
Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

1 
 

 

ВСП «КИЇВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»  

 

Відділення сфери обслуговування  
 

 
 

 

Збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції 

 
 

25 травня 2022 року  

м. Київ  
 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

2 
 

 

 
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: 

Збірник матеріалів Міжнародної  

науково-практичної конференції,  

м. Київ, 25 травня 2022 року –  

К.: ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 2022 - 311 с.  

 

Організаційний комітет конференції:  

Голова оргкомітету: Олійник Олег Вікторович – доктор юридичних наук, 

професор, директор ВСП «Київський торговельно-економічного фаховий коледж 

ДТЕУ».  

Члени оргкомітету:  

Осадча Тетяна Анатоліївна – завідувач відділення сфери обслуговування 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ»;  

Зайцева Галина Миколаївна – завідувач навчально-виробничої практики 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ»;  

Сорвіна Юлія Миколаївна – голова циклової комісії туризму та готельно-

ресторанної справи ВСП «КТЕФК ДТЕУ»;  

Скрипник Анастасія Ігорівна – викладач ресторанного обслуговування ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ»;  

Настенко Олена Дмитрівна – викладач готельного обслуговування ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ».  

 

 

 

У збірнику вміщено тези доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ», у яких розглянуті та 

узагальнені актуальних наукові проблеми розвитку сфери обслуговування у 

національній та глобальній економіці, проведена систематизація вітчизняного та 

зарубіжного досвіду тенденцій сучасного стану функціонування галузей індустрії 

гостинності та індустрії туризму, співпраці закладів фахової передвищой освіти з 

стейкхолдерами, узагальненні результати наукових досліджень і розроблені 

практичні рекомендації щодо впровадження інноваційних напрямів розвитку 

сфери обслуговування, індустрії туризму і гостинності.  

 
 ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 2022 Міжнародна науково-практична 

конференція «Сфера обслуговування: виклики сьогодення та 

перспективи відновлення в Україні» 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

3 
 

ЗМІСТ 
 

 

 

Олійник О. В. ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

12 

Орлова С. С. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ 

НА РИНКУ ПРАЦІ 

17 

Kassir M. 

Gwenola Giraudon 

CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATION 

DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN FRANCE 

20 

Гладкий О. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ ПІД ЧАС 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

24 

Сухова Г. Л. НАПРЯМКИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

27 

Гирич В. В. СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ГОСТИННОСТІ 

30 

Бериславська О. М. ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА 

ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 

ПРАВОВОЇ РОБОТИ 

34 

Ардашова Я. І. ПСИХОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВОЛОНТЕРСТВА ЯК СПЕЦИФІЧНОГО 

НАПРЯМУ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

36 

Лелюх Л. М. ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ 

38 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

4 
 

Овдієнко І. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

 

41 

Некращук В. Я. 

Плахотнюк І. М. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА ОСНОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

44 

Орлов Г. М. 

Сосновська Л. Б. 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ 

ВІЙНИ 

46 

Осадча Т. А. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА 

РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

49 

Кирилюк С. А. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 

СФЕРИ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ 

52 

Тинченко В. Р. 

Ярошенко М. Ю. 

STATE SUPPORT OF BUSINESS IN UKRAINE 

DURING THE WARTIME 

55 

Христич М. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМКИ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ В СФЕРІ 

ГОСТИННОСТІ 

57 

Скрипник А. І. ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ФАКТОРІВ НА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В 

СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

59 

Грись К. І. 

Коновалова О. В. 

РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТУ ПРАЦІВНИКА У 

СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

61 

Хорошенко С. В. 

Гирич В. В. 

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

64 

Лаптєва Л. О. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

КРАФТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

67 

Євтушок О. О. 

Лелюх Л. М. 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТОПМЕНЕДЖЕРА 

СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

70 

Рогозовець Д. М. 

Гирич  В. В. 

ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

73 

Кривопишна О. О. 

Ткаченко А. Ю. 

Коновалова О. В. 

АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ 

ЯВИЩЕ СЕРЕД МОЛОДІ СТУДЕНТСЬКОГО 

ВІКУ 

75 

 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

5 
 

 

Дупляк Т. П. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

В ТУРИЗМІ 

79 

Альошина Інна ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

81 

Повшедна Ірина СПЕЦИФІКА ТУРИЗМУ КРАЇН СХОДУ. 

МІЖНАРОДНИЙ ЕТИКЕТ 

84 

Тарасенко О. С. 

Гура О. Л. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ 

88 

Кириленко Ю. О. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ СТАН ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ 

91 

Молчанова А. С. 

Фадєєва Т. Ю. 

ГАСТРОТУРИЗМ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

В МІСТІ ВІННИЦЯ 

93 

Зайцева Г. М. ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 95 

Iryna Halenko HOW THE WAR IN UKRAINE AFFECTS THE 

TOURISM INDUSTRY? 

98 

Черкасова О. С. 

Гура О. Л. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: 

НАПРЯМКИ ТА ПОШИРЕННЯ 

100 

Войчишина Л. А. 

Фадєєва Т. Ю. 

НОВІ НАПРЯМИ ТУРИЗМУ В ПОСТ-COVID-

19 ПЕРІОД 

102 

Герасимчук К. С. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО 

ТА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ПІД ЧАС 

ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

105 

Фроленкова Т. Е. 

Сорвіна Ю. М. 

ВІЙНА І ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ: 

ОСОБЛИВОСТІ, НАПРЯМКИ, ПРОБЛЕМИ 

107 

Чухманенко К. С. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

УКРАЇНИ 

109 

Фадєєва Т. Ю. РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

НА ВІННИЧЧИНІ 

112 

Смірнова Н. Ф. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХІДНОЇ МОДЕЛІ 

ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМА 

В УКРАЇНІ 

114 

   



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

6 
 

 

Білявська С. О. 

Сорвіна Ю. М. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 

117 

Молчанова А. С. 

Фадєєва Т. Ю. 

ГАСТРОТУРИЗМ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ВІННИЦЯ 

119 

Хлопецька А. С. ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ  В  УКРАЇНІ 

ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ 

121 

Бурзак  В. О. 

Лелюх Л. М. 

ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЛЬВІВСЬКОГО 

РЕГІОНУ 

124 

Осінчук О. 

Сорвіна Ю. М. 

ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У 

ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

126 

Суперсон С. О. 

Фадєєва Т. Ю. 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

130 

Таран А. С. МУЗЕЙ «ПИРОГОВО» ЯК ТУРИСТИЧНА 

ЛОКАЦІЯ ДЛЯ ТУРИЗМУ ПІД ЧАС 

ВОЄННОГО СТАНУ 

132 

Цимбалюк В. С. 

Антонюк О. О. 

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ ВІННИЧЧИНИ В 

УМОВАХ ВІЙНИ 

135 

Бесараб О. В. ЛЕКСИКА У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІІ 

137 

Мачинська С. М. СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 

139 

Бондарчук А. Ф. 

Панченко В. С. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА 

ЖИТОМИРЩИНІ: ІЗ ДОСВІДУ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

143 

Макаренко О. С. ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У 

ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

145 

Каплун Д. О. 

Панченко В. С. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

147 

Медушевська С. Д. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

151 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

7 
 

Осадча Т. А. ЄВРОБАЧЕННЯ 2023 - ШАНС НА 

ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

154 

Корягіна А. О. 

Панченко В. С. 

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ 

СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ 

156 

Мельник І. 

Піонтківська С. Л. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

159 

Сорвіна Ю. М. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДПОЧИНКУ УКРАЇНЦІВ 

В УМОВАХ ВІЙНИ 

162 

Нестеренко Н. Ю. ТУРИЗМ СЬОГОДЕННЯ: СТАН ТА 

ПІСЛЯВОЄННИЙ РОЗВИТОК 

165 

Поліщук С. А. 

Кондратенко Л. М. 

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

168 

Старунська Ю. А. ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ, ЯК 

НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ У РОБОТІ 

СПЕЦІАЛІСТА СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

171 

Панченко В. С. ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ 

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА У 

СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

173 

Ромащенко А. В. 

Охріменко А. Г.  

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ ТА У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 

176 

Слеб А. Я. 

Мачинська С. М. 

ТУРИЗМ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 

179 

Остапчук О. С. 

Сорвіна Ю. М. 

ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ НА МАЙБУТНЮ ГАЛУЗЬ 

ТУРИЗМУ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА 

НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ 

180 

Петрик А. С. 

Мачинська С. М. 

ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 

183 

Плахотня Г. А. ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 185 

Стеценко М. О. 

Панченко В. С. 

ТУРИЗМ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

187 

Семенова О. А. 

Скрипник А. І. 

ТУРИСТИЧНА СФЕРА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, 

НАПРЯМКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

190 

Семеняка Ю. В. 

Сорвіна Ю. М.  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

192 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

8 
 

Молодід  А. С. 

Плиско К. П. 

ПОВСТАТИ З РУЇН. НОВА СТОРІНКА 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

194 

Смирнова А. 

Скрипник А.І. 

НАПРЯМКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

196 

Юзкевич К. О. НАЛАГОДЖЕННЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ 

ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ І НОВІ 

МОЖЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ ГЕМБЛІНГУ 

198 

Шуліка А. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

200 

Масюк К. В. ТУРИЗМ 2019-2022 РОКІВ. ПЕРСТПЕКТИВИ 

ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В 

МАЙБУТНЬОМУ 

204 

Шастун О. В. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ В 

КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

207 

 

 

Цоколов Д. В. 

Лелюх Л. М. 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ВІЙНИ 

210 

Кублінська І. А. CUSTOMER EXPERIENCE – ЯК СУЧАСНА 

ТЕНДЕНЦІЯ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ 

КОМПЛЕКСАХ 

212 

Блажиєвська Н. М. 

Лех-Ємець А. В. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

215 

Кулик М. В. ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕВЕНЮ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

217 

Янюк О. В. РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

220 

Матвієнко Л. А. ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛІНІНГ В ГОТЕЛЯХ 223 

Заверуха Н. М. РЕСТОРАННА ІНДУСТРІЯ І ДОВКІЛЛЯ: 

ЯК ЗМЕНШИТИ ВУГЛЕЦЕВИЙ СЛІД 

226 

Вашній К. С. 

Ярошенко М. Ю. 

ORIENTATION OF UKRAINIAN CATERING 

ESTABLISHMENTS TOWARDS 

INTERNATIONAL AUDIENCE 

229 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

9 
 

Кучерян Т. І. АДАПТАЦІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ДО 

УМОВ ПАНДЕМІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ 

232 

Кондратюк С. А. ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ГОСТИНОСТІ 

234 

Зелена О. О. ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 237 

Терехова В. І. 

Гончар Ю. М. 

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ 

ПОРТРЕТУ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ 

ГОСТИННОСТІ 

239 

Аnastasiia Denysiuk 

Kondratyuk S. 

INNOVATIONS IN THE SERVICE OF THE 

RESTAURANT THAT MAKES YOUR LIFE 

EASIER 

241 

Ярошенко М. Ю. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У 

НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

244 

Мікушова Д. С. 

Заверуха Н. М. 

РЕСТОРАНИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

246 

Бабік Н. С. 

Охріменко А. Г. 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

ЯК УМОВА РОЗВИТКУ  ПОСТВОЄННОГО 

РОЗВИТКУ 

249 

Ясько А .К. 

Ярошенко М. Ю. 

RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE 

DURING THE WAR: STATE AND PROSPECTS 

251 

Мирончук С. П. 

Безверха Я. Ю. 

РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ 

ГОСТИННОСТІ 

253 

Букань Р. С. 

Панченко В. С. 

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ ТА 

СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ: ДО 

ІСТОРІЇ ПИТАННЯ 

256 

Шавурська О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

259 

Грись К. І. АВТОМАТИЗАЦІЯ  РЕСТОРАНУ ТА ЇЇ 

ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

262 

Койда К. М. ГОТЕЛІ МАЙБУТНЬОГО 265 

Мельник І. В. AR (ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ) – МОДНИЙ 

ТРЕНД РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

268 

Зав’ялова К. А. 

Заверуха Н. М. 

ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ ШВИДКОГО 

ХАРЧУВАННЯ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

271 

Кобець А. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

273 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

10 
 

Носанчук О. В. 

Мельник І. В. 

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗАМОВЛЕНЬ 

ЯК СУЧАСНА ВИМОГА ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ 

РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

275 

Марцин У. І. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

277 

Охріменко Т. В. 

Скрипник А. І. 

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ГОТЕЛІВ 

УКРАЇНИ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 

280 

Літнарович В. О. 

Охріменко А. Г. 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ГОСТИННОСТІ 

282 

Рябошапко А. Б. 

Безрученко О. М. 

БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

284 

Старунський М. О. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ 

У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

287 

Хорошенко С. В. 

Рибчук Л. А. 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГАСТРОКУЛЬТУРИ 

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

290 

Стрілецька О. В. 

Скрипник А.І. 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ В 

СВІТІ 

293 

Грись К. І. 

Настенко О. Д. 

СУЧАСНІ IT-ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОТЕЛЮ - СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ 

ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 

ГОТЕЛЕМ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО 

ДІЯЛЬНОСТІ 

294 

Шатило М. М. 

Панченко В. С. 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

297 

Юшкіна С. 

Скрипник А. І. 

ЯК ПРАЦЮЄ УКРАЇНСЬКИЙ 

РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС У КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ 

301 

Іонакіді А. 

Скрипник А. І. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЧИННИК СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

302 

Чудік М. І. СФЕРА ГОСТИННОСТІ ТА 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ВЕКТОРИ 

РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ 

 

306 

 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

11 
 

 

 

 
 

 

 
  



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

12 
 

Олійник О. В., доктор юридичних наук,  

професор, 

директор ВСП «Київський торговельно- 

економічний фаховий коледж ДТЕУ» 

м. Київ, Україна 

 

ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

На Україну звернено увагу всього світу. 

Сфера обслуговування, готельно-ресторанна справа, туризм – рушійна сила 

розвитку економіки будь-якої країни. 

Сьогодні перед практиками, науковцями постає актуальне питання 

проаналізувати виклики сьогодення в цій сфері та окреслити реальні перспективи 

відновлення в Україні. 

Загальносвітовою тенденцією є перехід на постіндустріальний економічний 

розвиток та глобалізаціі, але у зв’язку з війною постає питання відновлення сфери 

обслуговування, а також його нормативно-правового забезпечення у післявоєнний 

період.  

В сучасних умовах економіка регіонів гостро відчуває потребу в новій 

концепції розвитку сфери обслуговування, яка б відповідала б новим реаліям, 

процесам глобалізації, європейській інтеграції. Формування такої концепції 

можливе лише за умов повного врахування тенденцій розвитку регіонального та 

світового ринку. Тобто необхідно розробити організаційні, економічні та 

технологічні заходи для підвищення конкурентноспроможності сфери  

обслуговування, що сприятиме зростанню зайнятості та збалансованості 

економічної структури. Адже підприємства, робочі місця створюються нерідко у 

менш розвинутих регіонах. Необхідно визначити головні напрями державної 

політики у сфері обслуговування. 

Як свідчить світовий досвід, проекти щодо розвитку індустрії сфери 

обслуговування включають будівництво та модернізацію аеропортів, доріг, 

вокзалів, реставрацію культурних пам’ятників, створення музеїв та інформаційних 

центрів на природних об’єктах, проведення світових спортивних тощо заходів, 

тобто сприяють загальногосподарському та соціально-культурному розвитку 

країни. Разом з цим забезпечується стійке зростання доходів загальнодержавних, 

регіональних і місцевих бюджетів (податки на розміщення об’єктів громадського 

харчування, аеропортові збори, вхідна плата  за відвідування культурних, 

спортивних і природних об’єктів, інші фіскальні надходження). 

Для поліпшення ситуації у цій сфері необхідно забезпечити умови для 

залучення у цю сферу інвестицій, у першу чергу іноземних, сформувати чітку 

систему пріоритетів у кожному регіоні, стимулювати розвиток наукового і 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

13 
 

бізнесового туризму, що в свою чергу, передбачає будівництво та відновлення 

конгрес-готелів, системи виставкових центрів. Для розвитку розважального 

туризму мають активно розвиватися тематичні парки, атракціони, аквапарки, 

етнопарки тощо. Водночас має бути забезпечено використання сучасних 

технологій в обслуговуванні населення. 

Вивчення і осмислення досвіду ЄС, розвинених західноєвропейських країн 

має важливе значення для формування і забезпечення сталого функціонування 

економіки та отже сфери обслуговування на шляху відновлення України. 

Звертається увага на необхідність врахування рівня розвитку цих країн, терміни 

діяльності щодо формування сучасної системи сфери обслуговування та її 

змістовну сутність, а також особливості національних підходів стосовно вирішення 

проблем у цій важливішій сфері. 

Динамічна цифровізація ринкових відносин під впливом глобалізаційних 

тенденцій в сучасному економічному середовищі зумовила виникнення нових 

передумов ефективного трансконтинентального і міжрегіонального 

співробітництва, що передбачає створення розгалуженої мережі партнерських 

взаємовідносин. Готельно-ресторанний бізнес як складова туристичної індустрії 

відіграє ґрунтовне інституціональне значення для розвитку соціально-економічних 

та культурно-просвітницьких зв’язків на макро- і мікрорівнях. Цю складну місію 

можна  

віднести до сфери відповідальності державних структур, адже вони у процесі 

своєї діяльності покликані забезпечувати економічне процвітання та добробут 

населення держави через захист особистих і професійних інтересів громадян, 

гостей міст і населених пунктів.  

Тобто це питання значною мірою залежить від ступеня дії та розвиненості 

державної політики розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.  

Саме тому актуальною є проблема комплексного аналізу нормативно-

правового регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу, що сприятиме забезпеченню фінансової стійкості сфери 

гостинності в довгостроковій перспективі. 

Сучасна сфера обслуговування у розвинених країнах Західної Європи 

базується на стабільній економіці, тобто економічних можливостях, необхідному 

фінансуванні наукових розробок, високому рівні життя, розвиненої правової бази, 

сформованої інфраструктури та свідомості населення тощо.  

Кожний рік у цих країнах зростає бюджетне фінансування сфери , що 

досліджується.  Значна конкуренція організаторів сфери обслуговування сприяє їх 

прагненню слідувати кращим міжнародним стандартам, постійній модернізації 

змісту фахової підготовки, а також співпраці у сфері освіти з закладами партнерами 

зі всього світу, що як наслідок інтенсифікує студентську мобільність і академічну 

активність. 
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З цією метою доцільно провести дослідження відмінностей розроблення 

напрямів розвитку туристичного, готельно-ресторанного бізнесу у передових 

країнах, впровадження засобів підтримки розвитку бізнесу у цій сфері в 

різноманітних економічних системах відомих на міжнародному ринку якістю і 

кількістю надання послуг, динаміки розвитку інновацій і науково-технічного 

прогресу, трансформацій попиту та пропозиції на міжнародному ринку, 

глобальних процесів і розроблення напрямів розвитку туристичного, готельно-

ресторанного бізнесу, а саме: 

Засоби підтримки розвитку туристичного готельного бізнесу. 

Глобальні процеси і тенденції розвитку економіки, інновації та науково-

технічний прогрес, трансформації попиту та пропозиції на міжнародному 

готельному ринку. 

Переваги і недоліки, перспективи і проблеми розвитку туристичного та 

готельного бізнесу. 

Чинники, що мають позитивний вплив на управління міжнародним 

туристичним та готельним бізнесом. 

Чинники, що мають негативний вплив на управління міжнародним 

туристичним та готельним бізнесом. 

Міжнародний досвід управління розвитком туристичного та готельного 

бізнесу. 

Вибір оптимального варіанту з міжнародного досвіду управління 

туристичним та готельним бізнесом. 

Адаптування до національного середовища. 

Аналіз, оцінка стану управління розвитком туристичного та готельного 

бізнесу в Україні. 

Встановлення сильних і слабких сторін щодо ведення туристичного та 

готельного бізнесу в Україні. 

Дослідження потенціалу розвитку туристичного та готельного бізнесу в 

національних умовах. 

Формування кінцевого рішення щодо майбутнього розвитку туристичного та 

готельного бізнесу в Україні тенденції розвитку економіки країн. Таке аналізування 

надасть можливість встановити чинники, що мають позитивний та негативний 

вплив на управління міжнародним туристичним готельним бізнесом у зарубіжних 

країнах. 

Розвиток сфери обслуговування як складової національної економіки, 

стимулює зайнятість населення, сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

країни та її регіонів. Від її стану значною мірою залежить розвиток суміжних 

галузей: транспорту, торгівлі, зв’язку, будівництва, освіти, виробництва споживчих 

товарів та інших. Отже, розвиток сфери обслуговування як важливий показник 

якості життя та рівня людського розвитку має важливе економічне та соціальне 

значення у суспільстві. 
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Особлива увага в країнах Європейського Союзу приділяється підтримці 

розвитку сталого розвитку туризму та рекреації на місцевому рівні – охороні 

природноресурсної та культурної спадщини, зниженню тиску антропогенного 

навантаження від туристично-рекреаційної діяльності на довкілля, за допомогою 

просвітницької діяльності, залучення представників місцевої влади, екологічних 

організацій, представників туристично-рекреаційної індустрії, бізнес-структур. 

Імпульсом для гармонізації законодавства з регулювання туризму в країнах 

Європейського Союзу послужила прийнята у 1990 р. Директива Ради 

Європейських Співтовариств № 90/314/ЄС «Про комплексний туризм, 

комплексний відпочинок і комплексні тури», на основі якої були розроблені 

обов’язкові вимоги до туристичних продуктів, змісту інформації, що має 

надаватися туристам, визначені поняття «пакетний тур», «організатор», 

«продавець» та ін. Були встановлені загальні вимоги до фінансового забезпечення 

туристських організацій, що стали основою для створення ефективно діючої 

системи фінансового захисту прав і законних інтересів туристів. У подальшому 

політика Європейського Союзу з розвитку туризму зазнала чимало доповнень і 

пояснень у низці нормативних актів, найважливішими з яких є: Шенгенські угоди 

Європейського союзу про скасування паспортного та митного контролю; Комюніке 

Європейської комісії «Порядок денний з питань сталого та 

конкурентоспроможного європейського туризму» та інші документи. 

У документах, що публікувалися керівними органами Європейського Союзу, 

неодноразово вказувалося, що мета політики в сфері туризму –підтримувати 

Європу як найпопулярніший туристичний регіон світу, сприяючи 

конкурентоспроможності, диверсифікації та якості послуг, інноваціям та сталому 

розвитку, особливо стосовно малих та середніх підприємств, підсилювати 

взаємозв’язок туризму з іншими пріоритетними сферами соціального, 

економічного і культурного розвитку. Стратегія розвитку туристичної індустрії 

Європейського Союзу спрямована на отримання як економічних, так і соціальних 

результатів: підвищення рівня та якості життя населення, захист природного 

середовища, зменшення негативного впливу на нього, попередження його 

погіршення і деградації, збереження культурно-історичної спадщини – тобто на те, 

що входить в поняття сталого туризму. 

Комісія Європейського Союзу з питань сталого розвитку туризму розробила 

Стратегію сталого та конкурентного європейського туризму, яка була затверджена 

Європейською Комісією. У цьому документі головною метою сталого розвитку 

туристичної індустрії проголошено підвищення конкурентоспроможності туризму 

шляхом забезпечення сталості та доступності, визначено пріоритетні напрямки 

діяльності. 

 Отже, України слід якнайшвидше привести нормативно-правові документи 

до вимог Європейського Союзу. 
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Шляхи відновлення підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

в умовах європейської інтеграції: 

1. Перш за все, це опанування іноземних мов на достатньо високому 

рівні (в коледжі словацька, болгарська мови, англійська тощо). 

2. Співпраця із стейголдерами (провідними готелями, ресторанами, 

провідними туристичними компаніями як в Україні, так і з-за кордону, 

державними адміністраціями). 

3. Активніша співпраця з базовим закладом вищої освіти ДТЕУ. 

4. Проведення тренінгів, майстер-класів тощо в наших лабораторіях: 

готельного, ресторанного обслуговування та презентація лабораторії 

туристичного обслуговування. 

5. Проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих 

столів із залученням провідних практиків, теоретиків, студентства. 

6. Розроблення туристичних турів. 

7. Урахування думок стейголдерів при розробці навчальних планів при 

отриманні першого робочого місця. 

8. Заснування наукових шкіл. 

9. Стратегія розвитку коледжу. 

10. Проходження практики та стажування за кордоном із щорічним 

розширенням мережі стажування. 

11. Визначальною перевагою є дуальна система підготовки майбутніх 

фахівців, що передбачає паралельне навчання в закладі освіти та на 

підприємстві. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ 

  

Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість 

життя її населення залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із 

провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні 

виступає Європейський Союз, інтеграція до якого вже є питанням недовгого 

часового проміжку. 

На шляху вступу України до глобалізованого економічного простору дедалі 

важливішим стає процес підготовки висококваліфікованих фахівців. Очевидним є 

факт, що модернізація економіки України неможлива без підготовки молодих 

кадрів з відповідним рівнем кваліфікації, оскільки саме вони здатні гнучко 

реагувати на нововведення, генерувати принципово нові ідеї, впроваджувати 

новітні технології, обслуговувати технологічно оновлене устаткування, адаптоване 

до сучасних вимог інноваційного суспільства. У зв’язку з цим пріоритетного 

значення для України набувають наукові дослідження, присвячені питанню 

формування дієвих механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності молоді 

на ринку праці, зокрема шляхом поліпшення якості підготовки молодих 

спеціалістів, забезпечення збалансованості розвитку ринку освітніх послуг та 

ринку праці, удосконалення умов найму та праці молодих людей, підвищення 

мотивації праці молоді. Існує необхідність комплексного вивчення 

конкурентоспроможності однієї з найбільш вразливих на ринку праці соціально-

демографічних груп – молоді, шляхів її забезпечення та напрямів підвищення 

Наявність конкуренції на ринку праці є необхідним чинником формування та 

розвитку цивілізованого ринку праці в Україні. Вона існує як з боку попиту на 

працю, так і з боку пропозиції. З боку попиту конкуренція виникає між державними 

(приватними) роботодавцями за висококваліфікованих працівників, а з боку 

пропозиції праці – як між безробітними за отримання безпосередньо місця роботи, 

так і між кваліфікованими працівниками за більш оплачувані, перспективні, 

престижні робочі місця. Конкуренція на ринку праці має свою специфіку, оскільки 

основні суб’єкти ринку праці – покупці та продавці робочої сили водночас 

являються й носіями попиту і пропозиції [1, с. 75]. 

На нашу думку, процес формування конкурентоспроможності проходить в 

три етапи, на кожному з яких молодь вчиться швидко та ефективно сприймати та 

реалізовувати знання, навички та вміння: І етап (початковий) – формування 

загальноосвітніх знань. Цей етап для молоді є визначальним та першочерговим, 
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проте саме він є фундаментом для подальших етапів. Завданням цього етапу є не 

тільки набуття початкової та загальної освіти, але й навиків відношення до 

навчання, праці та життя в цілому. ІІ етап (теоретико-мотиваційний) – формування 

у молодої людини основ професійних знань та вмінь, розширення кругозору, 

набуття спеціальних знань по обраній спеціальності. ІІІ етап (практично-

професійний) – це етап розширення знань у сфері професійної освіти, набуття 

додаткової кваліфікації, отримання досвіду, стажу роботи за профільною 

спеціальністю, удосконалення вмінь. Отже, формування конкурентоспроможності 

молоді на ринку праці відбувається поетапно від простих загальноосвітніх знань до 

високоякісних здібностей, що забезпечує динамічний перехід від теоретичної 

діяльності до практично-професійної. Проте варто зазначити, що тільки за умови 

самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення молоді з постійним оновленням та 

поглибленням отриманих знань, умінь та навичок, освіта буде сприяти 

становленню, розвитку та вдосконаленню формування та реалізації 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці [3]. 

Конкурентоспроможність молоді на ринку праці, в першу чергу, 

характеризується наявністю унікальних характеристик власного та професійного 

характеру, проте, ще й є результатом залучення та взаємодії між собою відповідних 

суб’єктів. Такими суб’єктами можуть виступати держава, сім’я, підприємство-

роботодавець, навчальний заклад [2]. 

Навчальний заклад відіграє ключову роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності молодого фахівця. Саме у навчальному закладі молодь 

не тільки отримує професійні знання та навички, але й опановує мистецтво 

саморозвитку та самовдосконалення. Високий рівень конкурентоспроможності 

молоді – один з основних показників успішної діяльності та високої якості 

підготовки навчального закладу. Статус і престиж сучасних навчальних закладів 

визначає не тільки кар’єрне та професійне зростання молоді, але й життєвий успіх 

молодої людини в цілому [2, 4].  

Підприємство-роботодавець безпосередньо впливає на формування та 

реалізацію конкурентоспроможності молоді на ринку праці, починаючи з 

практично-виробничої практики, в якій бере участь молодь, будучи студентами 

ВНЗ. Підприємство-роботодавець сприяє практичному застосуванню отриманих у 

ВНЗ теоретичних знань та вмінь, а також формуванню професійних компетенцій. 

Вивчення, аналіз та застосування отриманих на підприємстві практичних навичок 

та вмінь у відповідності з кваліфікаційними вимогами є фундаментом набуття 

професійного досвіду молоддю. 

Ключовою складовою формування конкурентоспроможності молодого 

фахівця є освітньо-професійна складова. Вища освіта для молоді є не тільки 

фундаментом успішної кар’єри, але й запорукою гідного життя в цілому. Навчання 

у ВНЗ надає можливість для молоді отримати певний рівень професійних знань та 

вмінь, а також стати більш ерудованим та зайняти відповідний соціальний статус у 
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сучасному суспільстві. Проте, не дивлячись на високий освітній рівень молоді, 

порівняно з більш старшими соціально-демографічними групами, він не завжди 

сприяє та забезпечує працевлаштування молоді на ринку праці [1, 2, 4]. 

Проте із розвитком сучасних технологій та більш високими вимогами до 

працівників, молодий спеціаліст повинен володіти такими унікальними 30 

конкурентними перевагами, що змусять роботодавця зробити вибір на його 

користь. Визначальними факторами при цьому можуть бути не тільки наявність 

вищої освіти, але й, наприклад, знання іноземної мови (бажано не однієї), 

отримання другої вищої освіти, навчання в аспірантурі, наявність відзнак, дипломів 

та сертифікатів підвищення кваліфікації тощо. 

Конкурентоспроможною молодь стає за умови створення сприятливих 

передумов для швидкого накопичення знань та вмінь, можливості отримання 

якісної та повної інформації, належного капіталовкладення в підвищення рівня 

конкурентоспроможності та наявності конкурентного середовища в країні. Проте 

економічна та політична нестабільність перетворює молодь на одну з найменш 

привабливих груп працюючих [2, 3]. 

Отже, З огляду на вищезазначене, очевидним є те, що 

конкурентоспроможність молоді є новим багатогранним поняттям в 

категоріальному апараті сучасної економічної науки та потребує посиленої уваги з 

боку науковців. Більш детальне вивчення нормативно-правового забезпечення та 

чинників формування конкурентоспроможності молоді на ринку праці надасть 

змогу окреслити напрями забезпечення та шляхи підвищення 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці України. 
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CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATION DES RÉFUGIÉS 

UKRAINIENS EN FRANCE 

  

C'est au matin du 24 février que les horreurs de la guerre ont réveillé l’Ukraine. 

Comme tout le monde le comprend, la crise humanitaire causée par l'agression russe aura 

un effet déstabilisateur énorme sur le l'ordre international ainsi que des conséquences 

internationales généralisées. La communauté internationale a commencé à développer des 

moyens d'aides pour notre pays. Au prix du sang versé par l'Ukraine, l'Union européenne 

a appris à agir ensemble rapidement et l'OTAN gagne en efficacité.  

Aujourd'hui, l'Ouest est en avance sur l'Ukraine au niveau de l'économie, mais pas 

au niveau de la force dont son peuple a su faire preuve. Le courage et l'héroïsme des 

soldats ainsi que leur rang, les rendent admirés du monde entier [1]. 

Les terribles pertes, la douleur, le chagrin, la peur et les combats obligent les 

Ukrainiens, en particulier les femmes, à quitter le pays pour sauver la vie de leurs enfants 

et de leurs parents, en cherchant refuge temporairement dans d'autres pays. La France 

notamment, l'un des pays les plus riches de l'UE, offre un séjour temporaire aux réfugiés 

ukrainiens. 

Des rassemblements de rue en faveur de l'Ukraine ont lieu dans toute la France: à 

Paris, Bordeaux, Rouen, Nancy, Orléans, Toulouse, Avignon, Montpellier, Clermont-

Ferrand, Saint-Nazaire, Marseille, Dieppe, Lille, Brest, Angoulême, Nantes, ainsi que 

dans des dizaines de petites villes et même de villages, qui arborent le drapeau ukrainien. 

Les militants des communautés ukrainiennes voient leur téléphone sonner sans arrêt avec 

des appels venant de toute la France: «Comment pouvons-nous aider?», «Comment 

pouvons-nous transférer de l'argent?», «Nous sommes prêts à accepter une famille avec 

un chien», «Je suis médecin, je peux aider pour obtenir des médicaments». Les politiciens 

sont également conscients que la guerre en Ukraine sera déterminante pour l'avenir de 
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l'humanité.  À Paris, le rassemblement scande: - «Gloire à l'Ukraine et à son peuple !  

Protéger l'Ukraine, c'est protéger nos démocraties, nos libertés !»  [2, 5]. 

En mars dernier, le Ministre de l'Intérieur de France, Gérald Darmanin avait 

confirmé que le pays était prêt à accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens.  Aujourd'hui, plus 

de 50 000 réfugiés ukrainiens ont obtenu l'asile en France [4]. 

Ce pays a accompli un geste significatif, en assouplissant les contrôles aux 

frontières et en acceptant les Ukrainiens selon une procédure simplifiée. Actuellement, 

les Ukrainiens peuvent y entrer en ne présentant que leurs passeports biométriques. Vous 

devez uniquement vous munir de n'importe quel document officiel, un passeport national 

ou un passeport expiré ou un passeport à l'ancienne et un certificat de naissance. Les 

citoyens de d'autres pays peuvent également entrer en France s'ils disposent d'un titre de 

séjour permanent en cours de validité en Ukraine [3]. 

Comment se passe la l'autorisation d'immigration des Ukrainiens en France ? Dès 

leur arrivée, les Ukrainiens passent sous le contrôle d'associations locales qui, en 

collaboration avec les préfectures, déterminent où ils peuvent être hébergés. Ils doivent 

alors s'adresser au service préfectoral de leur lieu de résidence, où ils pourront obtenir un 

statut de protection temporaire. Il faut ensuite être orienté vers l'Office de l'immigration 

et de l'intégration (OFII), puis obtenir des bourses, un titre de séjour en France de six mois 

avec possibilité de prolonger son séjour à trois ans, l'accès à des soins médicaux gratuits 

et une déclaration de soutien financier de l'État. Si un réfugié d'Ukraine a déjà reçu une 

protection temporaire et a la possibilité de louer un logement par lui-même, l'État 

rembourse partiellement le loyer. Pour cela, il faut contacter la Direction de la Protection 

Sociale (CAF) et déposer une demande. 

Le montant de l'aide financière de l'État sera déterminé en fonction des revenus et 

de la composition familiale.  Pour louer un appartement en France, vous devez être prêt 

non seulement à payer les charges mensuelles, mais également à laisser une caution. Cette 

somme est généralement précisée dans l'annonce et dans le bail de location. Elle peut être 

la même que le coût du logement pendant un mois et peut être deux fois plus élevé. 

Les Ukrainiens peuvent également ouvrir un compte dans une banque française. Il 

sera nécessaire d'envoyer de l'argent en Ukraine ou de recevoir de l'argent pour un 

compte, pour du travail, des services ou une aide financière. Si une personne loue une 

maison, les fonds doivent également être transférés à partir d'un compte bancaire. Pour 

ouvrir un compte, vous devez rédiger une demande, fournir un passeport ou une carte 

d'identité et un justificatif de domicile, le document d'identité peut être obtenu en 

préfecture. En plus de cela, les certificats peuvent montrer les reçus des factures de 

services publics pour l'appartement [4]. 

Apprendre le français est une condition préalable à l'obtention du statut officiel. 

L'apprentissage de la langue française destinée aux étrangers est souvent appelée FLE 

[français langue étrangère]. Vous pouvez commencer à étudier gratuitement sur la 

plateforme de l'Université numérique française. Ils proposent de passer tous les niveaux 

selon les normes européennes: du niveau initial A1 au plus élevé B1 [1, 4]. 
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Il existe également certaines exigences pour les jeunes Ukrainiens qui souhaitent 

poursuivre leurs études en France. Pour postuler à l'université choisie pour l'admission en 

première année, le candidat doit déjà avoir un niveau de connaissance du français non 

inférieur au B2, remplir et soumettre un dossier à l'université. 

Pour poursuivre une formation tout au long de la vie dans les établissements 

d'enseignement supérieur français, vous devez remplir un formulaire en ligne sur le site 

de l'université. Si le candidat n'est pas en mesure de s'inscrire à temps, il y a une possibilité 

de suivre les cours en ligne, en attendant l'année prochaine pour entrer à l'université. En 

France, il existe également une plateforme MOOC [Massive Online Open Courses] 

appelée FUN de France Université Numérique, qui propose plus de 300 cours en ligne 

gratuits et accessibles à tous [4, 5]. 

Il convient également de noter que, comme dans tous les pays, la France présente 

certaines caractéristiques du système social, qui ont des avantages comme des 

inconvénients et représentent donc des difficultés pour les réfugiés. Nos compatriotes ne 

sont pas toujours prêts pour certains d'entre eux. Commençons par les avantages, qui, à 

notre avis, sont les suivants: 

• Climat: les Français se sentent bien à tout moment de l'année. En été, la 

température monte à 27 degrés, sans chaleur épuisante.  En hiver, il fait souvent chaud, il 

est rare qu'il y ait des gelées inférieures à 5 degrés. 

• Cuisine nationale: les Français sont mondialement connus pour leurs goûts 

culinaires et gastronomiques. Ils n'aiment pas manger à la hâte, préférant passer du temps 

dans de bons restaurants et cafés. C'est en France que le prix le plus prestigieux dans ce 

domaine a été décerné. 

• Législation: Les citoyens ordinaires se sentent protégés, toute violation des droits 

et libertés est sévèrement réprimandée. 

• Niveau de vie général: on pense que la France a une atmosphère particulière, des 

conditions psychologiques très confortables, la vie y est calme et mesurée. 

• Culture: La France est dotée d'une grande culture mondialement reconnue. 

Théâtres, musées, nombreux festivals et autres événements attirent des milliers de 

touristes de différents pays. 

• Éducation: l'éducation dans les écoles est gratuite. Dans les universités, c'est 

payant, mais très bon marché en moyenne jusqu'à 200 euros par an pour un master [3, 4, 

5]. 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur certaines caractéristiques de 

la vie en France, auxquelles les Ukrainiens ont parfois du mal à s'adapter, à savoir: 

• Réticence des populations locales à parler anglais. 

• Difficultés à acheter de nombreux médicaments. Pour obtenir un médicament à 

la pharmacie, vous avez besoin d'une ordonnance. Pour l'obtenir, vous devez consulter un 

médecin, ce qui se produit généralement en quelques jours. 

• Nombre limité de postes vacants pour les étrangers - dans la plupart des cas, il y 

a un besoin de travailleurs non qualifiés. 
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• Bureaucratie - pour collecter tous les documents nécessaires, vous devez prendre 

beaucoup de temps! 

• Impôts élevés - en règle générale, les résidents du pays paient des impôts au 

Trésor public français sur tous leurs revenus annuels. Les non-résidents ne paient que les 

impôts sur les biens situés en France, et les autres revenus perçus en France pour un 

diplôme de master [3, 4]. 

Donc, en guise de conclusion, nous notons que malgré certaines particularités de la 

vie, nous, Ukrainiens, sommes sincèrement reconnaissants au peuple et aux dirigeants de 

la France pour l'abri, le soutien et l'aide dans le choix de notre liberté. Pour la 

reconnaissance de l'Ukraine en tant que membre à part entière de la communauté 

européenne. Et nous pensons que très bientôt nous nous retrouverons tous pour fêter la 

Victoire! Gloire à l'Ukraine! 

 

 

Bibliothèque des références 

 

1. Війна в Україні: міжнародна безпека та торгівля. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3445526-vijna-v-ukraini-miznarodna-bezpeka-

ta-torgivla-rozpocavsa-samit-evrosouzkitaj.html. (дата звернення: 21.05.2022). 

2. Прозріння по-Французьки. URL: https://tyzhden.ua/World/254446. (дата 

звернення: 18.05.2022). 

3. Франція збільшує пільги для українських біженців. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/15/7137907/. (дата звернення: 

21.05.2022).  

4. Як українці отримують тимчасовий притулок у Франції. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3444478-ak-ukrainci-otrimuut-timcasovij pritu 

lok -u-francii.html. (дата звернення: 20.05.2022). 

5. Accueil des réfugiés ukrainiens dans les pays du conseil de l’europe : une 

réponse rapide à une guerre déstabilisante. https://www.village-

justice.com/articles/accueil-des-refugies-ukrainiens-dans-les-pays-conseil-europe-

une-reponse-rapide,42326.html. (дата звернення: 20.05.2022). 

 

 

 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3445526-vijna-v-ukraini-miznarodna-bezpeka-ta-torgivla-rozpocavsa-samit-evrosouzkitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3445526-vijna-v-ukraini-miznarodna-bezpeka-ta-torgivla-rozpocavsa-samit-evrosouzkitaj.html
https://tyzhden.ua/World/254446
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/15/7137907/
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3444478-ak-ukrainci-otrimuut-timcasovij%20pritu%20lok%20-u-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3444478-ak-ukrainci-otrimuut-timcasovij%20pritu%20lok%20-u-francii.html
https://www.village-justice.com/articles/accueil-des-refugies-ukrainiens-dans-les-pays-conseil-europe-une-reponse-rapide,42326.html
https://www.village-justice.com/articles/accueil-des-refugies-ukrainiens-dans-les-pays-conseil-europe-une-reponse-rapide,42326.html
https://www.village-justice.com/articles/accueil-des-refugies-ukrainiens-dans-les-pays-conseil-europe-une-reponse-rapide,42326.html


Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

24 
 

 

Гладкий О. В., д.г.н., проф., акад. 

НАН ВО України 

Державний торговельно-

економічний університет 

м. Київ. Україна 

  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ 

ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

  

Будь-який збройний конфлікт є серйозною проблемою для міжнародної 

індустрії туризму та гостинності. Його вплив можна коротко охарактеризувати 

наступними ключовими особливостями [1]: 

1. Кількість іноземних туристичних груп та внутрішній туристів однозначно 

зменшується. 

2. Зменшується кількість приватних та організованих подорожей. 

3. Збільшується кількість міжнародних туристів для ділових та професійних 

подорожей (в основному це стосується іноземних делегацій, які прибувають з 

політичних мотивів, міжнародних ЗМІ тощо). 

21 квітня 2022 року на міжнародному вебінарі "Роль та позиціонування 

туризму під час війни та конфліктів", що був підготовлений Державним агентством 

з туризму в Україні було запропоновано цілий ряд заходів з активізації ролі сфери 

туризму та гостинності в Україні під час військового стану [2]. Серед запрошених 

доповідачів були Мар'яна Олесків (Голова Державного агентства з туризму в 

Україні), Талеб Ріфаї (колишній генеральний секретар ЮНВТО), Бен Шерман 

(Голова Світового агентства з аборигенного туризму), інші представники країн ЄС, 

Північної Америки, країн Азії та Африки [3].  

Всі доповідачі на міжнародному вебінарі висловили всебічну підтримку 

українському народу в скрутні часи та розкрили основи організації ефективної 

роботи підприємств сфери туризму і гостинності в умовах військового стану. 

Більшість доповідачів висловили необхідність надання закладами туризму та 

розміщення усебічної допомоги біженцям, а також підкреслили важливість 

переведення закладів туризму та гостинності на військовий режим 

функціонування. Українські та ряд європейських підприємств гостинності 

приймають біженців і переселенців з України у своїх готелях, інших закладах 

розміщення, в приватних будинках. Заклади харчування, ресторани та кафе 

розпочали обслуговування української армії, волонтерів, представників 

територіальної оборони, мирних людей, що втратили свої будинки та були змушені 

покинути охоплені війною населені пункти. Туристичні компанії, заклади рекреації 

та медико-фізичної реабілітації (санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, 

профілакторії) надають українським військовим та постраждалому в наслідок 
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військових дій мирному населенню послуги з медичного обслуговування, 

лікування, фізичного відновлення та медико-психологічної реабілітації. Всі 

учасники вебінару погодились з тим, що підприємства туризму, гостинності та 

санаторно-курортного лікування відіграють усе більш важливе, подекуди 

унікальне значення у наближенні довгоочікуваного миру. 

Міжнародні експерти, беручи до уваги цілий ряд військових конфліктів в 

сучасному світі  [1], наголошують на необхідності розробки цілого ряду 

ефективних заходів щодо відновлення функціонування сфери туризму та 

гостинності під час та після запровадження військового стану. Серед них: 

- організація численних візитів преси до країн з цільовою аудиторією 

відвідувачів (не тільки для туристичних ЗМІ, а й для великих міжнародних 

політичних та економічних інформаційних компаній); 

- забезпечення участі представників основних міжнародних телеканалів у 

висвітленні подій в країні під час та після завершення військового стану з ухилом 

на пріоритетні напрямки активізації міжнародних відвідувачів; 

- участь у міжнародних туристичних виставках і ярмарках, у тому числі у 

виставках, що рекламують конкретні туристичні продукти; 

- позиціонування на ринку, тобто чітке визначення цільової аудиторії; 

- активізація брендингової кампанії з урахуванням особливостей 

запровадження військового стану в країні. 

Зазначається, що антикризові заходи можна поділити на 10 основних 

напрямків [1;4]: - маркетингові дослідження; - реклама та PR; - прес-релізи; - 

виставки та ярмарки; - IT-технології; - ціноутворення; - стимули; - гарантії; - 

просування; - варіювання турпродуктів. Їх реалізація полягає у розроблені 

державної політики щодо забезпечення сталого розвитку туризму в умовах 

військового стану [4]: 

1. Держава створює або призначає центральний орган виконавчої влади, 

відповідальний за організацію системи охорони та безпеки туристів. 

2. Запроваджуються належні запобіжні заходи для захисту та безпеки 

туристів, особливо на туристичних об’єктах, що постраждали від військових подій. 

3. Налагоджується співпраця між країною перебування та країною прибуття 

туристів у разі спроб зазіхання на особистість та майно туристів, особливо у разі 

терористичних актів та військових конфліктів. 

4. Приймаюча країна зобов'язана повністю інформувати дипломатичні та 

консульські установи країн, які забезпечують туристичний потік, про всі випадки 

насильства над туристами иа намагатись вживати всіх запобіжних зходів з метою 

уникнення таких випадків. 

5. Необхідно своєчасно надавати повну неупереджену інформацію та 

всебічну допомогу членам сімей туристів, які зазнали прямого нападу в наслідок 

військових подій. 
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6. Туристам, які зазнали нападу, необхідно забезпечити відповідну медичну 

допомогу, та, по можливості, надати їм всю можливу допомогу національної 

системи соціального захисту на пільгових умовах або безкоштовно. 

7. Необхідно сприяти оперативній репатріації туристів відповідного 

громадянства внаслідок військових конфліктів. 

8. Приймаюча країна несе відповідальність за притягнення до 

відповідальності тих військових, що здійснювати напад/загрожували життю і 

здоров’ю туристів або пошкоджували їх майно. 

9. У разі потреби, відвідувачам має бути надана кваліфікована юридична 

допомога, допомога в перекладі та інші послуги на пільговій (безоплатній) основі. 

Країна має сприяти притягненню до відповідальності винних у нападах на туристів 

та у зазіханнях на їх майно. 

10. Має бути налагоджена ефективна співпраця та взаємна правова допомога 

між країнами походження туристів (країнами, що приймають біженців) та 

країнами, які постраждали в наслідок військових конфліктів.  

11. Органи влади мають взяти на себе зобов'язання сприяти поверненню 

майна туристів, викраденого в країні перебування.  

12. Приймаюча країна несе відповідальність за забезпечення туристів 

об’єктивною інформацією щодо запровадження військового стану через 

міжнародні організації та дипломатичні місії. 
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НАПРЯМКИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

  

Сьогодні українська економіка стикнулася з небаченим за всю свою історію 

шоком. Повномасштабне військове вторгнення північних сусідів завдало 

потужного удару по всіх ланках економічної системи нашої держави. Знизилося 

виробництво основних видів продукції, зокрема тієї, що становить основу 

експортного потенціалу України. Крім того, заблоковані порти, а відтак і левова 

частка зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-логістична, соціальна, 

маркетингова та інженерна інфраструктура цілих регіонів. Відбувається відтік 

кадрів за кордон та їх часткова передислокація на захід держави, що тимчасово 

викидає з активного економічного життя сотні тисяч, або й мільйони людей [3]. 

Після припинення бойових дій Україна зможе розпочати масштабну 

післявоєнну відбудову економіки, що повинна здійснюватися на основі Плану, 

розробленого українським Урядом та підтримуваного міжнародними донорами. 

Основною передумовою для проведення післявоєнної відбудови економіки є 

отримання Україною надійних гарантій безпеки з неможливістю відновлення 

бойових дій на нашій території.  

Очевидно, що стійке економічне зростання і розвиток можуть мати місце 

лише на міцному безпековому фундаменті. Безпека за своєю природою є 

суспільним благом, що має надаватися державою та міжнародним 

співтовариством.  

За відсутності ж цього суспільного блага приватні інвестиції прямуватимуть 

до нуля, економічна діяльність гальмуватиметься, а безпекові витрати 

покладатимуться на бізнес, що збільшуватиме витратність економічної діяльності 

та підриваватиме конкурентоспроможність бізнесу.  

Після виконання цієї базової умови ключовими цілями післявоєнної 

відбудови економіки мають стати:  

а) відбудова знищених або пошкоджених унаслідок війни майна та 

інфраструктури;  

б) швидке відновлення економічної діяльності;  

в) повернення в Україну біженців, внутрішньо-переміщених осіб та їх 

включення до економічних процесів;  

г) формування засад для стійкого економічного зростання [2]. 
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Найбільш вагомими джерелами фінансування післявоєнної відбудови 

України повинні стати репарації від країни-агресора та допомога міжнародної 

спільноти.  

У формуванні міжнародної допомоги для відбудови України ключову роль 

мають відіграти ЄС, уряди країн-партнерів і міжнародні інститути – Світовий банк, 

Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський 

банк реконструкції та розвитку, ін.  

Аналітики компанії S&P Global Market Intelligence прогнозують відновлення 

економіки Росії до рівня 2021 року на тлі санкцій, запроваджених через 

повномасштабне вторгнення в Україну, за 10 років. Українській економіці 

прогнозують відновлення за п'ять років. 

Згідно з прогнозом, зниження ВВП Росії у 2022 році становитиме 11,1 %. До 

2023 року зниження ВВП сповільниться до 1,9 %, а ще за рік економіка Росії почне 

зростати — на 1,6 %. До 2026 року, на думку аналітиків, ВВП Росії збільшиться на 

1,9 %. 

Інфляція в Росії у 2022 році становитиме 17,8 %, вважають аналітики, у 2023 

році вона сповільниться до 10 %, а до 2026 року – до 4,6 %. 

ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,7 %, передбачають аналітики. 

Проте відновлюватись українська економіка буде значно швидше, ніж російська, і 

повернеться до довоєнних показників уже за п’ять років. 

Прогноз S&P Global Market Intelligence про скорочення ВВП Росії та України 

у 2022 році приблизно відповідає тому, на який спад економік двох країн очікує 

Світовий банк [4].  

Для розробки збалансованого плану відбудови вкрай важливо дотримуватися 

певної етапності або послідовності вживаних заходів.  

На І етапі (що триватиме від кількох місяців до одного року) основні зусилля 

повинні фокусуватися на відновленні інфраструктури, соціальних об’єктів і 

наданні гуманітарної допомоги.  

Зокрема, ремонту та відбудові підлягатимуть автошляхи, мости, залізничні 

колії, вокзали, електричні мережі та підстанції, системи водопостачання і 

водовідведення, ферми і сільськогосподарські угіддя, житлові будинки, школи, 

лікарні, адміністративні будівлі.  

На ІІ етапі, який триватиме кілька років, акцент зміщуватиметься на 

створення засад стійкого економічного зростання, при поступовому зменшенні 

масштабів рятувальних заходів у соціальному секторі та секторі критичної 

інфраструктури.  

Тут основні зусилля зосереджуватимуться на створенні робочих місць і 

постійних джерел генерування доходів. 

Загалом відновлення зруйнованої після війни економіки має відбуватися за 

такими основними напрямками: 
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 відбудова фізичної інфраструктури та відновлення природного 

середовища; 

 реконструкція житлового фонду; 

 реабілітація постраждалих, відновлення соціальної інфраструктури та 

сфери соціальних послуг; 

 відродження промислового сектору, створення нових робочих місць та 

підтримка малих і середніх підприємств; 

 створення виробничих потужностей та формування державних замовлень 

для посилення обороноздатності країни; 

 підвищення якості державного управління та посилення інститутів 

ринкової економіки. 

На ІІ етапі відбудови України міжнародна допомога має спрямовуватися на 

підтримку промисловості та впровадження сучасних технологій.  

При цьому малі та середні підприємства (МСП) сфери послуг також можуть 

відіграти суттєву роль у забезпеченні зайнятості та генеруванні доходів.  

Але для активізації економічної діяльності Програма реконструкції повинна 

включати фінансово-кредитні механізми підтримки промислових підприємств і 

МСП [1].  

План відновлення має базуватися на таких дев’яти принципах: 

 Повний доступ до ринків ЄС та «Великої сімки» – це допоможе 

виробникам інтегруватися у світові торгові ланцюги та збільшити експорт. 

 Набуття статусу кандидата, а потім повноправного члена Євросоюзу. 

 Побудова економіки за принципами дерегуляції та лібералізації. 

 Налаштування логістичних маршрутів у західному напрямку. 

 Перехід від експорту сировини до переробки у галузях, що дають 

найбільшу експортну виручку. 

 Розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу. Йдеться не 

лише про закупівлю зброї, а й про її виробництво, зокрема за рахунок трансферу 

військових технологій. 

 Збільшення видобутку власного газу та розвиток атомної енергетики. 

Зазначається, що за 3-5 років Україна може набути енергонезалежності. 

 Кліматична модернізація. 

