету 

участь у професійних зібраннях, конкурсах, конференціях з енології та 

виноробства, а також у винних аукціонах, які є своєрідним дзеркалом розвитку 

галузі, джерелом інформації, барометром цін, засобом прогнозування 

кон’юнктурних змін, як у туризмі, так і у виноробній галузі. 

Ідеї винного туризму швидко набирають оберти в Україні, у всіх виноробних 

регіонах країни - Закарпатті, Одеській і Херсонській областях .Тут поєднані великі 

підприємства – Одеський коньячний завод «Шустов», Одеський завод 

шампанських вин, Таврія, Нива, Коблево, а також невеликі приватні господарства 

принципово нового устрою – центр культури вина Шабо, Колоніст, Князя 

Трубецького та інші. Закарпаття від більшості розвинених виноробних регіонів 

України відрізняється тим, що тут майже немає потужних заводів. Щорічно тут 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

322 
 

відбуваються винні фестивалі. На території Закарпаття розроблено «Винний 

шлях», що проходить по території Ужгородського, Мукачівського, Берегівського 

та Виноградівського районів. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що на даному етапі сучасний винний туризм 

передбачає досить широкий спектр видів туристичної діяльності: відвідування 

плантацій виноградників, дегустація місцевих сортів винограду; ознайомлення з 

технологією виготовлення різних видів алкогольних напоїв безпосередньо на 

виробництві; відвідування дегустаційних залів та підвалів; ознайомлення з історією 

виноробства, відвідування спеціалізованих музеїв та виставок; відвідування 

ресторанів, що пропонують послуги дегустації вина та майстер-класи від сомельє; 

участь у винних фестивалях та тематичних святах; відвідування та участь у 

спеціалізованих виставках, форумах, конференціях, конкурсах, винних аукціонах 

тощо. Тому в усіх виноробних регіонах зараз намітилися тенденції до посилення та 

активізації подальшого розвитку винного туризму завдяки поширенню рекламної 

продукції місцевих виробників вина, залучаючи у цей процес усі наявні ресурси 

території: відвідування історичних пам’яток та виноробних заводів, розширення 

інфраструктури обслуговування туристів і запровадження спрощеної системи 

надання туристичних віз та організації ярмарок і виставок із продажу вина. 
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КІНОТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

 У сучасному світі індустрія туризму є однією з найбільш швидкозростаючих. 

Цілком передбачувано, що увагу привернули можливості використання 
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кіноіндустрії, а саме впливу фільмів на туристичну мотивацію, здатність впливати 

на бренд території і створювати попит на відвідування маршрутів показаних в кіно. 

У результаті виник новий різновид туризму - кінотуризм, який є специфічною 

туристською моделлю і дозволяє людям побачити процес зйомки фільму або 

відвідати місця, де він був знятий. 

 Кінотуризм це різновид туризму, метою якого є відвідання місцевості, 

пов'язаної з теле- та кіноіндустрією. 

Даний вид дуризму завойовує в світі все більшу популярність. 

Шанувальники кіно і телебачення готові платити чималі гроші і терпіти будь-які 

негаразди, щоб побувати на місцях зйомок своїх улюблених фільмів або серіалів. 

Як вважають експерти із туризму, кожен п'ятий тур до Великобританії, наприклад, 

робиться з метою побачити місця зйомок популярних фільмів, і в першу чергу 

"Гаррі Поттера". Завдяки англійській письменниці сучасна Великобританія 

асоціюється не інакше як з казковою магією, а місто Лондон з Гаррі Поттером. 

Шанувальників книг Джоан Ролінг чекає абатство XIII століття, замок Глостера і 

Королівська школа, в стінах якої і знімалася магічна школа Хогвартс. 

 Не менш популярна і Франція: головний паризький музей Лувр відвідують 

мільйони туристів. Експерти розцінили зростання числа відвідувачів як результат 

популярності кінофільму "Код да Вінчі". Численні скандали, пов'язані з романом 

Дена Брауна, а потім і його екранізація, спонукали багатьох мандрівників приїхати 

в Париж, щоб на власні очі побачити скляну піраміду Дувру і знамениту 

картину Леопард о да Вінчі. Тенденція розвивається настільки стрімко, що 

туроператори на повному серйозі вважають фільми "віртуальними рекламними 

брошурами"  

 Нью-Йорк - це місто, як ніяке інше, знамените кінематографічними 

пам'ятками. Його вулицями проносилися всілякі чудовиська, наприклад, такі як 

Годзілла або інопланетяни з "Дня незалежності". На хмарочос Емпайр Стейт 

Білдінг дерся Кінг-Конг, а на добру половину всіх хмарочосів - Людина-Павук. На 

перетині Лексінгтон і 52-ї вулиці знаходиться та сама решітка на проїжджій 

частині, гаряче повітря з якої здіймало спідницю Мери лін Монро. Прогулюючись 

алеями Центрального парку, ви можете пригадати кадри з фільмів "Осінь у Нью-

Йорку" та "Грін-кард". Гіди з будь-якої туристичної контори із задоволенням 

покажуть вам естраду Центрального парку, знайому по фільму "Сніданок у 

Тіффані", або пожежну станцію "Мисливців за привидами". Втім, щоб згадати всі 

фільми, зняті в Нью-Йорку, не вистачить і цілого дня. 