 Локалізація українського виробництва на рівні мінімум 60%. Це дасть 

поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку 

активність [5]. 

З огляду на це, в Україні при розробці Плану відбудови економіки значна 

увага має приділятися, по-перше, питанням кредитної підтримки та активізації 

приватних інвестицій в малі та середні підприємства.  

Саме такий вектор забезпечить створення робочих місць для населення, 

включаючи мігрантів, що повертаються, і демобілізованих військовослужбовців. 
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По-друге, суттєва частина грантової та кредитної допомоги має 

спрямовуватися на відновлення і модернізацію промислових підприємств, на 

технологічне оновлення виробничих процесів, на технічні місії підприємців.  

Впровадження технологій, що відповідають європейським стандартам, 

дозволять підприємствам відновити свої позиції на ринку та інтегруватися в 

глобальні ланцюги створення вартості. 
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СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ГОСТИННОСТІ 

  

Сучасні інноваційні тенденції в освіті відкривають перед викладачем 

широкий вибір технологій навчання та шляхів вирішення практичних завдань. 

Одним із методів, що суттєво збагачує освітній процес та допомагає сформувати 

мовні компетентності у майбутніх фахівців сфери гостинності, є технологія 

сторітелінг.  Використання даної технології змінює традиційний підхід до 

навчання, оскільки він спрямований на розвиток пізнавальних здібностей сучасної 

молоді, вмінь самостійно знаходити шляхи розв’язання певних завдань через 
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різноманітні форми діяльності. Важливо навчити здобувачів освіти сфери 

гостинності вирішувати за допомогою мовних засобів ті чи інші комунікативні 

завдання в різних сферах і ситуаціях спілкування.  

Великі можливості для реалізації цього завдання у закладах  фахової 

передвищої освіти мають дисципліни «Українська мова» та «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». Актуальність проблеми визначається сучасними 

запитами та потребами суспільства і полягає у тому, що здобувач освіти потребує 

такого навчання, яке б забезпечувало розвиток творчого мислення, креативності, 

самостійності й активності в освітньому процесі, уміння набувати нові для себе 

знання.  

Комунікативна компетенція передбачає володіння всіма видами засобів 

комунікації, основами культури усного та писемного мовлення, базовими вміннями 

і навичками використання комунікативних засобів у різних сферах і ситуаціях 

спілкування.  

У педагогіці метод сторітелінгу відомий ще з 90-х років ХХ століття. 

Проблема формування мовної компетентності майбутніх фахівців та питання 

впровадження технології сторітелінг розглядалися у численних дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема у працях  К. Гопіус, С. Гузенков, Н. 

Дуарте, Н. Малік, М. Сайкс, М. Вест, Л. Сегер, А. Сіммонс, П. Сміт та ін. Проте, 

незважаючи на великий доробок науковців щодо використання цієї технології в 

освітньому процесі,  питання інтегрування у процес вивчення української мови та 

української мови (за професійним спрямуванням) залишається актуальним. 

 Сьогодні інноваційні освітні технології вважають технологіями ХХІ 

століття, а вміння застосовувати їх у своїй педагогічній діяльності – показником 

високої кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання та розвитку 

ключових фахових компетентностей здобувачів освіти. 

Сторітелінг (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – 

розповідати; отже, сторітелінг –  розповідь історій) – це мистецтво захоплюючої 

розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на 

емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Ця методика була розроблена та 

успішно випробувана на особистому досвіді Девідом Армстронгом, головою 

міжнародної компанії Armstrong International.  

Сторітелінг – це комплекс інструментів, які доносять потрібну ідею за 

допомогою цілої оповіді [1, С. 130-135]. 

Уміння говорити, формулювати власні думки – необхідні життєві навички 

для кожної людини. На сьогодні володіння інформацією, її обробка, вміння чітко 

передавати почуття, аргументувати свою позицію – головні задачі, які стоять перед 

освітою. Мова – це складний психологічний процес, який неможливо оцінювати, 

розвивати окремо від мислення або сприймання.   Розповідь історій – процес 

емоційний, захоплюючий, який добре запам’ятовується. Ці  історії можуть бути 

розказані письмово (текстово), усно, засобами різних ілюстрацій (відео, фото, 
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меми, інфографіка тощо). Отже, технологія сторітелінг добре підходить для 

формування комунікативних компетентностей  здобувачів фахової передвищої 

освіти сфери гостинності. 

Сторітелінг може бути пасивний і активний. У першому випадку за створення 

історії та її розповідь відповідає викладач, у другому – історії створюють студенти. 

Вибір одного чи іншого варіанту залежить від теми заняття, а також від особистих 

побажань педагога. 

Прийоми створення історій: розповідь на тему, запропоновану викладачем; 

розповідь за запропонованим початком; розповідь за запропонованими викладачем 

опорними  словами; розповіді-мініатюри, об’єднані одним персонажем; складання 

історії за власним сюжетом. 

Історії повинні бути змістовними, логічно послідовними, точними, 

виразними, зрозумілими слухачам, самостійними, невеликими за обсягом 

матеріалу. 

Структура історії: 1. Зав’язка (час, місце, ситуація). 2. Герой історії. 3. 

Антигерой, перешкоди, проблеми. 4. Боротьба (напруга). 5. Кульмінація (сюрприз). 

6. Завершення (висновок). 

Метод класичного та активного сторітелінгу доцільно застосовувати з метою 

вдосконалення низки навичок, зокрема: 1) вміння аналізувати прочитане; 2) 

виокремлювати головні елементи; 3) розвиток емоційного інтелекту; 4) мовленнєва 

комунікація; 5) креативність та критичне мислення. 

Науковці зазначають, що користуючись техніками сторітелінгу та поєднуючи 

їх між собою, варто пам’ятати, що кожна створена історія повинна мати свій 

оригінальний сюжет. 

Пропоную детально розглянути деякі форми реалізації та використання на 

заняттях української мови та української мови (за професійним спрямуванням) 

елементів сторітелінгу класичного.  

На заняттях української мови можна запропонувати студентам створити 

розповіді на вільну тему, вживаючи, наприклад, не менше 15 дієслів чи 

прикметників. Як варіант – створення історії, в якій фігуруватимуть всі слова-

винятки з певного правила або всі відомі синоніми до якогось слова. Також можна 

придумати історію за поданими словосполученнями або словами на певне правило. 

Наприклад, з теми «Самостійні частини мови» підібрати слова та запропонувати 

студентам сфери гостинності скласти історію на тему: «Вулицями Києва»,  

«Мандрівка світом» або «Інновації у сфері обслуговування». Технологію 

сторітелінг можна застосовувати при роботі в групах, наприклад, вивчаючи тему 

«Усне професійне мовлення», запропонувати студентам презентувати тему своєї 

групи у вигляді цікавої історії. Наприклад, 1 група – «Терміни й професіоналізми у 

готельно-ресторанному бізнесі»; 2 група – «Мовна поведінка фахівців сфери 

обслуговування»; 3 група – «Ділове спілкування персоналу сфери 

обслуговування»; 4 група – «Культура мови у професійній діяльності»; 5 група – 
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«Ділові якості та імідж фахівців сфери гостинності». Аналогічно можна розробити 

завдання з будь-якої теми. 

Технологію сторітелінг можна використовувати як при вивченні нової теми, 

так і на етапі засвоєння програмового матеріалу. Така методика має безліч переваг: 

покращення сприйняття інформації студентами; легке засвоєння матеріалу; 

інтенсифікація освітнього процесу; знайомство з майбутнім фахом; розширення 

можливостей для аналізу та інтерпретації тексту; універсальність використання. 

На мою думку, першочерговими завданнями технології сторітелінг на 

заняттях української мови та української мови (за професійним спрямуванням) для 

майбутніх фахівців сфери обслуговування є: формування творчих комунікативних 

властивостей, критичного мислення, культури спілкування; уміння працювати в 

команді, розвиток лідерських якостей; стимулювання інтересу здобувачів освіти до 

визначеної проблеми; стимулювання ініціативності, рішучості, навичок 

співробітництва; набуття здобувачами освіти умінь повноцінного сприйняття, 

аналізу та оцінки складених текстів (історій). 

Ця технологія відрізняється кооперативним характером виконання завдань, а 

діяльність, яка при цьому здійснюється, є за своєю суттю креативною та 

орієнтованою на особистість студента.  

Сьогодні технологію сторітелінг вважають одним із перспективних методів 

навчання, тому що в освітньому процесі  створюються умови для творчої 

самореалізації здобувачів освіти, підвищується мотивація для отримання знань, що 

сприяє розвитку  інтелектуальних здібностей та формуванню ключових фахових 

компетентностей, які необхідні для якісної підготовки не тільки здобувачів освіти 

сфери гостинності, а й фахівців різних галузей знань. Цікаві та правильно 

побудовані історії – сильний інструмент оптимізації навчання. 

Використання сучасних інтерактивних методик та інноваційних освітніх 

технологій навчання розширює можливості викладання, робить освітній процес 

цікавим, продуктивним та креативним. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ЗДОБУТТЯ 

ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ПРАВОВОЇ РОБОТИ 

 
Волонтерство для України є об’єднуючим чинником та унікальним явищем, 

яке набуває значного розвитку в умовах суспільно-політичних криз, надзвичайних 

ситуацій та воєнних дій. Кількість волонтерів зростає щодня, а відтак свідомий 

вибір людей допомагати країні в умовах воєнного стану є показником консолідації 

суспільства в прагненні до ефективної та цілеспрямованої роботи. Потреби 

громадян, що постраждали від конфлікту є різноплановими і саме тому потрібно 

розмежовувати та оперативно реагувати на матеріальні, юридичні, психологічні 

або інформаційні запити. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність», 

волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова 

діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської 

допомоги. Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно 

виконуються і надаються волонтерами [1]. Перелік напрямків волонтерської 

діяльності відповідно до закону не є вичерпним, але одним із найзапитуваніших 

напрямків є правова допомога. 

В умовах триваючого збройного конфлікту постійно зростає кількість 

постраждалих від російської агресії осіб. Однак не всі особи мають доступ до 

правосуддя та правової допомоги, зокрема і через знаходження в окупації або через 

вимушене переселення та ряд інших об’єктивних причин. Порушення прав 

людини, воєнні злочини та інші інциденти, пов’язані із жертвами серед цивільного 

населення жахають своїми масштабами. За даними Офісу Генерального прокурора 

станом на 16.05.2022 року за такими категоріями правопорушень як злочини агресії 

та воєнні злочини – зареєстровано 11674 проваджень, злочини проти національної 

https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/
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безпеки – зареєстровано 5553 проваджень, злочини проти дітей – загинуло 229 

дітей, поранено 421 дитину [2]. 

Серед інших найрозповсюдженішими є такі випадки як: загибель члена сім’ї; 

безпосередня небезпека для життя; вигнання з дому/біженство; примусова 

депортація на територію росії, у тому числі членів сім’ї; примусове роз’єднання 

сім’ї; катування, у тому числі голодом і спрагою; зґвалтування; зникнення членів 

сім’ї; втрата/пошкодження майна, майнових прав. Всі ці випадки об’єктивно 

можуть стати предметом скарг до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

з приводу порушень прав та свобод людини, гарантованих Конвенцією про захист 

прав і основоположних свобод та додаткових протоколів до неї. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про волонтерську діяльність», 

волонтери мають право на зарахування часу здійснення волонтерської діяльності 

до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що 

відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу [1].  

Вважаємо, що для студентів-правників таке положення Закону є допустимим, 

зокрема в контексті надання правової допомоги для складання скарг до ЄСПЛ. 

Організація роботи волонтерів-юристів як у складі громадських ініціатив, так і в 

приватному порядку зорієнтована здебільшого на збір доказів, необхідних для 

підтвердження фактичних обставин скарги за Конвенцією про захист прав людини 

і основоположних свобод. Залучати волонтерів можуть організації та установи, які 

є неприбутковими і для правників це: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 

КРИМSOS, «Україна. П’ята ранку/Ukraine 5 AM Coalition», ГО «ВІ АР ФРОМ 

ЮКРЕЙН» та інші  

На нашу думку, діяльність студента-правника в ході такої практики може 

включати можливість у співпраці з практикуючим юристом готувати, 

подавати/отримувати до підприємств, установ, організацій різних форм власності, 

органів державної влади та місцевого самоврядування різного роду документи, 

зокрема але не виключно: заяви, скарги, клопотання, запити, листи  тощо. 
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ПСИХОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСТВА ЯК 

СПЕЦИФІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  

Волонтерство, як психологічний, соціо-економічний та культурний феномен 

привертало увагу багатьох дослідників у різні часи. В умовах бойових дій, що 

охопили Україну зараз волонтерство набуває неабиякого значення. Воно є 

важливим напрямом сфери обслуговування та забезпечення громадян України 

гуманітарною допомогою. Крім того, волонтерство наразі є одним із ефективних 

способів самореалізації людей, які здебільшого перебувають у тилу та за різних 

обставин не задіяні безпосередньо у бойових діях.  

Проблематику волонтерства вивчали такі науковці як: О. Бандурко,  

О. Безпалько, С. Бочарова, Р. Вайнола, К. Василенко, Н. Заверіко, І. Звєрева, 

Н. Зімовець, А. Капська, О. Карпенко, С. Карпиловська, Н. Комарова, Т. Лях, 

С. Марченко, Л. Міщик, В. Назарук, О. Стецькова, Н. Супрун, Л. Романенкова, 

Т. Рудякевич, С. Толстоухова, О. Яременко та ін. Серед зарубіжних авторів у цьому 

напрямку відзначилися А. Голднер, Д.А. Кеннет, Т. Педігрю, Дж. Свангер тощо. 

Волонтерську діяльність можна визначити як добровільну суспільно корисну 

діяльність [3,5]. Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як 

добровільну неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється 

волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та 

послуг). Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної 

діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, 

добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що 

здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин [3]. 

Що стосується психокультури, то її дослідженням займалися М. Абаєв,  

М. Барг, В. Бачинін, В. Вундт, В. Гараджа, Кл. Гірц, Т. Єгорова, А. Єгоричев,  

В. Іванов, М. Каган, С. Кітаяма, М. Кравченко, С. Кримський, В. Малахов,  

В. Онищенко, А. Осипов, О. Платонов, В. Пономаренко, Е. Тоффлер, Т. Тюріна,  

Е. Фромм, Т. Хорольська, А. Швейцер, Р. Швердер, М. Шелер, В. Шинкарук, 

О. Шпенглер, К. Юнг та інші.  

Психокультура характеризується провідною роллю цього процесу в 

життєдіяльності людини, її спілкуванні, соціальній адаптації, продуктивному 

особистісному розвитку [1, с.88].  
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Психокультура відображає процес сходження особистості до духовності 

через самоосмислення, самоудосконалення, саморозвиток у багатовимірній 

системі суспільних відносин. Це особливий спосіб  існування особистості в 

соціальному просторі [1, с.54]. 

Якщо проаналізувати феномен волонтерства крізь призму психокультурного 

дискурсу то можна зробити такі висновки: 

- волонтерство – це насамперед прагнення до самореалізації та 

самоактуалізації особистості за рахунок переважання в неї альтруїстичних мотивів; 

- це особливий спосіб поєднання задоволення власних потреб із 

суспільними, що характеризується просоціальною спрямованістю [4]; 

- це конструктивний спосіб самовираження та підтримки соціальних 

потреб суспільства, що знаходиться у зоні бойових дій. 

Отже, проблематика психокультурних особливостей волонтерської 

діяльності лише набуває актуальності, тому є недостатньо вивченою і потребує 

подальших наукових розвідок у даному аспекті.  
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ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

  

Найчастіше у сучасної молоді образ успішної людини асоціюється із 

бізнесменом-мільярдером, не з топ-менеджером,  а засновником, власником та 

обличчям компанії. При чому абсолютна більшість згаданих представників 

великого бізнесу зайнята у технологічній галузі – ІТ, телекомунікації та і-

маркетингу (Білл Гейтс (Microsoft), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг 

(Facebook), Стів Джобс (Apple) та ін.). За даними Forbes у 2019 році мільярдерів у 

світі нараховується 2101 особа (в цілому кількість зменшилася на 5% порівняно з 

попереднім роком), у гендерному відношенні суттєво привалюють чоловіки, хоча 

в останній рік спостерігається збільшення кількості жінок-мільярдерок - на 11%; в 

цілому ж статки мільярдерів до 2019 року щоденно збільшувалися на 2,5 млрд. дол. 

США. 

Постає слушне запитання: за рахунок яких унікальних характеристик та 

якостей двом тисячам осіб вдалося зосередити 7,5 трлн. дол. США (до речі, на 

кожного жителя планети припало б більше, ніж 1100 дол. США)? Це запитання 

підтверджує актуальність теми та обумовлює визначення та формування тих самих 

необхідних характеристик та якостей, тобто яким має бути особистісний потенціал 

підприємницької діяльності.  

Аналіз трендів економічного розвитку, оцінка запитів сучасних поколінь 

дають змогу розглянути процес формування особистісного потенціалу 

підприємницької діяльності під міжпредметним та інтегральним ракурсом, адже 

більшість малих підприємств не витримують і року на ринку, а деякі – 

переростають у транснаціональні корпорації. Беззаперечним є той факт, що успіх 

діяльності, в тому числі й підприємницької, залежить від особистості, яка нею 

займається. Ми приймаємо позицію, що «підприємництво є діяльністю», а отже, 

підприємницька діяльність має відповідну психологічну структуру. 

 Наймогутнішим економічним стимулом людини є досягнення матеріального 

добробуту та збільшення власних грошових доходів.  

Визначення та формулювання власних мотивів та стимулів підприємницької 

діяльності – це вже результат роботи когнітивних процесів, а особливо мислення. 

Далі людина формулює цілі і завдання, визначає засоби та ресурси здійснення 

діяльності: коло споживачів, шляхи фінансування, маркетингову стратегію, при 

чому ці ідеї повинні бути креативними та інноваційними, а отже, людина починає 
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аналізувати сильні та слабкі сторони своєї ідеї, рахувати витрати та можливі 

прибутки, користь і втрати від прийнятих рішень, бачити альтернативи, зважувати 

та оцінювати, тобто включається мислення специфічне, таке, що відрізняється від 

звичайного, притаманного кожній людині, особливе - економічне. П. Хейне у книзі 

«Економічний спосіб мислення» з цього приводу зазначив, що «… якщо людина 

спробувала мислити економічно, вона ніколи не зупиниться на попередньому рівні, 

а намагатиметься досягти більшого, а отже, розвиватиметься» [5]. При чому 

економічне мислення може бути сформоване як емпіричним (на основі буденних 

уявлень людини та власного досвіду), так і науковим шляхом (на основі наукового 

пізнання економічних явищ, процесів та систем). Рівень же сформованості 

економічного мислення, його продуктивність та ефективність проявляються в 

економічній поведінці, тобто у вчинках особистості, коли підприємець починає 

діяти та реалізовувати заплановані заходи.  

Оскільки мислення – це психічний когнітивний процес, то у особистості є всі 

шанси його вдосконалювати: формувати та розвивати у необхідному напрямку. 

Тому й економічне мислення як різновид професійного (у фахівців економічної 

галузі, в тому числі й підприємців) можна змінювати у напрямку підвищення його 

продуктивності та ефективності.  

Хочу навести основні риси економічного мислення, які необхідно формувати 

у здобувачів освіти економічних спеціальностей, а також можна прийняти за 

основу в роботі з підприємцями: 

 аналітичність та наукова обґрунтованість – здатність до глибокого 

аналізу, точних узагальнень і висновків, критичних оцінок та  ефективних рішень; 

дана риса наділяє людину баченням складного світу суспільного виробництва, дає 

змогу осягнути закони його розвитку і механізми функціонування, основні зв’язки 

і залежності в економіці; 

 системність – забезпечення комплексного багатокомпонентного і 

багатоваріативного підходу до вирішення економічних проблем; 

 конструктивність – спрямованість на вирішення економічних завдань та 

забезпечення реальних і високих результатів економічної діяльності; 

 прогностичність – здатність передбачати наслідки прийнятих рішень у 

різних сферах суспільного життя, що забезпечується міжпредметним підходом до 

вирішення економічних ситуацій ; 

 зваженість – уміння дієво й результативно застосовувати теоретичні 

положення на практиці, правильно оцінювати, в тому числі критично, різноманітні 

економічні ситуації, можливі втрати та користь; і вчасно приймати необхідні 

всебічно обґрунтовані рішення; 

 діловитість – здатність енергійно та ефективно вирішувати проблеми, що 

виникають; уміння практично організувати певну справу, прагнення сумлінно 

виконувати свої обов’язки, доводити прийняті рішення до повного втілення у 

життя; 
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 креативність –  здатність генерувати нестандартні ідеї, бачити 

альтернативи, враховувати несподівані обставини, нові явища і процеси, зумовлені 

динамічністю економіки, НТП, структури виробництва і потреб суспільства; 

 інноваційність – здатність втілювати нові оригінальні рішення у практику 

професійної діяльності. 

Розвиток зазначених вище рис може відбуватися на основі впливу на 

ментальні здібності особистості, що притаманні як правій, та і лівій півкулям 

головного мозку. Даний висновок зроблено на основі визначених специфічних 

можливостей півкуль головного мозку Р. Сперрі, а також дослідження Т. та Б. 

Бьюзен [1], Д. Халперн [4] про модальність мислення.  

В результаті як наукового, так і емпіричного розвитку економічного 

мислення ми отримаємо комерційний інтелект. Цей висновок стає можливим 

завдяки дослідженням професора Гарвардського університету Говарда Гарднера 

щодо типів інтелекту, яких, на його, думку, існує багато.  

Комерційний інтелект ми можемо визначити як інтегральну розумову 

здібність підприємця, яка забезпечує максимальну користь (матеріальну та 

нематеріальну) від підприємницької діяльності. 

Питання щодо формування та розвитку комерційного інтелекту у вітчизняній 

науці практично не піднімається. Ми спираємось на дослідження Тоні Бьюзена та 

Річарда Ізраеля, які вважають, що комерційний інтелект є результатом взаємодії 12 

типів інтелекту особистості: сенсорного, інтуїтивного, логічного, вербального, 

просторового, особистісного, музичного, психофізичного, соціального, технічного, 

візуального, творчого. Автори підтверджують результати наших досліджень і 

констатують, що від того, на скільки розвинені ментальні навички і як особистість 

використовує їх, буде залежати продуктивність інтелекту [2], тобто збалансована 

модальність мислення в цілому, продуктивність та ефективність економічного  

мислення будуть забезпечувати продуктивність комерційного інтелекту.  

З метою визначення особистісного потенціалу підприємницької діяльності, а 

також для професійного самовизначення, діагностування схильності до 

підприємницької діяльності, встановлення причин труднощів у підприємницькій 

діяльності, здійснення рефлексії та визначення напрямків вдосконалення, а також 

професійного зростання можна використати запропоновані колегами під 

керівництвом Л.М. Карамушки наступні психологічні методики [3]: 

1. Опитувальник Дж. Холланда ; 

2. Методика вивчення кар’єрних орієнтацій «Якоря кар’єри» Е. Шейпа 

(адаптація В.А. Чиксир і В.Е. Винокурової); 

3. Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності; 

4. Оцінка мотивації до підприємництва. 

         Апробовані психотехніки, методики та прийоми дозволяють зробити 

висновок про те, що: з метою забезпечення продуктивності економічного мислення 

необхідно сприяти формуванню та розвитку горизонтального або латерального 
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(творчого) мислення та впливати на формування ментальних навичок правої 

півкулі головного мозку (зображення, уява, колір, ритм, простір); з метою 

забезпечення ефективності економічного мислення необхідно сприяти 

формуванню та розвитку вертикального або логічного мислення та таких 

ментальних навичок як мова, числа, переліки, логіка, деталі (навички лівої півкулі). 

Радіантне (асоціативне) мислення дозволяє вдосконалити збалансоване та 

системне мислення, допомогає всебічно дослідити рішення, що, в підсумку, дасть 

змогу розвинути професійний продуктивний інтелект та на його основі сформувати 

фахову компетентність. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КЛІЄНТІВ 

  

Посилення конкуренції, боротьба за клієнта – характерна риса бізнесу у сфері 

сучасного сервісу. У цих умовах дуже важливим елементом сервісної діяльності 

постає психологічний аспект. Тут важливо і знання психологічного портрету 

клієнта, і позитивний психоемоційний настрій персоналу сервісної служби – як 

показує світова та вітчизняна практика, в світі бізнесу не існує дрібниць у питаннях 

залучення і закріплення клієнтів. Особливу роль необхідно відвести і 

психологічним аспектам управління сервісною діяльністю. Взагалі. Важливо не 

тільки залучити клієнта, надати йому послугу; важливо так надати цю послугу, щоб 

наступного разу клієнт знову звернувся саме у вашу сервісну службу, та ще за його 

рекомендацією до вас звернулися нові клієнти. Коли у сервісної служби 

організовується постійна клієнтура, вимоги та запити якої відомі персоналу, таких 

клієнтів легше добре та правильно обслугувати, попередити всі їх запити та 
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побажання. Цими завданнями опікується психологія сервісу і психологія сервісної 

діяльності. 

Найчастіше під психологією сервісної діяльності мають на увазі специфіку 

діяльності, пов’язаної з необхідністю взаємодії з людьми. Змістом такої 

«психології» є загальні для всіх видів діяльності закономірності ефективного 

ділового спілкування: формування першого враження і самопрезентація, атрибуція 

та вирішення конфліктів, облік індивідуальних особливостей споживачів тощо. У 

цьому контексті психологія сервісної діяльності визначається як спеціальна галузь 

психологічної науки, яка вивчає особливості і роль психічних явищ в 

обслуговуючій діяльності працівників контактної зони і споживчої діяльності 

клієнтів [4.]. 

Більшість робіт, в яких використовуються словосполучення «психологічні 

особливості сервісної діяльності», «психологія сервісу», в основному описують 

особливості взаємодії фахівця сервісу зі споживачем в контактній зоні [4]. Більше 

того, психологія сервісної діяльності навіть зводиться деякими авторами, по суті, 

до набору стратегій і технік поведінки в контактній зоні. Безумовно, споживачі 

повідомляють сервісним службам часто неекономічні характеристики, 

породжувані їхніми інтересами, емоціями, ціннісними орієнтаціями. Споживач 

висуває до сервісної діяльності широкий діапазон специфічних вимог, вбачаючи в 

ній різноманітні можливості, що дозволяють реалізувати свої запити і потреби. У 

доіндустріальному суспільстві ця особливість була виражена ще яскравіше, тому 

дослідники описують це як залежне ставлення виробника послуги від її споживача 

[5]. Однак для виробників послуг сервісна діяльність виступає різновидом 

професійної праці, бізнесу, управління в сфері господарювання. Таким чином, цілі 

сервісної діяльності є ширшими, стосуються не тільки аспекту обслуговування 

клієнта в контактній зоні; потрібно доповнити список цілей, як мінімум, 

конструюванням і просуванням сервісної послуги, організацією сервісного 

підприємства. Разом із тим, ці аспекти діяльності сервісних організацій не знайшли 

належного відображення у науковій літературі. 

Поняття про психологічну структуру діяльності є не сталим. Однак 

намітилася тенденція узагальнювати перераховані різними авторами компоненти 

діяльності в три блоки: мотивації, засобів діяльності і результату [1]. 

Перший блок включає в себе всі явища, які спонукають до діяльності: 

потреби, мотиви і цілі діяльності. Цілі професійної діяльності зазвичай задаються 

ззовні, відображаючи потребу суспільства в продукті діяльності. Ієрархія заданих 

ззовні цілей професійної діяльності в разі їх присвоєння має індивідуальні 

відмінності  [3]. 

Другий блок засобів діяльності включає в себе діяльнісно (професійно) 

важливі якості, знання, уміння, навички, операції і дії, умови виконання діяльності, 

з яких останні, власне, не є психологічними.  
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Результатом діяльності є конкретні продукти (досягнення) в вузькому 

розумінні сенсу результату і розвиток особистості в широкому розумінні. Оцінка 

досягнутого результату передбачає його співвіднесення: 1) з метою – успішність 

діяльності; 2) з «ціною» його досягнення – задоволеність діяльністю, професією [2]. 

Таким чином, для побудови психологічної структури сервісної діяльності 

необхідно теоретичне і експериментальне вивчення наповнення елементів 

структури і їх взаємозв’язків. Подальший аналіз спрямований на виявлення і опис 

специфічного змісту і особливостей елементів структури сервісної діяльності в 

порівняно з іншими видами професійної діяльності. 

Загальна мета сервісної діяльності, як і будь-якої іншої професійної, – 

задоволення потреб клієнта; максимальна орієнтованість на споживача як 

особистість; індивідуалізація продукту і безпосередній контакт під час задоволення 

потреб клієнта. Це відрізняє сервісну діяльність від інших видів професійної 

діяльності. Зміст сервісної діяльності – надання послуг, які відрізняються від 

товарів невідчутністю, мінливістю якості, невіддільністю від джерела і нездатністю 

до зберігання [5].  

Сучасне розуміння цілей сервісної діяльності включає в себе не тільки 

задоволення суспільних і індивідуальних потреб, важливу ланку суспільного 

відтворення, розподілу і споживання товарів, соціальний інструмент підвищення 

добробуту людей, а й розглядає сервісну діяльність як джерело соціокультурних 

інновацій, спосіб динамізації всього суспільного розвитку через інформаційне 

обслуговування, пізнавальні послуги тощо. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Поняття «компетентність» та «компетенція» не є синонімами. 

Компетентність, у тому числі професійна, формується та розвивається як 

інтегральна особистісна якість суб'єкта внаслідок сформованості певної сукупності 

компетенцій. Формування професійних компетенцій зумовлено особистісними 

якостями суб'єкта діяльності, зокрема мотивацією професійного саморозвитку 

особистості в сукупності набуття знань, умінь, навичок, досвіду діяльності. 

Сформованість компетенції неможливо оцінити в статичному стані, її наявність та 

рівень виявляються в особистісно зумовленій діяльності, що дозволяє визначити її 

компонентну структуру (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, 

особистісний, рефлексивний компоненти). Формування професійної компетенції, 

яке не є адитивним, має процесуальний, поетапний характер (мотиваційно- 

ціннісний, теоретичний, практичний, контрольно-аналітичний). Крім необхідних 

знань, умінь, досвіду діяльності, фактором формування та розвитку професійних 

компетенцій є особистісний потенціал суб'єкта (студента), що включає мотивацію, 

цілеспрямування, саморегуляцію, рефлексію та інші механізми саморозвитку. 

Отже, самостійна робота як вид навчальної діяльності, форма освітнього процесу 

та механізм самоосвіти і саморозвитку є провідним фактором формування 

професійних компетенцій та професійного розвитку загалом у процесі 

трансформації навчальної діяльності у навчально-професійну. Для того, щоб 

комплексно було зорієнтовано організацію самостійної роботи студентів на 

формування професійних компетенцій, слід вказати на обґрунтовані такі 

педагогічні умови організації самостійної роботи, які і будуть  забезпечувати 

формування професійних компетенцій, зокрема:  моніторинг сформованості умінь 

та навичок самостійної роботи студентів, показників сформованості професійних 

компетенцій;  здійснення корекції та розвитку умінь та навичок самостійної 

навчальної діяльності студентів на основі результатів діагностики студентів; 

підготовка педагогів до організації ефективної самостійної роботи студентів, 

спрямованої на формування професійних компетенцій фахових дисциплін; 
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матеріальне, методичне, технічне забезпечення організації самостійної роботи 

студентів, спрямованої на формування професійних компетентностей; реалізація 

індивідуального та диференційованого підходів до організації самостійної роботи 

студентів на основі результатів діагностики студентів; координація діяльності 

викладачів з організації самостійної роботи студентів, що забезпечує формування 

професійних компетентностей, що включає інтеграцію змісту дисциплін, 

узгодження форм та видів самостійної роботи студентів.  

Педагогічні умови, що зумовлюють ефективність формування професійних 

компетентностей у процесі самостійної роботи, виступають як комплекс, що 

пояснюється тим, що жодна з умов не може бути достатньою для досягнення мети 

організації самостійної роботи студента. Ефективність педагогічних умов, 

спрямованої на формування професійних компетентностей дуже позитивно 

впливає на всі рівні самостійної роботи студентів та оптимального і творчого 

рівнів. Критеріями оцінки ефективності реалізованих педагогічних умов 

організації самостійної роботи студента доцільно обрати  такі: функціонально-

компетентний-сформованість компонентів професійної компетенції, академічна 

успішність, сформованість навичок самостійної роботи; мотивація, саморегуляція 

та рівень рефлексії.   

Оцінка ефективності педагогічних умов організації самостійної роботи в 

ВСП «Житомирський торговельно- економічний фаховий коледж ДТЕУ», що 

забезпечує формування професійних компетентностей студентів, показує 

позитивну динаміку всіх показників за всіма зазначеними критеріями та в цілому 

за динамікою рівнів самостійної роботи студентів до зниження допустимого та 

зростання оптимального та творчого рівнів. Дослідження проблеми організації 

самостійної роботи та формування професійних компетентностей студентів не 

вичерпні, його продовженням можуть бути дослідження індивідуального підходу 

до організації самостійної роботи студентів та застосування сучасних педагогічних 

та інформаційно-комунікативних технологій.  

 

Список використаних джерел 

1. Л. М. Василенко Взаємодія вокального і методичного компонентів у 

процесі професійної підготовки майбутнього соціального педагога: автореф. дис. 

канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2003. 20 с.  

2. В. М. Гриньова Проблема цінності в психолого-педагогічній літературі. 

Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу: зб. наук. пр. Харків, 2000. 

С. 26-33.  

3. В. І. Луговий Формування ціннісної компетентності науково- педагогічних 

працівників - важлива умова їх успішної діяльності в сучасній вищій школі. 

Проблеми освіти: наук. зб. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. 

К., 2010. Вип. 63, Ч. 1. С. 3-9 

 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

46 
 

 

 

Орлов Г. М., здобувач освіти 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом,  

м. Одеса, Україна 

науковий керівник:  

Сосновська Л. Б. 
PhD д-р філ. (економіка), професор 

аудиту МКА, МАУП, м. Одеса 

  

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ 

  

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну принесло 

кровопролиття та перекреслило мрії багатьох молодих українців. Вже три місяці в 

України триває неоголошена війна проти українського народу, розв’язана 

Російською Федерацією. Війна жорстока, зухвала, незвичайна, з використанням як 

військової сили, так і брудних інформаційних технологій та маніпуляційних 

впливів на психіку людей. За цей страшний час ми стикаємося з постійним жахом: 

смерть, насилля, тортури, знищення міст, містечок та сел. Найтрагічнішою 

жертвою війни стають діти і молоді люди. На окупованій території чи силоміць 

вивезеними за кордони нашої Держави залишаються молоді українці, які 

опинилися поза межами правового й освітнього простору України, стали 

заручником злочинної політики Кремля, яких поміщено в альтернативну (зомбі-) 

реальність.  

Отже, в умовах цієї жахливої війни проти України весь світ спостерігає за 

тим, як грубо порушуються права людини та дитини, закріплені в міжнародних і 

вітчизняних правових документах: Загальній декларації прав людини (1948), 

Декларації прав дитини (1959), Міжнародному пакті про громадянські та політичні 

права (1966), Конвенції ООН про права дитини (1989), Європейській Конвенції про 

захист прав людини й основних свобод (1950), Конституції України (1996), Законі 

України «Про охорону дитинства» (2001) та ін [5]. 

Ми підтримуємо думку світової спільноти, про те, що у ХХІ столітті 

Російська Федерація розгорнула геноцид проти українського народу, зокрема 

духовний геноцид, що трактується як міжнародний злочин, змістом якого є 

порушення права на життя та достатній життєвий рівень; придушення свободи 

слова і думки, совісті й релігії; знищення української історичної пам’яті, мови, 

пам’яток історії та культури тощо. Війна відразу стала предметом наукових 

досліджень різних галузей знань – воєнної науки, історії, філософії, соціології, 

політології, права, економіки, педагогіки, психології, соціальної роботи, медицини, 

https://www.dw.com/uk/viina-rosii-proty-ukrainy-chy-realna-zahroza-tretoi-svitovoi/a-61093456
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журналістики, інформаційних технологій тощо. Учені з позиції різних наук почали 

досліджувати передумови, наслідки та можливі перспективи розвитку України та 

реінтеграції тимчасово окупованих у поствоєнний період [1, 3, 5]. 

Військова та інформаційно-психологічна агресія поставила в «глухий кут» 

соціально-педагогічну науку. Болісною є невизначеність перспектив і шляхів 

виходу з цієї ситуації. Особливо це позначилося на фундаментальній теорії 

соціально-педагогічної науки – теорії соціалізації особистості. Формування 

особистості – складний процес прилучення особистості до соціального буття, тобто 

її соціалізації. Соціалізація охоплює усі соціальні процеси, завдяки яким індивід 

засвоює певні знання, норми, цінності, що дозволяють йому бути у повноправним 

членом суспільства. Соціалізація включає стихійні та спонтанні процесі, які 

впливають на формування особистості [3, с. 95]. 

У вітчизняній науці питанню соціалізації приділяється багато уваги, що 

відображено в змісті навчальних посібників, у публікаціях та дослідженнях. 

Досліджували різноманітні аспекти процесу соціалізації вітчизняні вчені А. 

Капська, І. Звєрєва, С. Савченко, С. Харченко, В. Оржеховська, М. Лукашевич та 

ін. Студентство як особливу соціально-демографічну групу різнобічно розглядали 

Б. Ананьєв, А. Дмитрієв, Б. Зав'ялов, Г. Овчаренко, В. Лісовський, С. Савченко, та 

ін. [1, 2, 4, 5]. 

Соціалізація охоплює усі соціальні процеси, завдяки яким індивід засвоює 

певні знання, норми, цінності, включає стихійні та спонтанні процеси, які 

впливають на формування особистості. 

В історії психології існують такі трактування процесу соціалізації: 

•  соціалізація як інтеріоризація (оволодіння соціальним, перенесення його в 

глибинні шари особистості); 

•  соціалізація як адаптація (сполучення сутнісного і суспільного); 

•  соціалізація як гармонізація (придбання сутності в соціумі); 

•  соціалізація як екстеріоризація (розкриття споконвічної сутності людини в 

соціумі). 

Реалії сьогодення відкривають нові можливості, сутність яких полягає в 

тому, що соціалізація та формування стійкої громадянської позиції все більше 

набуває рис трьохстороннього процесу, де крім засвоєння та відтворення 

провідним виступає процес продукування принципового нових утворень саме в 

соціальній сфері – відбувається консолідація українського суспільства, 

поглиблення національної єдності та національної самоідентифікації. Провідним у 

цьому є розуміння, що це не просто арифметичне збільшення складників 

соціалізаційного процесу, а принципове зрушення в сприйнятті соціуму. 

У чому виявляються особливості соціалізації особистості в умовах війни? 

Перш за все, у зміщенні акцентів в загальновизнаних педагогічних постулатах. 

Традиційні уявлення про формування особистості зводяться до того, що 

затребуваність людини в соціокультурному просторі визначає цілі та логіку 
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побудови всієї системи педагогічного впливу на особистість. Але в реаліях війни 

все зовсім по-іншому: економічні, політичні, демографічні та інші кризи ставлять 

на межу вимирання такі цінності, як повага, порядність, чесність, гуманізм, 

толерантність, патріотизм, продуктивність, креативність, гнучкість, спроможність 

у трудовій діяльності, професійна, особистісна і соціальна стійкість особистості, 

працьовитість, співчуття, щирість та ін. Тепер інші правила й інші особливості 

соціалізації молоді в мікро-, мезо-, макро-, мега- і мультісередовищах. І тут 

недостатньо традиційних педагогічних підходів і методик, мудрості народної 

педагогіки. Тут не обійтися без всебічного міждисциплінарного аналізу, вивчення 

міжнародного досвіду, (особливо тих країн, де відбувалися подібні події), 

підготовки наукових кадрів, що спеціалізуються на цій проблематиці [4]. 

Отже, ми відмічаємо, як підсумок, що формування громадянської свідомості 

та соціалізація молоді, усвідомлення нової якості своєї соціальної позиції; 

опанування способами і прийомами організації життя в нових реаліях набуває 

нових рис у багатогранному категоріальному апараті сучасності та потребує 

посиленої уваги з боку науковців.  
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні українська економіка стикнулася з небаченим за всю свою історію 

шоком. Повномасштабне військове вторгнення північних сусідів завдало 

потужного удару по всіх ланках економічної системи нашої держави. Знизилося 

виробництво основних видів продукції, зокрема тієї, що становить основу 

експортного потенціалу України, заблоковані порти, а відтак і левова частка 

зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-логістична, соціальна, маркетингова 

та інженерна інфраструктура цілих регіонів. Чимало підприємств опинилися в 

районах активних бойових дій і змушені були евакуюватися в більш безпечні 

регіони або припинити роботу. Однак навіть ті бізнеси, які відносно далеко від 

обстрілів, потерпають через проблеми з логістикою та нестачі сировини. 

Відбувається відтік кадрів за кордон та їх часткова передислокація на захід 

держави, що тимчасово викидає з активного економічного життя сотні тисяч 

людей. Суттєвих збитків зазнає сфера послуг, торгівля, готельно-ресторанний 

бізнес, туристичний бізнес, сфера обслуговування та сфера гостинності України 

загалом. 

За три місяці війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки 

пандемії. Обсяг завданої шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко, адже 

бойові дії на території країни тривають. За оцінками Національного банку, під час 

війни економіка України втрачає 50 % "невиробленого" ВВП. Тобто кожен тиждень 

коштує національній економіці понад 50 млрд. грн.  МВФ оцінює втрати України 

через військове вторгнення російських окупантів 35 відсотками ВВП. 

Тому сьогодні вітчизняна економіка дедалі очевидніше стає одним з 

пріоритетних фронтів, який визначатиме як подальший перебіг військових дій, так 

і спроможність нашої держави успішно відбудовуватись після їх закінчення. Так 

само, як і на полі бою, коли запорукою перемоги стає насамперед грамотне 

військове керівництво, успіхи на економічному фронті значною мірою залежать від 

спроможності управлінців різних рівнів сформувати адекватні стратегічні плани та 

забезпечити ефективність їх практичної реалізації, включаючи своєчасне 

виконання окреслених прикладних завдань. 

Актуальним завданням сьогодення є впровадження новітніх технологій, 

зокрема і у сфері гостинності, як важливого елементу національної економіки.  

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/14/683967/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/14/684017/
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Тренд нинішнього часу – цифрова трансформація, що торкається усіх сфер 

діяльності і орієнтована на глобальне  застосування  цифрових  технологій. А для 

України в найближчі роки індустрія гостинності може стати одним з 

найважливіших секторів підприємницької діяльності.  

Процеси цифровізації для сфери обслуговування, торгівлі, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу дають можливість розширити  цільову  

аудиторію, поліпшити  якість  обслуговування,  розвиватися  прискореними  

темпами,  приймаючи  до  уваги,  що  в  глобальній цифровій економіці перемога 

буде за тими, у чиєму арсеналі буде задіяна велика кількість якісних цифрових 

платформ. 

Можна  виділити  наступні  ключові технологічні можливості цифровізації 

для малого та середнього бізнесу індустрії гостинності, які сформують 

привабливість регіонів, забезпечуючи гостям безпосередній  контакт  із  

неповторною  національною  культурою: 

1. Штучний інтелект -  передусім може забезпечити максимальний 

персоналізований результат під час планування подорожей, опираючись на 

інформацію про вподобання клієнтів, пропонуючи рішення, що використовуються 

іншими подорожуючими.  

2. АС-системи - можуть значно поліпшити та спростити організацію 

відпустки або подорожі, допомогти зекономити ресурси. 

3. Інтернет речей – у перспективі є ключовим елементом сервісу, що 

забезпечує «безшовні» подорожі: переліт, трансфер, готель, замовлення  

автомобіля, замовлення їжі тощо. Обмінюючись даними пристроями, зазначені 

технології можуть скоротити до мінімуму будь-які очікування, усунути багато 

проблем – від відсутності місця на парковці до втрати орієнтиру в чужому місці.  

4. Технології коботів – роботів, що вміють розуміти та працювати з людьми, 

поступово стають усе більш реальними. Роботи-прибиральники вже є реальністю і 

суттєво спрощують блок праці, скорочуючи необхідність у праці персоналу. Така 

техніка може істотно спростити, наприклад, ведення сімейного готельного бізнесу. 

5. Голосові технології - ефективне розпізнання голосових повідомлень дає 

можливість  оптимізувати  багато  процесів, завдяки  їм  навіть  невеликий  сімейний  

готель може забезпечити клієнтами цілодобовий сервіс. 

6. Використання хмарних технологій - має низку переваг: хмарний сервер 

обслуговується фахівцями Data-центру; зміна обчислювальних потужностей є 

програмним і не потребує фізичних дій; доступ до бази даних обмежений тільки 

правами доступу; швидкість доступу до даних обмежується виключно швидкістю 

доступу конкретного користувача; безперебійність доступу, оскільки Data-центр 

має кілька дублюючих каналів зв'язку та джерела аварійного енергозбереження.  

7. Блокчейн - ця технологія, формуючи «довірене цифрове середовище», дає 

змогу значно підвищити надійність замовлень, бронювань та платежів, забезпечить 

надійність інформації та відгуків про послуги. Запит від мандрівників на надійність 
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під час планування поїздок буде задоволений саме за допомогою блокчейна. Дані 

про купівлю квитків, бронювання номерів у готелях і роботі програм лояльності 

будуть існувати в одному цифровому просторі. Це допоможе всім сторонам, що 

працюють у сфері надання послуг у рамках однієї поїздки, орієнтуватися на 

фактичні відомості про гостей, передбачати їхні бажання,  здійснювати оплату за 

послуги за допомогою «цифрових грошей». 

8. Рекламні технології (цифрові помічники, наноблогери, чат-бот у 

соціальних мережах) - цю технологію використуються для автоматичних 

відповідей на часті питання клієнтів; як першу лінію технічної підтримки; 

консультації через WhatsApp на сайті; проведення опитувань та конкурсів. Нині 

досить часто використовується реклама у різних блогерів, при цьому найбільшу 

популярність починають набувати звернення підприємтва індустрії гостинності не 

до блогерів «мільйонників», а до наноблогерів, що пов’язано з вищим показником 

впливу на досить вузьку цільову аудиторію.  

9. Технології доповненої дійсності - для стимулювання покупок подорожей 

(ефект присутності в номері готелю, а також демонстрації оточення та послуг за 

допомогою гарнітури віртуальної реальності). Також віртуальну та доповну 

реальність, у тому числі, і з тактильністю можуть реалізовувати цифрові консьєржі 

для видачі рекомендацій клієнту щодо різних питань та видів відпочинку.  

10. Біометрія та розпізнавання осіб - використовується для ідентифікації та 

підтвердження особи гостя, сканування особи при реєстрації у сервісі, для оплати 

може бути достатньо подивитися в камеру на касі, оплата без гаманців та 

банківських карт, підвищення швидкості обслуговування, високий рівень безпеки.  

11. Використання голосових помічників - дозволяє гостю отримувати всю 

необхідну інформацію про готель, замовляти послуги з номера, дізнаватися 

інформацію про різні об’єкти (наприклад, фітнес-центрах, басейнах біля готелю), а 

також зв’язуватися з ресепшном,  налаштувати для контролю «розумну» техніки: 

регулювання температури повітря, освітлення, піднімання та опускання жалюзі, 

відтворення музики та управління ТВ.  

12. Соціальні мережі - впливають на зовнішньоторговельну діяльність  

готелю чи ресторану, його рекламування. Гості,  спілкуючись  у Twitter,  Facebook,  

Instagram, Tik-Tok мають  унікальну  можливість забронювати номер чи столик, 

використовуючи гаджети. Мережа  Instagram  - надає  можливість  користувачеві,  

перебуваючи  в  певному  місці, отримувати вигідні пропозиції і повідомлення у 

своєму акаунті. Таким чином, модель отримання лайків та підписок передбачає 

автоматичну можливість інформувати гостя. 

13. Застосування в роботі платформ дає змогу значно зміцнити 

взаємовідносини з гостями, продавати більше послуг і підвищувати їхню ціну; 

підвищувати якість послуг (смартфон як ключ від номеру, реєстрація в готелі через 

додаток, обмін сповіщеннями з персоналом готелю через додаток), поліпшувати 

емоційне сприйняття (відмітка де побували, сортування фото за відвідуваними 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

52 
 

місцями, нагадування, вказівки й інструкції в аеропорту, на вокзалі, порту і на 

борту судна); створювати нові можливості для супроводу і розуміння гостей. 

Дійсно, в умовах цифрової економіки індустрія гостинності стає більш 

технологічнішою, створюється єдиний інформаційний простір, формуються 

інноваційні принципи інформаційного забезпечення та управління. Саме 

інформаційний супровід та діджиталізація є стратегічним ресурсом, що забезпечує 

підвищення конкурентоспроможності індустрії гостинності.  
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЧИННИК РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ 

 

Сучасний етап розвитку сфери гостинності характеризується посиленням 

уваги до мовної  освіти в країні та  потребою формування особистості, яка б 

відзначалася свідомим ставленням до рідної мови, мовленнєвою активністю на всіх 

етапах оволодіння мовою як засобом спілкування, пізнання і  впливу, високою 

культурою спілкування в різних галузях. 

 Головним  завданням є прагнення звернути увагу на важливість постановки 

проблеми формування культури спілкування здобувачів освіти у методиці  

навчання української мови, оскільки найголовнішою освітньою метою і  завданням 

є  різнобічний особистісний і мовленнєвий розвиток. Реалізація нової освітньої  

мети насамперед передбачає усвідомлення того, що мова - це засіб збагачення, 

розвитку і  peaлізації мовлення кожної особистості. 

 Протягом життя кожен постійно контактує з іншими, спілкується з 

найрізноманітнішими людьми. Потреба у спілкуванні  є первинною  потребою 

http://мниап.рф/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/
http://мниап.рф/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/
https://lifehacker.ru/2012/09/21/i-fi%20nd-oteli/
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людини, бо, спілкуючись, людина не тільки обмінюється інформацією з іншими 

людьми, а й звертається до них із проханням, подякою, запитанням чи вимогою, 

ставить собі за мету вплинути на співрозмовника, домогтися потрібної відповіді, 

дотримуючись при  цьому культури спілкування. 

 У процесі свого розвитку суспільство поступово виробляє певні зразки 

поведінки, які визначають правила взаємодії та взаємостосунків між людьми і  

функціонують як суспільні норми. Ці норми у різних спільнотах можуть істотно 

відрізнятись. Етикету спілкування завжди притаманні етнічні особливості, 

національна своєрідність. Щодо мовленнєвого етикету українців, то в ньому 

відбито такі риси, як побожність, пошана до батьків, до жінки, демократизм, 

емоційність, естетизм та ін.  

Одним із засобів людського спілкування є мова - система словесних знаків, 

які використовуються як форма існування, засіб засвоєння і передавання суспільно-

історичногo досвіду людства. Володіючи мовою, люди обмінюються думками, 

розуміють один одного і взаємодіють. За допомогою мовлення, засобом якого є 

слова, здійснюється вербальна комунікація. Оскільки будь-яке повідомлення не 

залишає людину байдужою, то в спілкування завжди включені емоції − 

невербальна комунікація.  

Отже, культура мовлення − це сукупність таких якостей, які найкраще діють 

на адресата із урахуванням конкретної ситуації, поставлених мети завдань.  До них 

відносяться: точність, зрозумілість, чистота мови, багатство і розмаїтість, 

виразність,  правильність. 

Культура поведінки, культура мовлення і культура спілкування в сфері 

гостинності  найчастіше виступають в єдності. Культура спілкування є складовою 

частиною культури людини в цілому. Культура спілкування моделює  поведінку 

людини − спонукає її у певній ситуації поводитися у відповідний спосіб. Характер 

моральної та психологічної культури спілкування у суспільстві помітно впливає на 

стан економічного та політичного розвитку країни, духовність її громадян та їх 

національну свідомість. Культура спілкування формується багатьма поколіннями 

людей.  Суспільство в цілому і кожний член мають прагнути до того, щоб не тільки 

зберегти, а й примножити спадщину предків. 

 Під мовленнєвим етикетом розуміють розроблені правила мовленнєвої 

поведінки, систему мовленнєвих формул спілкування. Знання правил 

мовленнєвогo етикету, їх дотримання дає змогу людині почувати себе впевнено і 

невимушено, не відчувати незручностей через огріхи і невиправні дії,  уникнути 

кепкування з боку оточуючих. 

Мовлення людей здійснюється не лише як судження про дійсність, а й як 

певна комунікативна ситуація: як звернутися до співрозмовника, запитати, 

привітатися, подякувати, попросити пробачення тощо. 

 Термін «культура спілкування» почав з'являтися у наукових працях у 80-і 

роки, в яких здебільшого характеризуються окремі види культури спілкування.  
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Однак, незважаючи на певні успіхи в цій галузі, теорія і практика навчання 

культури спілкування потребує подальшого вдосконалення, тому у наведених 

дослідженнях розглядаються лише окремі аспекти проблеми. Недослідженими 

залишаються важливі питання, пов'язані з методикою системного розвитку і 

формування вмінь і навичок культури спілкування на заняттях рідної мови; не 

цілком визначено критерії відбору вправ для формування культури спілкування і 

місце цієї роботи в навчальному процесі;  не розроблені питання комплексного 

підходу до формування культури спілкування.  

Спостереження, аналіз рівня знань, умінь і навичок особистості дали змогу 

зробити висновки про те, що поставлена проблема потребує подальшого 

вирішення. Це пов'язано насамперед з недостатньою розробленістю методики 

формування культури спілкування. 

 Результати анкетного опитування працівників сфери гостинності доводять, 

що робота формування навичок культури спілкування ними проводиться 

недостатньою мірою, не систематично. Хоча більшість  вважають, що така робота 

дуже необхідна для формування  культури спілкування в різних сферах життя.  

Отже, формування навичок культури спілкування не повинне обмежуватись 

епізодичними завданнями, воно потребує розвитку і вдосконалення протягом 

тривалого періоду часу.  

Все краще, що дає світові наука і практика, має бути надбанням кожного, 

якщо він критично оцінює рівень своєї культури і прагне до її вдосконалення.  

Таким чином, роль культури спілкування у формуванні культури людини у 

сферах обслуговування та гостинності в цілому є надзвичайно важливою. 

Проблема формування культури спілкування потребує подальшого дослідження, 

недостатня розробленість цієї проблеми вказує на необхідність створення 

експериментальної методики, спрямованої на формування у людини культури 

спілкування. Як зазначав Антуан де Сент-Екзюпері, найбільшою розкішшю, що 

гідна людини, є радість людського спілкування. Щоб мати успіх у мистецтві 

спілкування, треба його опановувати й застосовувати у щоденній практиці. 
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STATE SUPPORT OF BUSINESS IN UKRAINE DURING THE WARTIME 

  

After the declaration of martial law in Ukraine since the beginning of the active 

phase of hostilities on February 24, 2022, most businesses virtually stopped their 

performance due to various circumstances: psychological shock, economic downturn, 

inability to operate enterprises located on the territories where the battles took place. The 

necessity for state support of business is especially relevant in such a stressful period for 

the economy. 

The purpose of the study is to identify the mechanisms which are used by the state 

to help businesses recover and work more efficiently. We propose to consider the content 

of some official documents that regulate the particular issues. 

By Resolution №314 [6] of March 18, 2022, the Cabinet of Ministers introduced 

the declarative principle of acquiring the right to conduct business without the need to 

obtain permitions, licenses, etc. According to the document, during martial law, before 

the start of business activity the entrepreneur must submit a declaration of the prescribed 

form to the Ministry of Economy, and in cases of security — to the Ministry of Internal 

Affairs.  

 The declaration can be submitted online through the portal of electronic services 

or on the portal "Diia" or at the nearest administrative service center. This feature is 

available within a week since the date of publication of the Resolution, i.e. since March 

25, 2022. 

In the context of the employee-employer relationship, it is worth mentioning the 

Resolution of the Cabinet of Ministers №211-r of 11 March 2022 [2], which gives legal 

entities the right to make expenditure payments from accounts seized by the executive or 

private executors.  

The norms of time for work and rest for the period of martial law have also been 

updated [4]. For instance, the normal working hours of employees during martial law may 

not exceed 60 hours per week, and the duration of weekly uninterrupted rest may be 

reduced to 24 hours. 

 It is important to add that in accordance with the Resolution of the Cabinet of 

Ministers №303 of March 13, 2022 [5] for the duration of martial law it is ceased to 
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conduct scheduled and unscheduled inspections of state supervision (control) and state 

market control. 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №234 of March 9, 2022 [3] 

stipulates that food and feed market operators who are unable to meet the requirements 

for information on imported food products may sell products with information in a foreign 

language. At the same time, batches of these foods and feeds must be accompanied by 

information on food products presented in the state language. 

Important for business is the amendment to the "Tax Code of Ukraine"[1], which 

is that during martial law local authorities have the right to make decisions on the 

establishment of local taxes and/or fees and tax benefits for the payment of local taxes 

and/or fees without the application of additional procedures provided by law. 

Thus, this short sample of documents shows that the state is aimed at supporting 

business, which, in turn, should keep the national economy stable at a sufficient level. 

Further development of the economic sector will take place in accordance with the general 

objectives of public policy and taking into account the urgent problems of present, which 

the legal framework must respond to in the first place. 

  

References 
 1. On amendments to the tax code of Ukraine and other legislative acts of 

Ukraine concerning the improvement of legislation for the period of martial law: Law of 

Ukraine of March 24, 2022 № 2142-IX. Entered into force as a law on May 5, 2022. 

Database "Legislation of Ukraine" / VR Of Ukraine. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text 

2. On allocation of funds from the reserve fund of the state budget: Order of March 

11, 2022 № 211-r. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2022-р. 

3. On measures to ensure the uninterrupted supply of imported food and feed in 

martial law: Resolution of March 9, 2022 № 234. Database "Legislation of Ukraine" / VR 

Of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2022-п#Text. 

4. On the organization of labor relations in martial law: Resolution of March 15, 

2022 № 2136-IX. Entered into force as a law on March 24, 2022. Database "Legislation 

of Ukraine" / VR Of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213620#Text. 

5. On the termination of measures of state supervision (control) and state market 

supervision in martial law: Resolution of March 13, 2022 № 303. Database "Legislation 

of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-п#Text. 

6. Some issues of ensuring the conduct of economic activity in martial law: 

Resolution of March 18, 2022 № 314. Database "Government Portal". URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-provadzhennya-

gospodarskoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu-314. 

 

file:///F:/секція%201,%202,%203%20всі%20тези.docx%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2022-р
file:///F:/секція%201,%202,%203%20всі%20тези.docx%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213620#Text
file:///F:/секція%201,%202,%203%20всі%20тези.docx%23Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu-314
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu-314


Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

57 
 

 

Христич М., здобувач освіти  

Державного торговельно-економічного 

університету 

 м.Київ, Україна 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ В 

СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

  

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 

динамічний час торжества науково-технічного прогресу інновації в готельному 

бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за 

кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяють 

готельєрам підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви 

підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, 

надання нових послуг. 
Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує 

пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть 

підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу полягає в 

тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної економічної 

кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому світі не 

відмовляє собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул. До того ж, завдяки 

глобалізації економіки, розвиваються і міцніють економічні зв’язки між країнами, 

галузями і компаніями. Ці основні тренди і визначають перспективи готельного 

бізнесу, як розвиток існуючого готельного господарства та освоєння його нових 

сегментів [1]. 

Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії 

гостинності. Одним із головних завдань нині залишається аналіз ринку 

ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які дають 

змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в найбільш 

затребуваних та перспективних сегментних нішах, що зможе призвести до 

подальшого розвитку ресторанного бізнесу в Україні. На сучасному етапі 

ресторанне господарство - багатоаспектне явище, що тісно поєднане з економікою, 

історією, географією, медициною, культурою, спортом. 

Сучасна індустрія ресторанного бізнесу постійно розширюється та 

видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. В якості сфери підприємницької діяльності ресторанне господарство 

виконує соціальні та економічні функції. Економічні функції сфери ресторанного 

господарства розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва та 

обігу продукції, що забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги в порівнянні з 

іншими галузями народного господарства. Перш за все, це перспективна галузь для 
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інвестування капіталу, що гарантує достатньо швидку оберненість вкладених 

засобів. Прибуток від інвестування складає близько 15-25%, що зацікавлює нових 

учасників цього ринку і стимулює його поширення. 

Якщо простежити динаміку кількості ресторанних закладів різних типів 

протягом багатьох років, можна зробити наступні висновки: 

- перше місце займають заклади швидкого харчування (темпи зростання 

326,8%);  

- на другому місці - ресторани (134,6%);  

- на третьому - кафе (121,2%);  

- на четвертому - бари (104,9%);  

- на п'ятому - їдальні (75,3%) [2]. 

На ринку ресторанних послуг постійно відбуваються зміни. 

Отже, зараз недостатньо просто створити хороший ресторан із пристойною 

кухнею, потрібно створити індивідуальний продукт чи напій, який можна буде 

назвати і подати як hand made. 

Прагнучи запропонувати споживачам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють функції 

готелю. Серед них можливо виділити наступні: 

- система автоматизації праці персоналу відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з парт- нерами та споживачами, вести 

календар і розклад роботи мене- джерів, а також полегшує виконання різних 

завдань; 

- система роботи зі споживачами. Це нові технології в го- тельному бізнесі, 

які проводять повний аналіз розміщення гос- тей в готелі і видають повну аналітику 

по кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники і турагентство 

краще за всіх забезпечують «доставку» споживачів до готелю, а також допомагає 

прорахувати статистику гостей за віком, статтю, соціальним статусом, 

прибутковістю тощо; 

- система управління програмами лояльності для спожива- чів. Дозволяє 

готелю розробляти особливі види заохочення для постійних гостей, клубні та 

дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.; 

- система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології можна 

планувати завантаження різних приміщень готелю – її конференц-залів, ресторанів, 

банкетних залів [3]. 

Перераховані інновації в готельному бізнесі дозволяють створювати 

оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження готелю, надаючи 

йому додаткові можливості для заробітку. 

Окрім електронного управління, сучасні готелі також потре- бують 

впровадження інновацій і в ресторанній сфері. Це не тільки управління рестораном 

– коли він перетворюється фактично в окрему «державу» на території готелю. Це 

ще й безліч зручностей для споживачів: 
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- інтерактивне меню – відвідувачі користуються екраном, вбудованим в стіл, 

вибираючи з його допомогою страви і викликаючи офіціантів; 

- екрани-планшети на столах – поки замовлення готується, відвідувач може 

почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, замовити таксі тощо; 

- сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю – актуальні для великих готелів 

з декількома ресторанами. Скориставшись ними, гості можуть побачити меню всіх 

точок харчування в готелі, вибрати кращу з них і заздалегідь заздалегідь 

прорахувати свій середній чек. 

Отже, застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує його 

конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно впливає на імідж 

підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує 

отримання прибутку підприємством. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА КАДРОВИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

  

Військова агресія Росії проти нашої країни призвела до фактичного 

призупинення діяльності в сфері обслуговування в більшості регіонів України. 

Однак, світовий інтерес до героїчного протистояння нашої країни з кожним днем 

збільшується. В новій реальності, коли Україна відстоює свою націю, незалежність 

та ідентичність, переживаючи один із найскладніших періодів своєї історії, 

проблема збереження та розвитку людського капіталу держави набуває особливої 

актуальності.  

Людський капітал є надійною основою та підґрунтям соціального, 

економічного та політичного розвитку національної економіки. Саме від 
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людського капіталу залежить не лише рівень розвитку України, а й позиції держави 

на світових політичному та економічному ринках. Запроваджені заходи, 

спрямовані на протидію COVID-19, вже суттєво змінили сферу трудової діяльності 

в Україні та усьому світі. Щороку кількість працездатного населення в Україні 

зменшується, через трудову міграцію в найближчі європейські країни. А із 

початком активних бойових дій та введення військового стану на території України 

швидкими темпами зростає безробіття, компанії скорочують штат працівників, 

зменшують заробітні плати або надають співробітникам відпуски без збереження 

заробітної плати. Велика кількість людей залишились без роботи, деякі змушені 

були переїхати у безпечні регіони України, або й зовсім покинути територію 

держави. [1]. За даними ООН, після початку повномасштабної війни з росією 

станом на 1 квітня 2022 року з України виїхало понад 4 млн громадян 

працездатного віку[2]. Згідно звіту Міжнародної організації з міграції від початку 

російського вторгнення понад 7,7 мільйонів українців стали внутрішньо 

переміщеними особами [3].  

Ринок потенційних співробітників HoReCa стає все менше. Пошуки і 

утримання персоналу стали однією з основних проблем на ринку ресторанного 

господарства. «Ковідна» криза та війна спричинили дефіцит лінійного персоналу: 

кухарів, су-шефів і офіціантів. Відчутна нестача кадрів відчувається також з 

позиціями  барменів і шефів. Багато персоналу ресторанного ринку просто змінило 

рід занять. Великий відсоток працівників сфери пішли захищати країну, інші, які 

працювали в сервісі повернулися з Києва до рідних міст. Початківці й ті, хто 

подавав надії, швидко освоїли нові професії. А багато кухарів почали працювати 

просто кур’єрами. Складна ситуація склалася також через нестабільність 

ресторанного бізнесу, тому незахищеність співробітників, постійний стрес і 

перебої в доходах, змусила багатьох тимчасово шукати інші варіанти роботи. 

Тривалий час праця ресторанного персоналу на належному рівні не оплачувалась, 

бракувало значного соціального пакету, гарантій. Істотне зростання відбувається у 

сферах, більш цікавіших для молоді, ніж кухня ресторану. Спостерігається  швидке 

«перетікання» персоналу в інші, більш привабливі та менш ризиковані галузі.  

Сьогодні ресторатори намагаються зробити умови праці лінійного персоналу 

більш привабливими. Заклади переглядають бізнес-моделі, зважаючи на зростання 

фонду оплати праці та собівартість продуктів. Звісно, перспектива розвитку ринку 

праці існує, потрібно створювати бази з навчання персоналу у сфері 

обслуговування. Водночас компанії будуть дивитися в сторону автоматизації, 

зменшення штату не через збільшення навантаження на одну людину, а через 

більшу ефективність процесів, що в подальшому може стати новим стандартом. 

Ресторанній сфері глобально може допомогти лише увага держави.  

Отже, все більш невизначеною стає економічна ситуації в Україні, яка 

погіршується через активне військове протистояння на значній території країни. 

Під впливом реструктуризації усіх секторів національної економіки змінюється і 
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ринок праці в цілому. Очевидно, що в майбутньому для відновлення потенціалу 

української держави використовуватиметься наявний людський капітал на 

індивідуальному, колективному та національному рівнях, а також шукатимуться 

резерви додаткового людського капіталу.  
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТУ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  

Сьогодні українське суспільство проходить через ряд жахливих випробувань 

воєнного часу, який спричинив розвиток кризових явищ у соціальній, економічній 

та політичній сферах. Найактуальнішим питанням перед народом України та 

прогресивним світовим суспільством є перемога у війні проти російської агресії й 

людський капітал, світогляд, особистісна позиція та типологічні особливості 

кожного є одним з ключових чинників, що наближають нас до знищення ворога. Й 

працівники сфери обслуговування, не зважаючи на труднощі воєнного часу, 

продовжують працювати, адже існування бізнесу є запорукою підтримки 

економіки країни. 

Сфера обслуговування є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш 

динамічних галузей світової економіки. Де особливі вимоги висуваються саме до 

особистісних характеристик фахівця: до певних особистісних характеристик, до 

усвідомлення особистого рівня підготовки в обраній сфері діяльності, до 

спрямування особистості як до активності у процесі фахової реалізації, до 

орієнтації на свідоме професійне та особистісне самовдосконалення [3, 4, 5]. 

https://minfin.com.ua/ua/2022/04/01/82979164/
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Й, як відмічають дослідники, надважливе, для успішної професійної 

реалізації в складних умовах воєнного часу є розуміння індивідуально-

типологічних особливостей, які мало змінюються впродовж професійної діяльності 

й відносяться до найбільш стабільних якостей. При цьому, одна й та ж типологічна 

якість може мати як позитивні, так і негативні (з точки зору професійної 

успішності) прояви: слабкість нервових процесів визначає низький рівень 

працездатності, і в той же час високу чутливість; інертність нервових процесів 

проявляється в малих показниках швидкості нервової діяльності і в міцності 

тимчасових зв’язків. Таким чином, природна недостатність в області однієї функції 

компенсується перевагою в області іншої, не менш важливої. А різні типи вищої 

нервової діяльності необхідно розглядати не як різні ступені досконалості нервової 

діяльності, а як різні способи врівноваження організму із середовищем [1, 2, 5].  

Ми підтримуємо думку вчених, що саме розуміння темперальних 

особливостей дуже важливе для сфери обслуговування, адже знаючи всі характерні 

риси темпераменту відвідувача можна підібрати найбільш вдалий підхід до нього. 

Сфера обслуговування належить до професій системи людина-людина. Тому в 

даній сфері діяльності найбільш важливим умінням є вміння спілкуватися з 

людьми. Природно, можна розвинути таку здатність, але багатьом таку можливість 

надав темперамент. Серед науковців, що досліджували дану проблему ми 

спиралися на роботи Л. Карамушки, М. Корольчука, О. Креденцер, О. Приймук та 

ін. [1, 2, 3, 4, 5]. 

Усім відомі чотири основні типи темпераменту – холерик, сангвінік, 

меланхолік і флегматик. Темперамент пов'язаний з особливостями нервової 

системи людини, тому вважається його вродженою властивістю. Оскільки кожна 

діяльність висуває до психіки людини і її динамічних особливостей певні вимоги, 

то немає темпераментів, ідеально придатних для всіх видів діяльності. Роль 

темпераменту в роботі й навчанні полягає в тому, що від нього залежить вплив на 

діяльність різних психічних станів, викликаних неприємною обстановкою, 

емоціогенними факторами, педагогічними впливами. Від темпераменту залежить 

вплив різних чинників, що визначають рівень нервово-психічної напруги на 

людину (наприклад, оцінка діяльності, очікування контролю діяльності, 

прискорення темпу роботи, дисциплінарні впливу і т. п.). 

Треба відзначити, що в стабільній економічній ситуації з насиченими 

ринками збуту продукції і послуг природні здібності працівника сфери 

обслуговування більшою мірою мають спиратись на високий рівень 

професіоналізму та освіти, в той час як у перехідних економіках недостатність 

знань певною мірою заміняють такі якості, як уміння йти на ризик, брати на себе 

відповідальність у невизначених ситуаціях тощо [1, с. 438].  

Психологічні явища, що виникають при взаємодії людей, досліджуються 

соціальною психологією, однією з прикладних галузей якої є психологія 

обслуговування, або психологія сервісу. У сфері обслуговування загальні 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

63 
 

закономірності психології мають своєрідне забарвлення. Наприклад, спілкування 

обслуговуючого персоналу з відвідувачами характеризується особливостями, яких 

немає в трудовому колективі й у родинному колі. Тому для розуміння поводження 

людини, що виступає в ролі гостя, працівникові сфери обслуговування потрібно 

знати психологію процесу обслуговування, зокрема мотивів, причин і цілей, якими 

керуються гості при відвідуванні ресторану, зупинці у готелі чи при виборі певної 

туристичної агенції [3, 4]. 

Персонал підприємства сфери обслуговування повинен враховувати 

особливості темпераменту гостей тому, що при обслуговуванні кожного з них 

потрібна зовсім різна тактика. Наприклад, клієнт-холерик дуже швидко реагує на 

навколишню дійсність, він запальний і різкий, часто сильно обурюється. Тому при 

його обслуговуванні потрібно виявляти максимум уваги, витримки, швидко 

реагувати на його прохання. Потрібно постійно бути готовим до зниження 

підвищеної збудливості в холериків. Для флегматика характерна повільність, і в 

процесі обслуговування таких людей потрібні взяти ініціативу в свої руки і виявити 

наполегливість у пропозиції вибору послуг [1, 4]. 

Таким чином, знання основних психологічних закономірностей дає 

працівникам сфери обслуговування змогу в різних ситуаціях знаходити 

психологічно правильні рішення, допомагає не тільки впливати на інших людей, а 

й розвивати в собі якості, необхідні для успішної професійної діяльності. В свою 

чергу вміння вірно оцінити механізм прийняття рішення кожного окремого гостя 

про придбання тієї чи іншої послуги допомагає тактовно, з розумінням справи 

підвести його до ухвалення позитивного рішення. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

  

Українська мова пройшла важкий і славетний шлях розвитку, і нині вона 

отримала новий поштовх для розквіту, перед нею відкрилися нові можливості, нові 

обрії. «Тому зараз нам важливо, пропагуючи українську мову, разом з тим думати, 

як не дати нашим опонентам розіграти «мовну карту», як перетягнути на свій бік 

російськомовних українців і як зробити так, щоб ці люди, які розмовляють 

суржиком, заговорили літературною українською мовою. Але це можна зробити не 

кавалерійським наскоком, а дуже копіткою і напруженою працею», - наголосив 

директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань. 

При всьому інформаційному насиченні сьогодення, ця новина була не менше, 

ніж у TOP-3 для України в середині липня 2021 року: Конституційний Суд визнав 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

таким, що повністю відповідає Основному Закону. Уповноважений із захисту 

державної мови Тарас Кремінь свого ставлення до прийнятого рішення не 

приховував: «16 липня збіглися одразу три важливих події, а відтак цей день уже 

називають знаковим в історії України. По-перше, 16 липня 1999 року Верховна 

Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України; по-друге, 16 

липня 2019 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної; по-третє, 16 липня 2021 року 

набули чинності чергові норми цього закону». 

Крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, поступово, поетапно цю проблему 

треба вирішувати. 

З 1991 року державною мовою стали послуговуватися державні установи й 

заклади, її почали вивчати студенти всіх вищих освітніх закладів, нею заговорила 

частина ЗМІ.  

Від 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». Вона говорить, що мовою 

обслуговування споживачів в Україні є державна. Тому інформація про товари та 

послуги на території України має надаватися, у першу чергу, українською. «Кожне 

слово українською – цеглинка у фундаменті держави». 
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За словами письменника Андрія Куркова: «Втім, запровадження нових 

законодавчих норм навряд чи означає, що в один день зникнуть недоречні ситуації, 

коли в Україні не можуть надати послугу українською мовою. Але ж вимоги закону 

все ж підштовхують суспільство і бізнес до того, щоб послуга українською стала 

опцією за замовчуванням». 

Втім, тут необхідно згадати і про інше. Законом відводилися тривалі періоди 

для адаптації – людей, бізнесу, освіти – під норми закону. Але щоразу перед 

стартом чергового етапу реакція соцмереж і певних медіа була, щонайменшим, 

тривожною. Україні пророкували і напруження, і протистояння на мовному ґрунті. 

Але ж ці прогнози не справдилися. Закон не обмежує права, єдине, на що він 

спрямований – це вихід української на позиції реально державної мови. 

Наприклад, 16 січня 2021 року, коли мовою сфери обслуговування в Україні 

на рівні законодавства стала українська, в соцмережах піднявся галас, що 

працівників сфери послуг «масово звільнятимуть через українську мову», а вірніше 

її незнання. Зрештою, нічого не відбулося. Документ, який зобов’язав сферу 

обслуговування перейти на українську, став обов’язковим до виконання ще в липні 

2019 року, але бізнесу дали час підготуватися, й лише зараз усі надавачі послуг по 

країні повинні зі споживачем спілкуватися українською мовою. 

Отже, як саме це зачепило ресторанний бізнес в Україні?  

Спілкування з клієнтом українською мовою. За замовчуванням, будь-яке 

звертання персоналу до гостя повинно бути українською. Відвідувачі можуть 

говорити будь-якою мовою. Якщо клієнт звертається до персоналу іншою мовою, 

тоді можна переходити на неї. Відмовити гостю, якщо він не говорить українською 

мовою, не можна. Якщо персонал знає мову, якою звернувся клієнт, у працівників 

не буде законодавчих обмежень перейти на звичну для сторін мову спілкування. 

Водночас дія закону не поширюється на особисте спілкування, воно може бути 

будь-якою мовою. 

Щодо якості використання нечистої української мови, тобто суржику, то 

окремої юридичної відповідальності за спілкування персоналу суржиком немає, 

але в даному разі будуть скоріше репутаційні ризики, ніж юридичні. Якщо 

офіціанти спілкуються суржиком, то гості можуть бути незадоволені й просто не 

повернуться до цього закладу знову. 

Будь-якому закладу необхідно надавати інформацію про послуги й товари 

державною мовою. Наприклад, на пакуваннях, етикетках це було передбачено 

значно раніше й практично повною мірою виконувалося. Починаючи з 2021 року, 

потрібно перекласти українською мовою інформацію про товари й послуги, 

зокрема: меню; вивіски, окрім тих, на які у закладі зареєстровано торгову марку 

іншою мовою; інформаційні таблички; різноманітні написи у закладі; цінники; інші 

описи продукції та послуг. 

Закон «Про захист прав споживачів» уточнює, що обов’язково треба 

надавати  інформацію державною мовою про продукцію скрізь, де вказано 
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 кількість, якість, асортимент, виробника, виконавця та продавця. 

Інформація на сайті закладу для замовлень чи в інтернет-магазині повинна 

бути українською мовою. Це також стосується меню за QR-кодом. Водночас у 

законі є вказівка, що інформацію державною мовою можна дублювати іншими 

мовами. На практиці це означає, що у закладі може бути багатомовний сайт, але 

українська версія повинна бути обов’язковою. 

Яка частина інформації на сайті повинна бути українською мовою, а яка 

іншими мовами? 

Закон говорить, що версія сайту українською мовою повинна бути не 

меншою за обсягом і вмістом інформації, ніж іншими мовами, і повинна 

завантажуватися за замовчуванням для користувачів з України. 

Що буде, якщо не дотримуватися мовного Закону? 

Попередження й адміністративний штраф, кримінальної відповідальності 

закон не передбачає, але відповідальність несе не персонал, що, можливо, його 

порушить, а саме підприємець – власник закладу. 

 Останнім часом процес поширення української мови в закладах 

ресторанного бізнесу в Україні має позитивну тенденцію, однак моніторинг 

закладів громадського харчування показав, що у сфері гостинності  ще існує 

проблема двомовності. Отже, популяризація української мови у сфері 

обслуговування є дуже важливим чинником у вирішенні цієї проблеми, оскільки 

сильна мова – успішна держава, а заклади громадського харчування є візитівкою 

нашої країни. Тому працівники закладів ресторанного бізнесу відіграють важливу 

роль у цьому процесі.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАФТОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

  

 Термін "крафт" виник і набув поширення у США внаслідок буму дрібних 

некомерційних пивоварень. У контексті пивоваріння це означає пиво, виготовлене 

малими партіями незалежними пивоварами (на відміну від пива виготовленого 

відомими брендами великими партіями). Цікаво, що у США частка крафтового 

пивоваріння, відносно загального ринку, складає понад 12% і продовжує зростати, 

а от в крафтове пиво в Україні займає лише 1% від загального ринку.  Найближчий 

за сенсом український відповідник слову крафт – словосполучення "власного 

виробництва". Український крафт – це дрібне вітчизняне виробництво (без 

використання технологій, характерних для масового промислового виробництва) 

на малих потужностях з метою дати споживачам більше вибору, об’єднати і 

традиційні рецепти і інноваційні підходи до виробництва, аби ці продуктами 

ставали потім справжніми «фішками» та «ноу-хау», що характерні саме для певної 

території [1]. Наприклад, якщо заклад харчування, що є частиною великого 

промислового концерну, продає випічку, вироблену цим концерном, — то це 

власне виробництво, але не крафтове. А якщо заклад харчування перепродає 

випічку, яку роблять і продають жінки з сусіднього села, то це крафтове 

виробництво. Виробництво можна умовно поділити на такі етапи: облаштування 

приміщення, виготовлення продукту та реалізація кінцевому споживачу. Втім, як 

говорять самі виробники крафтових харчових продуктів – їхня мета не «кустарно» 

виробляти продукт сумнівного походження, а навпаки - дати споживачам більше 

вибору, об’єднати і традиційні рецепти і інноваційні підходи до виробництва, аби 

ці продуктами ставали потім справжніми «фішками» та «ноу-хау», що характерні 

саме для нашої території. 

Українські економічно-виробничі підходи сьогодні можна назвати 

унікальними - з одного боку, вони базуються на принципах ринкової економіки, з 

іншої ж - тягнуть спадщину централізованого виробництва радянського періоду, 

коли основні акценти робились на великих виробниках[2].   

Основне товарно-виробниче законодавство у нас прописане під великого 

виробника, в той час як, наприклад, у європейських країнах акцентують на 

різноманітті виробництва, конкурентній боротьбі між численними дрібними й 

середніми виробниками та можливості вибору для споживача. Функції держави 
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зводяться до контролю та запобіганню антиконкурентному середовищу та захисту 

прав і свобод успішніших, не забуваючи про стимулювання і допомогу тим, хто 

починає. 

По суті, держава Україна сьогодні стимулює роботу холдингів і пишається 

нею. Європейські ж країни стримують бажання виробників укрупнюватись, щоб не 

допустити перевиробництва і, як наслідок - зниження ціни на продукти й 

поступового знищення малих виробників. 

Українська ситуація не вигідна з багатьох причин. Перш за все, монополія 

шкідлива з погляду продовольчої безпеки - ситуація, коли половина ринку 

належить одному виробнику або основне виробництво, сконцентроване в кількох 

точках, уразлива: щось трапляється з одним підприємством, і країна втрачає 

величезну частину ринку. По-друге, вона негативна для малих виробників, які 

мають потенціал і можливості, але не можуть зареєструвати невелику потужність і 

працювати через те, що не дотягують до вимог, що прописані під великі 

потужності. По-третє, вона не сприяє розвитку виробництв з високою доданою 

вартістю, бо робить товаровиробничу діяльність вигідною тим, хто може 

забезпечити низьку собівартість і масовість. 

Проте не можна сказати, що в результаті такої ситуації дрібне товарне 

виробництво зникло. Воно існує в основному як «домашнє» і, по суті, випадає з 

економіки країни, породжуючи низку ризиків. Існування агропродовольчих ринків 

і стихійної торгівлі — це докази того, що український споживач хоче купувати 

продукцію дрібних виробників, але споживачі ж в такій ситуації ризикують, бо 

купують продукти з мінімальною простежуваністю й виготовлену практично без 

жодного контролю. 

Продаж, так званих, домашніх виробів офіційно дозволено на 

агропродовольчих ринках, а неофіційно їх продають усюди, де ходять покупці. 

Механізм доступу на такий ринок зводиться до елементарної простежуваності до 

власника тварини, яка виробляє сировину та місця проживання продавця. 

Український споживач у результаті купує продукцію знеособленого виробника, 

який зацікавлений продати тут і зараз, особливо не дбаючи про репутацію. 

Здавалося б, проблеми в цьому немає — кожен робить вибір сам, де і що купувати, 

однак в українських селах з’являються «середняки», які не хочуть бути просто 

знеособленим виробником сировини, а готові пропонувати унікальний якісний 

продукт. Держава не може й далі ігнорувати бажання покупця купити такі продукти 

та бажання виробників розвиватися у цьому напрямі». 

Ставити виробників продуктів із високою доданою вартістю на один рівень 

із «домашніми» - не правильно і не справедливо, однак і досі на державному рівні 

немає дієвої контрольної системи для них, працювати ж за правилами 

агрохолдингів вони не можуть. Сьогодні частково функцію держави беруть на себе 

провідні торгові мережі, допускаючи на свої полиці товари дрібних фермерів і 

перевіряючи їх за власною системою контролю.  
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Перше, що відрізняє крафтового виробника від продуцента «домашньої» 

продукції, - репутаційна відповідальність. Такий виробник зацікавлений у 

впізнаваності свого продукту, відтак у його високій якості й безпечності. Як 

свідчить європейський досвід, це значно дієвіший механізм, ніж контроль 

кінцевого продукту невідомого походження. 

Крафтовий виробник - це завжди про прозору відповідальність, коли всі 

етапи виготовлення продукції простежувані, а виробник особисто може відповісти 

за її якість. Наявність прямого маркування на кожному реалізованому шматочку 

або фотографії фермера на пакуванні - також є серед вимог до крафтового 

виробника в деяких країнах. Усе це - методи, що стимулюють самоконтроль 

виробника, прищеплюють йому особисту відповідальність за свій продукт. Відтак, 

завдяки практично безпосередньому контакту з виробником споживач отримує 

більшу впевненість у якості продукту, мотивацію купувати локальний товар й 

урізноманітнювати свій раціон. 

Підсумовуючи, зазначу, що створення крафтового виробника харчових 

продуктів в Україні - це багатосторонній процес, у який держава, виробники та 

споживачі повинні вносити свою частку, висувати пропозиції - за досвідом інших 

країн - це найдієвіший спосіб. В ідеалі процеси мають відбуватися паралельно, коли 

всі сторони виконують свою частину роботи й ведуть обговорення, щоб дійти до 

спільного знаменника. 

Існуючі проблеми обмежують, а іноді і унеможливлюють існування на ринку 

продуктів власного виробництва за авторськими технологіями та унікальними 

властивостями, на які попит споживачів швидко зростає. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТОПМЕНЕДЖЕРА СФЕРИ 

ГОСТИННОСТІ 

  

Керівники вищої ланки, що не 

витримали службових перевантажень і 

скотилися до психопатологічної 

поведінки, здатні швидко зруйнувати 

колектив і знищити бізнес компанії. 

                                            Рой Лубіт 

 Управління емоціями– це відповідь на зростаючий рівень стресу і 

мультизадачності, які супроводжують людину упродовж життя. Особливо це 

стосується керівників, що відповідають за великі колективи. 

Один із провідних світових експертів емоційного інтелекту Деніел Гоулман 

проаналізував відмінні риси найуспішніших топменеджерів великих 

американських корпорацій. 

Він виявив, що найбільшого успіху досягають ті керівники, які в критичний 

момент здатні взяти себе в руки й не піддатися гніву, паніці, апатії та гідно вийти 

зі складної ситуації. Це і є компетенції емоційного інтелекту. 

         Якщо керівник здатний утриматися від емоційного спалаху в кризовій 

ситуації, він зберігає відносини з співробітниками, отримує їх повагу. Стає 

емоційним лідером і авторитетом. 

Чим вищий щабель займає людина на кар'єрних сходах, тим більш важливою 

для нього є наявність емоційного інтелекту і менш важливою - технічних навичок. 

Топменеджери в сфері гостинності під час своєї роботи стикаються з сотнями 

різних проблем. Одна ситуація може зажадати від керівника гнучкості й чутливості. 

Інша - терпіння й твердості. Третя – обережності, а четверта – рішучих і 

ризикованих вчинків. 

Наприклад, керівник, який проявив співчуття до сімейної проблеми свого 

співробітника, допоміг знайти заміну й відпустив його додому, тим самим формує 

довірчі відносини і створює атмосферу підтримки в колективі. 

Ставлення з розумінням до проблеми клієнта, який пропустив платіж через 

непередбачені обставини, в подальшому впливає на його лояльність, а також 
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довготривалі стосунки, які вигідні для бізнесу. Адже залучити нового клієнта 

коштує набагато дорожче, ніж утримати старого. 

 Щоб успішно справлятися з важкими ситуаціями, керівнику потрібно вміти 

зберігати спокій, підтримувати оптимізм і мати раціональний погляд на ситуацію. 

А як це можливо, якщо, наприклад, клієнт залишився незадоволений вашою 

роботою? Або під загрозою зриву відповідальний проект? Або коли команда 

провалює дедлайни? Вийти з цих ситуацій гідно допоможе розвинений емоційний 

інтелект. 

Клімат у колективі безпосередньо залежить від керівника. Сильна, 

стресостійка, продумана, відкрита, відповідальна людина – саме так можна описати 

керівника з стійким емоційним інтелектом. 

Емоційний інтелект – це здатність контролювати свої власні і чужі почуття й 

емоції, розрізняти їх і використовувати цю інформацію, щоб керувати своїм 

мисленням і діями. Складовими цієї здатності людини є: інтуїція (здатність 

розуміти те, що відбувається миттєво і поза свідомого контролю, не вдаючись до 

усвідомленим умовиводів і міркування.), емпатія (розуміння відносин, почуттів, 

психічних станів іншої особи в формі співпереживання), комунікативні навики 

(здатність людини взаємо- діяти з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи 

отримувану інформацію, а також правильно її передаючи), самосвідомість 

(усвідомленням особою самої себе), самоконтроль (здатність контролювати свої 

емоції, думки і поведінку) і мотивація (процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства). 

Професор Говард Гарднер у своїй книзі стверджує, що лише 15% життєвого 

успіху особи залежить від інтелекту, і 85% – від емоційного інтелекту [1]. Високий 

рівень емоційног оінтелекту визначає, наскільки добре ви можете застосовувати 

ваш IQ у житті, відносинах, кар’єрі. Емоції доповнюють людський розум, тому що 

вони є джерелом інформації, яка дозволяє людині робити точні спостереження й 

мудрі судження про оточуючих людей, їх мотивацію, точку зору та цінності. 

Сьогодні, в умовах глобальної конкуренції питання розумного й успішного 

менеджменту стає актуальною темою. Від нього залежить конкурентоздатність 

бізнесу, розвиток нових технологій, економіки, науки й інших галузей людської 

діяльності. Для керівника необхідним є високий рівень емоційного інтелекту, адже 

саме від нього залежить організація роботи й розвиток  стосунків у команді, 

комфортний «клімат» у колективі. 

Основні переваги розвинутого емоційного інтелекту [3]: 

- посилює розвиток IQ здібностей; 

- дозволяє ідентифікувати та сублимувати руйнівні емоційні імпульси; 

- дає можливість керувати власними емоціями та настроєм; 

- дозволяє ефективно керувати  стосунками з іншими і ситуаціями; 

- підвищує здатність виявляти кращі риси в інших, позитивно впливаючи 

на їх мотивацію, моральний дух і відданість; 
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- дозволяє приймати правильні рішення, навіть під тиском або у дуже 

напруженому емоційному середовищі. 

Тривалий час менеджери розглядали емоції на роботі як шум, який 

перешкоджає раціональному функціонуванню організації. Проте сьогодні 

керівників наймають за їх інтелектуальний та діловий досвід, а звільняють за 

відсутність розвиненого емоційного інтелекту, тому що вони не можуть 

контролювати емоції й співпрацювати з іншими людьми [2]. Саме ця проблема 

може стримувати розвиток команд і цілих компаній, які обирають не авторитарний 

а ліберальний стиль управління. У таких компаніях комунікативні навички і 

здатність до децентралізації (уміння ставити себе на місце інших людей) є 

необхідними для досягнення успіху. 

Нас завжди вчили, що емоції, які ми відчуваємо і проявляємо, необхідно 

контролювати і допускати тільки в певних умовах і в певний час. Це найбільш 

важливо в робочих ситуаціях, особливо в діяльності керівників. Вважається 

абсолютно непрофесійним виявляти емоції на робочому місці, і багато хто з нас 

вірить, що найзначніші наші помилки та розчарування пов’язані з тими ситуаціями, 

коли ми дозволяли емоціям нами оволодіти. 

Емоційний інтелект є головною складовою у досягненні максимального 

відчуття щастя та успішної самореалізації. Він не передається спадково, не 

вивчається традиційними програмами навчання. Його можна підвищити тільки 

методом комунікації з оточуючими. Тільки за допомогою зворотного спілкування 

з колегами формується емоційний інтелект. 

Таким чином, керівник із високим емоційним інтелектом має багато переваг 

над формальним лідером. Тим, хто звик до директивного стилю управління, такий 

підхід може здатися надмірно ускладненим. 

Дійсно, це вимагає більше уваги до своєї особистості й налагодження 

стосунків із колективом. Однак, як показує досвід багатьох успішних компаній, 

саме такий стиль управління допомагає максимально розкритися кожному 

співробітнику. 

А в довгостроковій перспективі такі колективи й компанії мають велику 

креативність, працездатність і стійкість перед зовнішніми кризами. 

Заклади сфери гостинності на чолі з емоційними лідерами стають чимось більшим, 

ніж просто місцем, де заробляють гроші. 
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ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

  

З 16 січня 2021 року набули чинності окремі норми закону «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». Норми мовного закону набувають 

чинності поступово і деякі з них почнуть діяти аж у 2030 році. 

Від 16 січня 2021 року підприємства, установи та організації усіх форм 

власності, підприємці й інші суб’єкти господарювання мають здійснювати 

обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через 

інтернет-магазини та інтернет-каталоги, українською. Усі виробники, а також 

виконавці та продавці зобов'язуються надавати споживачам інформацію про свої 

товари, роботи чи послуги українською. Державною мовою має подаватися 

інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, 

квитках, меню тощо. 

В інформації про товари, роботи чи послуги, наданій державною мовою, 

закон допускає використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською 

мовою та з використанням літер латинського алфавіту .  [2] 

         Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, 

технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. [3] 

         Може здійснюватися обслуговування клієнта не державною мовою, 

якщо на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову 

комунікації.    

        Споживачі, яким відмовили в обслуговуванні українською, можуть 

звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови. [2] 

    Існує кілька механізмів реакції на порушення закону. По-перше, це скарги 

споживачів керівному органу. В офісі омбудсмена зобов'язані їх розглянути і 

відреагувати. Якщо скарга вмотивована, то закладу оголосять попередження та 

вимогу усунути порушення впродовж 30 днів. У разі повторного порушення 

протягом року на заклад може чекати штраф від п'яти до майже семи тисяч гривень. 

Складає протокол і виписує штраф уповноважений чи його представники. Для 

контролю за дотриманням законодавства омбудсмен за потреби може залучати 
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працівників поліції, органи державної та місцевої влади. Однак слід зазначити, що 

моніторинг дотримання закону передусім є відповідальністю споживачів. 

   Мовний омбудсмен пропонує такий алгоритм дій у разі порушення прав 

громадян. Необхідно спробувати владнати ситуацію на місці, попросивши 

обслуговувати державною мовою. У разі відмови, звернутися до керівництва 

закладу або на «гарячу лінію» установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. 

Якщо  це не допоможе , необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо, 

відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та назву, місцезнаходження і 

контакти суб'єкта господарювання. Скарги із такою інформацією приймають на 

поштову чи електронну адресу в офісі омбудсмена. Анонімними вони бути не 

можуть, лише із підписом. [1, с.2] 

      Знання української мови – це ключ до успіху в сучасній країні, де 

спілкування державною мовою та обробка величезних обсягів інформації набуває 

все більшого значення. По-перше, це офіційна мова бізнесу та торгівлі у нашій 

країні. По-друге, 80% ділового мовного простору займає саме вона. Кожен з нас усе 

частіше стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі та на відпочинку. 

По-трете, українська мова все частіше використовується при заповненні анкет, 

складанні резюме, у діловому та приватному листуванні. 

      Підприємства та організації всіх форм власності, у тому числі інтернет-

магазини, відтепер повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про 

товари й послуги державною мовою. [1, с.2]   

У сфері торгівлі при спілкуванні з покупцями важливо вживати літературну 

мову, без використання суржика та русизмів. Грамотно спілкуючись, можна 

справити приємне враження на споживача, а це позитивно вплине й на сам заклад 

торгівлі. Вивчаючи психологію у галузі торгівлі, можна зробити висновки, що 

покупець особливо звертає увагу на мовлення продавця, касира, адміністратора та 

інших працівників закладу торгівлі, з якими доводиться спілкуватися. 

Отже, державна мова у сфері  обслуговування дуже важлива. Завдяки вмінню 

гарно володіти українською мовою можна досягти вершин у своїй професійній 

діяльності та зробити заклад популярним для відвідувачів. 
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ СЕРЕД 

МОЛОДІ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ 

  

В умовах трансформаційних процесів українського суспільства проблема 

насильницької та агресивної поведінки серед підлітків сьогодні постає особливо 

гостро та виступає одним із актуальних напрямів наукових розвідок.  

Для того, щоб визначитися із тлумаченням понять «агресія», «агресивність», 

«агресивна поведінка», розглянемо ці поняття у довідковій літератури у вимірі 

соціально-педагогічної, психологічної, педагогічної, соціологічної наук. 

На думку дослідників із соціальної педагогіки та соціальної роботи Л. 

Лохвицької і І. Доброскока, агресивністю є емоційний стан, що пов’язаний з 

деструктивною активністю і виявляється у груп ризику як відповідь на негативне 

ставлення суспільства або оточуючих [1, с. 53].  

Агресивна поведінка тлумачиться: як ворожі дії з метою завдання фізичної 

чи моральної шкоди іншій людині; як активні, відкриті, зовнішні прояви дій з боку 

агресора, які завжди приносять іншій людині фізичну чи моральну шкоду. 

Агресивна поведінка може виявлятися у різних формах: від образливих слів 

(вербальна агресія) до грубого фізичного насильства (фізична агресія). Ціллю 

агресивної поведінки може виступати: захист своїх прав при зневажанні прав 

інших; самоствердження за рахунок інших; принижування оточуючих [2, 4]. 

Науковець І. Фурманов висловив думку, що агресія є моделлю поведінки, яка 

забезпечує адаптацію людини в соціумі, способом задоволення індивідуальних 

потреб у кризовій ситуації розвитку та життєдіяльності (стресу, депревації, 

фрустрації) [1].  

Виокремлюють кілька типів агресії:  

1. Деструктивна – (злість, лють, бажання помститися) може бути захисною 

реакцією, що здатна спричинити шкоду самій особистості та іншим об’єктам і 

суб’єктам. Деструктивна агресія активізується в результаті сильних неприємних 

емоцій та переживань.  

2. Позитивна агресія – наполеглива неворожа самозахисна поведінка, 

спрямована на досягнення цілі, результату. Провокується вродженими 

інстинктами, що допомагають успішно адаптуватися в середовищі та соціумі, 

слугує для задоволення бажань і досягнення цілей.  
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3. Ініціативна агресія - коли агресор є ініціатором нападу.  

4. Оборонна агресія – адекватна реакція на агресію з боку інших людей. Образ 

агресора у нашій голові дозволяє швидко розділяти людей на безпечних і 

небезпечних, й одразу розпізнавати тих, хто може нам загрожувати [1, 4]. 

Виходячи з вищевикладеного ми маємо нагоду проаналізувати основні 

причини агресивної поведінки підлітків та методи її подолання. Ще раз 

наголошуємо, що в психології агресія – це фізична або словесна поведінка, ціль 

якої – нашкодити комусь. Це цькування, ображання, плітки, написання злісних 

коментарів, а не лише побої чи штурхання. Найчастіше зустрічаються наступні 

причини її виникнення: 

- індивідуально-психологічні особливості: темперамент, характер, 

самооцінка, стан центральної нервової системи; 

- соціально-психологічні фактори: стиль виховання в сім’ї, вплив оточуючих 

та інше; 

- захворювання центральної нервової системи та психічні розлади; 

- синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) та розлади навчання: такі 

підлітки стикаються з низкою соціальних та емоційних труднощів; 

- незнання та невміння реагувати по-іншому: діти, яких виховували з 

насильством та образами, виростають зі схильністю до агресивних дій; 

- травматичні події: смерть або хвороба близької людини, розлучення батьків, 

знущання старших братів, сестер або однолітків; 

- вживання психоактивних речовин; 

- низька самооцінка: деякі підлітки страждають від низької самооцінки та 

намагаються компенсувати це за допомогою агресивної поведінки.  

- відсутність базової довіри до світу, переживання стару та фрустрації; 

- недорозвиток комунікативної мовленнєвої функції; 

- незадоволеність потреби у визнанні їх ровесниками й дорослими; 

- невміння адекватно виражати  власні негативні емоції; 

- невміння взаємодіяти конструктивно у конфліктних ситуаціях з 

ровесниками та дорослими тощо [4]. 

Досліджуючи агресивну поведінку, можна говорити про такі її прояви: 

- фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої особи; 

- вербальна агресія – вираз негативних почуттів як через форму (крик, виск), 

так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погрози); 

- непряма агресія – обхідним шляхом спрямована на іншу особу або ні на кого 

не спрямована; 

- роздратування – готовність до прояву негативних почуттів при найменшому 

порушенні (запальність, грубість); 

- негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до активної 

боротьби проти сталих звичаїв і законів; 

- образа – заздрість і ненависть до оточуючих за дійсні та вигадані дії; 
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- підозрілість – в діапазоні від недовіри і обережності стосовно людей до 

переконання в тому, що інші люди планують і приносять шкоду; 

- почуття провини – виражає можливе переконання суб’єкта в тому, що він є 

поганою людиною, що спричинює зло, а також відчуває докори сумління [5]. 

Під час теоретичного дослідження наукових джерел, ми з’ясували, що 

більшість вчених підтримуються думки, що процес профілактики агресивної 

поведінки підлітків має, насамперед, соціальну спрямованість, оскільки його 

учасники – вихованці, вихователі, інший персонал, перебувають між собою у 

соціально регульованих відносинах і реалізують свої контакти в соціальних 

інститутах виховання. Дієвою у боротьбі з aгpeciєeю може виявитись: спроба 

перервати ланцюг «агресія-агресія» i вивчити, що цьому сприяє, а також визначити 

альтернативні способи виходу з конфліктних ситуацій; фізичні вправи та свіже 

повітря; візуалізація; почуття гумору; використання поведінкового договору; 

використання технік розслаблення та консультації психолога та ін [3]. 

Отже, агресивна поведінка – це цілеспрямований руйнівний поведінковий 

акт, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, яка 

завдає шкоди об’єктам насильницького нападу, заподіює фізичний збиток людям, 

викликає у них психічний дискомфорт. Специфікою агресивної поведінки підлітків 

є її відтворення як інструменту задоволення потреб у соціальному визнанні, що 

відбувається в ситуації дефіциту соціально схвалюваних ресурсів. Прояви агресії 

серед підлітків формуються не лише їх схильністю до прямого насильства але й 

структурним насильством, зокрема статусною нерівністю. Агресивні дії 

виступають частиною ритуалу своєрідної ініціації підлітків та утвердження своєї 

позиції у соціальній системі й така поведінка часто слугує інструментом 

задоволення потреби у соціальному визнанні. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ТУРИЗМІ  
  

Світова економіка швидко стає цифровою, а Інтернет та цифрові технології 

стають більш інтегрованими в усі сектори економіки та суспільства. Європейська 

стратегія єдиного цифрового ринку [1] була прийнята Європейською комісією у 

2015 р. Цей документ містить ключові напрями цифрової трансформації 

європейської економіки, розкриття повного потенціалу єдиного європейського 

ринку та підтримку вільного руху товарів та послуги через внутрішні кордони ЄС. 

Стратегія єдиного цифрового ринку базується на трьох принципах: кращий доступ 

споживачів і бізнесу до он-лайн товарів і послуг по всій Європі; створення 

належних умов для розвитку цифрових мереж і послуг; максимізація потенціалу 

зростання європейської цифрової економіки. Згідно з Індексом цифрової економіки 

та суспільства [2], найрозвиненішими країнами ЄС були Данія (70), Фінляндія (68), 

Нідерланди (68) та Швеція (65), а найнижчі показники за індексом мають Хорватія 

(35), Польща (36), Словаччина (39), Болгарія (40) та Греція (40). 

Туризм був одним із перших секторів економіки, який став піонером 

цифрових технологій завдяки цифровізації основних бізнес-процесів, таких як он-

лайн бронювання авіаквитків та готелів. Цифровізацію в туризмі можна виділити 

на 3 основні фази: продажі та маркетинг (1990-2000); цифрові бізнес-екосистеми 

(2000-2010); інтеграція систем (з 2010 р.). В останнє десятиліття 20 ст. Інтернет 

використовувався як інструмент маркетингу. Веб-сайти та веб-системи 

бронювання почали полегшувати бізнес-операції в туризмі. У 21 ст. Інтернет став 

основним джерелом інформації для мандрівників і віртуальним ринком, де можна 

порівнювати та купувати туристичні продукти та послуги он-лайн. 

Європа є одним з провідних туристичних напрямків у світі. Туризм є 

основним внеском в економіку багатьох країн ЄС. У 10 країн світу з найбільшим 

доходом від туризму входять Іспанія, Франція, Велика Британія, Італія та 

Німеччина. Негативний вплив пандемії COVID-19 на туризм спричинив різке 

зниження кількості міжнародних туристів до Європи у 2020 р. З початку пандемії 

зовнішні кордони ЄС були закриті та введені обмеження на поїздки. У 2020 р. гості 

провели близько 272 млн. ночей у короткостроковому житлі в ЄС, заброньованому 

через Airbnb, Booking, Expedia Group або Tripadvisor, що на 47% менше, ніж у 2019 

р., за рік до пандемії COVID-19 [3]. Ринок короткострокового житла постраждав 

нерівномірно в Європі: такі країни, як Іспанія (-58,1%) та Італія (-60,2%), 

постраждали сильніше, ніж Франція (-25,0%) або Німеччина (-20,6%). 
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Через негативний вплив пандемії COVID-19 частка туристичного внеску у 

ВВП у європейських країнах у 2020 р. зменшилася. У глобальному рейтингу деякі 

країни Європи піднялися, а інші впали в рейтингу. Німеччина опустилася на одне 

місце з третьої позиції після падіння внеску сектора туризму у ВВП на 46,9%. Італія 

піднялася на одне місце з шостого на п’яте, незважаючи на те, що внесок у ВВП 

скоротився на 51%. Франція, одна з ключових туристичних дестинацій у світі з 

точки зору прибуття міжнародних відвідувачів, піднялася на одну позицію з 

сьомого на шосте, незважаючи на зниження її внеску у ВВП майже вдвічі (48,8%). 

Велика Британія, яка в 2019 році займала п’яте місце у світі за величиною 

туристичного ринку, опустилася на 3 позиції, до восьмого місця, маючи падіння 

ВВП на 62,3% [4]. 

Дослідження Європейської комісії виявили деякі відмінності в поширенні 

цифрових технологій в туризмі по Європі. Країни Північної Європи показали 

більше поширення цифрових технологій, ніж країни Східної та Південної Європи. 

Це ж дослідження показало, що малі туристичні підприємства відстають від 

великих підприємств. Дані показують, що 77% туристичних компаній, які 

пропонують проживання, їжу та напої, мають веб-сайт або домашню сторінку, а 

70% цих підприємств використовують соціальні мережі [5]. Найбільш 

інноваційними та цифровими компаніями, які працюють у туристичному секторі, є 

Airbnb, Skyscanner, Uber, Booking.com, HomeAway тощо. 

Країни ЄС відкрили свої зовнішні кордони для щеплених мандрівників з 

країн, що не входять до ЄС влітку 2021 р. Цифрові технології відіграють важливу 

роль у розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19, оскільки туристам потрібна 

інформація про безпеку та стан здоров’я в місці їхньої подорожі. Основними 

інструментами цифровізації в туризмі, які допомагають зробити подорожі 

безпечними та здоровими, є цифровий сертифікат COVID, мобільні додатки та веб-

сайти, які пропонують інформацію про епідеміологічну ситуацію, обмеження та 

вимоги до мандрівників, он-лайн бронювання та оплата, роботи для дезінфекції та 

роботи в номерах, безконтактні технології (датчики, розпізнавання облич, голосове 

керування, безконтактні платежі) тощо. Отже, важливо заохочувати та розвивати 

цифрову трансформацію туристичних послуг у різних туристичних дестинаціях у 

період пост-COVID-19. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Організація екскурсійної діяльності є одним із пріоритетних напрямків 

індустрії туризму, та одним із тих чинників, що формують економічну, науково-

культурну, соціальну та екологічну безпеку, формуючи при цьому розвиток 

пов’язаних із нею галузей національної економіки країни. 

Актуальність вивчення питань статті полягає у тому, що сучасна 

екскурсійна діяльність орієнтується на удосконалення і розвиток 

внутрішнього та міжнародного туризму серед громадян, що у свою чергу 

полягає у покращенні якості виробничих і управлінських процесів, що мають бути 

відповідними до стандартів світових вимог екскурсійної діяльності та безпечних 

подорожей між країнами. 

Екскурсійна діяльність – надзвичайно складана і проблемна сфера сучасної 

туристичної галузі. Як людська діяльність, вона є особливо актуальною на ринку 

туристичних послуг з ряду таких причин: 

 «екскурсійний продукт», як комплекс послуг надається екскурсанту у ході 

проведення екскурсії; 

 формування туристичного продукту відбувається з урахуванням і відтворенням 

певних особливостей туристичних місцевостей (екскурсійний показ, екскурсійна 

комунікація тощо); 

 під час екскурсійної діяльності зростає культурно-освітній рівень громадян та 

суспільства в цілому; 

 межі туристичної діяльності розширюються; 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211216-2
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html?itemId=/content/component/f528d444-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html?itemId=/content/component/f528d444-en
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 зріст попиту на тури з виключно екскурсійним обслуговуванням підвищується; 

 екскурсія вважається одним із зручний видів дозвіллєвої діяльності та 

відпочинку . 