 Нова Зеландія - ця країна переживає справжній туристичний бум і все завдяки 

гучному "Володарю кілець", саме тут в містечку Матамата було побудовано з 

дерева і гіпсу місто Хоббітів. Тепер національний парк Тонгаріро більше відомий 

як похмура країна Мордор. Місцеві туристичні агентства організують тури 

чарівним лісом Ізенгард (національний парк Маунт Еспайрінг), по 

річці Форд Бруйн, якою сплавлялися члени Братства Кільця, або лісом Рівенделл 

(регіональний парк Каітоке). Всього ж більше 150 місць можуть похвалитися тими 
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чи іншими кадрами, що потрапили в знаменитий фільм. А ще тут знімалося 

"Піаніно", "Верхи на киті", "Колись вони були воїнами". 

 Туніс - тут поблизу містечка Тозер, 20 км вглиб пустелі Сахари, знаходиться 

справжня Мекка для фанатів "Зоряних війн" - рідного села Люка Скайуокера. 

Потрапивши туди, будь-хто буде відчувати себе так, ніби щойно приземлився на 

Татуїн. Ще далі на південь, через соляні рівнини знаходиться маленьке пустельне 

село Мат мата, якого немає на карті, але 700 будинків кам'яного століття якого теж 

увійшли до фільму. Крім "Зоряних війн", у Тунісі зняті "Англійський пацієнт", 

"Життя Брайана" та "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". 

 Щоб потрапити до Стародавньої Греції або в Стародавній Рим, просто 

відвідайте Мальту. Адже саме в тутешніх мальовничих руїнах палаців і храмів, а 

не в справжніх Греції та Італії знімалися "Гладіатор", "Троя", "Олександр", а ще 

"Граф Монте-Крісто" і "Папай-моряк".Іноді навала кінотуристів в якусь місцевість 

така велика, що починає загрожувати місцевій екології. Так сталося, наприклад, з 

лагуною Майя тайського острова Пхі Пхі. Фанати фільму "Пляж" з Леонардо ді 

Капріо в головній ролі такі численні, що влада подумовує про те, щоб обмежити 

доступ туристів, які порушують екологію лагуни. 

Приголомшлива архітектура, низькі ціни та податки стали причиною того, 

що канадське Торонто чудово замінює американським кінематографістам їх рідні 

США. Саме в цьому канадському місті знімалися такі "американські" фільми, як 

"Поліцейська академія", "Вердикт", "Екзотика".Студія Баррандов і класична 

європейська архітектура зробили Прагу "Європейським Голлівудом". Саме на цих 

похмуро-сірих вулицях відбувалася дія фільмів "Амадей", "Місія нездійснима", 

"Ідентифікація Борна". 

На Близькому Сході також знімалася величезна кількість історичних та 

пригодницьких стрічок. В Йорданії старовинне місто Петра послугувало чудовими 

декораціями для "Індіани Джонса", "Останнього хрестоносця" та фільму "Мумія 

повертається". Деякі сцени фільму "Малкольм X" були зняті в місті Мекка в 

Саудівській Аравії.В даний час географія кінотуризму велика.  

Для України кінотуризм - це ще нове явище, яке не набуло широкого 

розвитку і, насамперед, через відсутність розвитку самої кіноіндустрії. Хоча за 

останні 7-10 років спостерігаються значні зрушення у вітчизняному 

кіновиробництві. У 2016 році держава дала гроші на 35 нових українських фільмів. 

В 2017 році зняли 27 фільмів, які отримали фінансування з держбюджету. В 2018 

році Україна випустила не менше.  Окремо було виділено 500 мільйонів гривень на 

виробництво фільмів патріотичного спрямування, якими розпоряджалося 

Міністерство культури . У бюджеті на 2020 рік на розвиток кіно було закладено 

вже 1,3 млрд. грн. На жаль, відсоток кінотуристів в Україні поки що незначний. 