На сучасному ринку туристичних послуг екскурсійний туризм виступає як 

процес, що є цілком зорієнтованим на ознайомленні з унікальними та 

неповторними об’єктами природи, пам’ятками історії та культури, сакральними 

місцями, архітектурними спорудами, основними об’єктами індустріалізації тощо . 

Саме цей вид туристичної діяльності відіграє надважливу роль у формуванні 

господарського комплексу регіону, особливо яскраво це проявляється в умовах 

здійснення адміністративно-територіальних реформ. 

Україна має значний прогресивний показник у розвитку екскурсійної 

діяльності, на що значно впливають потенціальні туристично-рекреаційні зони та 

ресурси країни. Екскурсійний туризм є однією з форм раціонального використання 

вільного часу, проведення змістовного дозвілля, задоволення пізнавальних 

інтересів населення. Він став важливим засобом вивчення історії рідного краю, 

залучення широких верств населення до пізнання історико- культурної спадщини, 

яку залишили нам попередні покоління . 

Саме екскурсійна діяльність дає змогу залучити в туристичний процес 

пам’ятки культури та природи регіонального і місцевого значень, діючі і 

законсервовані об’єкти промислової діяльності, установи сфери послуг; 

популяризувати історичну та національну спадщину; розвивати супутні види 

діяльності туристичного місця (місцеві народні промисли - гончарство, 

бджільництво, лозоплетіння, різьба по дереву та ін.). 

Екскурсійний туризм впливає і на розвиток мереж закладів ресторанної та 

готельної сфери; сфер дозвіллєвої діяльності та торгівлі; на місцеву економіку в 

цілому. 

Екскурсійна діяльність відіграє важливу роль в житті суспільства та його 

громадян: 

 надає громадянам можливість розвиватися соціально, культурно, історично; 

 подорожувати та пізнавати нові території, об’єкти і місця, які до певного 

моменту були їм повністю, чи частково, невідомими; 

 підвищує авторитет держави на міжнародному рівні. 

Україна має потужний екскурсійний та історико-культурний потенціал 

через що і привертає увагу представників туристичної індустрії, що бажають 

урізноманітнити гаму пропонованих ними послуг. Традиційними об’єктами 

екскурсійного показу в Україні прийнято вважати історично-культурні пам’ятки та 

пам’ятники, сакральні об’єкти, певні місця та будівлі, різних видів культурні 

установи тощо . 

Останнім часом серед українців все більш популярним стає внутрішній 

туризм (туризм у межах власної держави) та відвідання об’єктів культурної та 

історичної спадщини нашої держави, що відіграє важливу роль у становленні 
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національної ідентичності громадян, та дає можливість громадянам допомагати 

розвивати інфраструктуру власної держави, витрачаючи кошти всередині своєї 

країни . 

Особливою популярністю у екскурсійній діяльності наразі користуються 

такі види туризму, як оздоровчий, історичний, релігійний та культурний, адже 

Україна має значні потенціали розвитку цих туристичних видів задля подальшого 

проведення якісного екскурсійного обслуговування у них. 

Протягом останніх декількох років в Україні все популярнішим стає 

екологічний туризм (у народі – «сільський» туризм), сутність якого полягає у 

проведені мандрівки поза межами міста у сільських місцевостях, з метою 

відпочинку, морального та фізичного відновлення. Такий вид туризму дає 

можливість відпочити від галасливої та важкої атмосфери сучасних урбанізованих 

міст, відпочити на свіжому повітрі, «перезарядити» фізичні та моральні сили, 

набути нових цінностей, відчути єдність з природою тощо . 

Популяризація і розвиток сучасних видів туризму є тим головним 

чинником, що дає поштовх і безпосередньо впливає і на розвиток екскурсійної 

діяльності також. 

 Отже, екскурсійна діяльність є одним із важливих та перспективних 

чинників розвитку туристичної сфери в Україні, що безпосередньо впливає на 

інфраструктуру держави, підвищує культурно- просвітницький рівень суспільства 

та статус держави на світовому ринку туристичних послуг. 

Наразі сфера екскурсійної діяльності перебуває на стадії розвитку та 

пошуку нових методів удосконалення, адже, як і туризм, вона являється однією із 

найдинамічніших сфер людської діяльності. 
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СПЕЦИФІКА ТУРИЗМУ КРАЇН СХОДУ. МІЖНАРОДНИЙ ЕТИКЕТ 

 

Кожен народ має свої традиції. Але під дією часу та історичних чинників, 

вони відрізняються. Подорожуючи, туристи часто не володіють досконало мовою, 

інформацією щодо звичаїв, культури, побуту. Тому, з метою уникнення 

неприємних та курйозних інцидентів, варто заздалегідь надати інформацію щодо 

культури та традицій тої чи іншої країни, на час перебування, куди вони вирушають 

в подорож. Поїздка повинна бути добре спланованою, враховуючи зазначені 

критерії. 

Найбільш екстраординарною культурою для європейців є культура країн 

Сходу. Саме там туристи найчастіше потрапляють у бентежні ситуації, які можуть 

стати причиною виникнення проблем через недосконале володіння інформацією 

щодо побуту тих країн, де він знаходиться на час відпочинку чи ділової зустрічі. 

Під дією часу та історичних чинників культура була поділена на Західну та 

Східну (вперше такий поділ зробив Макс Вебер). До культури далекого Сходу 

відносяться Індія, Китай, Японія, та інші азіатські держави. Країни близького 

Сходу – західна Азія та північний схід Африки, де розташовані арабські країни: 

Єгипет, Ірак, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Оман, Кувейт, Катар, Ємен, 

Об'єднані Арабські Емірати, Ліван, Бахрейн, Туреччина, Ізраїль, Йорданія, 

https://doi.org/10.4236/jss.2021.910007
https://doi.org/10.46299/ISG.2021.I.XXVI
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Республіка Кіпр. Культура Заходу включає в себе країни Європи та Північної 

Америки. Хоча розвивались вони одночасно, паралельно, проте зовсім по-різному. 

В чомусь вони схожі, але мають дуже багато відмінностей. Культури цих країн в 

основному різняться у таких особливостях як: наука, поведінка, мистецтво, релігія, 

філософія, суспільне життя. Кожна із них має свій менталітет, погляд на життя, 

природу, буття та багато іншого. Але не всі країни Сходу є туристично 

привабливими. Найбільш відвідуваними серед туристів є такі країни як Єгипет, 

Туреччина, Ізраїль, ОАЕ. Культура ж далекого Сходу є найбільш специфічною для 

європейців [1]. 

Перш за все це різниця у світосприйнятті та поведінці людей. У країнах 

Заходу прийнято, що кожна особистість – індивідуальна, унікальна, активна, 

поводиться по-різному у соціумі, прагне до кращого життя та робить усе на благо 

цивілізації, проте, людям країн Сходу притаманне суворе дотримання правил 

поведінкової норми, церемоніальність, повага до стародавніх традицій та звичаїв, 

аскетизм, гармонія з природою, стабільність. Разом із характером особистостей, 

різняться і форми етикету. Якщо на Заході люди вільно розмовляють, виражають 

свої думки, сміливо підтримують зоровий контакт, то етикет Сходу трактує інші 

правила. До прикладу люди Японії уникають прямих відмов, а саме: «ні», «не 

можу», «не знаю», намагаючись тонко натякнути, що ідея їм не подобається. 

Також, у японській культурі зоровий контакт не є обов’язковим атрибутом 

комунікації, а мовчання скоріше розцінюється як ознака сили та мужності, ніж 

соціальний вакуум. Також малознайомих людей прийнято називати прізвищем, а 

ім’я не використовують [2]. В Індії часто можна побачити як обіймаються, або 

тримаються за руки чоловіки. У цій країні поширена міцна чоловіча дружба і такі 

її прояви є цілком прийнятними. А жестом «так» замість кивка головою є жест 

схожий на наш «ай-яй-яй» [3]. У Єгипті ж, навпаки, не прийнято обійматись у 

громадських місцях, оскільки це вважається поганим тоном. 

Перед поїздкою можна попередити туриста, що у країнах Сходу прийнято, 

що усі іноземці володіють англійською мовою, і зазвичай розмови ведуться нею. 

Також туристу перед поїздкою не буде зайвим повідомити про те, що корінні 

жителі можуть реагувати по-різному на нього: від паніки та страху, до захоплення, 

компліментів та фото, часто навіть нишком, оскільки Європейська зовнішність 

дуже відрізняється від зовнішності людей країн далекого Сходу. До того ж, в 

деяких країнах не часто зустрічають туристів, тому не варто боятися, коли з Вами 

захотять сфотографуватися, вони вірять, що якщо зустріти людину європейської 

зовнішності, можна накликати на себе удачу. 

У країнах далекого Сходу можна часто не знайти цифри 4, адже ця цифра на 

їхній мові співзвучна зі смертю, тому в готелях, домівках, ліфтах можна помітити, 

її відсутність. 

Слід звернути увагу на те, що мода та одяг також дуже відрізняються від 

тієї, що звикли носити люди країн Заходу. У країнах далекого Сходу недопустимі 
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глибокі декольте, оголені плечі та ключиці і, навпаки, є дуже популярними спідниці 

довжини міні. У Кореї заборонені джинси скіні та рвані джинси. У Японії варто 

закривати татуювання, якщо вони є на тілі. Дуже багато місць стануть закритими 

для туриста, адже в країні татуювання набивали собі члени мафії «Якудза». Також 

там не є доречним пірсинг. У Китаї не рекомендують носити традиційний одяг, 

оскільки він призначений тільки для спеціальних 

місцевих церемоній. В Індії не можна носити приталений одяг, що сковує 

рухи. Проте, можна поверх одягти сарі, але в такому випадку йому варто попросити 

допомоги у місцевих, адже часто туристи одягають його не правильно. Також, там 

часто можна зустріти чоловіків з вусами, вони є невід’ємною частиною індійського 

фольклору і асоціюються з мужністю та честю. 

Близький Схід також має свої особливості. У Саудівській Аравії дуже 

спекотний літній клімат, тому на території готелю можна одягати літній простий 

одяг. Проте, коли турист виходитиме за межі готелю, він повинен одягатися 

скромно. Недопустимим вважається одяг, що оголює руку вище ліктя, короткі 

спідниці та шорти, татуювання та пірсинг. Незважаючи на спекотну погоду, 

чоловіки повинні бути одягнені у сорочку та штани, а при відвідуванні мечеті 

покривати голову арафаткою. Жінкам ж при вході до мечеті також потрібно 

покривати голову хусткою. Також жінки допускаються на території Саудівської 

Аравії лише у супроводі чоловіка-родича, або спонсора її поїздки в аеропорту [4]. 

В Єгипті користуються косметикою навіть чоловіки. В Ізраїлі вимагають 

прикривати плечі та коліна біля святих місць [5]. 

У деяких країнах Сходу варто бути обачними під час посадки у поїзд, 

оскільки вони мають вагони, де можуть їхати тільки жінки. У Єгипті ж у автобусів 

відсутні двері. Перебуваючи у будь-якій Східній країні, обов’язково потрібно 

сортувати сміття, так як сміттєзвалища відсутні і сміття переробляється. У цих 

країнах приділяють увагу гендерному поділу. Чоловіків в будь-яких закладах 

обслуговують першими, вони перші залишають замовлення і першими його 

отримують. 

Перед поїздкою не буде лишнім проінформувати, що у закладах, залишити 

чайові буде лишнім. Вважається, що якщо покупець намагається залишити 

додаткові гроші, він тим самим знецінює надані йому товари або послуги, тим 

самим перетворюючи рівний обмін на подачку. Проте, у країнах близького Сходу, 

навпаки, залишати чайові потрібно. 

Те, що у Європейських країнах вважається не прийнятним у столовому 

етикеті, у країнах далекого Сходу це, навпаки, є приємним компліментом та 

хорошим тоном. Наприклад, плямкання та сьорбання, а залишки їжі на скатертині 

і тарілці, будуть говорити про те, що їжа дуже смачна і гість ситий [6]. У Туреччині 

варто бути обачним, оскільки усі ресторани мають два зали, один з яких для 

самотніх чоловіків і жінкам вхід туди заборонений. Чай та вода у ресторанах 

Туреччини подаються безкоштовно. 
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Зазвичай туристи традиційно купують сувеніри на згадку про країну, в якій 

вони побували. Проте в деяких країнах потрібно бути обережним. В Індії, 

наприклад, заборонено вивозити місцеву валюту – «рупії» громадянам інших країн. 

В Туреччині підробляти уміють практично всі, до того ж підробки не 

переслідуються законом, при умові наявності чотирьох відмінностей від оригіналу. 

До того ж, турки – люблять торгуватися. Вони оголошують величезні ціни 

туристам і навіть зі скидкою 50% залишаються задоволеними, оскільки теж 

отримують заробіток [7]. 

Кожній людині притаманна цікавість. Тому при нагоді вона вирушає в іншу 

країну з іншими традиціями, звичаями, мовою, культурою з метою не лише 

відпочити, але і дізнатися про них. Проте, часто вирушаючи туди, людина є 

дезінформованою. Найбільш унікальними країнами для європейців є країни Сходу. 

Тому, для комфортного та безпрецедентного відпочинку варто перед мандрівкою 

проконсультувати туристів. Необхідно взяти до уваги поведінку у громадських 

місцях, одяг, етикет, побут, та інші, але не менш важливі факти. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ   
 

Сьогодні туризм – це глобальне за масовістю, формами і технологіями 

організації відпочинку явище.  У більш як у сорока країнах світу туризм є головним 

джерелом 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, яка на даний час налічує 4500 засобів 

розміщення, шість природних курортних територій України, що мають унікальні 

природні лікувальні ресурси, – це Хмільник, Миргород, Бердянськ, Скадовськ та 

ін., сім культурно-архітектурних та природних об’єктів, які включені до списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому, маючи такі природні і культурні 

можливості, безумовно слід приділяти галузі туризму найбільшу увагу, з точки 

зору формування і реалізації відповідної державної політики. 

 

 

 
Рис.1 В’їзд іноземних громадян в Україну, метою поїздки яких був 

організований туризм 
 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

89 
 

Частка організованого туризму у загальному обсязі в’їзного туристичного 

потоку зменшилась з 5,7% у 2016р. до 1,1% у 2020р. Такі дані дають підстави 

оцінити поточну ситуацію як незадовільну та неконкурентоспроможну. Причинами 

цього є те, що основний матеріально-технічний комплекс є застарілим, 

інфраструктура потребує реконструкції та відновлення, рівень сервісу не 

відповідає міжнародним стандартам, індустрія розваг фактично не розвинена та не 

організована, багато пам’яток культури та історії занедбано, низку проблем 

екологічного, соціального та економічного характеру не вирішено. 

У сучасних умовах господарювання на розвиток туризму в Україні також 

негативно впливає напружена політична ситуація. Анексія Криму, події на сході та 

півдні України вже сьогодні спричинили зміни в структурі та об’ємах в’їзних і 

внутрішніх туристичних потоків. Окупація Криму призвела до втрати близько 30% 

рекреаційно-туристичного потенціалу. Відповідно, частина українських туристів, 

яка надавала перевагу відпочинку біля моря, змушена їхати за кордон або 

відмовитися від такого виду відпочинку 

 

Кількість реалізованих турагентами туристичних пакетів у 2020 році за 

регіонами 
 

  

Кількість  

туристичних 

пакетів,  

усього 

У тому числі реалізованих 

внутрішнім 

туристам для 

подорожі 

по  Україні 

виїзним 

туристам 

для 

подорожі 

за кордон 

в'їзним 

(іноземним) 

туристам для 

подорожі 

по  Україні 

Україна 192899 20260 172497 142 

Вінницька 7977 905 7072 − 

Волинська 3017 265 2752 − 

Дніпропетровська 24562 1233 23329 − 

Донецька 4829 565 4264  

Житомирська 2816 363 2453 − 

Закарпатська 2884 182 2702 − 

Запорізька 8164 1488 6676 − 

Івано-

Франківська 
3402 251 3151 − 

Київська 13958 1093 12863 2 

Кіровоградська 2880 627 2253 − 

Луганська 1435 16 1419 − 

Львівська 26185 3510 22602 73 
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Миколаївська 3736 129 3607 − 

Одеська 7984 730 7254 − 

Полтавська 7124 149 6975 − 

Рівненська 5738 112 5626 − 

Сумська 3838 189 3649 − 

Тернопільська 2352 55 2297 − 

Харківська 14837 2042 12795 − 

Херсонська 4776 967 3809 − 

Хмельницька 2396 34 2362 − 

Черкаська 7647 1611 6036 − 

Чернівецька 1423 7 1416 − 

Чернігівська 4375 187 4188 − 

м. Київ 24564 3550 20947 67 

 

 

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на джерело 

значних і стабільних надходжень до бюджету, підвищення іміджу України у світі 

вимагає від нашої країни розроблення відповідної нормативно-правової бази 

туризму, активної державної політики, створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, суттєвого вдосконалення туристичної інфраструктури. 

Перспективи відновлення в’їзного туристичного потоку також пов’язані зі 

стабілізацією  політичної ситуації, розвитком євроінтеграційних процесів, що 

покращить зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави на міжнародному ринку 

туристичних послуг 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ СТАН ТА ВІДНОВЛЕННЯ 
 

Екологічний туризм (англ. ecotour, ecotourism) – порівняно нове поняття в 

туристичній діяльності. Основна причина виникнення екологічного туризму 

знаходиться у невідрегульованості відносин у системі «суспільство-природа», або 

в туристичній інтерпретації «туризм-екологія». Саме орієнтацією на екологічну 

складову можна пояснити підвищену увагу в останні роки до відвідування місць з 

незміненим або мало зміненим природним середовищем. Численні опитування 

туристів свідчать, що серед провідних мотивів туристських подорожей на перший 

план все більше виступає прагнення людей до спілкування з природою.Закарпаття 

- найкраще місце для екотуризму. 

Західній Україні передбачає подорож в один з найбільш привабливих і 

перспективних природних об’єктів – Закарпаття. З давніх-давен основним 

заробітком гуцулів вважалося скотарство, столярне і гончарне ремесло, 

килимоплетіння, виготовлення вишитих рушників і сорочок. Завдяки відсутності 

промислових зон тут збереглася первозданна природа. Чарівні пейзажі, наповнене 

ароматом різнотрав’я, найчистіше повітря, гірські річки та водоспади, неповторний 

національний колорит – це далеко не все, що чекає екотуристів під час відпочинку 

в Закарпатті.  

Там можна пересуватися на велосипеді та зупинитися на нічліг в наметі, або 

вибрати місце для проживання в одній із численних зелених садиб, розкиданих на 

гірських схилах. Найактивніших мандрівників чекають рафтинг і сплави по річках 

на байдарках, купання в гірських озерах і річках, риболовля, катання на конях, 

поїздки на квадроциклах та інші види розваг. Ті, хто полюбляє вивчати місцеві 

визначні пам’ятки, можуть відвідати:  

- водоспад Шипіт на схилі Боржавської полонини та побачити каскади води, які 

спадають з висоти 14 метрів; 

- озеро Синевир – найбільша водойма в Карпатах з площею близько 5 га і глибиною 

24 метрів, розташований в Міжгірському районі;  

- озеро Несамовите на Чорногірському хребті, що має льодовикове походження; - - 

народну столицю Гуцульщини – село Космач, яке зберегло особливий гуцульський 

колорит в архітектурі будівель;  

- село Шешори з каскадом водоспадів на річці Пістинька та знаменитим рестораном 

«Аркан», де можна покуштувати приготовану на вугіллі форель. 

Екологічний туризм в Закарпатті – це можливість пожити в автентичному 

гуцульському будинку, освоїти народні промисли, познайомитися з народними 
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звичаями, традиціями та культурою українців-русинів. Тури вихідного дня з Одеси 

щотижня збирають сотні охочих відпочити в горах. У зимову пору року 

підвищений попит мають гірськолижні курорти. 

Під час війни, 3 травня російські війська вперше завдали ракетного удару по 

Закарпатській області. Ракета влучила в одну із електричних підстанцій біля 

вокзалу Воловця. Внаслідок удару по об'єктах у радіусі 500 м були вибиті вікна, 

уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Крім того, повідомлялося про 

пошкоджений розподільчий газопровід у Воловці, через що 57 будинків тимчасово 

залишилися без газопостачання. Пожежу, яка виникла на підстанції у Воловці 

внаслідок атаки росіян, рятувальники загасили протягом трьох годин. Жертв і 

постражалих серед людей не було. 

Державна агенція з розвитку туризму вже запропонувала кілька напрямів: 

- сформулювати нові змісти для внутрішнього туризму, на кшталт "Для чого ми 

подорожуємо Україною?"; 

- після війни, коли на сході України стане безпечно, відомство має намір розвивати 

туризм в Донецькій і Луганській областях; 

- планується розробка туристичних програм по місцям військової слави ЗСУ. 

Для поціновувачів дикої природи - колосальна кількість таких унікальних місць, як 

Полісся, Національний парк "Прип'ять-Стохід" та озеро Світязь на Волині, озеро 

Синевир на Закарпатті. Для туристів з Європи та Америки, захоплених популярним 

зараз "urban exploration" (туризм, з метою дослідження територій і об'єктів, 

виробничого або спеціального призначення, а також будь-яких покинутих споруд) 

буде цікавим не тільки Чорнобиль, а й маса локацій у великих українських містах-

мільйонниках. 

Отже, не дивлячись на те, що Україна постраждала від террору з боку росії.З 

найближчим часом наша країна буде найбільш продуктивнішою та  туристичною 

країною у світі. Кожна країна захоче відвідати міста, які найбільше пострадали. Але 

наразі того, що війна продовжується, то українці відвідають найбільш 

перспективну та екотуристичну область, як Закарпаття. Для того, щоб заспокоїтись 

від переживань, які вони набули від того жахіття з яким вони зіткнулися в своїх 

областях. 
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ГАСТРОТУРИЗМ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В МІСТІ ВІННИЦЯ 
  

Місто Вінниця є важливим центром Поділля з переплетенням багатьох 

культур. На даний час туристична сфера розвинена недостатньо та не 

використовується в повній мірі. В місті зосереджено багато історико-культурних 

пам’яток, які можна пов’язати у цікавий спосіб з сучасними туристичними 

трендами і зробити їх елементами автентичного туристичного продукту [5]. 

У вересні 2021 року за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст», який впроваджує Федерація канадських 

муніципалітетів, було проведено зустріч на форумі VinTourism. Зокрема, тут 

обговорювались нові вектори стратегій туристичного розвитку Вінниці в 

найближчі 10 років. Стратегія розвитку туризму міста Вінниці скерована на 

покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через 

поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, 

якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг [3]. 

Вінниця у 2030 році згідно візії, має стати центром відпочинкового та 

ділового туризму на берегах Південного Бугу зі збереженою історичною 

автентикою, розвиненою мережею наземного та авіасполучення, зручною та 

безпечною туристичною інфраструктурою, з цілорічною та різноманітною 

програмою перебування, що поєднує сучасність з інтеркультурним минулим та 

дозволяє насолоджуватися містом і його околицями відвідувачам з різними 

фінансовими можливостями [5]. 

В стратегічних планах є бачення розвитку та вдосконалення різних галузей 

туризму. І одним з найважливіших напрямків, які планують розвивати у місті 

Вінниця, є гастрономічний туризм. 

Гастрономічний туризм – це вид туризму, пов'язаний з ознайомленням 

виробництва, технологією приготування та дегустацією національних страв і 

напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу, та зокрема регіонів. 

Гастрономічний туризм у Вінниці має великі потенційні можливості. Проте 

йому бракує реклами та спеціальної підготовки персоналу. Для більшого 
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привернення туристів у місті планують проводити якомога більше різних 

кулінарних фестивалів, ярмарків,  пікніків та майстер-класів. 

Великим вкладом у розвиток гастротуризму стала розробка унікального 

гастротуру «Їж, Пий, ПодороЖуй» від проекту BusPass та Вінницької асоціації 

гостинності «ХлібСіль». За кілька годин туру пропонується «побувати» в трьох 

різних країнах, дізнатись особливості їх національної кухні і головне – скуштувати 

кулінарні цікавинки цих культур. У турі можна познайомитись з польською, 

єврейською та сучасною українською кухнями з гостинністю, притаманною тільки 

Вінниці! Протягом трьох годин відвідуються найкращі заклади міста, а 

двоповерховий автобус-кабріолет з комфортом здійснює трансфер між ними [7]. 

 Наступною гастро-подією 2021 року, що відбулася 4 вересня на території 

Національного музею-садиби Миколи Пирогова, став Пироговський пікнік. Це був 

перший Пироговський пікнік, в рамках якого вінничани та гості міста змогли 

відчути атмосферу доби, коли жив видатний хірург. Ретро-пікнік другої половини 

ХІХ ст. у поєднанні з тематичними активностями був організований колективом 

музею, громадською організацією «Клуб подільської кухні» та Вінницькою 

міською радою. Туристи мали змогу скуштувати та купити здорові смаколики від 

місцевих виробників, навчитись готувати трав’яні чаї та каву з рослинним молоком 

[2]. 

Однією з грандіозних гастро-подій міста було проведення гастрономічного 

фестивалю Food Fest, що відбувався впродовж трьох днів з 10 по 12 вересня 2021 

року у Центральному парку ім. М.Леонтовича. Там облаштували десятки яток з 

різною їжею: національні страви, грузинська кухня, солодощі та оригінальні хот-

доги. Учасниками фудкорту були кулінари з усієї країни, але родзинкою минулого 

року стала велика кількість закладів, які працюють саме у Вінниці та готують свої 

новинки на дегустацію на наймасовішому святі міста [6]. 

На півострові Бригантина над річкою Південний Буг 9-10 жовтня минулого 

року планувався перший фестиваль вінницької гастрокультури «ПроСАЛО і 

доСАЛА». На відкритому повітрі запланували фудкорт вінницьких гастрозакладів, 

ярмарок місцевих виробників, майстер-класи та дегустації, кулінарні змагання та 

багато іншого. Учасники фестивалю мали дізнатись більше про рецепти 

подільської кухні та корисні властивості місцевих продуктів, відкрити для себе 

цілий спектр цікавих ресторанів Вінниці. Цей фестиваль мав на меті підтримку 

локальних підприємців, зокрема малі господарства та крафтові виробництва. Проте 

захід було відмінено через велике зростання кількісті хворих на коронавірус. Поки 

що вінницьке сало ще не стало туристичним брендом, зокрема у Вінниці бракує 

інтерактивного музею сала [1].  

Отже, стратегія розвитку гастротуризму Вінниці направлена на те, щоб 

подільська та національна кухні стали візитівкою туристичної Вінниці. Тоді місто 

отримає відчутне зростання кількості закладів харчування, що пропонують 

локальну, автентичну і авторську кухню як туристичну атракцію. Також 
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збільшиться кількість туристів, що їдуть з метою гастротуризму. Загалом, це все 

дасть великий поштовх для розвитку туристичного потенціалу міста. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Російське вторгнення в Україну посилило глобальну світову економічну 

невизначеність, підірвало довіру споживачів та збільшило невизначеність відносно 

інвестицій. 

Всі ці фактори здатні знову відправити туристичний бізнес в нокдаун. В ООН 

вже спрогнозували, якщо війна в Україні затягнеться на рік і більше, глобальна 

індустрія туризму може втратити щонайменше 14 мільярдів доларів. 
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https://www.myvin.com.ua/news/10958-rozpochato-hromadske-obhovorennia-stratehii-rozvytku-turyzmu-vinnytsi%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.myvin.com.ua/news/10958-rozpochato-hromadske-obhovorennia-stratehii-rozvytku-turyzmu-vinnytsi%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.myvin.com.ua/news/10958-rozpochato-hromadske-obhovorennia-stratehii-rozvytku-turyzmu-vinnytsi%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.myvin.com.ua/news/10958-rozpochato-hromadske-obhovorennia-stratehii-rozvytku-turyzmu-vinnytsi%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://vn.20minut.ua/Podii/top-5-smakolikiv-yaki-populyarni-na-vinnitskomu-food-fest-i-yihnya-var-11430667.html
https://vn.20minut.ua/Podii/top-5-smakolikiv-yaki-populyarni-na-vinnitskomu-food-fest-i-yihnya-var-11430667.html
https://moemisto.ua/vn/den-nezalezhnosti-u-vinnitsi-bilya-mpp-zorya-31988.html
https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420802
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Послуги та сервіси у сфері туризму в Україні істотно змінилися за останні 3 місяці. 

Вони стали більш комунікативними, швидкими, волонтерськими. 

Ще 14 лютого 2022 року голова Державного агентства розвитку туризму 

України Маряна Олеськів закликала всіх учасників туристичного ринку не 

реагувати на провокації та дезінформацію Росії, яка намагається відлякати 

іноземних туристів від України. Проте майбутнє та сьогодення туристичної галузі 

нашої держави різко змінилося 24 лютого після вторгнення Росії. 

З перших днів військового вторгнення Державне агенство розвитку туризму 

(ДАРТ) налагодило комунікацію з представниками вітчизняного туристичного 

середовища задля допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки, з 

поселенням та харчуванням. Активно співпрацювали з Польською асоціацією 

готелів в кооперації з Асоціацією готелів та курортів України, поселяючи 

українців, які тимчасово виїхали за кордон, в польські готелі. 

Буквально на другий день війни ДАРТ звернулося з листами до 160 країн-

членів World Tourism Organization з проханням підтримати виключення Росії з 

UNWTO. ДАРТ також звернулося до усіх туристичні ЗМІ, усіх авіакомпанії, 

морських та наземних перевізників, усіх онлайн-маркетплейсів - Booking, Airbnb, 

Tripadvisor та інших – блокувати російські профілі та аккаунти і припинити з ними 

співробітництво, а також були розіслані листи до міжнародних туроператорів з 

проханням припинили тури до та з Росії. Адже весь бізнес в РФ платить податки, 

які Путін використовує для створення смертоносної зброї, що вбиває українців та 

руйнує українські міста. 

Туристична галузь України вже втратила і продовжує втрачати через війну. У 

Києві, на сході та півдні України туристична галузь повністю зупинилася. В 

центральній і західній частині України, готельна галузь збитків точно не зазнала. 

Руйнувань практично не завдано. Наразі оцінити втрати дуже складно. Таку оцінку 

можна буде зробити по податках, які були та будуть сплачені у період військових 

дій. Наразі галузь на паузі – це очевидний факт. 

Нещодавно ДАРТ оголосило про збір інформації про знищені та пошкоджені 

об'єкти туристичної і рекреаційної інфраструктури. Здійснюється моніторинг. 

Загальні збитки зараз важко оцінити через те, що деякі об’єкти розташовані в зонах 

розмінування або у місцях, де тривають військові дії. 

Фінансовими джерелами відновлення туристичного потенціалу України 

стануть міжнародні партнери і учасники галузі за кордоном. 

Інтерес до України сьогодні шалений. Власники іноземних туристичних 

компаній, туристичні оператори по завершенню бойових дій, готові відкривати 

бізнес в Україні, створювати робочі місця та допомогти розвивати галузь. Наразі 

ДАРТ з декількома організаціями готує плани з відновлення туристичної галузі, 

щойно це стане можливим. 

Наповнюються коштами Фонди відновлення України, створюються певні 

програми і стратегії відновлення. Наприклад, з ініціативи президента йде мова про 
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меморіалізацію певних місць в Україні, щоб створити своєрідні маршрути пам’яті. 

Всі дотичні до цього органи державної влади – Міністерство інфраструктури 

України і Міністерство культури та інформаційної політики України й ДАРТ – 

працюють над цим. Наразі колеги з Ukraїner поїхали в експедицію збирати історії, 

Лала Тарапакіна починає писати путівник, мери і голови громад планують так 

розбудовувати свої міста і села, щоб залишити неторканими певні зруйновані 

об’єкти – люди повинні пам’ятати, що тут відбувалося. 

З досвіду країн, які проживали подібне, відомо, що після війни частка туристів 

тільки зростає. Питання сьогодні у тому, що саме необхідно донести людям, які 

приїдуть до України після завершення військових дій. І от ці сенси необхідно 

вибудувати спільно з усіма органами державної влади, всіма людьми, які так чи 

інакше дотичні до туризму і культури, а також з місцевими мешканцями.  

Війна вплине на внутрішній туризм. Коли закінчиться війна і почнеться все 

відновлюватися, зрозуміло, що внутрішній туризм економічно доволі сильно 

"просяде". Звичайно, з часом він відновиться і дещо зміниться. 

Багато людей захоче відвідати ті місця, які вже стали символами цієї війни. 

Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави – до Холодного Яру, 

Черкащини, Хортиці, – то скоро до них додадуться місця нинішньої слави. Важливо 

вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння 

того, що відбулося, і розповідали про боротьбу та перемогу своїм дітям та внукам. 

"Мандруй Україною" залишиться як основне гасло, але паралельно з ним 

потрібно буде формулювати нові сенси на кшталт "Для чого ми мандруємо 

Україною?". Зараз війна примушує людей мандрувати країною. Та, як не дивно, ця 

ситуація лише більше об’єднує. Про деякі види туризму в Україні треба буде забути 

на певний період, зокрема про пляжний туризм – триватимуть розмінування. 

Необхідно напрацювувати стандарти надання туристичних і екскурсійних 

послуг у повоєнний період. Навіть сьогодні, коли здійснюються тури, які уже 

проводяться на заході країни, важливо знати, що всі вони передбачають наявність 

по маршруту бомбосховищ та захисту при повітряній тривозі. Якщо в Україні і 

надалі триватимуть загрози ракетних ударів, такі правила мають стати постійними 

туристичними стандартами. 

Ще один моральний аспект відновлення туристичної галузі. Наразі ДАРТ 

разом з компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють 

з росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. До таких гравців 

туристичного ринку мають бути застосовані санкції.  

З моральної точки зору українцям взагалі не прийнятно після цієї війни вести 

будь-який бізнес з Росією. Україні необхідно законодавчо врегулювати заборону 

українським туроператорам провадити діяльність в Росії і Білорусі. 

Після війни туризм зміниться в будь-якому випадку. Зміниться підхід до 

містобудування, необхідно буде враховувати на туристичних об’єктах моменти з 

укриттями, у музеях мають з’явитись повноцінні плани евакуації цінностей. 
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Повернутися до довоєнного стану – це повернутись до України стану початку 

2014 року. Шлях тернистий і довгий. На кону – існування України, українців, мови, 

культури та історії. 
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HOW THE WAR IN UKRAINE AFFECTS THE TOURISM INDUSTRY? 

 

The tourism industry was only just emerging from the Covid-19 pandemic and 

now faces upheaval from the impact of Russia's invasion of Ukraine. 

Many of the European countries including Spain, Greece, Italy and Croatia that 

are heavily dependent on tourism had hoped to start the travel season early to make up 

for lost revenue from the pandemic. That’s now looking unlikely. So far, the worst-hit 

destinations are those in proximity to Ukraine, including Poland, Bulgaria, Croatia, 

Estonia and Hungary, which saw a decrease in bookings between 30 to 50 percent, 

according to Forward Keys. Many travel operators in those countries are swept up in 

efforts to help refugees fleeing Russian forces, unable to contemplate what impact the 

war might have on their livelihoods. Across the continent, damage is already being felt 

with rising fuel costs, supply chain issues, inflation and labor strikes. Energy prices in 

Italy have surged in recent months, worrying hotel operators. Truck drivers in Spain 

have been on strike for more than 10 days, causing sporadic food and goods shortages. 

Hotels and restaurants are scrambling to find affordable replacements for key supplies 

like wheat and sunflower seed oil, of which 75 to 80 percent of the world’s supply comes 

from Russian and Ukraine, according to the United Nations World Food Program. 

https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952
https://interfax.com.ua/news/general/826786.html
https://www.dw.com/uk/yak-zhyve-turystychna-haluz-ukrainy-v-period-viiny/a-
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Although cancellations have been minimal in Croatia so far this year, the country 

is also experiencing a slowdown in bookings. Dubrovnik Boats, a private excursion and 

charter company with a vast majority of clients from the United States, was expecting a 

record year before the war. But then the rate of bookings suddenly fell by 70 percent. 

In other parts of Europe, particularly in countries dependent on tourism, the 

outlook was bleaker. Cancellations in Italy dampened an increasingly optimistic attitude 

among tour guides and operators, even as some expressed hope that the war would end 

and salvage the season. 

“The mood in general is depressive, because everything seemed to be over and 

instead there’s been a new downturn,” said Margherita Capponi, a tour guide based in 

Rome. 

However, other travel operators both large and small still express optimism for 

the upcoming season, despite concerns over the war and the coronavirus. Last week, the 

online travel agency Expedia announced a forecast for a strong summer in Europe, 

saying search interest among U.S. travelers looking to travel to Britain, Germany and 

France this summer increased fivefold compared to the same period in 2020. 

On Costa Blanca, members of the local hotel industry have signed fixed-price 

contracts with tour operators, which are likely to result in fewer cancellations. The main 

challenge for hotels will be managing rising costs and adapting to supply chain problems. 

Last year the hotel chain had a successful summer season by attracting the domestic 

Spanish market, but Mr. Cuenca was unable to open one of his hotels because of little 

demand from the international market, particularly from British tourists who faced 

stringent, unpredictable travel rules at home. “We will not have as strong a year as we 

expected,” he said. “But there is still strong demand as people realized during Covid that 

they could die and they will not live forever so they prioritize holidays and leisure.” 

Wendy Hartfield, a history tutor from Yorkshire, England, arrived in Benidorm 

last week hoping to get some sunshine and play golf, but instead spent most of her 

vacation reading indoors because of the rainstorms. “I want to come back in the summer, 

but with the way everything is going it might be too expensive,” Ms. Hartfield said. 

“First we have to pay the bills at home.” 

           All these show once again that war knows no winners — regardless of which side 

of the conflict you find yourself on, or how far away you are from the actual crisis area. 

For the tourism industry, the full extent of the impact remains unclear. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: НАПРЯМКИ ТА ПОШИРЕННЯ 
 

Екологічний туризм – будь-якa форма туризму, якa зaстосовує методи 

екологічного упрaвління та відповідальні подорожі до природних територій, які 

зберігають навколишнє середовище, підтримують добробут місцевого населення 

та включають інтерпретацію та освіту.[1] Екологічний туризм ще також називають 

зеленим, оскільки він дуже тісно пов’язаний з перебуванням людини на природі і 

взаємодією з нею. Наведене поняття з’явилось ще у 80-х роках минулого століття. 

Вже тоді такий спосіб відпочинку став одним із найважливіших напрямків 

розвитку екології. 

Ідея екотуризму має на увазі також відповідальну подорож по заповідних 

територій. Ціль – ознайомлення з різними природними екосистемами, задоволення 

природою без причинення їй шкоди. Екотур може включати організовані 

прогулянки екотропами і маршрутами, прокладеними на території місць, де 

максимально збережені звичайні обставини, в які не втручалася людина 

(заповідники, природні парки). Такий відпочинок не тільки знайомить туриста з 

багатством природи, але й надихає на збереження природних джерел та більш 

дбайливе ставлення до них.[2] 

Також варто зазначити, які види екотуризму існують сьогодні: 

• Науковий (з освітньою метою); 

• Активний (піші походи, велопрогулянки, альпінізм); 

• Історичний (ознайомлення з етносами та їх культурою); 

• Подорож до природних резерватів (парки, заповідники); 

• Агротуризм (орієнтований на засоби для збереження землі).[3] 

https://www.dw.com/en/how-the-war-in-ukraine-affects-tourism-in-eastern-europe/a-61074491
https://www.dw.com/en/how-the-war-in-ukraine-affects-tourism-in-eastern-europe/a-61074491
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Де розвинутий екотуризм в Україні? 

Україна багата на природні ресурси та цінності. Завдяки цьому ми маємо все 

необхідне для успішного та привабливого екотуризму. Останнім часом в Україні 

екологічний туризм набирає все більше популярності, а враховуючи погане 

середовище у великих містах та наші буденні проблеми, такий тип – розкішний 

моральний відпочинок.[3] 

Обираючи напрямок, турист повинен відштовхуватись від того, якому 

відпочинку він віддає перевагу на природі. Відповідні умови для еко, природного 

та сільського туризму можна знайти практично у кожному регіоні, адже Україна 

багата на природні пам'ятки. 

Завдяки великій кількості національних парків та заповідників, екотуризм в 

Україні може бути дуже різноманітним. Степові простори заповідника «Асканія-

Нова», водно-болотні угіддя Дунайського біосферного заповідника, озера 

Шацького та гірські ландшафти Карпатського національних природних парків – від 

цих місць захоплює дух. Щоб поїздка була комфортною та організованою за всіма 

правилами, можна скористатися вже готовими екологічними турами. 

Зелений туризм найактивніше розвивається на західній частині України. 

Насамперед, Закарпаття – чудове місце для екологічної подорожі, завдяки 

відсутності промислових зон там збереглася первозданна природа. На мандрівників 

чекають рафтиг, сплави по річках на байдарках, купання в гірських озерах, катання 

на конях і багато інших розваг. Варто звернути на місто Яремче, яке заслужено 

називають перлиною Карпатських гір, - це столиця карпатського туризму. Також 

серед популярних пам’яток: водоспад Шипіт, село Космач та Шешори, озеро 

Синевир та Несамовите (розташоване на Чорногірському хребті).[4] 

В Україні добре розвинутий сільський екологічний туризм. Такий відпочинок 

допомагає подорожуючим пізнати історію та традиції українського краю, а також 

познайомитися з побутом, промислами регіону. Одним з найкращих прикладів 

такого туризму в Україні є Полтавщина. Екотуризм в Полтавській області є одним 

з провідних і динамічно розвинутих напрямків туристичної сфери в регіоні. Саме 

тут знаходиться гончарна столиця нашої держави – село Опішня, розташоване в 

Зіньківському районі, а також безліч мальовниих річок (Ворскла, Хорола, Сула, 

Псел), на яких можна відпочити. Також можна відвідати місця пов’язані з іменем 

М.В. Гоголя – на хуторах Диканька та Великі Сорочинці. 

Крім того, гарними місцями для екотуризму в Україні є природні парки. 

Наприклад, природний парк Беремицьке, що на Чернігівщині. У цьому апрку 

використовується технологія ревайлдинга – відновлення дикої природи в 

первозданному виді. А також «Подільські Товтри», що на Хмельниччині. Тут один 

за одним здіймаються зелені, покриті деревами мальовничі пагорби. А біля 

підніжжя пагорбів лежить тиха гладь синіх озер різної форми і розмірів. Всього в 

парку налічується цілих 160 товтр. Різні за висотою, порослі лісом і лисі, всі товтри 

мають спільну рису: їхній західний схил крутий, а східний - пологий.[5] 
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Як і в інших частинах України, зелений туризм розвивається і на півдні 

країни. Зокрема, відомим є містечко Вилкове в Одеській області. Його ще 

називають «українською Венецією». Розташоване в місці, де зустрічаються річка 

Дунай і Чорне море. Вилкове - це містечко на воді, весь в каналах, де люди 

пересуваються переважно човнами. Однією з унікальних локацій є «Зелені хутори 

Таврії» - історико-розважальний комплекс, що знаходиться в недоторканій 

лісостеповій зоні між Херсоном і Голою Пристанню. 
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НОВІ НАПРЯМИ ТУРИЗМУ В ПОСТ-COVID-19 ПЕРІОД 
 

Сьогодні міжнародний туризм набуває все більшого значення і стає 

предметом уваги з боку провідних спеціалістів світу. Розвиток світового ринку 

послуг відбувається швидкими темпами. Його аналізують як цілісну систему з 

багатьма складовими, тісно пов’язаними між собою. Одним із аспектів, який 

посилює важливість міжнародного туризму для України, є постійна інтенсифікація 

попиту на туристичний продукт міжнародного ринку послуг. Зростання попиту на 

туристичні послуги та динамічність сучасної економіки спричинили появу та 

посилення надзвичайної конкуренції на міжнародному туристичному ринку. 

https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/
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https://doba.ua/blog/kologycheskyy-turyzm-v-ukrayne.html
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У багатьох країнах світу туризм є одним з головних джерел надходжень до 

державного бюджету. Традиційно як в цій, так і в деяких інших сферах, Україна 

має величезний потенціал, але не має достатнього, належного регулювання, 

причому на різних рівнях.  

Для більш активної презентації себе на міжнародному ринку туристичних 

послуг Україна має абсолютно всі умови: вдале географічне розташування, 

наявність величезної кількості історико-культурних ресурсів та природних 

заповідників, і, відносно невелику, але розвинену туристичну інфраструктуру, яка 

на даний час налічує близько 5000 засобів розміщення, сім природних курортних 

територій державного значення, що мають унікальні природні лікувальні ресурси 

(Хмільник, Миргород, Бердянськ, Скадовськ тощо), сім культурних та природних 

об’єктів, які включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому, маючи 

такі природні і культурні можливості, безумовно слід приділяти галузі туризму 

найбільшу увагу, з точки зору формування і реалізації відповідної державної 

політики [2]. 

За останні два роки туристична індустрія через пандемію COVID-19 та довгі 

карантинні заходи знаходиться як і більшість бізнесу в кризовому стані. Вона 

втратила велику кількість підприємств, які не змогли вижити на ринку (це склало 

приблизно 25%), а ті підприємства, що залишились, повинні пристосуватися до 

нових умов праці, з дотриманням карантинних вимог та новими потребами 

споживачів послуг.  

Головним напрямом розвитку туристичної діяльності в Україні залишається 

маршрутно-пізнавальний туризм. Використовуються всі можливості для 

вдосконалення оздоровчого, спортивного, спеціалізованого туризму 

(мисливського, риболовного, велосипедного, повітряного, гірськолижного та 

інших) і екскурсійної діяльності. З врахуванням природно-рекреаційного 

потенціалу, а також попиту на міжнародному та внутрішньому ринках, 

пріоритетними визнається туристична рекреаційна діяльність в Карпатах і на 

Азовсько-Чорноморському узбережжі [1]. 

Проте, останнім часом через зростання нервового напруження та постійного 

стресу, стає затребуваним моральний відпочинок від того, що відбувається у світі. 

Відпочинок, що дав би можливість подолати кризові психологічні явища, вивести 

людину з критичного психологічного стану. Саме тому туристичний бізнес 

повинен розвивати нові сучасні напрямки, з різноманітним додатковим спектром 

послуг.  

Одним з таких напрямів є велнес-туризм. Велнес-подорожі, або оздоровчий 

туризм, – це вид відпочинку, головна мета якого – заспокоїтися, звільнити голову, 

скинути стрес та поправити фізичне та ментальне здоров’я. 

У нинішній час, коли частина людей значно більше почала приділяти увагу 

підтримці організму в здоровому стані, збереженню балансу між фізичним і 

психологічним здоров'ям, правильному харчуванню, слідкуванню за якістю життя, 
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напрямок велнес-туризму здатний задовольнити усі їх потреби, надати весь спектр 

таких послуг. Крім того, особливістю велнес-туризму є те, що найчастіше немає 

необхідності далеко їхати. Основну частину велнес-туризму (67%) складають 

поїздки в межах країни проживання туристів. Йдеться, головним чином, про 

маршрути малої протяжності або про туризм вихідного дня.  

Здоровий спосіб життя – це стиль життя та філософія успішних, 

благополучних людей. Це правильне харчування, фізичне навантаження, 

психологічна гармонія та профілактика захворювань. Все це призвело до розквіту 

дієтології, нутріціології, фітнес клубів та, звичайно, spa-салонів. Велнес-туризм, 

надає широкий комплекс оздоровчих послуг та відпочинок у комфортних умовах. 

Крім spa-процедур важливу роль при виборі готелю має особлива атмосфера, 

гарний дизайн та якості сервісу, різні методики оздоровлення. Велика кількість 

туристів, що ведуть здоровий спосіб життя, вважають за краще поєднувати 

оздоровчі процедури зі звичайною діловою активністю: відвідуваннями визначних 

пам’яток і ресторанів, шопінгом і бізнес-переговорами, конференціями та релакс- 

процедурами.  

Ще один специфічний напрям в туризмі, пов’язаний з пандемією COVID-19 

та карантинними обмеженнями, поєднав у собі віртуальні враження та реальні 

відчуття. Завдяки появі онлайн-турів, практично з ефектом присутності, ми маємо 

змогу не виходячи з дому побувати на дні океану, помилуватися розкішними 

пляжами, водоспадами, піднятися у гори, відвідати екскурсію у картинній галереї. 

Можливо, після закінчення пандемії ця потреба у враженнях залишиться не 

меншою. До того ж Україна почала 2021 рік із офіційного запуску сайту Ukraine.ua, 

який став повноцінним ресурсом як для туристів, так і для бізнес-інвесторів [4]. 

Щоб туристичний бізнес зміг швидко адаптуватися до зміни умов необхідно 

впроваджувати інноваційні напрями. Поява нових напрямів та використання 

світових трендів – це ще одна можливість привабити більшу кількість клієнтів, 

налагодити надходження додаткових доходів за рахунок впровадження нових 

пропозицій, нових турів, відвідування особливих місць та всього спектру послуг 

найкращої якості [3]. 
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Лікувально-оздоровчий туризм – масовий і популярний напрямок медичного 

туризму. Він є oдним з нaйпoпулярнiшиx видiв вiдпoчинку. Цe пoв’язaнo з йoгo 

дocтупнicтю прaктичнo для уcix вiкoвиx груп нaceлeння, a тaкoж бeзпeрeчнoю 

кoриcтю для здoрoв’я, яку нece вiдвiдувaння курoртiв i здрaвниць. 

Один з бізнес-напрямків, який постраждав найбільше, – це туризм. З початку 

повномасштабної війни частина туристичних компаній закрилась, інші 

переорієнтували свою діяльність на волонтерство – використовували свої автобуси 

для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб організовувати закупівлю 

гуманітарної допомоги з-за кордону. 

Сучасна людина – споживач комплексу обраних нею послуг. Сфера туризму 

не є винятком. Більшість людей у сучасному світі хочуть подорожувати з користю 

для здоров’я. Масова популяризація здорового способу життя серед населення у 

всьому світі, й Україна не стала винятком, приводить до того, що все більше людей 

обирають лікувально-оздоровчий туризм. Тому цей вид відпочинку має величезний 

потенціал у сучасних реаліях. Посилаючись на прогноз Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, відзначено, що туризм у поєднанні з оздоровленням стає однією 

з ключових галузей у світі. Тож Україна має високий потенціал для розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму, що збільшує шанси створити вагомі передумови 

для його перетворення на дієвий чинник соціально-економічного розвитку 

відповідних регіонів, які реалізують цей напрям у межах власної економічної 

діяльності. 

Здійснивши певний огляд загальної ситуації, що склалася у сфері лікувально-

оздоровчого туризму в Україні загалом, варто перейти до найбільш проблемних 

регіонів східної частини країни – Донбасу, Луганську, Слов’янську, а також по всій 

території України. Люди виїжджають до беспечних місць, наприклад: Західна 

Україна. Там вони шукають місця для лікування в санаторіях, щоб відновлювати 

сили.  Приймають і надають послуги в Трускавці, Шаян, Берегово. 

Санаторії у Трускавці: 

 Являють собою цілі автономні комплекси, на території яких, крім житлової та 

оздоровчої зони, до послуг гостей пропонуються центри розваг та СПА-зони. 

Таким чином, відпочинок у Трускавці ніколи не буде нудним і сумним, адже тут 

гість будь-якого віку і з будь-якими вподобаннями знайде приємне заняття. 
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 Відпочинок в санаторіях курорту сподобається представникам всіх поколінь: 

літнім людям, сім’ям з дітьми, молоді та підліткам. Кожен знайде для себе 

заняття до душі: захоплюючі прогулянки старовинними вуличками міста, 

милування природними красотами Прикарпаття. 

 Ефективне оздоровлення, яке допомогло багатьом людям повернутися до 

здорового життя і істотно поліпшити самопочуття. 

Санаторії у Шаянах: 

 На курорті є кілька відомих лікувальних джерел, які відомі на всю Європу. 

 Місцеві мінеральні води цінні поєднанням кальцію, магнію, літію, заліза, натрію 

і метакремнієвої кислоти. 

 Гори захищають курорт від вітру і стали першопричиною появи унікального 

мікроклімату. Гості курорту будуть відчувати себе тут, немов у казці. 

Санаторії Берегово: 

 Курорт славиться термальними джерелами, вода дуже гаряча і навіть взимку не 

опускається нижчє +30 градусів, так що приймати лікувальнні ванни можна 

цілий рік. 

 Архітектура та колорит справжнього угорського містечка в Україні. 

 Дегустаційні зали та винні підвали. 

Для покращення оздоровчого та медичного туризму в Україні необхідно: 

  залучити іноземні кошти в економіку України - це один із найпростіших і 

найшвидших способів  «Сьогодні увесь світ захоплюється українським народом. 

І, говорячи про сміливість і героїзм наших людей, нам важливо вибудувати 

залученість іноземців до процесу відбудови і відновлення. Гасло «Stand with 

Ukraine», яке сьогодні для більшості іноземців звучить як заклик про допомогу 

в зустрічі біженців, лікуванні хворих, важливо надалі трансформувати у 

«відвідати та допомогти» для того, щоб країна відновлювалася». 

 Релакс-тури, які допоможуть врятувати психіку людей та дітей, які опинились в 

зоні бойових дій. 

Можна підсумувати, що відновлення туризму після війни, можливе і повинне 

бути потужним і ціле направленим медичний та лікувально оздоровчий туризм. 

Якби зараз ситуація із української галуззю туризму не виглядала песимістично, слід 

нагадати, що у світі є багато прикладів, коли після масштабних конфліктів 

країни  відновлювалися та знову приймали туристів.  

 

Список використаних джерел 
1.  Про оздоровчий та медичний туризм в Україні: 

https://vn.20minut.ua/Podorozhi/turizm-pid-chas-viyni-skilki-koshtuvatimut-turi-na-

populyarni-morski-k-11607119.html  

2.  Про потужний актив, який сприяє розвитку оздоровчого та медичного туризму 

в Україні: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-krayini-pracyuie-

pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya 

https://vn.20minut.ua/Podorozhi/turizm-pid-chas-viyni-skilki-koshtuvatimut-turi-na-populyarni-morski-k-11607119.html
https://vn.20minut.ua/Podorozhi/turizm-pid-chas-viyni-skilki-koshtuvatimut-turi-na-populyarni-morski-k-11607119.html
https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-krayini-pracyuie-pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya
https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-krayini-pracyuie-pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya
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ВІЙНА І ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ, НАПРЯМКИ, 

ПРОБЛЕМИ 
 

Під час пандемії,  індустрія міжнародного туризму – одна з найбільш 

постраждалих галузей економіки. Втім в січні 2022 року почали намічатися натяки 

на відновлення. У всіх регіонах світу спостерігалося значне зростання турпотоку 

порівняно з низьким рівнем початку 2021 року. Європа (+199%) та Північна та 

Південна Америка (+97%), як і раніше, демонстрували найвищі показники. Проте 

російське вторгнення в Україну посилило глобальну світову  економічну 

невизначеність,  підірвало довіру споживачів та збільшило невизначеність відносно 

інвестицій. 