Адже значна частина об'єктів кінотуризму в Україні, взагалі не перебуває в полі 

зору мандрівника через занедбаність, аварійний стан, відсутність інформації про 

місце розташування, незручне транспортне сполучення тощо. Тому для актуалізації 

кіноподорожей в Україні, важливим постає питання про комплексність заходів 



Міжнародна науково-практична конференція 

«ІНДУСТРІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

_____________________________________________________________________  
 

325 
 

щодо виокремлення кінотуризму окремим напрямом спеціалізованих видів 

туризму, приведення у відповідність до стандартів якості і безпеки його об'єктів, 

активна реклама в середині країни та поза її межами.На даний момент ще немає 

великих туристичних агентів відомих на весь світ і що спеціалізуються тільки на 

кінотуризмі . 

Таким чином кіноіндустрія ще не розвинулася в повній мірі але вже зараз 

можна сміливо говорити,що вона користується популярністю, а ця популярність 

зростає з кожним виходом нової прем'єри кінематографа. Країни які вже охопила 

хвиля кінотуризм повідомляють ,що інтерес туристів зростає на кілька відсотків 

після проведення зйомок в тій чи іншій локації а прибуток від нових потоків 

туристів значно поповнює бюджет країни. 
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SPACE TOURISM: FUTURE PROSPECTS 

 

The 21st century is an era of great opportunities, timeless research and the transition 

to new innovative technologies that allow humanity to learn more about the environment 

than it has in the past. 

  Could we have imagined in advance that the amount of inaccessible history from 

our childhood could be determined in reality?  That space tourism will become not only 

a fiction from a fantasy film?  The impressive thing is that soon flying into space will be 

as easy as traveling by plane on Earth. 

  So, the goal of work is a study and analysis of the features of this type of 

innovation, such as space tourism. 

  Currently, space tourism is in its infancy, thanks to the only point where you can 

travel through the International Space Station and serves their companies "Roscosmos" 

and "Space Adventures".  Currently, the cost of such a space tour is 30-40 million 

dollars.  In addition, a new service was invited - the release of space tourism into outer 

space at a cost of $ 15 million [1]. 
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  In total, only seven tourists made the space trip, probably because not everyone 

can afford to spend such a significant amount of money. 

  However, in the future it is planned to reduce the price due to attracted 

investments and popularization among the population.  The European Union has already 

started allocating 12 billion euros for investments in the development of large space 

projects.  Saudi Arabia has also joined the development of this type of unusual tourism, 

investing one million US dollars, which is building facilities for the development of space 

flights, launching satellites and space entertainment.  The investment will affect three 

companies: Virgin Galactic, The Spaceship Company and Virgin Orbit.  In addition, a 

promising contribution of another $ 480 million is being considered. 

According to the Saudi authorities, such a partnership aims to involve the kingdom 

in comprehensive economic development on a scientific basis [2]. 

 Organizations such as the Canadian Space Island Group are also involved in the 

development of space tourism - it sees the prospect of creating a space hotel, and the 

world-famous company Hilton has seriously begun developing possible investment 

projects for orbital housing. 

 Ukraine is also positive about the development of this type of innovation, 

especially in the framework of promotion among the population.  In 2011, the Space 

Ukraine project was launched, the main task of which is to update the problem of space 

exploration, starting with the formation of a space worldview among schoolchildren, 

which should increase the demand for space tourism in the future.  It is also important 

that our country joins important partnership projects with many countries around the 

world on the manufacture and use of space technology, manufactures rocket launchers 

for launching satellites. 

 Despite the fact that space tourism is undoubtedly a breakthrough in the innovative 

field of space exploration, it poses serious threats, one of which is the impact on the 

Earth's ecology. 

 In 2010, the scientific publication Geophysical Research Letters, with the help of 

NASA investments, studied the impact of space tourism development on the 

environment.  The results shocked all scientists: suborbital launches of only 1,000 hybrid 

missiles from one location will lead to an increase in air temperature at the Earth's poles, 

cooling at the equator and loss of up to 6% of the ozone layer.  Unfortunately, this is not 

the only problem.  In addition to the environmental consequences, space tourists expose 

themselves to another danger - the possibility of not reaching the final 

destination.  Despite the rapid development of space technology, modern spacecraft are 

very dangerous for the crew.  Given the huge number of different devices on board, the 

chances of failure are quite high, despite all the efforts of engineers [3]. 

So, as we see, the chronology of the development of space tourism points to an 

obvious fact: this topic is relevant to society and is beginning to become widespread.  The 

emergence of new types of services on the market is due to many factors and the 

development of scientific and technological progress, which provides new opportunities 

in the organization of tourist travel.  The very fact of private companies' interest in the 
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development of space tourism and financing of investment projects indicates the 

beginning of the development of space travel.  Although the technical base is still 

insufficient and it harms the environment, progress will not stop.  Travel service 

companies should attract investment for further development in this area. 
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