В Україні з початку повномасштабної війни частина туристичних компаній 

закрилась, інші переорієнтували свою діяльність на волонтерство – 

використовували свої автобуси для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб 

організовувати закупівлю гуманітарної допомоги з-за кордону. Про відновлення 

основної діяльності туристичні компанії тривалий час навіть не думали. 

Втім вже зараз, з настанням потепління, серед українців почали з’являтися 

запити на відпочинок: спочатку у межах Львова, потім десь неподалік у горах, а 

зараз навіть з’являється зацікавленість у турах на море.  

З початку повномасштабної війни туризм в Україні, зі зрозумілих причин, 

фактично помер. Деякі туристичні компанії використали свої зв’язки за кордоном, 

щоб допомогти фронту та біженцям. Наприклад, туристична компанія «OTі Tour»  з 

приходом війни одразу перетворила свій офіс на волонтерський штаб. Тепер 

замість турів на море працівниці компанії відправляють сухпайки та ліки на фронт. 

А от інша туристична компанія «Відвідай», яка спеціалізується на коротких 

турах Україною, теж з початку війни переорієнтовувалась на волонтерство, але вже 

кілька тижнів як відновила і свою основну – туристичну діяльність. 

У березні-квітні туроператор проводив екскурсії для львів’ян і переселенців 

у Львові. Потім почали відновлювати автобусні поїздки у Карпати. Загалом, за 

словами власника, зараз діяльність компанії відновилась орієнтовно на 30-40%. 

Переважна більшість туристів – це львів’яни, але є також люди з Києва, Харкова та 

тимчасово окупованих територій. 
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Великий попит серед туристів на поїздки у Карпати підтверджує і туристична 

фірма «Андреоллі-тур». Ця туристична агенція зараз займається евакуацією 

біженців за кордон і водночас відновлює внутрішній туризм. Компанія возить 

туристів лише Львівщиною, Закарпаттям та Прикарпаттям. Нещодавно також 

відновились екскурсійні тури в музеї та замки, які тривалий час залишались 

закритими через воєнний стан. 

Наразі ціни на тури Україною не змінилися, але представники туристичних 

компаній кажуть, що через складну ситуацію з пальним, скоріш за все, будуть 

змушені підняти вартість таких поїздок. 

В цьому контексті дуже важливою буде донорська підтримка, адже 

державний бюджет має бути в першу чергу направлений на обороноздатність 

країни. Крім того, туристичні фірми мають загальноекономічну підтримку, яка діє 

на всі галузі. Якщо ж говорити саме про туризм, то держава повинна запустити ряд 

програм і готуємо їх для донорських організацій. Спілкуватися з туроператорами 

щодо того, яким чином має правильно відбутися відновлення їхньої роботи. Але 

зараз дуже складно розробити таку фінальну програму, позаяк бойові дії ще 

активно тривають. 

Коли закінчиться війна і почнемо все відновлювати, зрозуміло, що 

внутрішній туризм економічно доволі сильно "просяде". Звичайно, з часом він 

відновиться і дещо зміниться. 

Отже, з впевненістю можна сказати, що багато людей захоче відвідати ті 

місця, які вже стали символами цієї війни. Якщо досі люди подорожували місцями 

козацької слави – до Холодного Яру, Черкащини, Хортиці, – то скоро до них 

додадуться місця нашої нинішньої слави. Державі важливо вже зараз створювати 

подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння того, що відбулося, і 

розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм дітям та внукам. 

 

 

Список використаних джерел 

 

1. Інтерв'ю голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни 

Олеськів агентству "Інтерфакс-Україна": сайт. URL: 

https://interfax.com.ua/news/interview/826803.html; 

2. Як туристична галузь країни працює під час війни та як зміниться після її 

завершення: сайт. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-

krayini-pracyuie-pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya; 

3. Туризм під час війни: як рівняни планують відпочивати влітку: відео. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=IW_Y-juP-2A 

 

 

 

https://interfax.com.ua/news/interview/826803.html
https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-krayini-pracyuie-pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya
https://www.tourism.gov.ua/blog/yak-turistichna-galuz-krayini-pracyuie-pid-chas-viyni-ta-yak-zminitsya-pislya-yiyi-zavershennya
https://www.youtube.com/watch?v=IW_Y-juP-2A
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
 

Туристична індустрія відіграє важливу роль у розвитку економіки багатьох 

країн світу. Вона впливає на створення їх фінансового потенціалу, є активним 

джерелом валютних надходжень, здійснює позитивний вплив на платіжний баланс, 

сприяє як зростанню ВВП, так і диверсифікації економіки. Збільшення зайнятості 

в туризмі як галузі, що динамічно розвивається, сприяє зростанню доходів і загалом 

підвищує добробут населення. Туристична галузь, за оцінкою західних експертів, 

належить до економічно перспективних у сфері послуг у XXI столітті, що 

створюють значну частку доданої вартості. 

Незважаючи на очевидні переваги туризму, туристична галузь в Україні не є 

динамічно розвинутою з таких причин: 

1. фінансування туризму проводиться за залишковим принципом, а фактично 

підтримка туристичної галузі відсутня, в результаті чого фінансові результати 

діяльності українських туристських підприємств незначні;  

2. використання туристичних ресурсів як загалом, так і по окремих регіонах 

малоефективне через відсутність належної інфраструктури індустрії туризму, в 

тому числі фінансової; 

3. нормативно-правова база вдосконалення туризму перебуває в стадії становлення, 

мало що зроблено для її реалізації; 

4. проведений автором аналіз туристичної сфери України виявляє низку негативних 

тенденцій: динаміка зміни чисельності працюючих у галузі негативна, пайова 

участь споживачів і виробників у галузі туризму знижується, низький рівень 

доходу основної маси населення сприяє розвитку елітарного, а не масового 

туризму;  

5. позитивної динаміки збільшення туристських поїздок із зарубіжних країн не 

відбулося, в результаті чого виїзний туризм перевищує в’їзний, сприяючи відтоку 

капіталів з країни; дуже слабо розвивається внутрішній туризм і відсутня база для 

розвитку соціального туризму. 

Надзвичайно актуальними для розвитку індустрії туризму є питання 

кредитування туристських об’єктів. Можливості фінансування державою 

обмежені. Залучення позикових коштів українських банків для розвитку сфери 

туризму також утруднено, оскільки сьогодні довгострокові вкладення, як правило, 

не становлять інтересу для фінансових структур, а більшість туристських об’єктів 

має високу капіталомісткість і тривалий цикл окупності вкладень. 
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Реалізація Стратегії передбачає досягнення таких показників: збільшення 

витрат туристів під час подорожей в Україні до 80 млрд. грн. у 2026 р.; збільшення 

обсягу капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів до 6,6 млрд. грн. у 2026 

році; забезпечення діяльності інституту саморегулівних організацій у сфері 

туризму та курортів (створення національної туристичної організації й відповідних 

регіональних туристичних організацій); функціонування Єдиної туристичної 

інформаційної системи, що містить інформацію про всі туристичні та рекреаційні 

ресурси країни, придатні для використання в туризмі, у тому числі об’єкти 

культурної спадщини і природно-заповідного фонду, тощо. 

Для досягнення запланованих показників у Державному бюджеті України на 

2017 рік було заплановано фінансування в обсязі 30486 тис. грн., у Державному 

бюджеті на 2018 рік – фінансова підтримка розвитку туризму становить 27900 тис. 

грн. Тобто проанансовані завдання Стратегії та інструменти її реалізації, на наш 

погляд, зовсім не відповідають коштам, які запланував уряд на її виконання, тим 

більше що й обсяг безпосереднього фінансування скоротився на 2586 тис. грн. 

Водночас обсяг надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від 

діяльності суб’єктів туристичної діяльності станом на 2015 рік становив 1,71 млрд. 

грн., а обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору – 

37,1 млн. грн. І ці показники планується підвищити у 2 рази до 2020 року.  

 

 
 

Світовий досвід передбачає такі типи допомоги держави туристичним 

підприємствам, які варто більш широко використовувати в Україні: 

- субсидії, що допомагають розв’язати проблему готівки, особливо на першій стадії 

реалізації туристичних проектів (розповсюджено в Австрії, Франції, Італії, 

Великобританії);  
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- пільгові позики, що дають змогу компенсувати розрив між фіксованою і 

комерційною ставками, контроль за реалізацією проекту, під якою видається 

позика, здійснюється протягом усього його терміну реалізації; 

- боніфікація відсотків і порука відносно позик і субсидій – уряд або спеціальний 

орган гарантує позики, надані комерційними банками на розвиток туризму; 

- податкові пільги, які надаються після того, як певний туристичний проект починає 

приносити дохід (в Італії іноземним інвесторам передбачається зменшення ПДВ). 

Ще одним із можливих шляхів для розвитку туристичної інфраструктури є 

залучення донорських коштів у вигляді грантів, тобто програм фінансування 

певних проектів національними, регіональними чи міжнародними фондами. У 

розвинутих державах є безліч спеціалізованих програм допомоги своєму 

туристичному бізнесу. Наприклад, у США чи Австралії гранти на туризм 

виділяються на двох рівнях: федеральному й у кожному окремому штаті. В інших 

розвинених державах також існують подібні програми – національні та регіональні. 

На жаль, в Україні єдина державна програма, яка за деякими ознаками схожа на 

донорський фонд, що підтримує грантові ініціативи, – це Державний фонд 

регіонального розвитку. Але цей фонд не ставить у свої пріоритети розвиток 

туризму або й узагалі бізнесу. Він фінансує інші ініціативи. До того ж цей фонд 

настільки мізерний, що про істотні проекти в його рамках годі й казати. Наприклад, 

цього року він виділив усього 3 млн. грн. на всю Україну, на всі свої 783 проекти. 

Висновок: можна резюмувати, що Україна, володіючи величезним 

туристичним потенціалом, використовує лише незначну його частину. За наявності 

ефективно функціонуючого механізму фінансування туристичної галузі більшості 

проблем у її розвитку можна було б уникнути. Сьогодні такий механізм відсутній, 

на державному рівні робляться лише окремі, розрізнені спроби щодо його 

створення. Беззаперечно, концептуальні підходи до фінансування туризму повинні 

мати системний характер та орієнтуватися на створення національної туристичної 

політики в Україні з урахуванням рекомендацій і світового досвіду. 
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РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ 
 

Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та 

зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 

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

рекреаційного потенціалів. Туристична Вінниччина з кожним днем набирає оберти 

щодо подальшого розвитку свого потенціалу, що дає можливість генерувати 

значний інтерес як вітчизняних, так і іноземних туристів до туристичних цікавинок 

регіону. Сьогодні найбільш популярними видами туризму за метою подорожі на 

Вінниччині є: культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, рекреаційний, 

сільський зелений туризм, подієвий, спортивний та активний туризм, 

релігієзнавчий туризм та паломництво [7]. 

Екстремальний туризм можна охарактеризувати як різновид спортивного 

туризму, здійснення якого потребує спеціальних навичок, знань, техніки й 

екіпірування. Він пов’язаний з украй граничними фізично-психічними 

можливостями людського організму в умовах чітко встановленого ризику, рівень 

допустимості якого визначається мінімальною ймовірністю заподіянню школи 

життю або здоров’ю туриста, в результаті чого людина отримує позитивний 

адреналін і незабутні враження [2]. 

Розвиток екстремального туризму можливий лише за наявності специфічних 

об’єктів природи або штучно створених людиною, які необхідно подолати. Це 

перспективний  туристичний  напрям  сьогодення, який зможе позитивно 

впливати  на  економічний  та  соціальний  стан  області, сприятиме зміцненню 

нового позитивного іміджу України на світовій арені. 

Для повітряних видів туризму у Вінницькій області є всі необхідні 

передумови, насамперед природні. У Могилів-Подільському районі вже більше 20 

років проводиться авіа-фестиваль «Крила Дністра», який традиційно збирає разом 

парапланеристів та любителів авіаційних видів спорту не лише з України, а й з 

різних куточків світу. Кілька десятків спортсменів змагаються між собою у 

вправності подолання повітряних маршрутів. 

Окрім власних умінь та навичок, надзвичайно важливим для вдалого польоту 

є сильний потік вітру, який може підняти не тільки спортсмена, а й 200 кілограм 

спорядження. Тож зазвичай, виступи спортсменів надзвичайно видовищні. Щоб під 

час фестивалю не було жодних неприємностей, всі його учасники виконують віражі 

з використанням сертифікованого обладнання, маючи теоретичні знання та 

практичні навички [5].  
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У 2019 році у селі Нагоряни Могилів-Подільського району було відкрито 

музейний комплекс «Етноісторичний флай-парк». Музей представляє багатий 

літопис зародження і розвитку повітроплавання-парапланеризму на Дністровських 

схилах. Крім цього, він розповідає про історію села з його неповторними печерами, 

ландшафтами та мегалітичною доісторичною спорудою, яку вважають «дідусем» 

відомого Стоунхенджу.  

Флай-парк займається туристичним розвитком громади і об’єднує 

парапланеристів, які беруть участь у змаганнях з повітроплавання «Крила Дністра» 

[6].  

У Вінницькому авіаційно-спортивному клубі «Cутиски» проводяться як 

стрибки з парашутом для початківців, так і професійне навчання парашутному 

спорту, а також здійснюються польоти та навчання на літаках й планерах. База 

розташована на краю льотного поля, загальною площею 260 га. Географічне 

розташування аеродрому сприяє виконанню польотів в усіх напрямках без 

особливих обмежень [4]. 

Фрістайл – порівняно молодий вид парашутизму, що виник приблизно 10 

років тому. Полягає у показі спортсменом різних фігур у вільному падінні. Тут 

оцінюються краса, складність елементів, виконаних парашутистом, а також 

майстерність повітряного оператора, що робить зйомку спортсмена в повітрі. 

Відпрацьовування фігур на землі вимагають спеціального устаткування [3]. 

Інвестування коштів у дроп-зону «Сутисок», інформування та реклама могли б 

створити гарні передумови для розвитку фрістайлу на теренах Вінницької області. 

Все більшої популярності на Вінниччині набуває екстремальний водний 

туризм, адже річка Південний Буг має пороги у місці виходу кристалічного щита 

на денну поверхню. Маршрут від с. Никифорівці до с. Сокілець включає в себе 13 

порогів, деякі з них є досить складними для подолання (Київський, Печерський 

тощо). Для сплаву використовують катамарани, каяки, байдарки та рафти. У с. 

Сокілець щорічно проводяться змагання з техніки водного туризму. 

Для популяризації водного туризму Вінницький туристично-спортивний 

союз організовує сплав «Екстрим-марафон». Це дводенні 100-кілометрові водні 

перегони по р. Південний Буг від м. Вінниці до с. Печера Тульчинського району 

Вінницької області на катамаранах-4х, катамаранах-2х, байдарках-2х, каяках та 

сапсерферах (SUP). Участь у гонці можуть брати усі охочі – як досвідчені 

спортсмени, так і любителі та початківці. Перший етап складається з проходження 

дистанції по гладкій воді дистанцією у 50 км. Проміжний фініш-старт за класами 

суден в смт. Тиврів. Другий етап передбачає проходження дистанції біля 50 км по 

гладко-порожистій частині річки [1]. 

Отже, екстремальний туризм у Вінницькій області є досить популярним. Тут 

існує велика кількість природних і техногенних об’єктів для розвитку небезпечних 

видів туризму. При належному підході екстремальний туризм можна перетворити 
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у конкурентоспроможну сферу, яка буде мати попит на українському ринку 

туристичних послуг. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХІДНОЇ МОДЕЛІ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМА  

В УКРАЇНІ 
 

Наймасовішим й найдоступнішим видом спортивного туризму є пішохідний 

туризм – один з видів спортивного туризму, основною метою якого є подолання 

туристами маршруту пішки пересіченою місцевістю з місця відправлення до місця 

прибуття за вказаний проміжок часу. На сьогоднішній день пішохідний туризм в 

світі представлений двома моделями – пострадянською та західною. Пострадянська 

https://cutt.ly/eHLkPMV
http://asc-sytiski.com/
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модель полягає в тому, що пішохідний спортивний туризм в Україні та в ряді 

постсоціалістичних країн на сьогоднішній день є видом спорту, який включено до 

спортивних класифікацій цих країн з відповідними званнями та спортивними 

розрядами – від юнацьких розрядів до звання «Майстер спорту». 

Західна модель полягає в тому, що пішохідний туризм у економічно 

розвинених країнах світу розвивається на аматорському рівні і виступає як вид 

активної, часто екстремальної, рекреації. Даний різновид туризму за змістом так 

само має місце, але не є видом спорту. У даному випадку мова йде про так званий 

пригодницький,  екстремальний  туризм, подорожі «дикими» природними 

територіями тощо. Він простий в організації, економічно доступний для широкої 

вікової категорії бажаючих, може бути зовсім нескладним у виконанні, при цьому 

надаючи надзвичайно позитивні враження від споглядання навколишніх краєвидів. 

У туриста немає ніякого ризику заблукати, рух за маршрутом не залежить від 

уміння учасників трекінгу орієнтуватися на місцевості, проходження туристської 

групи за маршрутом контролюють професійні гіди. Сезонність не особливо 

впливає на трекінг, а ось географія його – чи не найширша. Переважна більшість 

трекінгів здійснюється спеціально розробленими та облаштованими туристськими 

стежками.  

На сьогоднішній день проект туристських стежок можна вважати 

наймасовішим світовим туристсько-спортивним проектом. Туристська стежка – це 

пішохідна стежка або стежка з екологічним способом пересування контрольованої 

протяжності та незначними фізичними навантаженнями, яка має позначення на 

місцевості (маркування), обладнані місця зупинок, оглядові майданчики. Такі 

стежки зазвичай є самопутівними, що призначені для самостійних походів туристів 

за принципом: рухатись – спілкуватись (дивитись, слухати, відчувати) – пізнавати. 

Туристська стежка дає можливість вийти на туристський маршрут не тільки 

підготовленим туристським спортивним групам, а й туристам-аматорам, туристам-

одинакам. Стежка не дає можливість заблукати – на ній є маркувальні позначки, 

вказівники руху з відстанями до визначених об’єктів, обладнані місця зупинок, 

прихистки від негоди, місця водопостачання, вказані безпечні відходи зі стежки. 

Усю необхідну інформацію туристи отримують зі спеціальних буклетів з 

картосхемами та детальними описами, інформаційних аншлагів, пояснювальних 

стендів, маркувальних і вказівних знаків. Ці стежки враховують всі екологічні 

вимоги щодо мінімізації збитків, яких може бути завдано природному середовищу, 

а також вимоги безпеки туристів, що є особливо актуальним для національних 

парків та інших природоохоронних територій. [1] 

У європейських країнах піший туризм має власну специфіку. Саме тому там 

похід позначають точнішими термінами – наприклад, хайкінг та трекінг.  

Якщо ви плануєте піший похід на природі, по гірських луках, лісах та стежках 

тривалістю не більше одного дня, значить, на вас чекає хайкінг (hiking). Це слово 

походить від англійського to hike – ходити пішки заради задоволення, особливо на 
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природі. Хоча хайкінг багато в чому схожий на екскурсію, він має на увазі акцент 

не так на красах природи, як на фізичному, тобто спортивний аспект самого походу. 

  Хайкінг– закордонний варіант вихідного дня. Найчастіше хайкінг має на 

увазі піший похід у горах по маркірованих маршрутах, з добре обладнаними 

стежками, оглядовими майданчиками, пунктами гідратації та зручними ночівлями 

в будиночках або кемпінгах з усіма зручностями. В основному це пов'язано з більш 

дбайливим ставленням до природи, численним заповідним і зонам, що 

охороняються, де заборонено розводити багаття, ставити намети в недозволеному 

місці і навіть йти повз протоптану доріжку. 

А ось якщо ви справжній турист і хочете здійснити похід на кілька днів, 

гірськими стежками, перевалами та ущелинами, з привалами та ночівлями в 

кемпінгах, будиночках або наметах, то йдеться про трекінг (trekking). Це слово 

походить від англійської to trek – ходити у далекі походи. В Італії під словом 

«трекінг» мають на увазі похід маршрутами на кілька днів, у характерному 

нешвидкому темпі. При цьому забавно, що за межами Італії такий вид походу 

називають третім англійським терміном – бекпекінг (backpacking), особливо 

акцентуючи повільний темп руху із значним рюкзаком за спиною.[2] 

Європейський континент вирізняється великою різноманітністю культур і 

ландшафтів, на ньому зосереджено найбільша кількість музеїв, пам'яток та 

пам'яток історії. На території Європи існує найрозвиненіша у світі мережа хостелів 

– готелів, що пропонують нічліг у спартанських умовах за символічну плату 

приблизно 5 євро. Все це, а також прозорість кордонів робить Європу надзвичайно 

привабливою для піших туристів. 

Туристська стежка – це унікальна форма поєднання активної рекреації, 

пізнання, оздоровлення та відпочинку, спорту, екологічної освіти. Такі стежки у 

Карпатському регіоні існують давно, але стоїть задача зробити їх доступними на 

всій території України. Порівняно з іншими туристськими продуктами її створення 

вимагає значно менших початкових капіталовкладень, вона може бути доступною 

в будь-яку пору року, не надто протяжною, такою, щоб відвідувачі могли рухатися 

вздовж неї зі швидкістю власної ходи.  

Гальмівним чинником у розвитку туристичної галузі є недостатність 

інвестицій для оновлення і розвитку матеріально-технічної бази туристичної 

інфраструктури за європейськими стандартами. Тому необхідно активізувати 

інвестиційну діяльність. Адже туристична галузь України може стати суттєвим 

джерелом наповнення місцевого бюджету. [3] 

На сьогодні існує ряд проектів, серед яких Програма ЄІС ПМР Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки, що є однією із 16 програм 

прикордонного співробітництва (ПГС) на зовнішніх кордонах Європейського 

Союзу, проект допоможе диверсифікувати туристичну пропозицію регіонів, 

полегшити транскордонне переміщення мандрівників, підтримати місцеві доходи 

та прибутковість туристичної галузі. 
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Застосовуючи різні електронні транспортні засоби та методи проникнення на 

ринок, проект вийде на нові туристичні сегменти та покращить імідж цільових 

місць як напрямків культурного туризму на внутрішньому та міжнародному 

ринках, у тому числі під загальною назвою «Жива спадщина Карпат».[4] 
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Очевидно, що після війни внутрішній туризм в Україні економічно 

постраждає. Країні знадобиться певний період часу на перезавантаження 

туристичної галузі та повноцінне відновлення її діяльності. Без зайвих сумнівів 

варто зазначити, що вид та характер внутрішнього туризму в Україні зміняться. 

Головним чинником кардинального перевороту основних напрямків туризму в 

Україні є зміна свідомості українців, що безпосередньо впливає на їх наміри щодо 

подорожей Батьківщиною.  

Неабияка зацікавленість Україною спостерігається з боку іноземців. 

Безсумнівно, після відновлення туристичної діяльності та створення нових 

актуальних пропозицій іноземні туристи скористаються можливістю відвідати 

Україну та на свої очі побачити місця нинішньої слави. 

Функціональні зміни спостерігатимуться в комунікаційній стратегії розвитку 

внутрішнього туризму в Україні. Задля задоволення значного попиту, що 

розгорнеться на тлі підвищення зацікавленості подорожами Україною, з’явиться 
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необхідність формування нових смислових гасел від «Мандруй Україною» до «Для 

чого ми подорожуємо Україною?». Тому саме перебудова давно уставленої думки 

щодо туризму в Україні як іноземців, так і українців може дати потужний поштовх 

та стимул до відновлення туристичної діяльності у майбутньому. 

Зрозуміло, що туристична сфера Києва, Півдня та Сходу країни наразі 

зупинила свою діяльність повністю. На щастя, туризм Західної України продовжує 

працювати. Сьогодні західними туристичними операторами розробляються тури, у 

яких закладена історична складова, щоб пояснити екскурсантам події, які 

відбуваються зараз в Україні та ті періоди, які пережила Галичина, завойована 

комуністами. Також формуються різноманітні патріотичні екскурсії по визначним 

місцям Західної України.  

Отож, вже зараз ми спостерігаємо розвиток нової тематичної хвилі туризму, 

що починає зароджуватись на Західній Україні, а після закінчення війни 

розгорнеться по всій її території. Головне питання туристичної сфери сьогодні – це 

те, що саме ми хочемо донести людям, які приїжджатимуть до України після 

закінчення військових дій. Саме ці сенси ми маємо вибудовувати та розвивати у 

майбутньому. 

Варто зазначити, що з ініціативи президента вже йде мова про 

меморіалізацію певних місць в Україні з метою створення своєрідних маршрутів 

пам’яті. Усі дотичні до цього органи державної влади вже працюють над цим. 

Звісно, паралельно зі знаковими післявоєнними локаціями туристична сфера 

спрямовуватиметься й на іншу Україну – гостинну, з неймовірною природою, 

старовинною культурою та смачною кухнею. Сьогодні увесь світ захоплюється 

українським народом і головна мета туристичної сфери полягає у зацікавленості 

туристів до мандрівок Україною і, таким чином, її відновлення. Адже туризм – це 

один з найпростіших та найшвидших способів залучення іноземних інвестицій в 

економіку країни. 
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ГАСТРОТУРИЗМ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В МІСТІ ВІННИЦЯ 
  

Місто Вінниця є важливим центром Поділля з переплетенням багатьох 

культур. На даний час туристична сфера розвинена недостатньо та не 

використовується в повній мірі. В місті зосереджено багато історико-культурних 

пам’яток, які можна пов’язати у цікавий спосіб з сучасними туристичними 

трендами і зробити їх елементами автентичного туристичного продукту [5]. 

У вересні 2021 року за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст», який впроваджує Федерація канадських 

муніципалітетів, було проведено зустріч на форумі VinTourism. Зокрема, тут 

обговорювались нові вектори стратегій туристичного розвитку Вінниці в 

найближчі 10 років. Стратегія розвитку туризму міста Вінниці скерована на 

покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через 

поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, 

якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг [3]. 

Вінниця у 2030 році згідно візії, має стати центром відпочинкового та 

ділового туризму на берегах Південного Бугу зі збереженою історичною 

автентикою, розвиненою мережею наземного та авіасполучення, зручною та 

безпечною туристичною інфраструктурою, з цілорічною та різноманітною 

програмою перебування, що поєднує сучасність з інтеркультурним минулим та 

дозволяє насолоджуватися містом і його околицями відвідувачам з різними 

фінансовими можливостями [5]. 

В стратегічних планах є бачення розвитку та вдосконалення різних галузей 

туризму. І одним з найважливіших напрямків, які планують розвивати у місті 

Вінниця, є гастрономічний туризм. 

Гастрономічний туризм – це вид туризму, пов'язаний з ознайомленням 

виробництва, технологією приготування та дегустацією національних страв і 

напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу, та зокрема регіонів. 

Гастрономічний туризм у Вінниці має великі потенційні можливості. Проте 

йому бракує реклами та спеціальної підготовки персоналу. Для більшого 

привернення туристів у місті планують проводити якомога більше різних 

кулінарних фестивалів, ярмарків,  пікніків та майстер-класів. 
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Великим вкладом у розвиток гастротуризму стала розробка унікального 

гастротуру «Їж, Пий, ПодороЖуй» від проекту BusPass та Вінницької асоціації 

гостинності «ХлібСіль». За кілька годин туру пропонується «побувати» в трьох 

різних країнах, дізнатись особливості їх національної кухні і головне – скуштувати 

кулінарні цікавинки цих культур. У турі можна познайомитись з польською, 

єврейською та сучасною українською кухнями з гостинністю, притаманною тільки 

Вінниці! Протягом трьох годин відвідуються найкращі заклади міста, а 

двоповерховий автобус-кабріолет з комфортом здійснює трансфер між ними [7]. 

 Наступною гастро-подією 2021 року, що відбулася 4 вересня на території 

Національного музею-садиби Миколи Пирогова, став Пироговський пікнік. Це був 

перший Пироговський пікнік, в рамках якого вінничани та гості міста змогли 

відчути атмосферу доби, коли жив видатний хірург. Ретро-пікнік другої половини 

ХІХ ст. у поєднанні з тематичними активностями був організований колективом 

музею, громадською організацією «Клуб подільської кухні» та Вінницькою 

міською радою. Туристи мали змогу скуштувати та купити здорові смаколики від 

місцевих виробників, навчитись готувати трав’яні чаї та каву з рослинним молоком 

[2]. 

Однією з грандіозних гастро-подій міста було проведення гастрономічного 

фестивалю Food Fest, що відбувався впродовж трьох днів з 10 по 12 вересня 2021 

року у Центральному парку ім. М.Леонтовича. Там облаштували десятки яток з 

різною їжею: національні страви, грузинська кухня, солодощі та оригінальні хот-

доги. Учасниками фудкорту були кулінари з усієї країни, але родзинкою минулого 

року стала велика кількість закладів, які працюють саме у Вінниці та готують свої 

новинки на дегустацію на наймасовішому святі міста [6]. 

На півострові Бригантина над річкою Південний Буг 9-10 жовтня минулого 

року планувався перший фестиваль вінницької гастрокультури «ПроСАЛО і 

доСАЛА». На відкритому повітрі запланували фудкорт вінницьких гастрозакладів, 

ярмарок місцевих виробників, майстер-класи та дегустації, кулінарні змагання та 

багато іншого. Учасники фестивалю мали дізнатись більше про рецепти 

подільської кухні та корисні властивості місцевих продуктів, відкрити для себе 

цілий спектр цікавих ресторанів Вінниці. Цей фестиваль мав на меті підтримку 

локальних підприємців, зокрема малі господарства та крафтові виробництва. Проте 

захід було відмінено через велике зростання кількісті хворих на коронавірус. Поки 

що вінницьке сало ще не стало туристичним брендом, зокрема у Вінниці бракує 

інтерактивного музею сала [1].  

Отже, стратегія розвитку гастротуризму Вінниці направлена на те, щоб 

подільська та національна кухні стали візитівкою туристичної Вінниці. Тоді місто 

отримає відчутне зростання кількості закладів харчування, що пропонують 

локальну, автентичну і авторську кухню як туристичну атракцію. Також 

збільшиться кількість туристів, що їдуть з метою гастротуризму. Загалом, це все 

дасть великий поштовх для розвитку туристичного потенціалу міста. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ  В  УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ 

 

Ніхто не знає, коли точно закінчиться ця моторошна війна, але сьогодні 

кожен українець свято переконаний у тому, що закінчиться вона перемогою 

України. А після війни настане час грандіозної відбудови, коли всім народом і за 

підтримки всього світу нарешті буде шанс збудувати таку Україну, про яку завжди 

мріяли. 

Занурення в інші культури. Як перебування за кордоном вплине на українців. 

По-перше, люди, які раніше не так часто подорожували, були вимушені у житті. 

Серед цих людей – значна частина тих, які ніколи не були в іншій країні. Ще до 

всих цих 24 лютого  часто говорили про те, що багато українців бояться багато 
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подорожувати. Часто люди казали: «не знаю мови,» «не знаю, як себе поводити,» 

«що я там забув.» 

Однак  під час цих подій ці відмовки не працюють. Якщо людина рятується 

від бойових дій та вкрай кризової ситуації, потреба пристосуватися до нових 

правил та умов стає у прямому сенсі життєво важливою. А інтеграція в інше 

середовище так чи інакше передбачає занурення у побут, вивчення мови, традицій.  

Гуляючи новими для себе містами, українці вдивляються в нові архітектурні 

форми, ходять нетиповими для України вуличками, куштують інакшу кухню, 

споглядають інших людей.  

Це розширює світогляд, і розуміння себе у світі. Це внутрішньо збагачує. І це 

збільшує шанси на те, що після повернення в Україну ці люди будуть більш 

вимогливими. Бо бачитимуть, як це влаштоване в інших країнах. Серед тих, хто 

виїхав за кордон, дуже багато дітей. Вони зазвичай швидко адаптуються до нових 

умов, і гармонійно інтегрують у своє життя новий досвід. Ці діти прямо зараз 

занурюються в інші обставини. Вони йдуть вчитися до закордонних шкіл, де 

вчаться діти різних світоглядів. Це, безумовно, вплине на їх подальшій життєвий 

досвід, на особистий вибір, на смаки. І ці діти захочуть вивчати власну країну. 

Переконана, що вони будуть прагнути подорожувати. Переїзд в іншу країну через 

війну, звісно, не є туризмом. Але не перебільшу, якщо скажу: хтось повернеться 

додому взагалі іншою людиною. Відкритішою і більш толерантною. Також ми, 

остаточно переборовши страх поїхати кудись, переконаємося у важливості 

мандрівок. Ми побачимо, що поїздка – це зовсім не те, як ми її вигадували в голові.  

Чорнобаївка та міста – герої. Яким буде внутрішній туризм після воєнних подій 

Рано чи пізно  всім цим  подіям прийде кінець всьому цьому. Русло 

нормального життя почне текти у звичному темпі, як це було раніше. Але вже зараз, 

коли ще все це триває, все частіше у соцмережах можна побачити пости з хештегом 

#колипереможемо. Люди діляться своїми мріями, бо хочуть жити й щось 

планувати. На карті зʼявилося безліч міст та громад, які незламно і героїчно чинили 

супротив агресору. Маріуполь, Гостомель – тепер це міста герої . Ними вже зараз 

пишаються ті, хто там ніколи не був. І українці захочуть там побувати у цих містах.  

Українці з заходу захочуть приїхати на схід і погуляти вулицями Харкова, 

який будуть відновлювати. Кияни поїдуть до друзів херсонців, всім вже кортить 

побачити ту легендарну Чорнобаївку. Після звільнення від загарбника 

мелітопольці поїдуть в наші Суми. До цього у групові мандрівки – екскурсії їздили 

переважно школярі, або дорослі з великих міст. Подорожували здебільшого у 

складі груп у великих автобусах з інтенсивною програмою. Значно меншу частку 

складали люди, які індивідуально складали власні авторські  маршрути. Але після 

настання миру ми спостерігатимемо просто лавину людей, які захочуть поїхати 

місцями, які вони вважають тепер ще ріднішими. Їм більше  не треба пояснювати, 

навіщо подорожувати Україною. Поїздки країною стануть масовим явищем.  

Які тенденції внутрішнього туризму з’являться 
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Зараз я собі бачу деякі нові тенденції відпочинку в Україні, яким будуть 

віддавати перевагу наші громадяни після цього жаху подій.  

 Зросте потреба в рекреаційному туризмі.  

Два роки пандемії COVID, які стрімко перенесли нас у воєнний хаос, далі – хвиля 

міграції, вихід за рамки буденності, стрес, горе, втрати. Після цих жахів людям 

захочеться щось простого і відпочинкового. Відпочинок у моря, в горах чи лісі – 

те, що буде повертати до життя і допоможе відновити сили.  

 Стануть популярними релакс-тури, які допомагатимуть відновити психіку.  

Безліч людей виснажені морально і фізично. Особливо ті, хто був в гущі подій: 

військові, лікарі, поліція, ДСНС. Мешканці, які опинилися в епіцентрі війни та 

руйнувань. 

 Поїздки у рідні знайомі краї, ріст інтересу до традицій. 

     Людям вже зараз хочеться відчути щось звичне. Провести прості вихідні з 

вудочкою біля ставка. Дивитися, як грають діти у дворі. Це даватиме відчуття 

звичного життя, яке було до війни. Стрес допоможуть вилікувати гончарство, 

писанкарство. Людей цікавитимуть дуже заземлені, майже рутинні речі, що 

повертають впевненість у тому, що життя триває, і які допоможуть відчути радість 

моменту.  

 Українці будуть прагнути на власні очі побачити міста наших військових 

успіхів. 

 І ті місця, про які читали в новинах. Захочуть побачити Рудий ліс, де не долуго 

ховалися окупанти, зруйновані домівки у Бородянці відбудованими, чи спустошені 

вулиці Маріуполя, наповнені радістю, перемогою, та спокоєм у своїх будинках. 

Люди захочуть побачити, допомогти місту і людям особисто, й відчути 

енергію  відновлення. Ця енергія врешті буде направлена на розвиток наших міст, 

і водночас залишаться руйнування як згадка про війну. Все це сформує наше 

майбутнє та наблизить повернення до нормального життя.  
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https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/viyna-peremoha-vidbudova-koruptsiya/31797722.html
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html/amp
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html/amp
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ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

За час повномасштабної війни туризм в Україні зазнав чималих збитків, а в 

деяких місцях зовсім зупинився. Та попри це влада вже шукає варіанти виходу з 

цієї ситуації, а також будує плани відновлення та посилення галузі після нашої 

перемоги. 

Отже, враховуючи таку ситуацію, ми вважаємо доцільним проаналізувати 

нинішню діяльність і тенденції розвитку оздоровчого розвитку Львівщини з точки 

зору їх прийому та обслуговування іноземців. 

За наявністю рекреаційних ресурсів Львівська область займає одне з провідних 

місць в державі. Природні рекреаційні ресурси Львівщини представлені 

лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, озокеритом, 

кліматичними, водними, лісовими. 

Лікувальні торф’яні грязі Львівщини, представлені Немирівським, Велико-

Любінським, Моршинським родовищами та родовищем Шкло, повністю 

забезпечують теперішні та перспективні потреби функціонування на їх базі 

санаторно-курортних установ. На Львівщині розташоване найбільше в Україні 

родовище озокериту – Бориславське. Таким чином, природний рекреаційних 

потенціал області є досить великий, проте використовується він далеко 

неефективно. Особливо це стосується бальнеологічних ресурсів, які навіть в 

Трускавці використовуються на 50%, а інших курортах – 2-10%. 

Трускавець  

Один із найбільших бальнеологічних курортів України. Розташований у 

Дрогобицькому районі на північ від передгір’я Східних Карпат. Всесвітній славі 

курорт Трускавець завдячує цілющій воді «Нафтуся», багатій на органічні 

речовини нафтового походження. Своїми лікувальними можливостями Трускавець 

не поступається Карловим  Варам, Баден-Бадену, Вісбадену і тд. Має можливість 

використовувати для лікування залізисті, бромисті та йодисті, радонові та інші 

мінеральні води, озокерит та лікувальні грязі, запаси яких практично невичерпні. 

Санаторії Трускавецького курорту спеціалізуються на лікуванні хвороб органів 

травлення, вірусного гепатиту, хвороб сечостатевих органів, цукрового діабету. 

Східниця -розташована в Дрогобицькому районі, в Карпатах, в долині річки 

Східничанка – лівої притоки річки Стрий. Східницькі мінеральні джерела, які не 

мають аналогів у Європі, поєднують у собі лікувальні властивості вод таких 
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відомих курортів як Трускавець, Кисловодськ та Боржомі. На такій порівняно 

невеликій території  зосереджені різні типи лікувальних вод: слабо мінералізовані, 

з розчинними органічними речовинами, залізисті мінеральні води з вмістом заліза 

від 20 до 70 мг/л, унікальні лужні «Східницька содова», мінеральні води типу 

«Боржомі». У санаторія цього курорту лікують хвороби органів травлення, нирок 

та жовчного міхура [1]. 

Моршин-один з найвідоміших гастроентерологічних курортів 

України,відомий у всьому світі своїми цілющими джерелами.Моршин 

розташований в Стрийському районі обабіч гірської річки Бережниці-притоки 

Дністра. В лікувальних цілях використовують розбавлені розсоли свердловин для 

питтєвого лікування, а також торф’яні грязі місцевого родовища та озокерит.В 

Моршині функціонує бальнеологічна лікарня та 16 санаторно-курортних закладів, 

в яких лікують туберкульоз з 1875року. 

Великий Любінь- один з найстаріших курортів у Європі. Розташований в 

Городоцькому районі в долині річки Верещиця. Курорт славиться цілющими 

джерелами мінеральних вод та торф’яними грязями. Тут використовуються такі 

лікувальні методики як грязелікування, інгаляція, лікувальні мінеральні 

сірководневі та кисневі ванни, торфолікування, кисневі коктелі та пінки, 

лікувальний масаж та гідромасаж. В місті діє один санаторій, побудований на 

території бальнеогрязевого курорту Великий Любінь, який має свою клінічну та 

біохімічну лабораторію [2]. 

Немирів- розташований у Яворівському районі. Немирівське родовище 

сульфідних вод є найбільшим в Україні та входить в перелік державних заказників 

місцевого значення, а також водних об’єктів, що відносяться до категорії 

лікувальних. Тут використовують різноманітні методики бальнеолікування: питне 

лікування, сірководневі купелі, хвойні купелі, озокеритне лікування, лазоротерапія, 

магнітотерапія,мануальна терапія тд. Це єдиний в Україні спеціалізований 

санаторій для лікування дітей після опіків, наслідків опіків та повного позбавлення 

рубців після опіків. 

Шкло- бальнеологічний і грязьовий курорт, розташований у Яворівському 

районі над річкою Шкло. Поєднання лікувальних властивостей джерел і грязей 

створюють унікальний комплекс природних лікувальних ресурсів, де лікують 

захворювання системи кворообігу, нервової системи, опорно-рухових органів. 

Лікувальний процес проходить на базі лікувально-діагностичного центру, в якому 

розміщені лікувальні та діагностичні кабінети, оснащені сучасною медичною 

апаратурою. 

Розлуч- рекреаційно-оздоровчий центр літнього та зимового відпочинку, одна 

з найпривабливіших курортних територій Львівщини завдяки джералами 

мінеральних вод різних типів. Важливою передумовою формування Розлучі 

курортного центру є природні мінеральні джерела типи «Нафтуся», 

Боржомі(Содова) і «Залізна». У Розлучі немає санаторію чи лікувального центру. 
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Натомість там працює 14 закладів розміщення, такі як готелі, агрооселі та бази 

відпочинку [3]. 

Отже, санаторно-курортний потенціал Львівщини є надзвичайно потужним, 

лікувальний туризм тут розвинений з часів СРСР, але оздоровчі процедури завжди 

розглядали супутніми до лікувальних, Сьогодні ситуація змінилася. 

Багато  іноземних туристів відносно здорових, що не потребують лікування 

мінеральними водами, хочуть оздоровитися на курортах України та Львівщини 

зокрема. 

Війна Росії проти України примушує багатьох думати, що іноземці до нас 

тепер не поїдуть ще дуже довго. Однак у світі є багато прикладів, коли після 

масштабних конфліктів країни швидко відновлювалися, посилювалися та знову 

вітали гостей. 

Потрясіння, викликані збройними конфліктами, вносять глибокі зміни в 

туристичний "ландшафт" країн. Створюється нова спадщина, а посткофліктний 

"туризм пам'яті" з часом змішується із іншими напрямками – культурним чи 

оздоровчим туризмом. 
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ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК ВІДНОВЛЕННЯ ТА 

ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПОВОЄННИЙ 

ПЕРІОД 
 

Через широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 

лютого 2022 року національна туристична індустрія повністю зупинилась. 

https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://forinsurer.com/news/22/04/25/41183
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Значна кількість українців у перші дні війни виїхала за кордон, як біженці, 

рятуючи своє життя та життя своїх дітей, та ближнім часом не зможуть практично 

подорожувати по світу, як туристи. Водночас туристична інфраструктура областей 

на заході України активно приймає та розміщує українських громадян, які 

переміщуються з зони активних бойових дій у більш безпечні регіони нашої 

держави.  

Туристична галузь, як і будь-яка інша галузь економіки України, з кожним 

днем війни зазнає суттєвих втрат та руйнувань. Окрім великої кількості знищеного 

житлового фонду, інфраструктури, постраждала також історична, природна, 

культурна та духовна спадщина. Щодня зростають обсяги інформації про 

сплюндровані природні заповідники, об’єкти історичної пам’яті, релігійні споруди 

тощо. У квітні 2022 року Державне агентство розвитку туризму України розпочало 

системний збір та документування інформації про заподіяну російськими 

військами шкоду задля оцінки обсягів пошкоджень, що торкнулися туристичної 

сфери. 

Після перемоги та завершення війни в Україні усі ресурси будуть 

мобілізовані й спрямовані на відродження нормальної життєдіяльності суспільства: 

відновлення економіки, промисловості, сільського господарства тощо. У планах 

відбудови економіки України чільне місце має бути відведе завданню з відновлення 

туристсько-екскурсійної справи і створення умов для її подальшого піднесення. 

Україна стане привабливою туристичною дестинацією і багато іноземних громадян 

матимуть бажання відвідати нашу країну, аби пройти певними маршрутами пам’яті 

та на власні очі побачити країну, яка так героїчно боролася за свою свободу. 

У цьому контексті фестивальний туризм може зробити Україну більш 

впізнаваною на туристичного ринку. 

Основою фестивального туризму є організація та проведення різноманітних 

фестивалів. Поняття «фестиваль» є досить широким і різними дослідниками 

трактується по-різному. Фестиваль (з французької festival – свято, з латинської 

festivus – святковий, веселий) – це масове святкове дійство, що включає огляд чи 

демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада 

тощо). Термін «фестивальний туризм» обґрунтувала вітчизняна дослідниця 

Грицку-Андрієш Ю.П., яка виділила його в окрему систему, запропонувала 

сутнісну класифікацію фестивального туризму та особливості фестивальних 

подорожей.  

Грицку-Андрієш Ю.П. визначає фестивальний туризм як організацію 

короткотривалих пізнавальних подорожей терміном на 5-7 днів із метою 

відвідування певних подій (від концертів сучасної західної музики до релігійних 

святкувань, від етнічних карнавалів до парадів сучасних субкультур), з 

періодичністю один раз на рік. На думку дослідників фестивальні подорожі мають 

усі ознаки туризму, але в них є яскраво виражені власні особливості:  

 подорожі є нетривалими (у середньому 3-5 днів);  
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 чітко виражені просторові рамки (місця проведення фестивалів);  

 зацікавленість до фестивалів та свят;  

 простежується чітка історія розвитку фестивалів;  

 фестивалі мають мету, що відрізняється від мети пізнавального туризму;  

 існують зв’язки з іншими видами туризму. 

Грицку-Андрієш Ю.П., Бучко Ж.І. розробили сутнісну класифікацію 

фестивалів, яка у подальших дослідженнях інших науковців з цього питання 

використовується як загальноприйнята класифікація фестивального туризму 

(рис.1.1.).  

 
Рис.1.1. Сутнісна класифікація фестивалів 

Аналізуючи класифікації фестивалів, запропоновані іншими науковцями 

такими як: Бейдик О.О., Гончарук А.О., Топорницька М.Я., Петранівський В.Л., 

можна дійти висновку, що фестивалі найчастіше класифікуються за такими 

ознаками:  

 за типологією фестивалів (гастрономічні, музичні, спортивні, етнофестивалі 

тощо);  

 за масштабом події (локальні, національні, міжнародні);  

 за терміном і тривалістю події (вихідного дня, сезонні, цілорічні).  

Географія фестивального туризму в Україні в довоєнний період була 

різноманітною. Великою популярністю користувалися етнокультурні та 

гастрономічні фестивалі, такі як: Маланка-Фест» (м. Чернівці); «Проводи отар на 

полонину» (cмт. Міжгір’я, Закарпатська обл.); «Лемківська ватра» (с. Кострино, 

Закарпатська обл.); «Сорочинський ярмарок» (с. Великі Сорочинці, Полтавська 

обл.); «Берегфест» (м. Берегово, Закарпатська обл.); фестиваль дерунів 

(м. Коростень, Житомирщина); Свято Пампуха (м. Львів); «Берлибаський банош» 

(с. Костилівка, Рахівського району, Закарпатської обл.); фестиваль молодого вина 

«Закарпатське Божоле» (м. Ужгород, Закарпатська обл.); «Сливовий леквар» 

(с. Геча, Закарпатська обл.); «Борщ’їв» (м. Борщів, Тернопільська обл.). 

Заслуговували на увагу у прихильників історії рідного краю фестивалі 

(історичні реконструкції), які відтворюють окремі історичні епохи, періоди та події 

у поєднанні з етнокультурними заходами та спортивними змаганнями: 

«Середньовічний Хотин» (м. Хотин, Чернівецька обл.), «Срібний Татош» 

(смт. Чинадієво, Закарпатська обл.); «Русь пересопницька» (с. Пересопниця, 

Рівненська обл.), історичне арт-шоу «Ніч в Луцькому замку»; фестиваль 

української середньовічної культури «ТуСтань!» (с. Урич, Сколівський район, 
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Львівська обл.) тощо. В Україні регулярно проводилися понад 10 найбільш 

популярних музичних фестивалів, котрі знані не тільки українцями, але й 

іноземцями: «Країна мрій» (м. Київ), «Файне місто» (м. Тернопіль); Leopolis Jazz 

Fest (м. Львів); фестиваль української альтернативної музики «Бандерштат» 

(м. Луцьк, Волинська обл.); «Porto Franko» (м. Івано-Франківськ) тощо. 

У повоєнний період, після основного етапу відновлення економіки України 

туристичні оператори матимуть широке поле для діяльності з розроблення нових 

туристичних продуктів, роблячи акцент на максимально цікавих і найбільш 

відвідуваних подіях. Для збільшення кола туристів, які б стали потенційними 

придбавачами фестивальних турів, необхідно буде: 

 аналізувати наявну пропозицію фестивалів та інших подієвих заходів, які 

можуть об'єктом фестивального туру;  

 робити акцент на цікаві події у місцях з транспортною доступністю та 

достатніми можливостями розміщення для туристів; 

 розширювати географію фестивальних турів, пропонувати поїздки на 

фестивалі у західні регіони України, що славляться своїми 

еткнокультурними фестивалями; 

 урахувати сезонність проведення фестивалів та дотримуватися балансу у 

пропозиції фестивалів у різні пори року; 

 урізноманітнити фестивальні тури за тематикою, аби задовольнити 

потреби найвибагливіших туристів; 

 пропонувати фестивальні тури англійською мовою, аби заохочувати 

іноземних турів познайомитися з Україною фестивальною. 

Такий підхід нейтралізує вплив негативних чинників на розвиток 

фестивального туризму та невдовзі посприяє його становленню у якості одного з 

найпопулярніших видів туризму в України. 
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Вінниччина має усі передумови для інтенсивного розвитку туризму. В 

області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 

– археології; 1893 – історії; 526 – містобудування та архітектури; 101 – 

монументального мистецтва; 47 – садово-паркового мистецтва; 1 – ландшафтна 

[2].  

Всі ці пам’ятки відображають багатовікову історію й культуру області. Серед 

найбільш відомих – музей-садиба знаменитого хірурга М.І. Пирогова та церква-

мавзолей, де покоїться його забальзамоване тіло. Цікавими туристсько-

екскурсійними об'єктами є залишки скельних храмів – печерний храм VI-VII ст. з 

унікальними рельєфними композиціями і написами в розколині скелі над річкою 

Бушка (с. Буша). Тут збереглися також Вежа, що входила в комплекс укріплень 

XVII ст., і Покровська церква з келіями (1787 p.). Грандіозний палацово-парковий 

комплекс ХVІІІ ст., що колись належав відомому польському магнатові 

С.Потоцькому, зробив відомим місто Тульчин. У місті збереглись будівлі ХVІІІ-

ХІХ ст., серед яких будинок декабристів, будинок П. Пестеля, будинок 

офіцерського зібрання. На Вінниччині розташовано чимало чудових палацово-

паркових комплексів ХVIII-ХІХ, зокрема, в селах Антопіль, Верхівка, 

Котюжани [3].  

Вінницька область багата якісними мінеральними та прісними підземними 

водами. На території області розвідане та враховане державним балансом 

Хмільницьке родовище мінеральних лікувальних радонових вод (5 ділянок), 

родовище столових вод «Регіна» (4 джерела), 17 родовищ прісних вод (44 окремих 

ділянки). Розвідується Немирівське родовище мінеральних радонових вод, 

Бронницьке мінеральної лікувально-столової води, декілька родовищ столових 

вод [4]. 

Курорт державного значення м. Хмільник відомий далеко за межами не лише 

області, але й України. Його називають «радоновою скарбницею», українським 

Баден-Баденом. Радоновим водам Хмільника немає рівних серед відомих 

мінеральних вод Європи. До складу бальнеологічного курорту входять 7 

санаторно-курортних закладів, що дає змогу щорічно оздоровлювати до 50 тис. 
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осіб, як з України, так і з-за кордону, а це чималий потенціал для розвитку 

курортного туризму [2].  

Об’єкти природоохоронного фонду, за винятком заповідників, теж складають 

рекреаційний потенціал Вінниччини. Адже крім свого основного призначення – 

збереження і відтворення природного фонду, вони виконують і рекреаційні 

функції, особливо як передумова для розвитку екологічного туризму. На території 

Вінницької області функціонує 409 природоохоронних об’єктів. Загалом території 

і об’єкти природно-заповідного фонду Вінниччини займають біля 60 тисяч 

гектарів, що складає лише 2 % від площі області [4].  

Є у Вінницькій області і значні ресурси для розвитку сільського (зеленого) 

туризму. На даний час, послуги сільського зеленого туризму офіційно надають 

близько 30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний 

відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, 

цікаве дозвілля. З них 2 садиби мають третю (найвищу) категорію системи 

категоризації сільської нічліжної бази «Українська гостинна садиба» та 7 садиб 

мають базову категорію. Водночас, слід відмітити тенденцію до підвищення якості 

послуг, що надаються [3]. Окрім традиційних послуг сільські садиби пропонують 

відвідування культурних та історичних пам’яток, велосипедні маршрути, майстер-

класи, фольклорні програми, туристичні стежки, мистецькі пленери. 

Вінницька область має високий туристично-рекреаційний потенціал, що 

створює значні можливості для розвитку туризму. Головною проблемою є те, що 

чимало пам'яток знаходяться у занедбаному стані, вимагають реконструкції і 

відновлення. Фінансування на культуру є обмеженим через важку економічну 

ситуацію в країні. Більшість пам'яток не включені до туристичних маршрутів, а 

тому не задіяні в туристичному процесі [2].  

На сьогоднішній день недостатній рівень використання туристично-

рекреаційного потенціалу Вінницької області також може пояснюватись передусім 

малою кількістю підготовлених і конкурентоздатних турпродуктів, а також 

низьким рівнем їх маркетингу, недостатнім рівнем розвитку туристської 

інфраструктури і низькою якість туристично-рекреаційних і допоміжних послуг 

[1]. 

Найбільш важливими інвестиційними пріоритетами для повноцінного 

використання туристично-рекреаційного потенціалу є такі:  

 розвиток і збільшення потужності засобів розміщення туристів, а також їх 

видів і асортименту послуг, що надаються;  

 розвиток транспортного обслуговування туристів, розвиток і поліпшення 

якості транспортної інфраструктури;  

 розвиток фінансових послуг і систем зв'язку;  

 розвиток туроператорської діяльності і підготовки комплексних і тематичних 

турпродуктів;  
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 розвиток інформаційного забезпечення туризму і маркетинг конкретних 

територій і турпродуктів [1]. 

Отже, враховуючи наявний туристично-рекреаційний потенціал, 

перспективними туристичними напрямками на Вінниччині є: лікувальний та 

відновлювальний туризм; використання історико-етнічної спадщини; релігійний 

туризм та паломництво до святих місць Вінниччини; спортивний та екстремальний 

туризм.  
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Музеї – це концентрат пам’яті. Вони зберігають, досліджують, захищають і 

популяризують нашу історико-культурну спадщину та безцінні експонати про 

наше існування у світі, просторі і часі. 

Національний музей народної архітектури та побуту України – архітектурно-

ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України: Полісся, 

Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня. 

Музей просто неба, заснований 6 лютого 1969 року, розкинувся на південній 

околиці Києва – історичній землі, що колись належала Києво-Печерській лаврі. 

Своїх перших відвідувачів прийняв у 1976 році. 
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Сьогодні на території скансену встановлено близько 300 пам’яток народного 

будівництва XVI-XX ст. Традиційні житлові і господарські комплекси включають 

в себе хати, комори, криниці та інші атрибути давнього українського села. 

Найстарішим архітектурним експонатом є хата із с. Самари Волинської області 

(1587р). 

Фонди музею нараховують близько 100 тис. найрізноманітніших експонатів: 

народний одяг, тканину, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, 

столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячу 

іграшку тощо. 

Скансен постійно дбає про відродження та розвиток народних ремесел, 

сприяє відновленню давніх традицій. З 1978 року тут відбуваються сезонні 

етнографічні ярмарки, куди приїжджають народні майстри з усіх куточків України, 

щоб поділитися досвідом, зустріти нових друзів, навчити давнім ремеслам 

відвідувачів. 

Музей активно займається розвитком духовної культури українців. 

Традиційним стало проведення народних свят: від Різдва та Колодія, до Андрія і 

зустрічі зі Святим Миколаєм. Кожний захід не проходить без цікавих обрядодії та 

звичаїв. У сільській управі діє «Творча майстерня», де будь-хто зможе навчитися 

виготовляти вироби народного мистецтва: від витинанки до ложки. 

Музей був тимчасово закритий через воєнний стан, але вже відновив свою 

роботу. 

Ось що каже один з працівників музею: «Ні, стрічку ми не перерізали, але 

бути першим відвідувачем музею, зізнаюся, дуже почесно! 

Після майже тримісячної перерви Національний музей народної архітектури 

та побуту України радо зустрічає гостей. І знаєте, що то за почуття, коли ти 

потрапляєш сюди рано вранці? Працівники, наглядачки, хранителі чаклують коло 

хат. Вони трусять килимки і завзято труть шибки, ніби це вони, а не хмари від нас 

сховали сонце. Тільки й чуєш, що тут і там виливають воду з мисок та відер, гучно 

збивають мокре ганчір’я, виганяють пил із хат, метуть, метуть, метуть. Люди 

входять до хат боязко, кроплячи сльозою, мов святою водою, стертий поріг. 

«Здрастуй, рідна світлице! Як ти без мене була?» Наче біженці, вертаються домів, 

обмітають долівку, впускають весну до господ. Тоді відчинять настіж вікна, 

підпирають двері: «Добридень, люди добрі! Заходьте, празника ради! «І 

накрапаючи не заважав: змивав втому з хат, поливав цвітки в квітнику, прав 

половики. А тоді як припустив, біг, наче гнався за ким, а догнати не міг. Пирогів 

вмивався й потягувався до неба. А дощ заходився гуляти усім скансеном, 

залишивши мене серед «Українського села 60-70х рр. ХХ століття», звідки і фото». 

Музей «Пирогово» був створений для того, щоб зберегти давні звичаї, 

культуру та пам’ятки з різних куточків України. 

 

  



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

134 
 

 
Будинок із села Таборів 

 
Садиба із села Кадиївці 

 

 

Будинки 60-70р.р. 

 

Отже, Війна змінила наше життя. Зараз ми всі як ніколи єдині. Чимало 

підприємств продовжують працювати, підтримують економіку, забезпечують 

надійний тил армії. Адже лише разом зможемо пережити цей складний для нашої 

країни час і підтримати одне одного.  

Туристична галузь – це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і 

світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран. Їх українці отримали так 

багато, що годі й полічити. Тому всі екскурсоводи, працівники закладу готові 

працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, 

подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в 

краще майбутнє. Культура, пам’ятки культури, музеї – це м’яка сила. Вона здатна 

повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності. 

Тому для туристичного сектору музеї відіграють важливу роль для 

формування турів і екскурсій. 

  

Список використаних джерел 
1. Історія нашого музею: https://www.pyrohiv.com/about/ 

2. Музей «Пирогово»  відновлює роботу і приготував для відвідувачів сюрприз: 

https://bigkyiv.com.ua/muzej-pyrogovo-vidnovlyuye-robotu-i-prygotuvav-dlya-

vidviduvachiv-syurpryz/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.pyrohiv.com/about/
https://bigkyiv.com.ua/muzej-pyrogovo-vidnovlyuye-robotu-i-prygotuvav-dlya-vidviduvachiv-syurpryz/
https://bigkyiv.com.ua/muzej-pyrogovo-vidnovlyuye-robotu-i-prygotuvav-dlya-vidviduvachiv-syurpryz/
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Цимбалюк В. С., здобувач освіти 

ВСП «Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж ДТЕУ» 

м. Вінниця, Україна 

Науковий керівник: Антонюк О. О., 

к. геогр. н., викладач туристичних 

дисциплін 

 

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ ВІННИЧЧИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Постановка проблеми. Туризм – одна з провідних галузей, яка швидко 

розвивається і є цілком прибутковою. Однак, найбільші ризикирозвитку цієї 

галузі  - залежність від соціально-політичних аспектів, які відбуваються у світі  та 

в межах країни. В Україні 2022 р.  став роком війни. Війна становить загрозу не 

лише життю та благополуччю туриста, але й кризу для туристичного  ринку 

України. Для того, аби галузь не втрачала свій потенціал потрібно знаходити шляхи 

вирішення проблем  навіть в такий страшний час. На прикладі Вінниччини 

розглянемо методи, які використовує влада для підтримки туризму  в таких умовах.  

Виклад основного матеріалу. Туризм в умовах війни набуває нових 

відтінків. З одного боку: криза внутрішнього туризму України, зруйнована частина 

міст, еміграція частини потенційних туристів у сусідні країни, а також недостатнє 

фінансування галузі. Але з іншого боку, можна простежити позитивні аспекти. 

Рано чи пізно війна закінчиться, і почнеться відбудова міст, розвиток нових 

напрямків, наприклад, військовий туризм. Також повернуться емігранти, які 

розширять свій світогляд під час перебування в сусідніх туристичних країнах 

Європи, і, як наслідок,  бажання розширювати матеріальну та культурну базу в 

своїй країні, більше подорожувати в межах України. Для того, щоб ці перспективи 

втілювалися в життя згодом, потрібно діяти вже зараз.  Відповідальність за 

майбутнє туризму лягає на плечі тилових міст, які повинні підтримувати та 

допомагати.  

Вінницька область активно займається тим, що намагається вдихнути життя 

в туризм іншими та дещо нестандартними способами, тим самим допомагаючи в 

боротьбі проти агресора. Адже на території області нині перебуває більше ніж 36 

тис. внутрішніх переселенців, в тому числі і дітей. Допомога біженцям дає 

можливість поєднувати їхню адаптацію до міста та  показати туристичні принади 

Вінниччини. А це в свою чергу крок до розвитку туризму області вже в мирний час 

[1]. 

Із початком війни змін зазнали усі сфери життя. Галузь туризму вже вкотре 

переживає трансформацію: ще не оговтались від наслідків пандемії COVID-19, як 

знову почалася криза. Втім вінницька сфера гостинності не поставила на паузу 

свою діяльність , а лише змінила напрям. Місто приймає біженців, надає місця для 
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поселення та гуманітарну допомогу, а також дбає про психологічний спокій 

вінничан та гостей міста. Поступово відновлюють роботу культурні заклади, музеї, 

створюються екскурсійні маршрути , щоб кожному у Вінниці було тепло і затишно, 

а головне безпечно [2]. 

Як зазначає директор Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької 

міської ради Олександр Вешелені, Вінниця на початку не була готова до такої 

кількості вимушених туристів, адже готельна інфраструктура не є настільки 

розвинутою, щоб приймати такий потік переселенців. Але це був виклик, з яким 

місто справилося завдяки згуртованості та можливості співпрацювати один з одним 

[2]. 

Вінниця – це місто комфорту і вона доводить це навіть у воєнний час. Не 

зупиняється місто з втіленням у життя започаткованих раніше проектів. До 

прикладу, під час війни був презентований жителям міста проект «Вінниця – 

реконструкція минулого». Вінницький замок, оборонні споруди Мурів, фрагмент 

Миколаївського проспекту, будівля "Народного дому" та Вознесенський храм на 

Замості, – тепер у Вінниці можна буде побачити ці п’ять об’єктів, які вже давно 

зникли з вулиць міста. Мета проєкту – створення візуалізації втрачених 

архітектурних та оборонних пам’яток міста [2]. 

Також відчиняються все більше і більше культурних центрів. Першими 

ініціативу відкриття взяли на себе приватні колекціонери, такі як «Музей 

транспорту», музей -кав’ярня «Пан Заваркін та син», «Ретро музей»  та ін., аби дати 

можливість сім’ям психологічно розвантажитися від важких подій. 

Працює також Подільський зоопарк, виставка «Міні- Вінниця» , планетарій, 

центр ремесл «Дунстан» у Стадниці. Проходять різні виїзні виставки, майстер 

класи, наприклад майстер- клас з писанкарства [3].  

Департамент маркетингу міста та туризму ВМР співпрацює з місцевими 

екскурсоводами, які запропонували цикл безкоштовних екскурсій для переселенців 

«Пізнай Вінницю». Пішохідні екскурсії підібрані спеціально з мінімізацією 

об’єктів для безпеки екскурсантів, інформація підібрана з урахуванням обмежень 

воєнного часу та психологічного стану екскурсантів [3]. 

Екскурсії в межах проєкту «Пізнай Вінницю» будуть проходити щосуботи та 

щонеділі до кінця травня. 

Також Вінниця намагається підтримувати і патріотичний дух населення 

залучивши до цього символ міста – Водонапірну вежу, яка тепер щоденно о 15:00 

з головного годинника міста виконує пісню "Ой у лузі червона калина". Композиція 

з початку ХХ століття супроводжує українців у їх боротьбі з ворогами: спершу як 

неофіційний гімн січових стрільців, далі як пісня підрозділів Української 

повстанської армії. 24 лютого 2022 року "Червона калина" знову набула 

актуальності. Її виконують музиканти з всього світу, тим самим підтримуючи 

Україну в боротьбі з російським вторгненням. А також на Вежі Артинова упродовж 

доби звучать 5 мелодій. О 9:00 лунає Гімн України, о 12:00 - марш "Стяг", о 18:00 
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- "Щедрик" Леонтовича і о 21:00 - "Молитва за Україну" ("Боже Великий, Єдиний"). 

Водночас щогодини перед відбиттям точного часу з Вежі можна почути коротенькі 

позивні мелодії, які звучали на вінницькому радіо в 1990-і роки [4]. 

Висновки. Місто не тільки дбає про безпеку і потреби мешканців і гостей, а 

й надає психологічну підтримку та емоційне розвантаження тим, хто тікав від 

війни. Таким чином і відбувається підтримання туристичної галузі міста, що 

позитивно впливає на підтримку та вдосконалення туризму. 

  

Список використаних джерел: 
1. «Довідник переселенцям» від ВМР, 2022р URL: https://www.vmr.gov.ua 

(дата звернення 16.05.2022). 

2. «Вінницька гостинність у воєнний час – матеріал інтерв’ю з Олександром 

Вешелені, автор телеканал ВІТА, You Tube, 2022 р.,  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=6WgR2dcEQ14 (дата звернення 

16.05.2022).  

3. У Вінниці провели перші безкоштовні екскурсії для вимушених 

переселенців. – офіційний сайт Вінницької міської ради.  

URL: https://vmr.gov.ua/u-vinnytsi-provely-pershi-bezkoshtovni-ekskursii-dlia-

vymushenykh-pereselentsiv ( дата звернення 18.05.2022) 

4. Офіційна туристична сторінка м. Вінниці «Visit Vinnytsia»   

ULR: https://www.facebook.com/visitvinnytsiavn/ ( дата звернення 16.05.2022).  
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ЛЕКСИКА У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Індустрія туризму є відносно новою сферою і напрямком, що динамічно 

розвивається. Вона суттєво впливає на міграційні процеси населення, визначаючи 

певною мірою демографічну ситуацію планети, а також сприяє обміну 

соціокультурною інформацією між спільнотами в глобальному масштабі. 

Формування і розвиток будь-якої галузі, насамперед, знаходить своє 

відображення в мові, яка займає важливе місце у формуванні національної 

культури, тому, як суспільне явище, вона не може залишитися осторонь від 

політичних, економічних, культурних та інших змін у суспільстві.  

Українська туристична галузь – нове, надзвичайно багате за змістом і своїми 

виявами соціально-економічне явище, що динамічно розвивається, потребує 

https://www.vmr.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=6WgR2dcEQ14
https://vmr.gov.ua/u-vinnytsi-provely-pershi-bezkoshtovni-ekskursii-dlia-vymushenykh-pereselentsiv
https://vmr.gov.ua/u-vinnytsi-provely-pershi-bezkoshtovni-ekskursii-dlia-vymushenykh-pereselentsiv
https://www.facebook.com/visitvinnytsiavn/
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чіткого найменування нових понять, ґрунтовного аналізу й систематизації наявного 

лексичного фонду, його подальшого впорядкування та вдосконалення. Лексика 

туризму в українській мові є системою спеціальних назв, що сформувалася на межі 

терміносистем кількох галузей – готельно-ресторанної, транспортної, географічної, 

тісно пов’язаних між собою. 

Туристичні послуги – це збірне поняття для численних і різноманітних форм 

підприємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, пов’язаному з прийомом і 

обслуговуванням туристів. Лексика туризму включає в себе наступні тематичні 

пласти: прийом і розміщення туристів, перевезення, відпочинок, розваги тощо. 

Частину лексики сфери туристичних послуг можна визначити як лексику 

відкритого типу, зрозумілу для широкого кола осіб, користувачам послугами даної 

індустрії, а іншу частину – як лексику закритого типу, адресовану вузькому колу 

осіб, фахівцям.  У повсякденному житті працівники туристичної індустрії активно 

використовують також професіоналізми та професійні сленгізми: ходаки – особи, 

які ходять по різних турагенціях і шукають найдешевшу ціну туру; зелені – 

туристи-новачки; чекінити – заселити гостя; рекламник – ознайомчий тур для 

менеджера туристичної компанії за новим напрямком, країною. 

Більша частина лексики туризму є загальнодоступною, виходить за межі 

вузькогалузевого вживання, спрощуючи і роблячи доступним і сам процес 

спілкування з туристами. Окрім того, значення таких слів може практично 

повністю збігатися зі значенням відповідних термінів туристичної сфери. Під 

загальновживаною лексикою маємо на увазі слова, що широко використовують у 

межах лексики туризму та входять в основний словниковий фонд мови. 

Чинним на сьогодні національним стандартом «Послуги туристичні. Засоби 

розміщення. Терміни та визначення» в Україні зафіксовано такі терміни на 

позначення колективних засобів розміщення: готель, агроготель, акварель, 

апартамент-готель, апарт-готель, база відпочинку, ботель, будинок відпочинку, 

гостьовий будинок, готельно-офісний центр, гуртожиток, дитячий табір, 

кемпінг, клуб-готель, конгрес-готель, бізнес-центр, круїзне судно, курортний 

готель, мотель, готель-люкс, готель-резиденція, палац-готель, пансіонат, 

профілакторій, санаторій, табір праці та відпочинку, туристична база, 

туристичний комплекс, туристичний потяг, гірський притулок, флотель, хостел, 

молодіжний готель, а також терміни для позначення індивідуальних засобів 

розміщення: бунгало, гостьова квартира, гостьова кімната, дача, караван, збірно-

розбірний караван, караван-будиночок, котедж, намет, намет-причіп, сільський 

будинок, фермерський будинок. У той же час слід зазначити, що обсяг поняття, що 

позначається загальноприйнятною мовою, як правило, ширше і менш виразне щодо 

значення того ж слова як терміну в туристичній сфері. 

Оскільки туризм характеризується динамізмом та має інтернаціональний 

характер, то, відповідно, нові терміни з’являються настільки часто, що більшість 

не зафіксована у словниках, як от: ґлемпінг («гламурний кемпінг» – новий 
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туристичний напрям, який користується попитом у мандрівників, які бажають 

відпочити на природі, не відмовляючись від благ цивілізації), маунтбайкінг 

(велотури, які ґрунтуються на швидкій їзді трасою з трамплінами та іншими 

перешкодами), флешпекінг і пошпекінг (трендові форми самостійного 

пригодницького туризму, де бекпекінг комбінується зі стильним і дорогим 

форматом мандрівки), X-туризм (екстремальний туризм) тощо.  

Як відомо, усталені та уніфіковані терміни полегшують комунікацію, 

сприяють уникненню непорозумінь. Міжнародний туристичний рух, який не може 

відбуватися без міжкультурної взаємодії та комунікації, потребує виваженого та 

стандартизованого термінологічного апарату. Сфера понять, що позначаються 

термінами і відносяться до туристичної лексики, пов’язана, перш за все, з 

людиною. Лексика сфери туристичних послуг є фактом масової комунікації, а її 

вивчення – найважливіша умова успішної професійної діяльності та організації 

подорожей. 
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СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО 

ТУРИЗМУ 

 

Спортивний туризм здійснює  різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, 

пізнавальні, виховні, економічні та інші функції. Феномен спортивного туризму 

потребує наукових досліджень через свою своєрідність, оскільки вміщує параметри 

специфічної діяльності, надає можливості пізнання нового, дозволяє проводити 

вільний час та отримувати задоволення, підтримувати стан власного здоров’я. 

Сучасний стан   розвитку суспільства зумовлений зменшенням фізичної рухливості 
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та активності людей, змушує нас звернутись до теми розвитку спортивного туризму 

в Україні. 

У межах вітчизняної туристичної галузі чітко визначився окремий вид 

діяльності – спортивний туризм. Цей унікальний сегмент туризму  виник на 

самодіяльних засадах з ініціативи туристів- аматорів. Він поєднує в собі спорт і 

відпочинок, виховує патріотизм і національну самосвідомість . 

У статті 1 Міжнародної хартії спортивного туризму зазначено, що 

«...спортивний туризм як всеосяжна форма оздоровчого, пізнавального 

туризму і подорожей – один з найбільш ефективних напрямків сучасного розвитку 

світового туризму» . 

Наразі спортивний туризм є офіційно визнаним видом спорту, його включено 

до Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту, що не входять до 

програми Олімпійських ігор. У складі Федерації спортивного туризму України діє 

27 територіальних осередків, які налічують більш ніж 120 колективних і майже 10 

тис. індивідуальних членів. Федерація спрямовує свої зусилля на розвиток 

пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижного, вітрильного, 

спелеологічного, автомобільного і мотоциклетного видів спортивного туризму . 

Спортивний туризм передбачає подолання маршруту активним способом, 

тобто без використання транспортних засобів, покладаючись лише на власні 

фізичні та моральні сили. Активний рух є характерною рисою спортивного 

туризму. За цією особливістю його можна вважати активним туризмом. З самої 

назви – «спортивний туризм» – випливає його оздоровчий компонент, який 

поєднується з активною формою здійснення походу  

За формою проведення туристських заходів і характером їх організації 

спортивний туризм поділяють на організований – плановий і самодіяльний та 

неорганізований – аматорський  

Аматорські походи проводять індивідуальні туристи, покладаючись на свої 

власні сили, знання та життєвий досвід. Вони не входять до жодних туристичних 

організацій, самостійно обирають місцевість, туристичні об’єкти, особливості та 

складність заходу. Головною метою учасників таких неорганізованих походів є 

активний відпочинок під час відпусток і канікул. 

Поділ походів спортивного туризму, в залежності від території, якою 

прокладені їх маршрути показано у таблиці 1. 

Класифікацію спортивних туристських маршрутів за категоріями складності 

(ступенями) здійснюють маршрутно-кваліфікаційні комісії при федераціях 

спортивного туризму. Залежно від способу та засобів здійснення туристичної 

діяльності виділяють: пішохідний, водний, велосипедний, спелео- та 

гірськолижний туризм. 
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Таблиця 1. 

Класифікація походів в активному туризмі, залежно від маршруту їх 

проходження 

Види 

походів 

Характеристика 

Місцеві починаються і закінчуються в одній місцевості (районі), 

тривають не більше одного дня 

 

Ближні 

короткотривалі маршрути «вихідного дня», які можуть 

охоплювати територію як свого, так і сусідніх 

районів і тривати 2-3 дні 

Регіональні охоплюють територію регіону і тривають більше 

3 днів 

Національні виходять за межі регіону 

 

За іншими джерелами можна надати наступну класифікацію видів 

спортивного туризму: 

 альпінізм – підкорення гірських вершин і проходження перевалів за 

визначеними маршрутами; 

 гірський туризм – походи на висоті понад 3000 м. з подоланням локальних 

перешкод; 

 пішохідний туризм – переміщення на рівнинах і гірській місцевості, на висоті 

менше 3000 м.; 

 водний туризм – сплави по річках на плотах, байдарках, каяках, рафтах, 

вітрильний туризм; 

 автотуризм – ралі та інші гонки за маршрутами, що містить категоровані 

перешкоди; 

 лижний туризм – гірськолижні спуски, сноубординг, гонки на лижах по 

пересіченій місцевості; 

 велосипедний туризм – велопробіги різної складності, командні змагання в 

велоперегонах тощо [7]. 

Дослідниками виділяються також незвичні форми спортивного туризму, на які 

не поширюється єдина спортивна класифікація. Виділяється декілька напрямків. 

Зокрема, перший – «ретро», викликаний ностальгією за старовиною: повітряні кулі, 

старі трамваї тощо. Інший – пов’язаний з потягом урбанізованої людини до 

тваринної екзотики: коні, олені, собаки, віслюки, верблюди. Напланових 

маршрутах деяких туристичних баз з успіхом культивуються кінні маршрути: 

верхи, на возах тощо. 

З’являються нові види туризму, як-от: амфібії та велоамфібії, велосипеди з 

вітрилом, яхти на мотоциклетних колесах. Любителі подорожей освоюють такі, які 

вважаються прерогативою спорту: дельтаплан, акваланг з ластами, буєр та ін. 
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Нерідко практикується комбінований спортивний туризм, коли на одному 

маршруті мандрівникам доводиться долати перешкоди, властиві його різним 

видам. Така форма змагань отримала назву туристичне багатоборство. Спортивний 

туризм зазвичай є груповим, як правило, до складу команди входить 5-10 чоловік. 

Необхідно зазначити, що всі види спортивного туризму потребують начальної 

(базової) підготовки туриста [. Саме базова підготовка туриста формує теоретичні 

знання і практичні навички, які необхідні для здійснення подальших туристичних 

подорожей. 

Спортивний туризм – це вид активного відпочинку, який здійснюється шляхом 

руху по маршруту активним способом, випробовуючи власні фізичні сили, 

рухаючись пішки або використовуючи лижі, велосипед або плавзасоби. За рахунок 

реалізації власного фізичного потенціалу, долання перешкод, адаптації до нових 

умов та оточення, туристи отримують фізичне та моральне задоволення від даного 

виду відпочинку. Найпопулярнішими видами спортивного туризму є: пішохідний, 

водний, велосипедний, спелео- та гірськолижний туризм. 

Спортивний туризм є досить багатогранним, містить багато різновидів, 

виконує важливі соціальні функції, виявляється не тільки у спортивній складовій, 

а й формує певний світогляд, спирається на специфічні особливості любителів 

пригод, здорового способу життя та всього незвичайного. Тому варто забезпечити 

змогу кожному громадянину займатися спортивним туризмом шляхом його 

популяризації, створення сприятливих умов, соціального заохочення та 

доступності. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА ЖИТОМИРЩИНІ: ІЗ ДОСВІДУ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Актуальність проблематики. Нині набуває популярності такий різновид 

відпочинку як «зелений туризм». Міських жителів України та інших країн все 

більше цікавить відпочинок у гостинній садибі, проведення свого часу на свіжому 

повітрі,  харчування продуктами з селянського господарства і знайомство з багатою 

українською природою, історією та культурою. На Житомирщині також 

спостерігається тенденція до розвитку екотуризму. Тут є багато цікавих садиб, які 

можна ще більше удосконалювати, щоб про них дізнались усі бажаючі туристи, 

адже сільський туризм не лише корисний для здоров’я, а й спонукає дбати про 

навколишнє середовище. Під час такого відпочинку турист має можливість не 

лише покращити самопочуття, а й дізнатись більше про світ, який оточує. 

Мета статті – на основі вивчення літератури та джерел визначити сучасний 

стан розвитку екотуризму та більше дізнатися про місця відпочинку на 

Житомирщині. 

Виклад основних результатів. Хоча екологічний туризм в Україні ще не 

набув значного поширення, зважаючи на існуючий ресурсний потенціал, 

перспективним регіоном його організації є Українське Полісся. Житомирщина 

приваблює екотуристів насамперед тим, що має достатню кількість природних 

ресурсів, які можуть задовольнити найрізноманітніші запити відпочивальників. 

Потенціал сільського зеленого туризму на Житомирщині наразі використовується 

на 5-10%. В області є близько 30 зареєстрованих зелених садиб, основна частина з 

яких розміщена в м. Коростень, м. Овруч, м. Радомошиль, м. Олевськ; с. Вишпіль 

(Черняхівський район), с. Приворотне (Брусилівський район), с. Городське 

(Коростишівський район) [1].  

Туристів найбільше приваблюють етносадиби, можливістю на собі відчути 

справжній дух та силу українського селянина та дізнатися більше про місцеві 

історію та звичаї. Пропоную більше дізнатися про ті місця відпочинку на 

Житомирщині, що мають викликають найбільший інтерес туристів. 

Зелена садиба «Лідія» заснована десять років тому на березі Іршанського 

водосховища. Гостям садиби пропонують екскурсії, до яких залучають два села – 

Рижани і Кропивенку. Туристи мають змогу відвідати три музеї – музей рушника, 

історії села та льону. Крім того, є можливість відвідати кургани – поховання 
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стародавніх людей, поспостерігати за поселенням чаплі сірої та відпочити на березі 

річки Ірша. 

«Карпатське село». Садиба розміщена у селі Лісове Бердичівського району. 

На території садиби розміщена колиба «Вулик» та справжній гуцульський будинок 

1914 року в якому організовуються різноманітні свята. Туристів дивують 

різноманіттям страв із ягня. Відвідувачі садиби мають можливість покататись на 

квадроциклах, конях, возі, санях та спробувати себе у стрільбі із лука. Також тут 

можна порибалити, сходити за грибами та ягодами та відвідати музеї, історичні 

пам’ятки та храми славнозвісного Бердичева. 

Українська садиба «Сила» знаходиться в десяти кілометрах від Бердичева у 

с. Кустин. Розташована на березі р. Гнилоп'ять, впритул до живописного лісу. Тут 

на туристів очікують справжні українські хатини, а для зручного відпочинку на 

природі тут є спеціальні альтанки. Для гостей влаштовують кулінарні тури, катання 

на конях, організацію різних свят, майстер-класи з приготування української їжі в 

печі. 

Культурно-мистецький центр «Поліська хата» існує 14 років. Будівля 

«Поліської хати» зведена з дерева зрубним способом понад 100 років тому, покрита 

солом’яним дахом. У жилій кімнаті чотири вікна, діючі піч і грубка, глиняна 

підлога. Інтер’єр хатини відновлено максимально відповідно до реального періоду 

її побудови. Предмети старовини (рушники, скатертини, посуд, меблі тощо) дають 

змогу створити атмосферу музею в реставрованій будівлі. Для гостей проводять 

етнографічні екскурсії територією садиби та с. Городське. Для відвідувачів центру 

проводять майстер-класи та пригощають стравами кухні Поліського регіону. 

Перевагами розвитку зеленого туризму на Житомирщині є: природо 

відповідність, порівняно невелика затратність на створення і підтримку діяльності 

об’єктів, а з іншого боку – прибутковість бізнесу (кошти надходять за: організацію 

туристичних маршрутів; облаштування й експлуатація стоянок для туристів; 

роботу гідом чи екскурсоводом; транспортне обслуговування туристів; єгерська 

діяльність; прокат туристичного спорядження; послуги приймання та розміщення 

туристів; кулінарні послуги; підготовка культурних програм; народні промисли; 

виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів харчування). 

Також сильними сторонами є можливість оздоровлення населення, зайнятості 

сільських мешканців за місцем проживання, що підтримає вмираючі села, 

національно-патріотичне виховання громадян та пробудження національної 

самосвідомості. 

З іншого боку наявна велика група ризиків та проблем в організації подібного 

роду рекреаційно-туристичних об’єктів. До них відносимо: фінансові ризики 

(відсутність стартового капіталу і дешевих стабільних кредитів), юридичні 

труднощі (немає розгалуженої та вивіреної системи законодавчого регулювання 

зеленого туризму в Україні), проблеми із маркетингом та логістикою (мала 

поінформованість населення про переваги зеленого туризму та можливості до його 
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реалізації), відсутність ефективної системи обміну досвідом у сфері екотуризму як 

всередині області або України, так і з міжнародними партнерами. 

Висновки. Житомирська область на сьогодні, на жаль, ще не є «туристичним 

регіоном». Така ситуація пояснюється слабо розвинутою туристичною 

інфраструктурою. Водночас у області є стратегічний туристичний потенціал для 

розвитку внутрішнього туризму в т.ч. екологічного. Основною метою розвитку 

туризму Житомирщини слід визнати формування й розвиток високоефективного і 

конкурентоздатного екскурсійно-туристичного комплексу, що забезпечує широкі 

можливості для задоволення потреб громадян у різноманітних туристичних 

послугах. 

Список використаних джерел 
1. Давидюк Ю.В. «Аналіз рівня розвитку екологічного туризму в 

Житомирській області»: [Електронний ресурс]. / Ю.В. Давидюк – Режим доступу: 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/557.pdf 

2. Присяжнюк С.О. «Зелений туризм на Житомирщині»: [Електронний 

ресурс] / С.О.Присяжник – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/ 11/428.pdf 

3. Тищенко С.В. «Сільський зелений туризм у контексті розвитку 

нетрадиційної форми господарювання»: [Електронний ресурс] / С.В.Тищенко – 

Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11212/3/ NVKhDU_ 

2018_8_293-301.pdf 

4. Без автора. «Зелений туризм на Житомирщині: що це таке і куди за ним 

їхати»: [Електронний ресурс] / Без автора – Режим доступу: http://www.tic.zt.ua/ 

statti/43-ekoturyzm-na-zhytomyrshchyni-shcho-tse-take-i-kudy-za-nym-ikhaty 

5. Без автора. «Зелені садиби Житомирщини. Де відпочити 

влітку»:  [Електронний ресурс] / Без автора – Режим доступу: https://suspilne.media/ 

138105-zeleni-sadibi-zitomirsini-de-vidpociti-vlitku/ 
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ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМОК ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Відпочинок в горах – це саме те, на що потрібно зважитися. Свої виїзди з 

міста можна і потрібно організовувати не тільки до моря або озера, але й у гори. 

Завдяки цьому ми можемо не тільки відпочити, але й провести трохи часу зі 

своїми близькими.  
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Варто відразу сказати, що гірський туризм є одним з найбільш розвинених 

видів спортивного туризму в світі. І привабливий як варіант для зимового 

відпочинку. У процес цього туризму входить не тільки активний відпочинок у 

вигляді плавання по гірських річках, катання на гірських лижах або скелелазіння, 

але і банальний, але не менш цікавий, так званий екологічний туризм, який 

полягає у Вашому знайомстві з місцевою природою, фауною і рослинністю. Іноді 

маршрути розраховані на декілька кілометрів, а іноді - на декілька днів. З цього 

приводу варто згадати про те, що існує аж 6 категорій складності таких 

маршрутів. Адже кожен маршрут дуже сильно відрізняється від попереднього 

потребою в гарній фізичній підготовці.  

Альпійський гірськолижний район розташований на території чотирьох 

країн : Франції, Австрії, Італії та Швейцарії, які являють собою лідерів на 

світовому ринку гірськолижного відпочинку. 

Найбільші шанси розвинути гірський туризм в Україні має Карпатський 

регіон, де географічні умови для цього найбільш сприятливі. В період з пізньої 

весни до ранньої осені, коли в горах вже відсутній сніг, можна займатись 

гірським туризмом без особливих перешкод. Тим більше, що за попередні кілька 

десятків років створена ціла мережа маршрутів, причому маршрутів різної 

складності. На жаль, сучасний стан державного регулювання розвитку 

туристичної галузі України характеризується недосконалою нормативно-

правовою базою, слабкою системою фінансування, що, у свою чергу, призводить 

до неефективного використання туристичного потенціалу країни. 

24 лютого 2022 року – Російська Федерація почала повномасштабне 

вторгнення на територію України. Саме через це, сфера туризму в Україні була 

призупинена на невизначений час.  

Але на заході України (Закарпаття, Львів) міщани допомагають біженцям 

з окупованих територій врятувати їхнє життя ,надаючи житло та всю необхідну 

допомогу. Також маса українців виїхала за кордон, який теж надає тимчасовий 

прихисток нашим громадянам. Країни-сусіди  Польща та Чехія прославляються 

своїм гірським туризмом як і наші Карпати. І як тільки вторгнення із боку Росії 

припиниться- наш український гірський туризм для іноземців знову буде 

відкритий. 

Так як через воєнний стан я виїхала за кордон до Чехії, можу впевнено 

сказати, що тут гірський туризм дуже процвітає. Візьмемо до уваги місто в Чехії 

- Ліберець (в якому я проживаю на даний час). Він розташований біля підніжжя 

Єзерських гір і є історичним і спортивним центром своєї області. Для туристів в 

цій області створені лижний комплекс Йештед, а також маршрути в Єзерських і 

Лужицьких горах. Гора Єштед висотою в 1012 метрів славиться як відмінне 

місце для велосипедного туризму, а також гірськолижного спорту.  

Для покращення гірського туризму в Україні необхідно:  
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-зберігати навколишнє середовище (не вирубувати ліси, підтримувати порядок 

та чистоту, висаджувати нові дерева);  

-зробити тури на англійській мові для іноземців; 

-удосконалити гірські маршрути;  

-зробити рекламу та проінформувати всі країни Європи. 

 

Список використаних джерел 
1. Історія розвитку туризму: навч. Посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків, 

Анна Ховалко. – Львів 

2. Про гірський туризм у Ліберці 

https://jladydaheroku.gitlab.io/chexiya126/girskolizhni-kurorti877.html 

3. Про Карпатський регіон та поганий розвиток: 

https://tourlib.net/statti_ukr/krykunova.htm 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

Актуальність проблематики. У сучасних умовах туристична сфера набуває 

дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, 

стрімко інтегруючись у світову індустрію. Україна має всі передумови для 

розвитку внутрішнього та міжнародного туризму: вона є однією з найбільших 

держав Європи, має гарне географічне положення, сприятливий клімат, 

неповторний рельєф, багатий природний, історико-культурний, туристично-

рекреаційний потенціал. Враховуючи всі наведені аргументи, актуальними стають 

питання створення правового забезпечення здійснення туристичної діяльності та 

внесення чітких коректив у чинні нормативно-правові акти. 

Мета дослідження – на підставі аналізу чинного законодавства та 

міжнародних актів визначити сучасний стан правового регулювання туристичної 

галузі та запропонувати шляхи вдосконалення. 

https://jladydaheroku.gitlab.io/chexiya126/girskolizhni-kurorti877.html
https://tourlib.net/statti_ukr/krykunova.htm
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Виклад основних результатів. Держава проголошує туризм одним з 

пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для 

туристичної діяльності. Реалізація державної політики в галузі туризму 

здійснюється шляхом: визначення і реалізації основних напрямів державної 

політики у сфері туризму, визначення порядку класифікації та оцінки туристичних 

ресурсів України, їх використання та охорони; спрямування бюджетних коштів на 

розробку і реалізацію програм розвитку туризму; визначення основ безпеки; 

нормативного регулювання відносин; ліцензування, визначення кваліфікаційних 

вимог до посад фахівців, видачі дозволів на право здійснення туристичного 

супроводу; установлення системи статистичного обліку і звітності; організації і 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства; визначення 

пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у 

галузі туризму; участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку 

туризму [5, c. 69]. 

Регулююча функція держави знаходить свій прояв у розробці та прийнятті 

законодавчих актів у сфері туризму, встановленні умов провадження туристичної 

діяльності, у забезпеченні сприятливих для розвитку туризму умов шляхом 

спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та 

інших видів регулювання, а також у створенні спеціального правового механізму, 

який забезпечує державний контроль. Метою державного регулювання у сфері 

туризму є забезпечення умов для розвитку туризму, створення рівних можливостей 

суб’єктам на ринку туристичних послуг, безпека та захист прав і законних інтересів 

туристів [6, c. 81]. 

У Законі України «Про туризм» закріплено найбільш важливі законодавчі 

установлення щодо місця й ролі туризму в державі, принципів державного 

регулювання туризму, основні цілі, пріоритетні напрями й шляхи (засоби) 

реалізації державної політики у сфері туризму (ст. 6-12) [1]. 

Основними спеціальними засобами регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів туристичного підприємництва є: ліцензування; сертифікація і 

стандартизація; визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців, видачі 

дозволів на право здійснення туристичного супроводу; обмеження щодо 

здійснення туроператорської та турагентської діяльності; надання податкових пільг 

тощо. 

Серед наведених спеціальних засобів регулювання нaйбільш характерно 

розкривають специфіку туристичної діяльності наступні: ліцензування 

туроператорської діяльності (ст. 17 Закону України «Про туризм» та ст. 9 Закону 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»); обмеження 

щодо здійснення туроператорської та турагентської діяльності (суттєво змінився 

правовий статус суб’єктів туристичного підприємництва, порядок їх створення та 

реєстрації, встановлено нові умови й більш детальне законодавче регулювання 

щодо здійснення ними діяльності у сфері туризму, а також запровaджено 
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спеціальний правовий режим для окремих видів туристичної діяльності); 

запровадження пільгового оподаткування готельних послуг (закон набув чинності 

1 січня 2011 р.).  

Відзначаючи позитивну роль державного регулювання туристичної 

діяльності, варто зазначити про необхідність більш виваженого підходу щодо його 

обмеження у сфері туризму, оскільки специфіка провaдження туристичної 

діяльності пов’язана насамперед з життям і здоров’ям людей, а отже, не може 

залишатися без спеціальних правових, організаційних та економічних важелів 

впливу. 

Загалом, якщо дослідити інституціональне забезпечення туристичної сфери 

в Україні, то в наш час діє близько 600 законів, Указів Президента, Постанов 

Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів, що прямо або опосередковано 

стосуються туристичної сфери. Але, незважаючи на це, у сфері нормативно-

правової бази туризму існує ціла низка проблем, які потребують негайного 

вирішення [4]. Частина цих проблем наведена у „Державній програмі розвитку 

туризму в Україні на 2002–2010 рр.” а саме: складність сприйняття, некоректність, 

невизначеність, а іноді й відсутність окремих юридично виважених важливих 

понять туристичного підприємництва; неврахування специфіки туристичної галузі 

в системі оподаткування, наявність окремих податків, що стримують розвиток 

галузі; суперечливість окремих положень нормативних актів, особливо відомчих, 

та невідповідність їх положенням Конституції України, законам України та 

світовим стандартам, які встановлюються міжнародними нормативними актами в 

галузі туризму [3]. Більшість із них до кінця не вирішені і до сьогодні. 

Проте інституціональне забезпечення туристичної сфери законодавством 

загальної дії не вирішує повною мірою проблеми туризму в Україні. Серед 

основних проблем законодавства України загальної дії можна зазначити такі: 

- договори про надання туристичних послуг не можуть регулюватися лише 

загальними умовами цивільного законодавства щодо договорів про надання послуг 

(ст. 901 ЦК України). Адже туристичні послуги, в т. ч. й міжнародні, мають свою 

специфіку. Наприклад, адміністративним законодавством регламентується 

питання отримання в`їзних віз, валютним законодавством – форма розрахунків, 

митним – порядок перевезення через кордон задекларованих товарів, актами 

антимонопольних органів – про застосування законодавства у сфері захисту прав 

споживачів тощо. Всі ці нюанси повинні бути зафіксовані й відображені в договорі 

на туристичне обслуговування, або, насамкінець, умови укладеного договору між 

турпідприємством і туристом не повинні їм суперечити. 

- норми про право споживача-туриста на усунення недоліків або 

відшкодування витрат на їх виправлення в разі неякісного надання турпослуг (за 

вибором споживача), передбачені в Законі України «Про захист прав споживачів», 

мають імперативний характер. Тому вважаємо за доцільне спеціальну відсильну 
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норму щодо обмеження відповідальності турпідприємства, вміщену у ст. 20 Закону 

«Про туризм», вилучити, оскільки вона не застосовується. 

- запропонована система ліцензування в Законі України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» не враховує специфіки провадження 

діяльності у сфері туризму за його видами (в`їзний, внутрішній, виїзний туризм і 

екскурсійна діяльність). На наш погляд, слід надавати право підприємствам 

займатися виїзним туризмом лише в разі досягнення ними відповідних обсягів 

наданих послуг із в`їзного туризму і, як наслідок, валютних надходжень до 

державного бюджету [2, c. 158]. 

Висновки. Отже, туристичний бізнес є досить важливою сферою 

господарства України і потенціальним наповнювачем бюджету, а тому потребує 

пильної уваги законодавця та вдосконалення державного регулювання такої 

діяльності. Важливим є видання спеціальних законів у сфері туризму, на основі 

узгодження із законодавством загальним та міжнародним правом. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Сучасна індустрія туризму-одна з найбільш швидко прогресуючих галузей 

світового господарства. Вона розглядається і як самостійний вид економічної 

діяльності, і як міжгалузевий комплекс.  

З отриманням Україною незалежності туристичний ринок нашої держави 

тільки починав розвиватися. Сьогодні – це одна з найперспективніших сфер 

економічного розвитку країни. Якщо розглядати Україну, можна сказати, що 

робота туристичного ринку впливає на діяльність майже 40 економічних галузей 

країни та на 10-15 % жителів нашої країни. Таким чином, туризм є дійовим 

об’єднанням , на яке можна розраховувати при вирішенні проблем виходу з 

економічної кризи. Головне те, що туризм – це така сфера діяльності, де після 

залучення нових методик не скорочується кількість працюючих. У сфері 

українського туризму працює майже 10% жителів країни. Витрати на створення 

одного робочого місця в даній сфері в 20 разів менше, ніж в промисловості, а 

оборотність капіталу інвестицій в 4 рази вище. 

Наша країна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та 

іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 

сприятливий клімат, цінність природного, історично-культурного та туристично- 

рекреаційного потенціалів. На фоні світового туризму, який набуває міцності 

фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні 

українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за 

розрахунками спеціалістів, лише у вигляді податків міг би кожного року приносити 

в державну казну до 4 млрд. дол. 

В Україні існує маса пляжних курортів. Незважаючи на втрату Криму, в 

Україні є популярні пляжні курорти на узбережжі Чорного моря – Коблеве і Затока. 

Затока в Одеській області, має репутацію найбільш галасливого та молодіжного 

курорту в Україні. Повною протилежністю Затоки, є тихий курорт Сергіївка, де 

знаходяться бальнеологічні санаторії. Також морські курорти є і в інших населених 

пунктах Одеської області – у Приморську, Лебедівці, Кароліно-Бугазі, Грибівці и 

навіть у промисловому місті Южне. 

Основними туристичними напрямами для зимового відпочинку в України є 

курорти Івано- Франківської, Львівської й Закарпатської областей. Туристів 

приваблюють живописні краєвиди Карпат, кристально чисте повітря, лижні траси. 

Популярний гірськолижний курорт «Буковель», котрий славиться сучасною 
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інфраструктурою та своїми лижними трасами. В Яремче знаходяться санаторії, 

розвинута інфраструктура розваг. 

Як бачимо, Україна має досить великий потенціал для розвитку туризму, а 

всесезонність туристичної сфери відкриває великі можливості для отримання 

прибутків. 

Однак існує багато проблем, які стримують розвиток туристичного бізнесу в 

Україні. Однією з таких проблем є туристична інфраструктура. Сьогодні в країні 

переважну кількість закладів для розміщення туристів складають великі 

комплекси, які збудовані ще у часи СРСР. Таких закладів налічується понад 4,5 тис. 

які можуть прийняти та розмістити понад 620 тис. відпочиваючих. Але головною 

проблемою є низький рівень комфорту та невідповідність сучасним стандартам 

якості. Таким чином, значна частина об’єктів туристичної інфраструктури 

потребує кардинальних змін, які будуть відповідати міжнародним стандартам. 

Також, оновлення та реконструкції потребують пам’ятки культури та архітектури. 

Наступною проблемою є низький рівень обслуговування туристів та майже 

відсутність кваліфікованих кадрів в даній сфері. В Україні діє ряд учбових закладів, 

які навчають спеціалістів у сфері туризму, але ці спеціальності здебільшого є 

новими, тому немає достатнього освітнього та практичного досвіду, як наслідок, 

часто персонал не відповідає кваліфікаційним потребам світових стандартів. 

Незважаючи на зусилля влади нашої країни в області розвитку туристичної 

сфери все ж існує проблема недосконалості законодавчої бази та правового 

регулювання, що проявляється у складності проходження митного контролю, 

невирішеності проблем страхового захисту іноземців в України. Так, досвід 

показує, що у разі виникнення шкоди, заподіяної здоров’ю туриста-іноземця, він з 

великою долею вірогідності не зможе отримати медичну допомогу та компенсацію 

збитків, так як переважна кількість договорів страхування не передбачає тих 

ризиків, з якими турист-іноземець може зіткнутися під час відпочинку. 

Наступною проблемою є низький рівень обслуговування туристів та майже 

відсутність кваліфікованих кадрів в даній сфері. В Україні діє ряд учбових закладів, 

які навчають спеціалістів у сфері туризму, але ці спеціальності здебільшого є 

новими, тому немає достатнього освітнього та практичного досвіду, як наслідок, 

часто персонал не відповідає кваліфікаційним потребам світових стандартів. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, необхідно 

підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності 

суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це 

і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей 

фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до 

туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на 

економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей 

економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій 

арені. 
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Демографічна структура населення України та аналіз вікових груп, які 

найбільше подорожують, ще раз підтверджують, що в Україні найбільш активна 

частина населення від 30 до 40 років, на відміну від економічно розвинених країн, 

де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все більш важливу роль у 

міжнародному туризмі. Основними постачальниками категорії туристів старшого 

віку є США, Канада, Японія та країни Європейського Союзу. Населення цих країн, 

незважаючи на швидкі темпи старіння, залишається фізично активним і, що не 

менш важливо, краще забезпеченим. 

Медичний туризм добре розвинутий у Німеччині, Швейцарії, Ізраїлі, 

Туреччині, куди щорічно їдуть на лікування більше 600 тисяч пацієнтів з інших 

країн. На них Туреччина заробила $4,2 млрд. 

За рішенням представників країн-членів Всесвітньої асоціації медичного 

туризму Україна також може стати активним учасником цього процесу. Ріст 

вартості лікування в розвинутих країнах стимулював появу нових потреб у 

пацієнтів, які віддають перевагу якісному лікуванню за нижчими цінам та хочуть 

відвідати нові країни. Але Україні поки що важко конкурувати зі світовими 

лідерами в медичному туризмі – США, Німеччиною, Туреччиною, Ізраїлем та 

Францією. 

Україна надзвичайно багата на природні курортні ресурси, які мають 

лікувальні властивості, тому, в останні роки, Європейські туроператори 

зацікавились нашою санітарно- курортною базою, але ж наявність лише природних 

ресурсів не достатньо для привернення уваги іноземних та вітчизняних туристів. 

Потрібно залучення інвестицій для реконструкції існуючих та будівництва нових 

об’єктів інфраструктури: медичних центрів, санаторіїв, реабілітаційних клінік. 

Поряд з цим потрібує підвищення кваліфікаційний рівень персоналу та оснащення 

сучасним обладнанням. 

На думку деяких експертів, через соціальну та гуманітарну функцію туризму 

саме внутрішній туризм може стати потужним стимулом для національної 

самоідентифікації, «цементування» нації.  

Інтенсифікація комунікативних процесів, реальний контакт із культурною, 

історичною, архітектурною спадщиною України може не лише інтелектуально і 

духовно збагатити, а й змінити споживацьке ставлення громадян до своєї країни на 

конструктивно творче, мотивувати громадян до побудови бажаної моделі держави, 

полегшити їх самоідентифікацію як членів українського суспільства, припинити 

процес «відпливу умів». 

 

Список використаних джерел 

1. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в 

Україні. https://economics.net.ua/files/archive/2017/No6/9.pdf 

2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери туризму в Україні. 

http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/108.pdf  

https://economics.net.ua/files/archive/2017/No6/9.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/108.pdf
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2023 - ШАНС НА ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні до України прикута увага всього світу. Наша хоробра боротьба 

проти значно більшого за розміром загарбника, який вдерся на нашу землю, щоб 

знищити нас, наші європейські цінності, а натомість отримує рішучу відсіч, 

надихає людей у багатьох країнах. Уряди іноземних держав підтримують Україну 

в цій боротьбі, надаючи військову, гуманітарну і політичну допомогу. Прості 

громадяни допомагають нашим переселенцям, відчиняють для українців двері 

своїх осель, діляться хлібом і одягом, навчають наших дітей, виходять на площі 

своїх міст із синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку українцям. 

Після перемоги Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022», завдяки шаленій 

підтримці усіх європейців, резонансу набуло питання, чи зможе все ж таки Україна 

виграти війну до травня 2023 року і провести «Євробачення».  

Але ми впевнені, що «Євробачення-2023» пройде саме в Україні. Україна вже 

двічі проводила Євробачення. 

За допомогою Євробачення ми просуваємо образ країни у світі - наші 

цінності, історію, бачення майбутнього. 

Сумарна аудиторія конкурсу разом з телеглядачами може сягнути 180 млн 

осіб. Серед них будуть не лише туристи, а й майбутні інвестори та симпатики. 

Контакт з цією аудиторією ми "купуємо", витрачаючи кошти на конкурс.  

Це гарний шанс на відновлення туристичного потенціалу України. 

Євробачення-2023 може стати виграшним для України. Але вигоди від нього 

слід шукати передусім у покращенні іміджу та привабливості України.  

Розраховувати на вагомий прорив у розвитку інфраструктури та суттєві 

економічні надходження від конкурсу, тим більше в умовах війни не варто, але 

варто максимально ефективно використати цей шанс. 

Позитивний вплив Євробачення на загальний імідж та туристичну 

привабливість України слід розглядати як можливість генерування економічних 

доходів та політичних дивідендів в майбутньому, а також сприйняття України у 

світі. Кожне Євробачення дивляться сотні мільйонів глядачів  – і воно стає шансом 

«попадання міста на світову культурну карту». Крім того, такий вплив набагато 

суттєвіший, якщо країна починає з низького старту. Одна справа – це вплив 

конкурсу на імідж Англії чи Італії, які і так є одними із найпривабливіших країн 

світу. Зовсім інша – для України, яка останнім часом асоціюється для більшості 

https://www.eurovision.tv/page/history/facts-figures
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європейців та світу в цілому з війною. Проведення Євробачення може стати 

подарунком – цінним інструментом культурної дипломатії в умовах, коли Україна 

намагається зробити себе почутою на міжнародній політичній арені. Знання 

європейського суспільства про Україну все ще обмежені, тому кожна можливість 

покращити імідж України є важливою і може мати вагомі позитивні наслідки. 

Суто економічний аспект не здатний прямо оцінити відчуття гордості 

мешканців за країну та місто, а також позитивний психологічний вплив на 

втомлених війною та економічною кризою людей. Існують припущення, які 

переконують про присутність так званого “psychic income” або «психологічного 

доходу» під час проведення значних культурних подій. Ймовірно, що такий вплив 

може бути навіть більш відчутним за нинішніх умов в Україні. 

Проведення конкурсу «може відкрити двері» для проведення наступних 

великих міжнародних подій. Країна заявляє про свою спроможність проводити такі 

події, покращує інфраструктуру, зав’язуються контакти та отримується досвід. Все 

це може створювати додаткові доходи в майбутньому.  

Таким чином, дуже ймовірно, що Євробачення-2023 може стати вигідним для 

України. За порівняно невеликих витрат (за умови максимального залучення 

спонсорів), ця подія може принести значні виграші для всієї країни. 

Проведення події такого рівня є шансом привабити туристів. Тому варто 

використати саме найбільш привабливі і цікаві з точки зору туриста міста, 

«захопити» туриста, який згодом повернеться не лише до цього міста, а й до інших 

місць України. До трійки найбільш цікавих туристичних міст України в різних 

рейтингах незмінно входять Київ, Львів та Одеса. Але в сучасних умовах більш 

цікавими можуть стати Харків, Маріуполь, Миколаїв інші нескорені міста 

України.  Саме здійснення такої події може стати «вишенькою на торті» для цих 

міст, додати яскравих барв до їх міжнародного іміджу та іміджу України в цілому.  

Події такого рівня по-перше, сприяють збільшенню часу перебування 

туристів в країні, так як, найчастіше, люди затримуються ще на кілька днів, щоб 

ближче познайомитися з місцем. Тим самим туристи є потенційними споживачами 

туристичних послуг і ресурсів території. По-друге, масштабний і цікавий захід 

здатний привернути в регіон великий потік туристів, задовольнивши інтереси 

різних цільових груп. По-третє, івент-туризм відрізняється невичерпність 

ресурсної бази в результаті поновлення програм, заходів, запрошенню різних 

хедлайнерів, додавання нових розважальних елементів, зміна місця проведення та 

інше. По-четверте, при організації таких подій є можливість суттєвого скорочення 

витрат на їх здійснення через залучення спонсорів і партнерів, в тому числі 

міжнародних. 

Важливою особливістю таких заходів є емоційна складова, особисті 

враження учасників, відчуття єдиного емоційного підйому, що залучає відвідувачів 

в систему цінностей даної території. Якщо в процесі цього контакту учасник події 

отримує позитивні емоції, то він поширює свої враження на територію в цілому, 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/3683186-u-kabmini-pidrakhuvaly-vartist-yevrobachennia
https://voxukraine.org/2016/05/17/doroga-muzyka-ckilky-koshtye-evrobachennya-ua/
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що сприяє створенню позитивного образу місця, доброзичливого ставлення до 

населення і місцевих підприємств, а також до майбутніх подій. 

Подія такого рівня, як туристичний ресурс, має яскраво виражений 

мультиплікаційний ефект – вона «змушує» розвиватися різні сектори туристичної 

індустрії країни для ефективнішого використання власного потенціалу, вона 

стимулює розвиток інфраструктури окремих регіонів і міст та надходження 

прибутків від туризму. 

Робимо все можливе для перемоги! Ми на своїй землі. Правда на нашому 

боці, ворог буде розбитий, перемога буде за нами!  

Слава Україні! 

 

Список використаних джерел 

1. Євробачення: ще раз про вигоди і витрати та про вибір міста-господаря. 
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https://novy.tv/ua/news/2022/05/17/de-bude-yevrobachennya-2023-roku-ministr-

kultury-oleksandr-tkachenko-vpevnenyj-shho-v-ukrayini/ 
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ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 

КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Актуальність. Для багатьох країн світу туристична індустрія є найбільш 

прибутковою, такою, що динамічно розвивається та є основним джерелом доходів 

до бюджету. Розвиток сфери туризму в Україні призведе до збільшення 

туристичного інтересу до України, до прискорення економічного зростання, 

підтримки зайнятості, структурної модернізації економіки, наповнення бюджетів 

усіх рівнів. Однак, для того щоб український туризм зайняв гідне місце в структурі 

світового туризму, потрібно вирішити цілий ряд існуючих проблем. Так, за 

підрахунками фахівців, частка туризму у ВВП України менше 2%, а в розвинених 

країнах світу цей показник досягає 5-8%, (в деяких державах навіть 50%). Тому 

необхідним вбачається вивчення сучасного стану та перспектив розвитку 

туристичної сфери у нашій державі. 

https://voxukraine.org/eurovision-2017-misto-gospodar/
https://novy.tv/ua/news/2022/05/17/de-bude-yevrobachennya-2023-roku-ministr-kultury-oleksandr-tkachenko-vpevnenyj-shho-v-ukrayini/
https://novy.tv/ua/news/2022/05/17/de-bude-yevrobachennya-2023-roku-ministr-kultury-oleksandr-tkachenko-vpevnenyj-shho-v-ukrayini/
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Мета дослідження – на основі літературних джерел з’ясувати основні 

підходи до класифікації видів туризму та визначити переваги і недоліки цих 

підходів. 

Виклад основного матеріалу. Законодавство України класифікує туризм за 

організаційними формами та видами. Проте, ми вважаємо, що такий підхід 

неповний і не враховує інноваційний стратегічний розвиток, особливості ціннісних 

пріоритетів поколінь та глобалізаційні чинники, зважаючи на їх універсальність та 

складність за різними класифікаційними особливостями та характеристиками, 

включаючи вік, цілі подорожі, спосіб пересування тощо [1] 

У сучасній практиці існують різні класифікації туристичної діяльності. На 

думку В. Ф. Кифяк, всі види туризму за метою поїздки практично неподільні, адже 

спортивний туризм може поєднуватися з екскурсійним або етнічним або навіть 

гастрономічним. Зазвичай туристи намагаються поєднувати свої мандри для того 

аби отримати максимум користі від пройденого шляху [2, с. 30]. 

У класифікації, яку пропонують М. П. Мальський, В. В. Гудот, В. І. Цибух, 

виокремлено різні форми та види туризму та доведено їх залежність від ряду 

життєвих факторів [4,с.120]. 

Мета подорожі, мотив інтересу до певного виду туризму та ресурси, що 

використовуються для їх реалізації, є основою класифікації І. А. Музиченко-

Козловською. Розуміючи основні мотиви туриста, врахувавши, що як і будь-який 

продукт на ринку, туристичні послуги повинні бути орієнтовані на споживача 

(туриста), є вирішальним при плануванні та організації подорожей [3, с. 178]. 

Інший поділ туризму на види та форми пропонує Г. В. Яковлєв на підставі 

мотиваційного чиннику, який спонукає людину до поїздок. Науковець виділяє 

форми туризму: залежно від походження туриста (внутрішній та міжнародний 

туризм); залежно від його організації (індивідуальний, груповий); залежно від 

тривалості поїздки (день, два, тиждень); залежно від віку туриста (діти, молодь, 

пенсіонери); залежно від транспортного засобу, на якому здійснюється поїздка 

(власний або громадський транспорт); залежно від пори року (зимовий та літній). 

На думку вченого О.О. Колесник, види туризму є різноманітними та залежать 

від ряду чинників: наявності й тривалості вільного часу; віку, статі, стану здоров'я, 

рівня духовного розвитку, особистих смаків людей і їх матеріального добробуту; 

природних умов та сезонності; наявності певних засобів пересування. Практично 

до всіх видів, за визначеними ознаками можна додати комбінований туризм, що 

передбачає поєднання того чи іншого відпочинку залежно від ознаки класифікації 

[6, с.148]. 

Своє бачення видів туризму надає М.І. Колосінська, в наукових роботах якої 

подана класифікація, що дозволяє структурувати попит на туристичні послуги та 

формувати адекватну пропозицію, формуючи та розвиваючи відповідні об’єкти 

інфраструктури. Пошук повинен проходити у напрямі побудови таких 

типологічних структур, які б використовувалися для розв’язання конкретних 
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завдань залежно від цілі, яка була закладена в основу побудови класифікації [5, с. 

173]. 

В наукових роботах В.І. Ковешнікова, О.С. Ліфіренко, Н.В. Стукальської 

основними й найбільш популярними видами туризму є: культурний або 

екскурсійний; рекреаційний та лікувально-оздоровчий; релігійний. На їх думку, в 

сучасному світі акцентувати увагу потрібно на інноваційні види туризму, які 

доцільно розділити на такі категорії: діловий (корпоративний або бізнес-туризм); 

навчальний (освітній) туризм; екотуризм; агротуризм; активний та екстремальний 

туризм;екзотичний або пригодницький туризм; нові види культурно-екскурсійного 

туризму; хобі-туризм; шопінг туризм. Проте більшою популярністю користується 

саме комбінований туризм, оскільки відпочивальник під час своєї подорожі може 

поєднувати цілі візиту до того чи іншого міста (країни) не обмежуючи себе в 

задоволенні цілей. 

Висновки. Загальні класифікації різняться за принципами створення, 

різними системними підходами до поняття «туризм», критеріями, але вони все ще 

не враховують весь спектр функцій, які впливають на вибір туристів. 

Відокремлення областей України в окремі туристичні видові зони(групи) дозволяє 

більш гнучко підходити до розвитку та просування туристичного продукту як на 

національному так і міжнародному рівнях. Більш того,  групування видів туризму 

є підґрунтям для оптимізації використання туристичних ресурсів та спрощує 

державний підхід до розвитку туристичної галузі спираючись на можливості та 

особливості туристичного ринку кожного регіону. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 

В Україні при нестабільному економічному та політичному стані є 

необхідність поглибленого дослідження питань стану та перспектив в’їзного 

туризму. В сучасних умовах постає необхідність формування всього спектру умов 

для розвитку цього виду туризму, оскільки він пов'язаний із великим потоком 

іноземних інвестицій в економіку країни. Україна має багату культурно-історичну 

спадщину, природні та рекреаційні ресурси, що сприяють розвитку як 

внутрішнього туризму, так i прийому іноземних туристів. 

Актуальність теми полягає у важливій оцінці та характеристиці перспектив 

розвитку в’їзного туризму в післявоєнний період, що відіграє важливу економічну 

роль у житті держави.  

Туризм є сферою економіки, що активно розвивається та посідає визначне 

місце в економіці України. Він є чинником соціального, економічного, історичного 

та культурного розвитку, збереження природно-заповідного фонду, дотримання 

прав та свобод людей. Розвиток туризму став головним фактором соціального та 

економічного зростання, що сприяє кращому розвитку інфраструктури, 

впровадженню інновацій, збільшенню інтенсивності ринку послуг, вкладенню 

коштів задля розвитку туризму в країні. Індустрія туризму відіграє значну роль у 

формуванні бюджету країни та її інвестиційної привабливості.[2] 

В сучасних умовах в Україні постає необхідність формування всього спектру 

умов для розквіту різних видів туризму, адже туристична індустрія приносить 

великі потоки іноземних інвестицій в економіку. Наша держава має багату 

культурно-історичну спадщину, природні та рекреаційні ресурси, що сприяють 

розвитку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.  

Стан розвитку в’їзного туризму за 2019-2021 рр. поступово змінювався. З 

поширенням коронавірусу на початку 2019 року туристична індустрія постала 

перед рядом труднощів – карантинні обмеження, особливі умови в’їзду, закриття 

кордонів багатьма країнами. Варто зазначити, що вже у 2020 році цей стан починає 

покращуватись та туристичний бізнес починає пристосовуватись до таких умов. За 

даними досліджень Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) в’їзного 

туризму у серпні-жовтні 2021 року найбільше мандрівників, які відвідали Україну 
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у цьому році, було з Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Саудівської Аравії, 

США та Канади. 

За даними Держприкордонслужби, лише за перше півріччя 2021 

року  Україну відвідало понад 17 тисяч туристів з Саудівської Аравії, ОАЕ, 

Кувейту, Оману, Катару та Бахрейну. Це у десятки разів більше, ніж у попередні 

роки.  

На сьогодні початок 2022 року відзначається надзвичайно складною 

політичною ситуацією. У зв’язку з війною в’їзний туризм майже повністю 

припинився. Здавалося б, що війна зруйнує багато здобутків та досягнень 

туристичної інфраструктури в Україні, але фахівці індустрії наводять приклади 

країн, де військові конфлікти дали новий старт розвитку туристичної галузі. 

Представники туристичної індустрії наводять приклади Ізраїлю, Чорногорії, 

Румунії, Грузії й інших країн, відродження і становлення в яких цієї галузі 

розпочалося або під час військових дій, бо після їх закінчення. 

Момент всеохоплюючого перезавантаження туризму, включаючи в’їзний – 

це можливість його розвинути. Україна цікава іноземним туристам, тому державна 

політика має впроваджувати всі можливі маркетингові стратегії задля 

популяризації українського туристичного продукту. 

Україна стала символом свободи, мужності та сміливості у всьому світі. Рано 

чи пізно війні прийде кінець. Ця війна змінить напрямки подорожів в країні: 

відкриються нові місця для мандрівок, створюватимуться сучасні проєкти та 

розробки в туристичній галузі, а найголовніше – Україна ще більше 

приваблюватиме до себе іноземних туристів. До України зайдуть світові 

туристичні оператори. Кожен адекватний мешканець Землі вважатиме своїм 

обов'язком хоч раз побувати в Україні та дізнатися для себе, що це за така унікальна 

країна і що це за люди, які так мужньо борються за свою країну. 

Під час війни на карті країни з'явилося безліч міст та громад, які незламно і 

героїчно чинили спротив агресору. Маріуполь, Гостомель – тепер це міста-герої. 

Ними вже зараз пишаються ті, хто там ніколи не був. [9]. Іноземні туристи будуть 

прагнути прогулятися вулицями Харкова, захочуть на власні очі побачити 

Чорнобаївку. Багато хто захоче відвідати ті місця, які вже стали символами цієї 

війни. Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави - в Холодний Яр, 

Черкаську область – Хортицю, - то до них додадуться місця нашої нинішньої слави.  

Будь-яку гарну локацію в Україні раніше часто порівнювали з чимось 

іноземним. Тут були й Мальдіви на Херсонщині, і український Париж, і Київ як 

новий Берлін. Була і більша довіра саме до іноземних виробників, в той час, як 

українські сприймалися просто і не так знаково. Після 24 лютого 2022 це змінилося. 

Українці відчули себе могутніми, сильними і такими, що переможуть зло. 

Аналізуючи досвід країн, які проживали війну та політичну нестабільність, 

можна зробити висновки, що після війни частка туристів тільки зросте. Питання 
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лише у тому, що саме ми хочемо показати людям, які приїдуть до нас після 

завершення військових дій.  

Туризм – це один із найперспективніших та найкращих способів залучити 

іноземний капітал в економіку України. Оцінюючи сьогоднішню ситуацію, можна 

побачити, що до України привернута дуже велика увага, увесь світ підтримує нас 

та захоплюється українським народом, іноземці ще більше зацікавлені в нашій 

неповторній культурі, смачній кухні та загалом Україні.  Україна – це країна героїв! 

Кожен куточок української землі заслуговує на те, щоб його зберегти та показати 

всьому світові. Тому важливо зафіксувати наше позиціонування не як країни, в якій 

триває війна і в яку страшно їхати, а як країни свободи, яку хочеться досліджувати. 

Після війни в Україні з’являться нові напрямки для подорожей для туристів. 

Вже зараз можна створювати тури, які після нашої перемоги та з часом, можна буде 

презентувати іноземним мандрівникам. Кожному іноземцю варто відвідати наші 

міста сміливості та мужності - Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Волноваха, 

Охтирка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь задля занурення в українську історію. 

Можна розробити одноденний тур «Героїчна Херсонщина» за маршрутом Херсон-

Чорнобаївка. Також можна запропонувати схожі тури до Миколаєва, Харкова, 

Чернігова. Тур до Миколаєва мав би назву «Миколаїв — місто на хвилі героїзму», 

до Харкова – «Хроніки незламного Харкова», до Чернігова – «Чернігівщина – наш 

героїчний форпост». 

Наразі до України привернута дуже велика увага, багато країн підтримує нас 

та захоплюється українським народом, іноземці ще більше зацікавлені в нашій 

неповторній культурі, смачній кухні та загалом Україні. Наша культура заполонила 

весь світ, нас підтримують, нам допомагають. Україна – це країна героїв, українці 

– героїчний народ! Тепер всі знають де знаходиться Україна, наш Президент є 

найбільш популярною людиною в світі, наші представники виграли Євробачення!  

З кожним роком Україна стає все цікавішою для іноземних туристів, тому 

в’їзний туризм в нашій країні має розвиватися та набирати колосальних обертів. 
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Сорвіна Ю. М., голова циклової комісії 

туризму та готельно-ресторанної справи, 

спеціаліст другої категорії 

ВСП  «КТЕФК ДТЕУ» 

м. Київ, Україна 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДПОЧИНКУ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Люди подорожували завжди.  На сьогоднішній день туризм увійшов у 

повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку 21 

століття туризм за обсягом доходу посів третє місце серед провідних галузей 

світової економіки. За даними Всесвітньої туристичної організації, минулого року 

подорожували 1,4 млрд. осіб. 

24 лютого 2022 року війна застала мирних українців у різних місцях й 

обставинах. Хтось перебував у відпустці, хтось планував подорож. Сьогодні наше 

життя змінилось: український народ захищає свою свободу та незалежність. Але 

всі чекаємо на Перемогу й відбудову країни. Тому розберемося Чи мають українці 

моральне право на відпочинок в умовах війни?  

У перші тижні російського повномасштабного військового вторгнення на 

територію України всі українці максимально мобілізувалися заради однієї мети – 

дати відсіч ворогові, при цьому зберігши свої життя. Люди жили на межі своїх 

можливостей, чим би вони не займалися – на передовій, в інформаційних військах, 

волонтерили, забезпечували життєдіяльність міст або ж рятували генофонд країни, 

вивозячи жінок і дітей за кордон. У ті часи соцмережі та новинні ресурси рясніли 

шокуючими повідомленнями про звірства росіян і особистими трагедіями кожного 

українця. Тому будь-яке радісне фото на тлі загальнонаціонального горя 

сприймалося вкрай негативно. 

Однак так не може тривати вічно – і про це вже через місяць-півтора війни 

активно заговорили психологи, всіляко просуваючи ідею, що потрібно 

продовжувати жити навіть під час війни, дозволяючи собі дрібні радості. Адже 

тільки так можна зберегти своє психічне здоров'я і продуктивність, щоб потім 

продовжити забезпечувати надійний тил нашим захисникам на передовій. На жаль, 

вже стає ясно, що війна в Україні не закінчиться так швидко, як нам усім хотілося 

б, а тому, з наближенням літа, українці починають подумувати про відпочинок. 

Тому досліджуємо і розбираємося, де можна відпочити, а доречніше сказати 

«відновити сили», цього року українцям і як це зробити, щоб при цьому нікого не 

образити і не нарватися на критику. 

Для більшості українців цього року літній відпочинок за кордоном, швидше 

за все, залишиться недосяжним через низку причин. 

По-перше, грошове питання – практично всі українці, навіть ті, хто 

продовжив працювати в повному обсязі й навіть більше, відчули на собі 
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скорочення зарплат, і це на тлі помітного зростання цін в Україні. Одночасно під 

питанням і курс гривні. Поки що влада його більш-менш контролює, принаймні, в 

безготівковій формі, проте хто знає, що буде через місяць-два. 

По-друге, більшість чоловіків в Україні зараз невиїзні, тому виїхати у 

відпустку за кордон в найближчому майбутньому у багатьох не вийде навіть за 

наявності фінансових ресурсів. 

По-третє, обмеженість у часі – люди, які все ж зможуть вирватися кудись 

хоч трохи відновити сили, відлучившись від своїх робочих або волонтерських 

обов'язків, навряд чи зможуть взяти велику відпустку. А оскільки потрапити за 

кордон зараз можна тільки наземним шляхом, в найкращому випадку витративши 

на дорогу в один кінець близько доби і дуже при цьому втомившись, навряд чи 

вони ризикнуть вибиратися в закордонну подорож. 

По-четверте, транспортне питання – знову ж таки, оскільки досі ще багато 

українців виїжджають з країни в першу чергу рятуючись від війни, на наземних 

кордонах можуть бути затори, та й квитки в поїзди або на автобуси може виявитися, 

що не завжди можна буде дістати. 

По-п'яте, у багатьох може спрацювати моральний фактор – все ж кататися на 

відпочинок з України за кордон зараз не всім комфортно, в той час, коли населення 

багатьох країни світу жертвує своїм комфортом і фінансами для того, щоб 

допомогти українцям, які рятуються від війни. 

В цілому, відпочинок за кордоном за бажання та наявності ресурсів в цьому 

році все ж буде доступний частині українців. Можливо, буде дещо змінена 

географія – знову ж таки, виходячи з доступності цін і можливості швидко 

дістатися, а також потреби у відсутності росіян. 

Головна ж перевага в такому відпочинку – тиша і спокій, можливість пожити 

хоч кілька днів без постійних загроз ракетних обстрілів і сигналів тривог, адже, на 

жаль, на даний момент повністю безпечних в Україні місць немає. 

Більшість українців, які все ж зможуть викроїти трохи часу для відновлення 

сил в умовах війни, найімовірніше, відправляться на відпочинок в Україні. При 

цьому звична для українців географія літнього відпочинку все ж зміниться. 

На жаль, цього року українці залишаться без літнього морського відпочинку 

на Чорному та Азовському морях. Частину популярних великих міст також 

тимчасово доведеться викреслити зі списку – деякі з них, як, наприклад, Харків чи 

Одеса, все ще під серйозною російською загрозою, а на заході України, в містах на 

кшталт Львова, Чернівців, Івана-Франківська, Тернополя чи Кам'янця-

Подільського, де зараз зосереджена найбільша кількість внутрішніх переселенців, 

можуть бути серйозні проблеми з наявністю житла, тим більше, за адекватними 

цінами. 

В цілому, плануючи відпочинок в Україні цього літа, треба розуміти, що 

популярні серед туристів Українські Карпати також можуть бути важко доступні 

так само через те, що туди на час перебралося чимало жителів інших регіонів. 
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Можливо, після травневих свят частина з них все ж повернеться додому, проте не 

варто забувати, що багатьом людям поки ще нікуди повертатися. Як для 

вибору  можна зробити вибір на користь менш розкручених напрямків, які раніше 

ви обходили стороною, зосередившись на «зеленому» або оздоровчому туризмі. 

Можна поїхати посидіти в горах в затишній хатині, розбавляючи своє 

дозвілля пішими походами та іншими активностями/пасивностями на свіжому 

повітрі. Насправді, крім розкручених Буковеля, Яремче, Пилипця або Ворохти, де 

можуть бути проблеми з наявністю вільних місць, по всій карпатській і 

прикарпатській частині України повно інших населених пунктів, головне тільки 

поставиться метою їх знайти. 

В Івано-Франківській області також можна спробувати зупинитися 

в Микуличині, Поляниці, Татарові, Яблуниці або Вороненко, у Закарпатській 

області – у Гукливому, Ізках чи Подобовці неподалік від Воловця чи Пилипця, 

також у Шаяні чи Вишковому ближче до Хуста, а у Львівській області – у Сколе, 

Славському, Східниці, Тустані, Орові, Орявчику, Верхньому і Нижньому 

Синьоводному.  

Чернігівська область почала оговтуватися від бойових дій стрімкими 

темпами, вже активно пропонуючи порелаксувати на своїх теренах. Ще до війни 

область почала активно розвивати «зелений» туризм як можливість для жителів 

столиці вирватися на короткостроковий відпочинок. Чого тільки вартий парк дикої 

природи "Беремицький", який вже близько місяця тому відкрився для туристів і 

пропонує не тільки прогулянки, а й можливість зупинитися тут з ночівлею. Але ж 

це далеко не єдиний варіант релаксу на природі на Чернігівщині! 

Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій чи Черкаській 

областях, а також на Буковині. Насправді, в цих регіонах також красива природа, і 

зараз саме час спробувати щось нове. 

Ще одна непогана ідея для відпочинку – відпочинок на Дністровському 

каньйоні, який простягнувся аж на чотири області – Івано-Франківську, 

Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку. Особливо рекомендуємо зазирнути в 

Заліщики. 

Також можна поєднати приємне з корисним, відправившись підлікувати 

здоров'я і нерви на курорти. Варіантів тут багато – можна попити водички 

в Трускавці й Моршині на Львівщині чи Миргороді в Полтавській області. 

А можна відправитися на термальні курорти в Берегово, Солотвино або 

Косино в Закарпатській області. До слова, якщо хочете заощадити, необов'язково 

зупинятися безпосередньо в самих курортних містах – можна вибрати сусідні 

невеликі селища на зразок Яношів. 

Можна спробувати і зовсім дикий відпочинок, відправившись на озера – 

Синевир (Закарпатська область), Світязь, Шацькі озера (обидва – Волинська 

область), а також спробувати дещо менш відоме – Блакитні озера у Чернігівській 
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області, озеро Брестувате в Кіровоградській області, Біле озеро в Рівненській 

області або ж Шелехівське озеро в Сумській області. 

Зрозуміло, вибираючи місце для відпочинку в Україні, багато хто зараз буде 

виходити з питань безпеки. Так, прикордонні регіони з Росією або Білоруссю, а 

також прифронтовою зоною будуть сприйматися з побоюванням як місце для 

відпочинку. Однак якщо виходити з міркувань побоювання "ракетних прильотів", 

на жаль, в цьому контексті в Україні немає безпечних місць. Проте, щоб трохи 

убезпечити себе – краще уточнити, чи є поруч з вашим потенційним місцем 

відпочинку об'єкти, які можуть бути сприйняті ворогом в якості мети. 

Як висновок можна сказати відпочивати під час війни, щоб хоч трохи 

відновити свої сили і психічне здоров'я, не просто можна, а дуже навіть потрібно. 

Хоча б заради того, щоб з новими силами приєднатися до боротьби з ворогом. 

Звісно, при цьому варто враховувати цілу низку нюансів, розуміючи, що 

відпочинок буде не зовсім таким, як всі туристи звикли, а ще – трошки поваги до 

почуттів інших людей точно не завадить. 
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ТУРИЗМ СЬОГОДЕННЯ: СТАН ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ РОЗВИТОК 
 

Туризм є одною з найважливіших економічних сфер кожної країни. На 

сучасному етапі все більше зростає роль туризму як сектора світового 

господарства, який становить 7% світового експорту товарів та послуг, 

10%  світового ВВП та забезпечує створення нових робочих місць, 

сприяє  екологічному захисту довкілля, збереженню культурної спадщини 

та  подоланню бідності За даними ЮНВТО, у 2017 році до 

міжнародних  подорожей було залучено 1,322 млн осіб. В умовах 

збільшення  пропозиції схожих екскурсійних продуктів та збільшення 

https://www.tourism.gov.ua/
https://www.ntoukraine.org/
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/litnya-vidpustka-2022-chi-bude-v-ukrajinciv-shans-vidpochiti-11815011.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/litnya-vidpustka-2022-chi-bude-v-ukrajinciv-shans-vidpochiti-11815011.html
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інформованості туристів про екскурсійні послуги з одночасним підвищенням 

вимог до рівня обслуговування та якості послуг актуальним стає питання 

конкурентної боротьби між туристичними підприємствами, що  спеціалізуються на 

організації екскурсійного обслуговування туристів. Екскурсійна діяльність – це 

надзвичайно складна і проблемна сфера сучасної туристичної галузі України. Але 

під час війни,із всіх бізнес-напрямків, постраждав найбільше туризм. З початку 

повномасштабної війни частина туристичних компаній закрилась, інші 

переорієнтували свою діяльність на волонтерство – використовували свої автобуси 

для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб організовувати закупівлю 

гуманітарної допомоги з-за кордону. Про відновлення основної діяльності 

туристичні компанії тривалий час навіть не думали. Втім протягом останніх 

кількох тижнів, з настанням потепління, серед українців почали з’являтися запити 

на відпочинок: спочатку у межах Львова, потім десь неподалік у горах, а зараз 

навіть з’являється зацікавленість у турах на море. 

З початку повномасштабної війни туризм в Україні, зі зрозумілих причин, 

фактично помер. Деякі туристичні компанії використали свої зв’язки за кордоном, 

щоб допомогти фронту та біженцям.  

Якщо внутрішній туризм, хоч і намагається ожити, є дуже обмеженим, то з 

турами за кордон ситуація ще складніша. По-перше, через воєнний стан в Україні 

повністю закрите небо, а по-друге, більшість українців цікавлять поїздки за кордон 

з метою евакуації, а не відпочинку. Проте ринок відпочинкових турів за кордон теж 

починає оговтуватись. 

Найпопулярнішими зараз залишаються евакуаційні рейси у Болгарію – ця 

країна забезпечує безкоштовне проживання в готелях для українців. Тому є запит 

на проїзд до Болгарії. Люди приїжджають туди, і там їх приймають на кілька 

тижнів, це зараз дуже популярно. 

Найкращий варіант – це виліт з Польщі. Поляки дуже розуміють, що для 

відпочинку українців готелі мають бути такі, де немає росіян. Самі поляки теж 

питають за готелі, де немає росіян. І це дуже важливий момент, це питання №1, 

ніхто з ними [росіянами] працювати не хоче. Для нас це додатковий плюс 

Плани на життя українців після війни з Росією в основному пов’язані із 

подорожами, які можна розуміти і як знайомство із своєю країною для тих, хто 

раніш емало їздив, а також - можливість відвідати рідних та друзів. Подорожувати 

країною після війни планують 55% українців. Це виглядає як бажання засвідчити 

своє ставлення та «обійняти» країну, цінність якої підвищилася разом з ціною, яку 

доводиться платити за те, що ми – громадяни України", - зазначається в 

повідоменні. 

Більше хочуть подорожувати чоловіки, вони також розглядають можливість 

переїхати в інше місто, регіон або за кордон. Жінки ж більше прив’язані до місця 

та надають перевагу осілості. 
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Плани тих, хто покинув своє місто відрізняються від тих, хто залишився. Ті, 

хто поїхав більше хочуть подорожувати країною. І суттєво більше хочуть отримати 

додаткову освіту чи нові знання, освоїти нову професію, та відкрити свою справу  

Туризм в Україні почне відновлюватися. Війні рано чи пізно прийде кінець. 

Русло нормального життя почне текти у звичному темпі, як це було раніше. І вже 

скоро українці з заходу захочуть приїхати на схід і погуляти вулицями Харкова, 

який будуть відновлювати. Кияни поїдуть до друзів херсонців, всім вже кортить 

побачити ту легендарну Чорнобаївку. Після звільнення від загарбника 

мелітопольці поїдуть в наші Суми. І коли настане мир ми спостерігатимемо просто 

лавину людей, які захочуть поїхати в місця, які вони вважають тепер ще ріднішими. 

Їм більше не треба буде пояснювати, навіщо подорожувати Україною. Поїздки 

країною стануть масовим явищем. 

Українці будуть прагнути на власні очі побачити міста наших військових 

успіхів і ті місця, про які читали в новинах. Захочуть побачити Рудий ліс, де 

недолуго закопувалися окупанти, зруйновані домівки у Бородянці, чи спустошені 

вулиці Маріуполя. Люди захочуть побачити, допомогти місту і людям особисто, й 

відчути енергію відновлення. Ця енергія врешті буде направлена на розвиток 

наших міст, і водночас залишаться руйнування як згадка про війну. Все це сформує 

наше майбутнє та наблизить повернення до нормального життя. 

 

 

Список використаних джерел 
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Актуальність дослідження. У наш час люди приділяють все більше уваги 

зміцненню та збереженню свого здоров’я. Тому люди все частіше віддають 

перевагу лікувально-оздоровчим турам з метою лікування, SPA-оздоровлення, 

профілактики захворювань, та інше. Разом з тим під час оздоровлення люди мають 

змогу відкрити для себе нові цікаві місця, історичні пам’ятки та насолодитися 

природою певного регіону. Також ми хочемо  дослідити як події сьогоднішніх днів 

вплинули на даний вид туризму.  

Об’єктом дослідження є: галузь туризму як один із соціально-економічних 

напрямків розвитку країн. 

Предметом дослідження є: лікувально-оздоровчий туризм в Україні та світі; 

його стан та перспективи розвитку.  

Лікувально-оздоровчий туризм являє собою вид туризму направлений на 

відновлення здоров’я чи профілактику (попередження) захворювань. 

Виділяють кліматичні, грязьові і бальнеологічні курортні ресурси. [1]. 

Проблеми санаторно-курортної сфери України: 
 недосконалість податкової політики, яка перешкоджає вкладенню інвестицій у 

рекреаційну інфраструктуру та санаторно-курортний комплекс;  

 різке підвищення цін на енергоносії та продукти харчування;  

 інфляційні процеси, які негативно впливають на вартість санаторно-курортного 

обслуговування;  

 погіршення соціально-політичної ситуації в крані, що призводить до скорочення 

іноземного туристичного потоку з метою лікувально-оздоровчого туризму. [2].  [3]. 

Щодо умов сьогодення - майже три роки поспіль суспільство переживало 

COVID – 19. Тому кількість відвідувачів на курортах та оздоровчих зонах 

збільшилася. Досить багато людей важко хворіли на COVID -19, а через деякі 

проблеми зі здоров’ям було набагато важче переносити захворювання. Тому багато 

людей їздили на оздоровлення до таких лікувально-оздоровчих курортів як: 

Миргород, Полтавська область; Моршин, Львівська область; Поляна, Славський 

район; Східниця, Львівська область та найвідоміший і найбільш популярний 

курорт Трускавець, Львівська область. А також до відомих країн Європи на такі 

лікувально-оздоровчі курорти як: Карлові Вари,Чехія; Бад-Кісінген, Німеччина; 
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Курорт Біаріц, Франція; Курорт Сленик-Молдова, Румунія; Курорт Криница, 

Польща. 

Спершу пандемія Covid-19, тепер війна в Україні. За останні пару місяців світ 

багато що пережив і це дуже вплинуло на  внутрішній та міжнародний туризм. 

Діяльність лікувально-оздоровчих курортів також призупинилася. Тепер до нашої 

країни люди не можуть їхати на оздоровлення чи лікування через війну. Так само 

українці не мають змоги  лікуватися чи оздоровлюватися. Але звичайно лікування 

для військових, ветеранів, постраждалих дітей та людей обов’язково відправляють 

на оздоровлення. 5 квітня 2022 року  на засіданні уряду було ухвалено відповідне 

рішення про порядок направлення українських військовослужбовців, які 

постраждали у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, 

на лікування за кордон. Одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну 

допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних також. [5]. 

Зараз лікування поранених в Україні стає дедалі складнішим, станом на 14 

квітня було зафіксовано вже 119 атак російських окупантів на медичні заклади, 

медперсонал, медичний транспорт чи склади, щонайменше 73 особи під час цих 

нападів було вбито. Тому Німеччина приймає важкопоранених. 

Поранених дітей та жінок доставляють спеціальним медично обладнаним 

літаком до Німеччини. Також Польща готова приймати українських поранених 

військових на лікування. "Ми вже приймаємо і лікуємо поранених військових з 

України. Сподіваюся, що війна не матиме настільки жахливих масштабів, але ми 

все ж готові прийняти в разі необхідності не менше 10 тис. солдатів" - сказав голова 

польського уряду.  

Допомога з лікуванням обговорювалася з перших днів повномасштабної 

війни. Заступник міністра охорони здоров’я тоді казав, що Польща зможе 

підготувати до 7000 місць у 120 лікарнях. Між Україною та Польщею буде 

курсувати спеціальний медпотяг для транспортування поранених [6]. 

Також обговорено, що Чехія та Великобританія в найближчий час 

прийматимуть на лікування поранених на сході українських військовослужбовців. 

Так само ці країни приймають важкопоранених цивільних. Спочатку в Україні 

надається перша допомога, а далі, через границю Польщі людей переправлено 

літаками до інших країн на безкоштовне лікування. Також відомо, що кілька 

десятків іноземних медиків вже прибули в Україну та лікують поранених 

військових та цивільних. 

Звичайно українські курорти та лікарні, які не в зоні ризику також приймають 

поранених. Напередодні, 28 лютого, у Львівський госпіталь привезли 82 поранених 

військових. Серед них немає важко поранених. Це пацієнти з різних областей 

України та різних військових частин. Зараз усіх обстежили. Важких пацієнтів, на 

щастя, нема. Звичайно,  фахівцям довелось проводити хірургічні втручання. 

Найпоширеніші діагнози пацієнтів пов’язані з травмами кінцівок, черепно-

мозковими травмами, контузіями. Частину військових відправлять до Трускавця. 
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Там, у військовому санаторії працює госпіталь для поранених, які потребують курс 

відновлення та реабілітації. 

Від початку війни в Україні у багатьох людей порушилося психічне та 

психологічне здоров’я. Чисельність таких людей постійно зростає. Зокрема, 

йдеться про тих, що постраждали від насильницьких дій та потребують 

комплексної психологічної підтримки. [4]. 

Разом з тим, все населення України живе в постійному стресі, відчуває страх 

та тривогу, що має негативний вплив на емоційний стан і може сприяти розвитку 

розладів психіки. Відтак, виникла потреба в координації дій щодо надання 

психологічної допомоги українцям з боку держави.  

Отже, після закінчення війни, після перемоги України розвиток лікувально-

оздоровчого туризму піде вгору. 

Лікувально-оздоровчий туризм - масовий і популярний напрямок медичного 

туризму. Він являє собою вид туризму направлений на відновлення здоров’я чи 

профілактику (попередження) захворювань. 

Прийнято виділяти кліматичні, грязьові і бальнеологічні курортні ресурси. 

Лікувально-оздоровчий туризм є одним з найбільш стійких видових 

туристичних ринків України і пріоритетних напрямів, проте він найбільше 

потребує підтримки і скоординованого розвитку. 

Звичайно, ми передбачаємо значний зріст лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні після закінчення війни та після нашої перемоги як внутрішнього так і 

виїзного. Адже, велика кількість людей потребує відновлення фізичного та 

психічного здоров’я. А яка кількість іноземців буде подорожувати до нашої країни, 

оздоровитися, полікуватися саме в Україні та подивитися на наш незламний та 

сильний народ єдиної та міцної країни. 

Для поліпшення надання санаторно-курортних і оздоровчих послуг у нашій 

країні необхідно відслідковувати світові тенденції функціонування даної галузі, 

враховувати досвід зарубіжних держав, які досягли значних успіхів в організації 

подібної діяльності завдяки ефективним принципам управління та використання як 

природних, так і матеріальних ресурсів, та стали загальновизнаними світовими 

рекреаційними центрами. 
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ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ, ЯК НЕОБХІДНІСТЬ 

СЬОГОДЕННЯ У РОБОТІ СПЕЦІАЛІСТА СФЕРИ ТУРИСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
  

Інтернаціональний характер сфери туризму обумовлює високі вимоги щодо 

професійних вмінь та знань, якими повинен володіти майбутній спеціаліст.  

Важливим етапом у підготовці до роботи за фахом є вивчення курсу іноземної мови 

за професійним спрямуванням. Необхідно орієнтувати курс так, щоб студенти 

вивчали те, що знадобиться їм на практиці. Всі вправи і практичні завдання мають 

бути націлені на відпрацювання і закріплення лексики, пов’язаної з туристичною 

галуззю, що підготує студентів до спілкування англійською мовою з клієнтами та з 

іноземними колегами. 

Основні теми курсу, на які насамперед варто звернути увагу, пов’язані 

безпосередньо з практичною діяльністю працівників туристичного бізнесу: 

- Робота туроператора і турагента. 

- Види готелів. Розміщення в готелі. Відповіді на запити клієнтів. 

- Зручності та послуги готелю. Опис готелю. Робота з клієнтами. 

- Структура управління готелю. Обов’язки персоналу. Документація. 

- Бронювання кімнат. Реєстрація відвідувачів. Телефонні переговори. 

- Послуги ресторану. Замовлення вечері. Меню. 

- Робота зі скаргами відвідувачів. 

- Відрядження, організація бізнес-поїздок, конференцій, семінарів. 

- Робота з групами та індивідуальними відвідувачами. 

- Туристичні маршрути. Відпочинок, організація дозвілля. 

Метою навчальної дисципліни є формування навичок практичного володіння 

англійською мовою, як засобом спілкування у загальноосвітній та професійній 

сфері.  
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Необхідно створювати бажання дізнатися про невідомі та маловідомі факти. 

Все це потребує формування мотивації та розвитку комунікативних умінь 

студентів.  

Важливо, щоб вони розуміли прямий зв’язок між володінням іноземною 

мовою, як засобом для набуття необхідного досвіду роботи з іноземними клієнтами 

туристичної галузі, та можливістю отримання достойної високооплачуваної роботи 

в майбутньому. Тож студенту необхідно знайти оптимальний для себе спосіб, щоб 

вдало поєднати набуття фахового досвіду з мовною практикою. 

Роботу за кордоном студентам слід розглядати, як можливість отримати 

цінний практичний досвід та мовну практику. Найчастіше, це робота в готелях, де 

потрібно зустрічати та розміщувати туристів, а також робота аніматором.  

Стажування на круїзних лайнерах є дуже цікавим та корисним, та в основі такої 

роботи лежить знання іноземної мови. Така діяльність відповідає потребам 

сучасного суспільно-політичного життя – діалогу культур. Адже Україна є 

частиною світового співтовариства, і завдання з підготовки фахівців для 

туристичної галузі є правомірними й актуальними. 

Отже, актуальності набуває вивчення ділової англійської мови професійного 

спрямування майбутніми фахівцями туристичної сфери, які  зможуть розв’язувати 

поставлені перед галуззю складні проблеми. 

Міжнародний туризм сприяє процесу взаємодії і взаємозбагаченню культур різних 

регіонів світу, формуванню загальнолюдської культури. 

З усього вище сказаного можна зробити висновок про те, що туризм - це сфера 

людської діяльності, в якій найважливішим є спілкування, тому практичне 

володіння іноземною мовою має надзвичайно велике значення у професійній 

діяльності майбутніх фахівців туристичної галузі і професійна освіта повинна стати 

основним щаблем для професійного та особистісного становлення.  
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Актуальність проблематики. Розбудова системи освіти на засадах 

особистісно‐зорієнтованої педагогіки, що спрямована на євроінтеграцію, потребує 

пошуку засобів навчання, які б надали можливість для розвитку інтелектуальних і 

творчих здібностей студентів, уміння самостійно засвоювати нові знання та 

реалізовувати пізнавальні потреби. Здебільшого таким вимогам відповідає метод 

проектів як спосіб організації діяльності юнацтва, що ґрунтується на їх інтересах у 

безпосередній активності на всіх етапах здійснення. Водночас його застосування у 

навчально‐виховному процесі має переважно ситуативний характер, а 

використання потенціалу для розвитку пізнавальних інтересів залишається поза 

увагою науковців і практиків. 

Мета дослідження – на власному педагогічному досвіді продемонструвати 

форми застосування проектних технологій у підготовці молодого фахівця у сфері 

туризму. 

Виклад основних результатів. В рамках сучасних освітніх технологій метод 

проектів визначається, як комплексний процес, який формує загально навчальні 

розуміння, основи технологічної грамоти, культуру праці і спрямований на 

оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації, 

технологіями їх обробки. Проектування зміцнює тип мислення учасників проекту, 

наближаючи їх до потреб ХХІ ст.; проектування визначає нове, сучасне, 

інноваційне обличчя освітньої установи; проектування реалізує ідеї особистісно‐
творчої педагогіки; проектування змінює конкурентоздатність самого вчителя [2, 

с. 8]. 

Проектна діяльність в освітньому процесі дозволяє підготувати конкуренто-

спроможного креативного фахівця, адже розвиває критичне мислення, 

самостійність та ініціативність, дає навики застосування теорії суміжних дисциплін 

на практиці. При чому такі технології можуть реалізовуватись як у груповій, так і 

в індивідуальній формах, різна спрямованість дозволяє підібрати проекти будь-якої 

складності та тематики аби вони були посильними і цікавими всім студентам. До 

того ж, структура навчальної програми із культурології має значний об’єм годин 

самостійної роботи, що може відпрацьовуватись здобувачами освітніх послуг у 

вигляді виконання проектів. 
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Відповідно до класифікації українського дослідниці О. Пєхоти проекти 

розрізняють: 

Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначеної 

мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної 

значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів 

обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають 

відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, 

визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології 

дослідження, висунення гіпотез, розв’язання проблеми і намічання шляхів її 

розв’язання [1, c. 98]. Під час вивчення культурології пропоную студентам 

підготувати проекти «Традиційна культура Полісся як потенціал для розвитку 

туризму», «Народні ремесла в структурі економіки сучасної Житомирщини», 

«Мистецтво як засіб просування товарів і послуг», «Монументальне будівництво 

Житомирщини як потенціал для розвитку туризму», «Благоустрій території 

навчального закладу як складова його іміджу». 

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної 

діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, 

прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони 

заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення: 

рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, свято, тощо. І тоді потрібні 

сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети. В освітньому 

процесі використовую такі варіанти творчих проектів як: виготовлення колажів, 

створення відеороликів, фейсбук-сторінок відомих митців минулого, стінгазет, що 

представляють етнографічні особливості районів Житомирської області, розробка 

карти мистецьких атракцій Житомирщини як потенціалу для розвитку туризму. 

Ігрові проекти учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і 

змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі 

особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються 

вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але 

домінуючим видом діяльності все-таки є гра. На заняттях студенти спеціальності 

туристичне обслуговування інсценізують фрагменти творів літератури, беруть 

інтерв’ю в митця минулих епох. Також практичне заняття на тему «Відродження у 

Європі» проводимо у вигляді квесту із різнотипними завданнями: не називаючи 

поняття пояснити термін групам, скласти правдоподібну історію із 

запропонованими вибірковими поняттями із теми, зібрати карту визначних місць 

Ренесансного Риму, виготовити карнавальну маску Венеційського фестивалю, 

розгадати кросворд про театр Відродження. Як звітну роботу груп – пропоную 

відтворити у вигляді театралізації народні традиції святкування свят – Андріївські 

вечорниці, посівання, колядування, щедрування, Масляну, веснянки, зелені свята 

та обжинки тощо. 
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Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-небудь 

об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 

узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, 

можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого 

проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; методи 

отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому 

числі й електронні інтерв’ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, 

узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат 

(стаття, доповідь, реферат, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в 

електронній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути 

органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем [3, c. 50].  

Практикую вже два роки самостійну роботу студента у вигляді підготовки 

студентами Путівників – творчих інформаційних міні-збірників на певну тему. 

Здобувач освіти підсумовує свої знання із культурології, пов’язуючи їх із своєю 

майбутньою професією, а також закріплює власні інформаційно-пошукові, 

аналітичні та інформаційно-комунікаційні навики через створення путівника для 

уявного мандрівника, наприклад, у Стародавній Рим. У кінці семестру студенти 

проводять презентацію розробленого маршруту на основі підготовленого 

путівника та презентаційних матеріалів до нього. При цьому вони обов’язково 

враховують місця розташування мандрівників, їх харчування, дозвілля, транспорт 

для різних цінових категорій відповідного до заданого викладачем місця та епохи. 

Практико-орієнтовані проекти результат діяльності учасників чітко 

визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси (документ, 

програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект 

потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням 

функцій кожного з них. Особливо важливими є організація координаційної роботи 

у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих 

засобів їх упровадження у практику. Якщо короткотермінові проекти можуть 

виконуватися на заняттях з одного предмету, то довготермінові проекти (від одного 

місяця до року) присвячені доволі великій або декільком пов’язаним проблемам, і 

відповідно є міждисциплінарними та аналізуються здебільшого в позаурочний час. 

У реальній практиці здебільшого застосовуються змішані типи проектів, де, 

наприклад, поєднуються ознаки як предметних так і міжпредметних [3, c. 56]. У 

процесі вивчення предмету розробляємо практико-орієнтовані проекти «Графіті як 

елемент благоустрою сучасного міста», «Тема війни у сучасному українському 

мистецтві», «Розробка бізнес-плану етнографічної садиби». 

Результати проектної діяльності студентів презентуються на рівні групи 

(виступи на заняттях, колоквіумах), на рівні коледжу (фестивалі народних 

традицій, щорічний конкурс проектів «Україна очима молоді», Конкурс 

дослідницьких робіт «STUDENT FEST», виставок творчих робіт, творчих 

марафонів і челенджів), на рівні області (Щорічний обласний конкурс 
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«Житомирщина – моя мала Батьківщина», щорічний обласний конкурс «Юний 

історик», регіональний конкурс есе і творчих робіт «Жінки в історії та культурі 

Житомирщини»), на всеукраїнському рівні (щорічний конкурс дослідницьких 

проектів «Яскраві українці та українки», Конкурс робіт МАН). 

Висновки. Отже, проектні технології у сучасних умовах мають вагоме 

освітнє значення і є дуже дієвим засобом у професійній підготовці фахівця у сфері 

туризму. Оскільки проекти дозволяють реалізувати такі завдання як: реалізація 

творчого потенціалу студента як суб’єкта самостійної навчальної діяльності; 

актуалізація особистісно-значимих мотивів навчальної діяльності; інтеграція 

міждисциплінарних знань; включення до процесу освоєння культури в реальну 

інформаційно-освітню, проектно-дослідницьку й соціально-культурну діяльність; 

використання набутого дослідницького матеріалу під час вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; розвиток соціальної зрілості. 
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ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА 

У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 

В умовах воєнного стану, дуже важко уявити собі, що ти можеш як раніше, 

взяти білет куди завгодно, без проблем зібрати речі і полетіти, чи поїхати кудись зі 

своїми близькими та рідними людьми. Не те, щоб уявити – це й направду є 

неможливим в теперішній час. По-перше, в країні війна, авіасполучення 

заборонені, поїздки будь-якого іншого типу – є дуже небезпечними. По-друге, 

наступив час кризи. Кожна людина, зараз задумується про своє подальше існування 
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не тільки в країні, але й взагалі на світі. Роботи немає, бізнес стоїть на місці. Але, 

невже все насправді так погано? Зараз розберемось. 

Біля 10 мільйонів українців, були змушені покинути країну, тікаючи від 

війни. Це дуже колосальна та страшна цифра. Але є й гарні новини! 1,6 мільйонів 

– вже повернулась до України, за даними соціальних мереж станом на 11 травня 

2022 року [1] 

Бізнес в Києві, Одесі, Львові та навіть Харкові, почав відновлювати свою 

роботу. Люди повертаються, аби допомогти країні одержати перемогу не тільки в 

воєнному плані, а й в економічному. Також, багато перевізників відновили свої 

рейси з України та до неї.  Навіть мережа авіаперевезень «Wizz Air», почала продаж 

авіаквитків до Києва та Одеси вже з липня 2022 року. Сміливо та довірливо, чи не 

так? Так що там з туризмом? [2] 

З початку повномасштабної війни, частина туристичних компаній закрилась, 

інші переорієнтували свою діяльність на волонтерство – використовували свої 

автобуси для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб організовувати закупівлю 

гуманітарної допомоги з-за кордону. Про відновлення основної діяльності 

туристичні компанії тривалий час навіть не думали. 

Втім протягом останніх кількох тижнів, з настанням потепління, серед 

українців почали з’являтися запити на відпочинок: спочатку у межах Львова, потім 

десь неподалік у горах, а зараз навіть з’являється зацікавленість у турах на море. 

Це звичайно ж великий ризик, але життя одне, і ми маємо цінувати та проживати 

його кожну секунду, думаю це зрозумів кожний, коли ще зимою стикнувся з жахом, 

який досі не дає нам оговтатись. 

Власниця туристичної компанії «OTі Tour» Ольга Сорока розповіла, що з 

початком війни одразу перетворила свій офіс на волонтерський штаб. Тепер замість 

турів на море, співробітники компанії відправляють сухпайки та ліки на фронт. 

Але, відновлювати діяльність своєї туристичної агенції до завершення бойових дій 

в Україні, не планують. Разом зі своїми колегами, власниця туристичної компанії 

продовжить займатися волонтерством. 

А от інша Львівська туристична компанія «Відвідай», яка спеціалізується на 

турах Україною, теж з початку війни займається волонтерством, але вже кілька 

тижнів як відновила і свою основну – туристичну діяльність. 

«На третій день війни ми переорієнтували офіс на волонтерський центр. Ми 

почали плести маскувальні сітки, сушити овочі та фрукти на фронт та допомагали 

людям евакуйовуватись за кордон. У квітні ми побачили, що є вже попит на тури 

та екскурсії. З травня ми відвезли всю гуманітарку, яка у нас ще залишилась, в Бучу 

і відновили нашу основну діяльність. Також ми вирішили, що коли будемо мати 

прибутки, то 50% будемо передавати допомозі ЗСУ», – розповідає власник 

туристичної компанії «Відвідай» Ігор Губіліт. Тобто, наразі лише Львів та майже 

вся західна область держави – є найголовнішою туристичною ланкою в країні [3] 
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А як же наше рідне море? Наразі, цей вид туризму в Україні – є дуже 

небезпечним. Міни в морях, воєнні російські кораблі та окуповані території, які є 

прилеглими до морів – залишаються загрозою для всіх подорожуючих українців. В 

післявоєнний час, потрібно буде ще як мінімум 1,5-2 роки, аби очистити моря від 

небезпечних речовин та залишків ракет, які там є. Також є важливим звільнити 

окуповані території, аби знову подорожувати морями України! І нам вже скоро це 

вдасться! 

Що казати про подорожі для українців, коли навіть Анджеліна Джолі була 

під час війни у Львові, та змогла приїздити до України в такий небезпечний та 

важкий час. Борис Джонсон зустрівся з президентом, та пройшовся рідним 

Хрещатиком. Президенти Польщі, Латвії та Литви, побували в Бородянці, 

Гостомелі та Бучі. Генсек ООН, був вражений нашою сміливістю та відвагою, під 

час свого візиту до Києва.  

В післявоєнний час, наша країна буде відкрита до туризму кожному, та я 

знаю, що кожен захоче побувати в нашій вільній та незалежній державі: пройтись 

стежками рідного та гарного Маріуполя, завітати до чудових парків Бучі та Ірпеня, 

подивитись на захід сонця в Одесі, поїсти смачні галушки в Полтаві, випити 

смачної кави у Києві, побачити море в Херсоні та Мелітополі, піти до величезного 

парку ім. М.Горького в Харкові, з’їсти смачного морозива у Львові та просто 

насолодитись свободою, нашою вільною країною, нашою рідною ненькою. Будемо 

подорожувати нашою чудовою країною! 

За нами правда! За нами перемога! 

Все буде Україна! 
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ТУРИЗМ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 

Туризм є однією з найбільш динамічних та перспективних галузей світової 

економіки, істотно впливає на економічний розвиток держави та її регіонів, сприяє 

створенню нових робочих місць, є джерелом поповнення бюджету та припливу 

валютних надходжень, поєднує прибутковість з економічною рівновагою. 

Враховуючи велике значення туристичної галузі, Українська держава 

задекларувала її одним із пріоритетних напрямів розвитку національної економіки. 

Тому проблема якісного оцінювання туристичної привабливості території є 

актуальною. 

На сьогодні центральна і західна частини України збитків практично не 

зазнали, чого не можна сказати про Київ, Київську, Сумську, Чернігівську області, 

Схід та Південь, де туристична галузь практично зупинилася. 

Наразі відповідні органи мають проводити моніторинг збитків, адже до 

України звертаються міжнародні партнери за такою інформацією для того, щоб 

надалі допомагати нам з відновленням. 

Крім міжнародних туристичних партнерів, необхідно покладатися на власні 

туристичні компанії, з метою залучення фінансування на розвиток галузі. На мою 

думку, необхідно створити окрему програму відновлення туризму після війни, 

адже президент нашої держави уже вийшов з ініціативою меморіалізації певних 

місць в Україні, щоб створити маршрути пам`яті. 

З досвіду країн, які переживали війну, відомо, що після її закінчення кількість 

туристів зростає. Один із прикладів є Хорватія. Туризм практично припинився в 

1990-х роках під час війни. Після її закінчення, розпочалась масова піар-компанія 

країни та її раніше не відомих туристичних «родзинок». Раптове зростання туризму 

суттєво вплинуло на хорватську економіку. Близько десяти мільйонів гостей 

щорічно приносять суттєві доходи і генерують близько 15% ВВП Хорватії. 

Важливо, що ми хочемо донести людям, які приїдуть до нас після перемоги. 

На мою особисту думку і думку багатьох людей, важливо багато чого зберегти. 

Для відновлення та розвитку туристичної галузі після війни край необхідна 

державна фінансова підтримка. Але так, як бюджетні кошти в першу чергу 

направляються на укріплення країни, велике значення має спонсорська допомога. 

Коли закінчиться війна і ми почнемо все відновлювати, багато людей захоче 

відвідати ті місця, які стали символами цієї війни. Якщо досі люди подорожували 
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місцями козацької слави – до Холодного Яру, Хортиці - то до них додадуться місця 

нинішньої слави. Тому важливо вже зараз створювати практичні програми та 

туристичні маршрути, щоб українці розуміли, що відбулося і передали це своїм 

нащадкам. 

Список використаних джерел 

1.https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-

maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijny/ 
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ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА МАЙБУТНЮ 

ГАЛУЗЬ ТУРИЗМУ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА НЕГАТИВНІ 

ЧИННИКИ 

 

В Україні є всі передумови для розвитку туристичної сфери. Зручне 

географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне 

поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, 

розгалуження санаторно-курортної бази – всі ці фактори зумовлюють конкурентні 

переваги в пропозиції туристичного продукту. Але воєнні дії розпочаті РФ на 

території України значним чином вплинуть на подальший розвиток туристичної 

галузі в наступні декілька років, змінять туристичні потоки, види та цілі туризму в 

країну. 

Стверджувати яким буде туристичний ринок після завершення війни 

неможливо, адже воєнні дії в Україні продовжуються і на сьогоднішній день. Ми 

можемо лише прогнозувати можливий стан галузі та аналізувати певні проблеми з 

якими туризм зіткнувся з моменту початку війни. Загалом, можна розглядати 

декілька напрямків повоєнного туризму.  

Оптимістичний – якщо не буде активних бойових дій на Сході, не буде 

загиблих, захоплення територій і заворушень у великих містах і в Києві, але будуть 

проводитися переговори, то Україна втратить близько 30-50% туристів. При цьому 

туристи будуть вибирати безпечні місця – Західну Україну або море в Одесі.  

І більш реальний – дії починаються на сході України, загострення триває 2-3 

місяці. Ще кілька місяців ми живемо в стані повноцінної війни, як це було в 2014-

https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijny/
https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijny/
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15 роках. Державі треба буде переконати, що 80% відсотків території України – 

безпечні. Традиційний туризм впаде – залишиться на рівні 20-30% від максимуму, 

який був. Якщо в "хороший день" в Україну заїжджало 10 тисяч іноземців, то в 

цьому варіанті – 2-3 тисячі осіб.  

Говорячи про види туризму в Україні, які будуть деякий час недоступні це 

пляжний туризм, оскільки триватиме розмінування. Західна та центральна частини 

практично не постраждали у плані руйнувань, а от готельна галузь піднялася за 

рахунок внутрішньо переміщених осіб. Якщо взяти за приклад Київ, Схід та 

Південь, то тут туристична галузь повністю зупинилася. Наразі оцінити втрати усе 

ще складно. Фахівці намагаються  зробити оцінку по податках, які були сплачені у 

період військових дій. Але те, що галузь наразі на паузі – це очевидний факт.  

Розглядаючи майбутній інтерес до подорожей серед самих громадян України, 

то люди із заходу захочуть приїхати на схід і прогулятися вулицями Харкова, який 

будуть відновлювати. Кияни поїдуть до друзів херсонців, всім вже кортітиме 

побачити легендарну Чорнобаївку. Після звільнення від загарбника мелітопольці 

поїдуть в наші Суми. Поїздки у рідні знайомі краї, ріст інтересу до традицій. Людям 

вже зараз хочеться відчути щось звичне. Це даватиме відчуття спокійного життя, 

яке було до війни. Тож, інтерес українців до подорожей своєю країною зросте. 

Вони будуть прагнути на власні очі побачити міста наших військових успіхів і ті 

місця, про які читали в новинах. 

До війни у групові мандрівки-екскурсії їздили переважно школярі, або 

дорослі з великих міст. Подорожували здебільшого у складі груп у великих 

автобусах з інтенсивною програмою. Значно меншу частку складали люди, які 

індивідуально складали власні авторські маршрути. Але після настання миру ми 

спостерігатимемо лавину людей, які захочуть поїхати місцями, які вони вважають 

тепер ще ріднішими. Їм більше не треба буде пояснювати, навіщо подорожувати 

Україною. Поїздки країною стануть масовим явищем.  

Зросте потреба в рекреаційному туризмі. Два роки пандемії COVID, які 

стрімко перенесли нас у воєнний хаос, далі – хвиля міграції, вихід за рамки 

буденності, стрес, горе, втрати. Після цих жахів людям захочеться чогось простого. 

Відпочинок у моря, в горах чи лісі – те, що буде повертати до життя і допоможе 

відновити сили.  

Стануть популярними релакс-тури, які допомагатимуть відновити психіку. 

Безліч людей виснажені морально і фізично. Особливо ті, хто був в гущі подій: 

військові, лікарі, поліція. Мешканці, які опинилися в епіцентрі війни та руйнувань. 

Для в’їзного туризму після війни відкриються великі можливості. Якщо ми 

почнемо правильно комунікувати, то люди до нас поїдуть через цікавість. На 

початку актуальними будуть маршрути, пов’язані з війною і знаковими 

післявоєнними локаціями. Це те, що буде стосуватися пізнавального туризму – 

"відвідати та побачити на власні очі". Далі нам потрібно буде показати, що ми ще 

можемо запропонувати.  
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Нам варто створити і місця пам’яті невинним жертвам, і пам’ятники перемозі 

над рашистами. Це необхідно для переосмислення: що світ зробив не так, що 

історія повторилася знову. Та паралельно ми будемо показувати й іншу Україну – 

гостинну, з неймовірною природою, старовинною культурою та неймовірно 

смачною їжею. Цей баланс має буде збережено.  

Звичайно, необхідною складовою відновлення туристичного потенціалу 

України є фінансові джерела. Перш за все це будуть міжнародні туристичні 

партнери. Вже зараз надходить багато пропозицій від власників туристичних 

компаній, туристичних операторів, які готові по завершенню бойових дій 

відкривати бізнес в Україні, створювати робочі місця та допомогти розвивати 

галузь. Інтерес до України сьогодні шалений. Вже у квітні ДАРТ з декількома 

організаціями почала готувати плани з відновлення туристичної галузі, щойно це 

стане можливим. Також у цьому контексті дуже важливою буде донорська 

підтримка, адже державний бюджет має бути в першу чергу направлений на 

обороноздатність країни. Крім того, ми маємо загальноекономічну підтримку, яка 

діє на всі галузі. Якщо ж говорити саме про туризм, то планується запустити ряд 

програм і готувати їх для донорських організацій. Туристичні оператори складають 

плани щодо того, яким чином має правильно відбутися відновлення їхньої роботи. 

Але зараз дуже складно розробити таку фінальну програму, позаяк бойові дії ще 

активно тривають. Туризм – це один із найпростіших і найшвидших способів 

залучити іноземні кошти в економку України.  

Після війни туризм зміниться в будь-якому випадку. Зміниться підхід до 

містобудування, необхідно буде враховувати на туристичних об’єктах моменти з 

укриттями, у музеях мають з’явитись повноцінні плани евакуації цінностей. Вже 

сьогодні, коли говоримо про тури, які уже проводяться на заході країни, важливо 

знати, що всі вони передбачають наявність по маршруту бомбосховищ та захисту 

при повітряній тривозі. Якщо в Україні і надалі триватимуть загрози ракетних 

ударів, такі правила мають стати постійними туристичними стандартами. 

Повернутись до довоєнного стану – це повернутись до України стану початку 2014 

року. Шлях тернистий і довгий. На кону – існування України, українців, мови, 

культури та історії.  

З досвіду країн, які проживали подібне, можна дійти до висновку, що після 

війни частка туристів тільки зростає. Питання сьогодні у тому, що саме ми хочемо 

донести людям, які приїдуть до нас після завершення військових дій. І от ці сенси 

ми повинні вибудувати спільно з усіма органами державної влади, всіма людьми, 

які так чи інакше дотичні до туризму і культури, а також з місцевими мешканцями. 

Наразі потрібно буде зрозуміти, чого ми хочемо: залишити якісь спогади про те, 

що відбулося, чи зробити нове місто без жодної згадки. Так чи інакше, туризм в 

Україні не зникне, а лише набуде нової форми. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ПІСЛЯ ВІЙНИ 

 

За час війни росії проти України понад 10 мільйонів українців змушені були 

виїхати з рідних міст і залишити свої будинки. З них понад 4 мільйони виїхало за 

кордон. Зрозуміло, що подорожі країною з метою туризму зведено нанівець. Серед 

тих, хто виїхав за кордон, багато дітей. Вони зазвичай швидко адаптуються до 

нових умов і гармонійно інтегрують у життя новий досвід. Ці діти прямо зараз 

занурюються в інші обставини, культуру та побут. Вони йдуть навчатися у 

закордонні школи, де навчаються діти з різними судженнями та поглядами . Це, 

безумовно, вплине на їхній подальший життєвий досвід, на особистий вибір, на 

смаки. І, ці діти захочуть вивчати свою країну. Переконана, що вони прагнутимуть 

подорожувати. Також ми, остаточно переборимо страх поїхати кудись, 

переконаємось у важливості подорожей рідною країною і не тільки. Ми побачимо, 

що поїздка – це зовсім не те, що ми вигадували у голові. Війна скоро закінчиться, і 

перемога однозначно буде за нами. Русло нормального життя почне текти у 

звичному для кожного з нас темпі, як це було раніше. Але зараз, коли війна ще 

https://www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html
https://www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html
https://interfax.com.ua/news/interview/826803.html
https://www.unian.ua/tourism/news/u-visit-ukraine-nazvali-mozhlivi-scenariji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini-pislya-agresiji-rf-novini-11714158.html
https://www.unian.ua/tourism/news/u-visit-ukraine-nazvali-mozhlivi-scenariji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini-pislya-agresiji-rf-novini-11714158.html
https://life.nv.ua/ukr/blogs/yak-rozvivatimetsya-ukrajina-pislya-viyni-maybutnye-turizm-50229752.html
https://life.nv.ua/ukr/blogs/yak-rozvivatimetsya-ukrajina-pislya-viyni-maybutnye-turizm-50229752.html
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триває, все частіше в соцмережах можна зустріти пости з хештегом 

#колипереможемо. Люди діляться своїми мріями, бо хочуть жити та щось 

планувати. 

Під час війни на карті країни з'явилося безліч міст і громад, які незламно і 

героїчно чинили опір агресору. Маріуполь, Гостомель, Буча – тепер це міста-герої. 

Ними зараз пишаються ті, хто там ніколи не був. І українці неодмінно захочуть 

побувати у цих містах. 

Українці із заходу захочуть приїхати на схід та погуляти вулицями Харкова, 

який відновлюватимуть. Кияни поїдуть до друзів херсонців, адже усім вже хочеться 

побачити, ту легендарну Чорнобаївку. Після звільнення від загарбника, 

мелітопольці поїдуть до Сум, і це буде початок чогось нового. Після перемоги ми 

спостерігатимемо просто безліч людей і , повірте, це будуть не тільки українці , які 

захочуть поїхати по місцях, які вони вважають тепер ще ріднішими. Їм більше не 

треба буде пояснювати, навіщо мандрувати Україною. Поїздки країною стануть 

масовим явищем.  

 Зростатиме потреба в туризмі. Два роки пандемії COVID швидко перенесли нас 

у військовий хаос, далі - хвиля міграції, вихід за рамки буденності, стрес, горе, 

втрати. Після цих жахів людям захочеться чогось простого та розважального. 

Відпочинок біля моря, у горах чи лісі - те, що повертатиме до життя і допоможе 

відновити сили. 

 Стануть популярними релакс-тури. Безліч людей виснажені морально та 

фізично. Особливо ті, хто був у центрі подій: військові, лікарі, поліція. Люди, які 

опинилися в епіцентрі війни та руйнувань. 

 Поїздки до рідних знайомих країв, зростання інтересу до традицій. Людям уже 

зараз хочеться відчути щось звичне. Провести прості вихідні з вудкою біля ставка. 

Дивитись, як грають діти у дворі. Це даватиме відчуття звичного життя, яке було 

до війни. Стрес допоможуть вилікувати гончарство, писанкарство. Людей 

цікавитимуть дуже заземлені, майже рутинні речі, що повертають упевненість у 

тому, що життя продовжується, це все допоможе відчути радість в кожному 

моменті. 

 Українці прагнутимуть на власні очі побачити міста наших військових успіхів і 

ті місця, про які читали у новинах. Захочуть побачити Рудий ліс, де безглуздо 

закопувалися окупанти, зруйновані будинки в Бородянці, або спустошені вулиці 

Маріуполя. Люди захочуть побачити, допомогти місту та людям особисто, та 

відчути енергію відновлення. 

Отже, ця енергія зрештою буде спрямована на розвиток наших міст, і 

водночас залишаться руйнування як згадка про війну. Все це сформує наше 

майбутнє та наблизить повернення до нормального життя. З досвіду країн, які 

проживали подібне, знаємо, що після війни частка туристів тільки зростає. Питання 

сьогодні у тому, що саме ми хочемо донести людям, які приїдуть до нас після 

завершення військових дій. І от ці сенси ми повинні вибудувати спільно з усіма 
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органами державної влади, всіма людьми, які так чи інакше дотичні до туризму і 

культури, а також з місцевими мешканцями. Наразі потрібно буде зрозуміти, чого 

ми хочемо: залишити якісь спогади про те, що відбулося, чи зробити нове місто без 

жодної згадки. 
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ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 

«Який туризм під час війни?» – логічне запитання в контексті нинішніх подій 

в Україні. Але представники туріндустрії наводять приклади Ізраїлю, Чорногорії, 

Румунії, Грузії й інших країн, відродження і становлення в яких цієї галузі 

розпочалося або під час військових дій, або після їх закінчення. Нинішню увагу до 

України з боку практично усього світу теж можна використати з користю: давати 

інформацію про нашу історію та культуру, а не тільки про бойові дії. 

За час війни Росії проти України більш ніж 10 млн українців змушені були 

виїхати з рідних місць і покинути свої домівки. З них понад 4 млн виїхало за кордон. 

Звісно, подорожі по країні з метою туризму зведені до нуля, але і в цьому можна 

знайти свої плюси. Люди, які раніше не так часто подорожували, були вимушені 

переїхати. Хтось - вперше у житті. Серед цих людей - значна частина тих, які ніколи 

не були в іншій країні. А інтеграція в інше середовище так чи інакше передбачає 

занурення у побут, вивчення мови, традицій. Гуляючи новими для себе містами, 

українці вдивляються в нові архітектурні форми, ходять нетиповими для України 

вуличками, куштують інакшу кухню, споглядають інших людей. Серед тих, хто 

виїхав за кордон, дуже багато дітей. Вони зазвичай швидко адаптуються до нових 

умов, і гармонійно інтегрують у своє життя новий досвід. Ці діти прямо зараз 

занурюються в інші обставини. Вони йдуть вчитись до закордонних шкіл, де 

вчаться діти різних світоглядів. Це, безумовно, вплине на їх подальшій життєвий 
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досвід, на особистий вибір, на смаки. І ці діти захочуть вивчати власну країну. 

Переконана, що вони будуть прагнути подорожувати. Переїзд в іншу країну через 

війну, звісно, не є туризмом, але не перебільшу, якщо скажу: хтось повернеться 

додому взагалі іншою людиною. Відкритішою і більш толерантною. 

Туризм в Україні почне відновлюватися. Війні рано чи пізно прийде кінець. 

Русло нормального життя почне текти у звичному темпі, як це було раніше. І вже 

скоро українці з заходу захочуть приїхати на схід і погуляти вулицями Харкова, 

який будуть відновлювати. Кияни поїдуть до друзів херсонців, всім вже кортить 

побачити ту легендарну Чорнобаївку. Після звільнення від загарбника 

мелітопольці поїдуть в наші Суми. І коли настане мир ми спостерігатимемо просто 

лавину людей, які захочуть поїхати в місця, які вони вважають тепер ще ріднішими. 

Їм більше не треба буде пояснювати, навіщо подорожувати Україною. Поїздки 

країною стануть масовим явищем. 

На думку багатьох людей, в сфері туризму з’явиться чимало нових тенденцій. 

Зросте потреба в рекреаційному туризмі. Два роки пандемії COVID, які стрімко 

перенесли нас у воєнний хаос, хвиля міграції, вихід за рамки буденності, стрес, 

горе, втрати. Після цих жахів людям захочеться щось простого. Відпочинок біля 

моря, в горах чи лісі - те, що буде повертати до життя і допоможе відновити сили. 

Стануть популярними релакс-тури, які допомагатимуть відновити психіку. 

Безліч людей виснажені морально і фізично. Особливо ті, хто був у гущі подій: 

військові, лікарі, поліція. Мешканці, які опинилися в епіцентрі війни та руйнувань. 

Поїздки у рідні знайомі місця, ріст інтересу до традицій. Людям вже зараз 

хочеться відчути щось звичне. Провести прості вихідні з вудочкою біля ставка. 

Дивитися, як граються діти у дворі. Це даватиме відчуття звичного життя, яке було 

до війни. Стрес допоможуть вилікувати гончарство, писанкарство. Людей 

цікавитимуть дуже заземлені, майже рутинні речі, що повертають впевненість у 

тому, що життя триває, і які допоможуть відчути радість моменту. 

Українці будуть прагнути на власні очі побачити міста наших військових 

успіхів і ті місця, про які читали в новинах. Рудий ліс, де недолуго закопувалися 

окупанти, зруйновані домівки у Бородянці, чи спустошені вулиці Маріуполя. Люди 

захочуть допомогти містам і людям особисто, й відчути енергію відновлення. 

Ця енергія врешті буде направлена на розвиток наших міст, сформує наше 

майбутнє та наблизить повернення до нормального життя. 

 

Список використаних джерел 
1. Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над 

ворогом : https://www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-

puteshestviya-1649942226.html 

2. Війна допоможе... туризму? : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-

dopomozheturyzmu?__cf_chl_tk=7KUG5BEjeQaOSHKzH0QTbXyikl1fMtYyxq7I

_sftgKA-1650629337-0-gaNycGzNCR  

https://www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html
https://www.rbc.ua/ukr/travel/novaya-stranitsa-voyna-izmenit-puteshestviya-1649942226.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-dopomozheturyzmu?__cf_chl_tk=7KUG5BEjeQaOSHKzH0QTbXyikl1fMtYyxq7I_sftgKA-1650629337-0-gaNycGzNCR
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-dopomozheturyzmu?__cf_chl_tk=7KUG5BEjeQaOSHKzH0QTbXyikl1fMtYyxq7I_sftgKA-1650629337-0-gaNycGzNCR
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-dopomozheturyzmu?__cf_chl_tk=7KUG5BEjeQaOSHKzH0QTbXyikl1fMtYyxq7I_sftgKA-1650629337-0-gaNycGzNCR
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ТУРИЗМ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
 

Актуальність проблеми. У вітчизняного туристичного бізнесу є всі 

передумови для розвитку: історичні, географічні, природні, економічні, соціально-

демографічні. Однак російсько-українська війна 2022 р. практично повністю 

зупинила його розвиток. З початку повномасштабної війни частина туристичних 

компаній закрилась, інші переорієнтували свою діяльність на волонтерство – 

використовували свої автобуси для евакуації біженців, залучали зв’язки, щоб 

організовувати закупівлю гуманітарної допомоги з-за кордону. Нині важливо 

визначити як виживають туристичні фірми у воєнний час, оцінити збитки та 

перспективи туризму у часи подальшої відбудови країни. 

Мета дослідження – на основі експертних висновків та статистичних даних 

вивчити особливості розвитку туризму у воєнний час. 

Виклад основних результатів. Складна економічна та політична ситуація у 

країні, військові дії на сході, анексія Криму, пандемія Covid-19 негативно 

позначились на розвитку туристичної сфери. Значно скоротились обсяги в’їзного 

туризму, більшість українців або не планують туристичних поїздок, або 

відпочивають в межах своєї країни чи регіону. Через карантин туристичний бізнес 

в Україні зазнав близько 60 мільярдів гривень збитків [3]. Вторгнення Росії в 

Україну взагалі зупинила подібну діяльність. 

У перші дні туристичні агенції охопив шок і колапс, вони зачинили свої двері 

для нових клієнтів і працювали лише над поверненням чи відтермінуванням 

оплачених мандрівок, супроводом туристів, що вже перебували на той момент за 

кордоном. Однак вже 06 березня 2022 р. Державне агентство розвитку туризму 

налагодило комунікацію з представниками вітчизняного туристичного середовища 

і досить оперативно організувало їх роботу на користь Батьківщини. Відтепер вони 

допомагали українцям, які вимушено покинули свої домівки, з поселенням та 

харчуванням. У своїй більшості готелі не змінили цін. В межах своєї 

рентабельності надавали певну кількість безкоштовних номерів, поселяли людей в 

конференц-зали та зони для СПА. Окремі готелі, зокрема в Київській області, 

взагалі безкоштовно приймали у себе переселенців. Активно співпрацювали з 

Польською асоціацією готелів в кооперації з Асоціацією готелів та курортів 
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України, поселяючи українців, які тимчасово виїхали за кордон, в польські готелі 

[1]. 

На початку війни ДАРТ звернулося з листами до 160 країн-членів World 

Tourism Organization з проханням підтримати виключення Росії з UNWTO. І вже 

восьмого березня Виконавча Рада прийняла рішення про проведення екстреного 

засідання Генеральної асамблеї, на якому має бути розглянуто питання виключення 

Росії зі списку країн-членів організації. ДАРТ закликали усі туристичні ЗМІ, 

авіакомпанії, морських та наземних перевізників, всі онлайн-маркетплейси - 

Booking, Airbnb, Tripadvisor та інших - блокувати російські профілі та аккаунти і 

припинити з ними співробітництво, а також розіслали листи до міжнародних 

туроператорів з проханням припинили тури до та з Росії.  

Туристичні кампанії Західної України, яка майже не постраждала у бойових 

діях, зберегли свій основний напрям діяльності. Сьогодні розроблені екскурсійні 

тури, які є безкоштовними для тих, хто залишив свої домівки через війну. В ці 

екскурсії закладена історична складова для того, щоб краще пояснити людям ті 

періоди, які пережила Галичина, завойована колись комуністами. Наприклад, 

екскурсоводи розповідають про такі ж звірства в 1939-41 роках, які зараз ми бачили 

в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Харкові та інших містах і селах. Нажаль, біль однаковий 

у всіх українців [4]. 

У період післявоєнної відбудови внутрішній туризм буде слабким і очевидно 

дещо зміниться. Після хоча б мінімального налагодження життя громадяни 

обов’язково захочуть відвідати ті місця, які вже стали символами цієї війни. Нам 

важливо вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали 

розуміння того, що відбулося, і розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм 

дітям та внукам. Пляжний туризм на якийсь час доведеться забути – триватимуть 

розмінування. З іншого боку, з часом кількість пляжів відновиться до рівня початку 

2014 року [5]. 

Однак у дальшій перспективі внутрішній туризм зазнає значного підйому. На 

думку експертки Н. Макаренко, до 2022 р. багато українців через консерватизм 

поглядів, незнання мов, брак коштів боялись подорожувати. Але через війну вони 

вимушено рушили у далекі мандри, здобули досвід і побачили, що деякі їх страхи 

безпідставні. Більшість вимушених переселенців без перебільшень повернеться 

додому взагалі іншою людиною – відкритішою і більш толерантною. До війни у 

групові мандрівки-екскурсії їздили переважно школярі, або дорослі з великих міст. 

Подорожували здебільшого у складі груп у великих автобусах з інтенсивною 

програмою. Значно меншу частку складали люди, які індивідуально складали 

власні авторські маршрути. Але після настання миру спостерігатимемо просто 

лавину людей, які захочуть поїхати місцями, які вони вважають тепер ще 

ріднішими. Їм більше не треба буде пояснювати, навіщо подорожувати Україною. 

Поїздки країною стануть масовим явищем [2]. 
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Для в’їзного туризму після війни відкриються великі можливості, адже люди 

до нас поїдуть через цікавість. На початку актуальними будуть маршрути, пов’язані 

з війною і знаковими післявоєнними локаціями. Це те, що буде стосуватися 

пізнавального туризму – "відвідати та побачити на власні очі". Далі нам потрібно 

буде показувати й іншу Україну – гостинну, з неймовірною природою, 

старовинною культурою та неймовірно смачною їжею. Оскільки за оцінками 

політологів, геополітиків, військових експертів навіть після перемоги України 

може на деякий час зберегтись реальна зовнішня загроза, то необхідно буде 

враховувати на туристичних об’єктах моменти з укриттями, у музеях мають 

з’явитись повноцінні плани евакуації цінностей [5]. 

Висновки. Отже, більшість туроператорів та готелів показали себе 

справжніми патріотами, навіть на шкоду бізнесу і своїм прибуткам (приміром 

Airbnb). Однак знайшлись і такі, для яких нажива була ближчою і важливішою – з 

метою впливу на них законодавець вже готує відповідні нормативно-правові акти. 

Війна боляче вдаряє по туризму в Україні, руйнуючи інфраструктуру, готельні 

мережі, туристичні атракції. З іншої сторони, після завершення війни саме ці події 

привернуть увагу туристів всього світу до нашої батьківщини з метою пізнання, 

почуття співучасті у чомусь великому і важливому. Тому туристичне середовище і 

сам ДАРТ вже зараз має думати над стратегією подальшого розвитку індустрії, 

залучення міжнародних інвестицій та співпрацею як з приватними капіталами, так 

і громадськими, культурними, благодійними організаціями. При цьому, на нашу 

думку, слід враховувати післявоєнні туристичні тренди, до яких відносимо 

рекреаційний туризм та релакс-тури, які допомагатимуть відновити 

психіку;  поїздки у рідні знайомі краї, ріст інтересу до традицій; відвідини міст-

героїв та місць вирішальних битв. 
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Туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку національної культури і 

економіки. Сфера туристичних інтересів в Україні включає як активні види 

відпочинку та спортивного туризму, типу скелелазіння і гірськолижного спорту, 

так і подорожі-експедиції, де об'єктом пізнання є багата археологічна та релігійна 

історія країни, її культура і природа. Зокрема, в Україні знаходяться такі об'єкти 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як Києво-печерська лавра і Софійський собор, а 

також історичний центр Львова [1]. 

Але складна політична та економічна ситуація в Україні стримує розвиток 

туристичної індустрії. Невизначеність ситуації відлякує потенційних іноземних 

туристів, тому з метою покращення ситуації, в першу чергу, необхідно проводити 

грамотну інформаційну політику, спрямовану на створення позитивного іміджу 

країни. 

Сучасний етап розвитку туристичної сфери позначається прагненням 

політичних сил відповідати образу провідників євроінтеграції, що позначається і 

на діяльності органів державної влади. Проте нерідко показове позитивне 

ставлення до євроінтеграційних тенденцій супроводжується відсутністю реальних 

реформ, зокрема спостерігається збереження перешкод і ускладнень ведення 

бізнесу, практична відсутність позитивних змін у залученні інвестицій і 

бюджетному фінансуванні соціальних програм, пов’язаних із розвитком туризму. 

З метою прискорення темпів розвитку та зростання ефективності 

підприємств туристичної сфери, надання цій сфері пріоритетності, необхідно 
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вирішити проблеми, які потребують невідкладної державної підтримки та 

регулювання.  

Основними факторами, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні 

є:  

- нестабільність політичної ситуації в країні та наявність військового конфлікту;  

- недоліки регіонального регулювання галузі туризму;  

- недостатність рекламної інформації щодо України за кордоном; 

 - велике податкове навантаження, що є перешкодою для потенційних інвесторів у 

сферу туризму;  

- недостатній рівень кваліфікації персоналу туристичної сфери; 

 - невелика кількість готелів, які відповідають світовим стандартам. Однією з 

головних перешкод ефективного розвитку туристичної галузі в Україні протягом 

останніх років залишається слабка туристична інфраструктура [3]. Створення 

нових залізничних та авіарейсів стане стимулом для розвитку важливих 

туристичних локацій. Також важливою проблемою є технологічна відсталість 

галузі. В Україні практично не застосовуються туристичні технології, які в 

розвинених країнах стали повсякденними: електронні інформаційні довідники 

щодо готелів, транспортних маршрутів з переліком і зазначенням вартості послуг, 

які ними надаються. Однак останнім часом в сфері інформаційних технологій 

України спостерігається значне пожвавлення, тому слід активно використовувати 

цю можливість для наближення до виходу на світовий урівень обслуговування 

клієнтів. 

Для формування стратегії розвитку туристичних регіонів необхідно 

сконцентруватися на розробці таких пунктів: збереження туристичних ресурсів; 

вдосконалення нормативно-правової бази; створення економічних умов для 

стимулювання розвитку туризму; надання пільг для організації туристичної 

роботи; залучення інвестицій в розвиток туристичної індустрії; сприяння розвитку 

конкуренції; забезпечення безпеки туристів; участь у міжнародних програмах 

розвитку туризму 

Також, з метою отримання інформації про найпопулярніші серед туристів 

країни, області, регіони, необхідно проводити постійний моніторинг туристичних 

потоків. 

Для стимулювання підприємств туристичної галузі необхідно здійснити 

економіко-фінансову підтримку їх розвитку, покращити їх кадрове забезпечення, 

створити ефективні партнерські зв’язки між державою та бізнесом, задля 

впровадження інновацій в туристичні продукти та розвиток інфраструктури. 

Тільки ефективна державна політика в туристичній галузі дозволить сформувати 

привабливий інвестиційний клімат для розвитку туристичної сфери в Україні.[6] 

В результаті проведеного аналізу проблем туристичної сфери України, 

можна зробити висновок, що сьогодні для розвитку цієї галузі необхідно 

покращити державне регулювання цієї сфери, раціонально використовувати 
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туристично-рекреаційний потенціал регіонів, активізувати та удосконалити 

маркетингове та рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, 

державному та міжнародному рівнях. 
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Туристична галузь є важливим соціальним і політичним явищем, що 

здійснює вплив на економіку багатьох розвинених країн. Сучасний туризм, без 

сумніву, інтегрує практично всі галузі.  

Щорічно у світі здійснюється майже мільярд туристичних подорожей. 

Туризм, безумовно, одна із високодохідних галузей. Туризм формує до 10% 

сукупного ВВП країн ЄС. У розвинених країнах світу туризм сприяє соціально-

економічному розвитку країн 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf
https://tourlib.net/statti_ukr/bakurova.htm
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За останні кілька років туризм в Україні, дійсно, потерпав від чималих подій. 

Ми мали багато карантинних періодів і локдаунів через COVID-19, проте 

туристична галузь намагалась встояти в умовах таких складнощів як тільки могла. 

Звичайно, найбільш актуальною проблемою в наші часи є саме складність ведення 

туристичного бізнесу через сьогоденні події. 

Складна політична та економічна ситуація в Україні (війна РФ проти нашої 

квітучої держави) стримує розвиток туристичної індустрії на даний момент. 

Ситуація невизначеності відлякує потенційних іноземних туристів, але ми також 

маємо «іншу сторону медалі», а саме те, що з кожним днем все більша кількість 

людей дізнається про нашу чудову та квітучу країну, яка ще покаже усю свою 

красоту всьому світу. А отже, для покращення ситуації потрібно, в першу чергу, 

думати про нашу неминучу перемогу у кривавій війні з РФ та про відбудування 

власної держави, ведення грамотної інформаційної політики, спрямованої на 

створення позитивного іміджу країни.  

Одним з ключовим завдань також є оптимізація зв’язків туризму і культури. 

Саме національна культурна спадщина в більшості країн є потужним генератором 

залучення туристичних потоків. 

Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток ринку 

туризму, є: демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан населення, рівень 

освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших чинників. 

Задля розвитку туризму основними напрямами державної політики повинні 

стати: збереження туристичних ресурсів; вдосконалення нормативної бази; 

створення економічних умов для стимулювання розвитку туризму; надання пільг 

для організації туристичної роботи; залучення інвестицій в розвиток туристичної 

індустрії; сприяння розвитку конкуренції; забезпечення безпеки туристів; 

підтримка науковців; участь у міжнародних програмах розвитку туризму. 

Стовідсотково в майбутньому населення України буде характеризуватися як 

таке, що має підвищену якість життя. Відпочинок, подорожі, мистецтво, культура 

стануть основними елементами, які заповнять вільний час людини. 

 

Список використаних джерел 

1. Бак Г. Впровадження інновацій у сфері туризму / Г. Бак // Наукові 

записки.  – No2. – C. 48–56.  

2. Кальченко О. М. Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі 

України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://archive. 

nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/_41/18.htm. 

3. Н.А. Опанасюк Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий 

досвід та перспективи 2020 

4. Сучасні виклики та мегатренди розвитку туристично-рекреаційної сфери 

-  Графська О. І. 
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ПОВСТАТИ З РУЇН. НОВА СТОРІНКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 

 

Війна росії проти України внесла глибокі зміни у життя людей, економіку 

країни, в тому числі й туристичну галузь. Потрясіння, викликані збройними 

конфліктами, зупинили нормальне функціонування туристичної сфери, а подекуди 

звели на нівець усі досягнення. Адже ворог не лише знищує інфраструктуру країни, 

а й культурні та історичні пам’ятки, усе, що ідентифікує нас як українців. Але 

навіть під час бойових дій туристична галузь не припинила свою діяльність. 

Українські готелі з початком війни у багатьох містах виступають хабами для 

розміщення біженців, готують гарячі обіди для українських захисників та 

волонтерів, надають свої приміщення під склади гуманітарної допомоги. Однак у 

світі є багато прикладів, коли після масштабних конфліктів країни швидко 

відновлювалися та знову вітали гостей, а частка іноземних туристів тільки 

зростала.  

Сьогодні будується нова історія нашої держави та її майбутнє, нове бачення 

України світом. Героїчне протистояння наших воїнів змушує захоплюватись та 

цікавитись українською культурою людей з різних куточків планети. Україна це 

бренд, і наше завдання сьогодні закріпити це поняття у свідомості світового 

суспільства. Асоціація готелів та курортів України (UHRA) запровадила акцію, 

покликану підтримати українську готельну спільноту, яка бере участь у 

забезпеченні тилу під час військових дій та несе великі фінансові втрати з початком 

війни. Небайдужі люди з усього світу, які хочуть підтримати Україну, її економіку 

та сферу розміщення людей, можуть зробити «благодійні бронювання» номерів в 

українських готелях на будь який день протягом 2022 року. Представники сфери 

гостинності зазначають, що радо чекатимуть гостей одразу після перемоги України 

у війні. Громадяни країн-партнерів, що підтримували нас весь цей складний час, 

безумовно, бажатимуть відвідати Україну. Схочуть познайомитись з унікальним 

народом, що його населяє, та його культурою. Таким чином, ми матимемо змогу 

перетворити Україну в популярний туристичний центр. Що потребує в свою чергу 

організацію місць відпочинку та дозвілля. 

Водночас 27 квітні 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю 

голосів було призупинено членство росії у Всесвітній туристичній організації 

ООН. Це рішення призупинить розвиток туристичної галузі росії, і відкине її назад 
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на десятиліття, бо світова спільнота, яка задає туристичні тренди більше не буде 

ділитися з агресором своїми надбаннями та досягненнями.  

Зміну характеру внутрішнього туризму в Україні після війни з рф, і на 

післявоєнне відновлення знадобиться деякий час. Після нашої перемоги ми 

почнемо все відновлювати, зрозуміло, що внутрішній туризм економічно досить 

сильно "впаде". Зміниться підхід до містобудування, необхідно буде враховувати 

на туристичних об’єктах моменти з укриттями, у музеях мають з’явитись 

повноцінні плани евакуації цінностей. Вже зараз очевидно, що програма 

відновлення втраченої інфраструктури може стати наймасштабнішою в сучасній 

історії, потребуватиме залучення величезних ресурсів та часу. Водночас вже під 

час війни потрібно вирішувати невідкладні інфраструктурні проблеми та готувати 

основу для масштабної відбудови по її завершенню. 

На захист України став весь світ. Ми бачимо велику готовність міжнародної 

спільноти підтримати нашу державу загалом, та українську туристичну галузь 

зокрема. Дії російської федерації засуджують не лише західні політики та 

найбільші світові компанії, а й відомі зірки, актори, спортсмени, бізнесмени. 

Вони  жертвують гроші для української армії, забезпечують захист сімей біженців 

та організовують доправлення гуманітарної допомоги. Їхня діяльність відіграє 

важливу роль у нашому шляху до перемоги.  

Зараз війна змушує людей подорожувати по країні. Але, як не дивно, ця 

ситуація нас ще більше об'єднує. Коли говоримо про захід України, то сьогодні 

спільно з туристичним середовищем є розроблені екскурсійні тури, які є 

безкоштовними для тих, хто залишив свої будинки через війну. У ці екскурсії 

закладена історична складова для того, щоб краще пояснити людям ті періоди, які 

пережила Галичина, колись завойована комуністами. Наприклад, екскурсоводи 

розповідають про такі самі звірства в 1939-41 роках, які зараз ми спостерігали в 

Бучі, Ірпені, Маріуполі, Харкові та інших окупованих містах і селах.  

Популяризація української історії має стати трендом сьогодення. Незалежна 

Україна ніколи не брала участь у збройних конфліктах на інших територіях у якості 

агресора, а лише захищала себе. Сьогодні вона захищає усю Європу, українці 

віддають життя не тільки заради захисту території, а фізично захищають те, що 

духовно сповідує увесь розвинений світ. 

Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь демократії, 

пройшовши нелегкий шлях, як це свого часу зробили усі європейські країни. Проте 

ми відбудуємо та відновимо батьківщину, і після війни туристична галузь може 

стати однією з провідних у країні. Питання сьогодні у тому, що саме ми хочемо 

донести людям, які приїдуть до нас після завершення військових дій, багато хто 

захоче відвідати ті місця, які вже стали символами цієї війни. І це має стати 

головним завданням для українців, бо ми володіємо інформаційною зброєю, і 

кожен може додати свою частину до перемоги! 
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Список використаних джерел 
1. Державне агентство розвитку туризму : https://www.tourism.gov.ua/ 

2. Національна туристична організація України :    https://www.ntoukraine.org/ 

3. У Visit Ukraine назвали можливі сценарії розвитку туризму в Україні після 

агресії рф: https://www.unian.ua/tourism/news/u-visit-ukraine-nazvali-mozhlivi-

scenariji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini-pislya-agresiji-rf-novini-11714158.html 

4. Українські готелі в гарячих точках просять світ про підтримку: 

https://visitukraine.today/uk/blog/214/visit-ukraine-in-the-future-ukrainski-goteli-v-

garyacix-tockax-prosyat-svit-pro-pidtrimku 
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НАПРЯМКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей господарювання, 

яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, 

сприяючи вирішенню цілого комплексу соціально-економічних проблем. Розвиток 

туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У багатьох країнах 

світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий 

рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного 

балансу країни. Таким чином, туризм у сучасній світовій системі господарювання 

займає провідні позиції та виступає невід'ємною складовою розвитку світового 

ринку. 

З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризове, 

пов'язане з різким падінням досягнутих раніше обсягів надання туристських 

послуг, скороченням матеріальної бази у сфері туризму й значною невідповідністю 

потребам населення в туристичних послугах. 

З іншого боку, відзначаються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, 

що відповідають найвищим світовим стандартам, значне збільшення виїздів 

українців у закордонні поїздки, зростання числа туристичних організацій по всій 

території України. 

Проте, враховуючи мінливість зовнішнього середовища, можна 

стверджувати, що актуальним залишається питання дослідження сучасного стану 

туристичної галузі в Україні та перспектив її розвитку в майбутньому. 

https://www.tourism.gov.ua/
https://www.ntoukraine.org/
https://www.unian.ua/tourism/news/u-visit-ukraine-nazvali-mozhlivi-scenariji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini-pislya-agresiji-rf-novini-11714158.html
https://www.unian.ua/tourism/news/u-visit-ukraine-nazvali-mozhlivi-scenariji-rozvitku-turizmu-v-ukrajini-pislya-agresiji-rf-novini-11714158.html
https://visitukraine.today/uk/blog/214/visit-ukraine-in-the-future-ukrainski-goteli-v-garyacix-tockax-prosyat-svit-pro-pidtrimku
https://visitukraine.today/uk/blog/214/visit-ukraine-in-the-future-ukrainski-goteli-v-garyacix-tockax-prosyat-svit-pro-pidtrimku
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Україна посідає одне з провідних місць в Європі щодо забезпеченості 

курортними та рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні 

кліматичні зони морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та 

лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. Згідно з даними, 

курортні та рекреаційні території в Україні становлять близько 9,1 млн.га (15%) 

території. Оцінка потенціалу курортних та природних лікувальних ресурсів дає 

підстави розраховувати, що Україна має перспективу розвитку туристичної галузі. 

В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної сфери. Зручне 

географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне 

поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, 

розгалуження санаторно-курортної бази - всі ці фактори зумовлюють конкурентні 

переваги України в пропозиції туристичного продукту. Туристичний потенціал 

України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1,5-2,5 % частка 

туристичної галузі в структурі ВВП країни. Основними перепонами, що 

перешкоджають розвитку туристичного сектору в Україні, сьогодні виступають 

переважно чинники військово-політичного, управлінського, економічного, 

екологічного та культурного характеру. На превеликий жаль, упродовж останніх 

років загальна частка туристичної галузі в структурі ВВП країни залишається 

досить низькою, що свідчить про недостатній рівень використання туристичного 

потенціалу в Україні 

Загалом, за даними досліджень, однією з головних перешкод ефективного 

розвитку туристичної галузі в Україні протягом останніх років залишається слабка 

туристична інфраструктура. Це підтверджують і статистичні дані. Так, кількість 

туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України є незначною 

порівняно з масштабами в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму. 

Пояснюється це недостатньою кількістю готельного фонду, навіть попри 

щорічне його зростання. У свою чергу, нестача готельних номерів зумовлює дуже 

високі за міжнародними стандартами ціни на готельні послуги, які не завжди 

задовольняють потреби міжнародного туристичного потоку. 

У сучасних умовах господарювання на розвиток туризму в Україні негативно 

впливає також напружена політична ситуація. Війна в країні вже сьогодні вплинула 

на зниження розмірів в'їзних і внутрішніх туристичних потоків та на збільшення 

обсягів виїзного туризму. Адже частина українських туристів, яка надавала 

перевагу відпочинку біля моря, змушена їхати за кордон або відмовитися від такого 

виду відпочинку. 

На основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що незважаючи 

на значний потенціал, туристична галузь України має цілий ряд проблем, нагальне 

вирішення яких покращить перспективи її розвитку вже найближчим часом. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні, насамперед 

необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це сфера економіки та 

життєдіяльності суспільства, яка загалом тією чи іншою мірою інтегрує практично 
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усі галузі. Саме це і повинно стати головним у формуванні нового державного 

підходу до туризму як галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно 

вплинути на економічний і соціальний стан країни, стимулювати важливі галузі 

економіки, сприяти зміцненню позитивного іміджу України на світовій арені. 
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НАЛАГОДЖЕННЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ І НОВІ 

МОЖЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ ГЕМБЛІНГУ 

 

Індустрія розваг завжди мала постійний попит серед туристів. 

Яскравим  прикладом є всесвітньо відомий центр ігорного бізнесу та відпочинку 

Лас-Вегас. Громадяни країн-партнерів, що підтримували нас весь цей складний 

час, безумовно, бажатимуть відвідати Україну. Хочуть познайомитись з 

унікальним народом, що його населяє, та його культурою. 

Таким чином, матимемо змогу перетворити Україну в популярний 

туристичний центр. Що потребує в свою чергу організацію місць відпочинку та 

дозвілля. Український гемблінг може стати тією самою "родзинкою", яка зробить 

туризм в Україні більш "західним", звичним та зрозумілим.  

Фахівці державного агентства розвитку туризму України вважають, що є всі 

шанси перетворити Україну на головний туристичний центр Європи. Однак, перед 

цим належить вирішити низку важливих завдань. Насамперед, треба організувати 

комфортабельні та сучасні місця дозвілля та відпочинку. Перетворити українські 

міста на популярні туристичні об'єкти та зробити їх цікавими для західних гостей 

здатні сучасні азартні клуби. 

До 2020 року функціонування азартних закладів на території України було 

офіційно заборонено.  Легалізація українського грального бізнесу відкрила 
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гемблерам доступ до якісних та безпечних онлайн-розваг та наземних казино. 

Детінізація гемблінгу забезпечила українським та іноземним гравцям доступ до 

сертифікованих гральних автоматів від легальних операторів. В країні дозвіл на 

відкриття залів гральних автоматів отримують лише готелі 3-5 зірок, а казино – 

виключно готельні комплекси категорії "5 зірок". У більшості випадків подібні 

комплекси поєднують казино, нічні клуби, готелі, фешенебельні ресторани, торгові 

центри та SPA. Такі курорти здатні значно збільшити туристичний потік у країну 

та зміцнити економіку. Станом лише на листопад 2021 року від продажу ліцензій 

на гральний бізнес держава отримала 1,34 млрд грн. На жаль, це лише 18% від 

запланованих доходів, які передбачалися у розмірі 7,4 млрд грн. Українським 

бізнесменам слід уже сьогодні розпочинати активний розвиток розважальної 

індустрії. Це стане внеском у стабільне економічне майбутнє країни. Гральний 

бізнес – один із перспективних напрямів сфери розваг. Після закінчення війни 

гемблінг має всі шанси стати одним з головних драйверів туризму та фінансових 

вливань в економіку країни. 

Авжеж зараз у стані військового становища ігровий промисловості 

доводиться зіштовхуватися з низкою труднощів. Багато бізнесменів намагаються 

зберегти робочі місця, сплатити податки та зберегти хоч мінімальний прибуток. 

Водночас українські казино надають активну підтримку державі в економічному 

плані та на волонтерському фронті. Гемблінг допомагає звичайним людям 

переключити свою увагу зі складних стресових ситуацій та відключитись від 

інформаційного шуму. Азартні ігри – це своєрідний спосіб зняття стресу та 

емоційна розрядка. 

Отже, експерти впевнені у тому, що гральний бізнес вистоїть, хоч виклики 

дуже складні. Зараз кожен легальний бізнес, що працює в Україні намагається 

вижити та мінімізувати свої втрати, зокрема, в умовах відтоку професійних 

працівників за кордон. Але онлайн-гемблінг має важливу перевагу перед 

наземними видами бізнесу завдяки своїй специфіці та високій мобільності. Тому 

йому набагато простіше адаптуватися до нових реалій та допомагати країні 

вистояти у такий непростий час, що заслуговує на безумовну повагу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-

економічного розвитку країн, регіонів, міст. Адже туристичне господарство 

генерує 11 % валового продукту в світі, одночасно, в нашій країні існують всі 

передумови для розвитку туризму: історичні, географічні, природні, економічні, 

соціально-демографічні.  Відповідно, причинами нестабільності є ряд проблем, які 

сповільнюють розвиток туризму в Україні та гальмують розвиток туристичної 

індустрії. Розглянемо саме їх. 

1) Насамперед, у засобах масової інформації активно проводиться реклама 

міжнародного туризму і майже відсутня реклама внутрішнього, за виключенням 

загальновідомих зон туризму та рекреації (Львів, Карпати, Чорнобиль) 

2) Відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного 

мистецтва, бо як відомо, значна кількість населених пунктів України – Хотин, 

Межиріччі, Ізяслав та інші, мають пам’ятки архітектури ХVІІ- ХVIII століття, для 

відновлення яких необхідні значні капіталовкладення. Також слід виділити 

відсутність сучасних систем охорони, що призводить до втрати окремих цінних 

експонатів з музеїв, галерей. 

3)  Недостатнє забезпечення професійними кадрами в галузі туризму. 

В цьому контексті найбільш гострими є декілька аспектів: брак кадрів зі знанням 

іноземних мов, аніматорів, кількість спеціальностей туристичного спрямування 

обмежена, відсутні спеціальності пов’язані з розвитком зеленого туризму, 

культурного туризму, організаційного та фінансового менеджменту. 

4) Проблема фінансово-матеріального забезпечення санаторно-курортних 

установ (застаріле обладнання у ряді санаторно-курортних, оздоровчих 

підприємств).  

5)  Також має місце транспортна проблема, яка проявляється у відсутності 

бюджетного сегменту авіаперевезень (тобто, Lowcost перевізників), що не можна 

сказати про Європу, де послугами Lowcost перевізників користується велика частка 

туристів. Критичний стан автомобільних доріг, а також невідповідність 

міжнародним стандартам залізничного транспорту, також знижує привабливість 

авто мандрівок та пересування залізничним транспортом країною. 

6) Складна політична ситуація, воєнні дії на території України, а також 

високий рівень злочинності, особливо в туристичних регіонах країни також мають 

негативний вплив на туристичну привабливість України. Страх за своє життя та 
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здоров’я відштовхує іноземців від відвідування держав з нерегульованими 

озброєними конфліктами.  

7) Розглядаючи незадовільний стан екології, як стримуючого фактору в 

розвитку туризму в нашій країні, все ж можна вважати цю проблему 

двосторонньою. З одного боку туристів відштовхує несприятлива екологічна 

ситуація в нашій країні. Спричинено це аварією на Чорнобильській АЕС у 1986 

році. Але з другого боку є категорія туристів які бажають відвідати «Зону 

відчуження». Розроблені спеціальні програми для відвідування даної території. 

Туристичні фірми пропонують авіа тури, індивідуальні програми відвідування 

Зони.  

8) Неефективність та безсистемність державної політики щодо просування 

санаторно-курортних послуг на внутрішньому та міжнародному 

ринках.  Недостатнім є використання з боку профільних державних інституцій 

таких форм рекламно-іміджевого характеру, як внутрішньо-регіональні, 

загальноукраїнські, міжнародні форуми, ярмарки, налагодження систематичної 

реклами регіональних переваг туристично-рекреаційного комплексу тощо. Як 

результат, низька популярність східного регіону серед іноземних туристів, 

потенційних споживачів туристично-рекреаційних  послуг обумовлена відсутністю 

інформації щодо рекреаційних можливостей регіону та його культурного 

потенціалу. Імідж старопромислового регіону, як екологічно нестабільного та 

переобтяженого антропогенними впливами через високу концентрацію 

промислових підприємств перешкоджає популяризації його курортних 

можливостей. 

9) Високий рівень зношеності інфраструктури ЖКГ, що загострює проблему 

водопостачання питної води, утилізації побутових відходів тощо. Стан житлово-

комунального господарства (застарілість інженерної, комунальної інфраструктури, 

нерозвиненість каналізаційних мереж) негативно впливає на санітарно-

епідеміологічні умови туристично-рекреаційних територій та стримує економічний 

розвиток. 

10) Проблема «сезонності» роботи санаторно-курортної галузі України. 

Більшість санаторно-курортних закладів експлуатується тільки у літній період. Це 

обумовлено застарілістю стаціонарних об’єктів туристичного сервісу, їх 

нездатністю до надання якісних санаторно-лікувальних послуг впродовж року. 

«Сезонність» роботи рекреаційно-туристичних комплексів та функціонування її 

інфраструктури обумовлює і сезонність зайнятості населення у цій сфері, що, у 

свою чергу, загострює соціальні проблеми та проблеми працевлаштування 

працівників туристично-рекреаційної сфери. 

Не менш важливим та болючим питанням залишається якість надання 

туристичних послуг. За цим показником Україна дуже відстає від інших держав із 

подібним рекреаційно-туристичним потенціалом. Внаслідок цього багато наших 

співвітчизників надають перевагу іноземним курортам, отримуючи фактично за ту 
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саму ціну набагато вищий рівень обслуговування та комфорту, стаючи при цьому 

інвесторами в економіку іноземних держав. Сьогодні українські громадяни є 

своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань 

усієї туристичної галузі. Адже туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді 

податків міг би щороку приносити в державну скарбницю України близько 4 млрд. 

дол. Проаналізуємо статистику туризму 2021 року.  

Кількість іноземних мандрівників, які в'їхали до України у 2021 році, зросла 

на 26,3%, у порівнянні з 2020 роком, та становила майже 4,3 млн осіб. До топ-10 

країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України, потрапили Молдова (1,054 млн 

осіб), Росія (519 тис.), Польща (311 тис.), Білорусь (273 тис.), Румунія (264 тис.), 

Туреччина (247 тис.), Угорщина (227 тис.), Німеччина (154 тис.), Ізраїль (133 тис.), 

США (103 тис.). 

 
Рисунок 1.1 «статистика за 2021 рік» 

Основною метою подорожі іноземців до нашої держави у 2021 році були 

відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазначили 29,5% опитаних респондентів. Ще 

25,9% відповіли, що прибули до України в ділову поїздку. Відвідували рідних та 

друзів 22,4% опитаних. На лікування та оздоровлення приїхало 11,7% іноземців, а 

от на шопінг усього 4%. 

За інформацією відомства, серед мандрівників найбільші середньодобові 

витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які щодня витрачали $2 

220. Громадяни Саудівської Аравії та Оману витрачали дещо менше – $1 500 на 

добу. Канадці – $1 250 щодня, а мандрівники зі США – $1 125. 

За такими показниками, як туристичний збір, за перші 9 місяців 2021 року ми 

бачили зростання на 20%,  у порівнянні з 2019 роком. Це стало можливим внаслідок 

того, що для нас відкрилися нові туристичні ринки – ОАЕ та Саудівської Аравії.  

Для вирішення вище зазначених проблем на мою думку, необхідно: 
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- звільнити від обкладення ввізним митом будівельних матеріалів та товарів 

для облаштування готелів, інших закладів колективного розміщування, санаторно-

курортних та розважальних закладів, а також від сплати ПДВ інвесторів, які 

втілюють інвестиційні проекти у сфері туризму та рекреації гірських районів 

західних регіонів України, і забезпечують додаткове створення щонайменше 20-50 

нових робочих місць для місцевого населення; 

-  подавати заявки на проведення великих заходів спортивного (світового та 

європейського рівня) та гуманітарного характеру (музичні, пісенні фестивалі та 

конкурси, тематичні фестивалі, виставки та ін.) з метою забезпечення 

завантажуваності готелів, розвитку внутрішнього туризму, зокрема активізації 

соціального, ділового, молодіжного видів туризму. 

- розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи 

підготовки, перепідготовки  спеціалістів та підвищення кваліфікації кадрів у 

туристичній сфері, включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до 

навчального процесу, розвиток «дефіцитних» спеціальностей на туристичному 

ринку (аніматорів, середнього та нижчого обслуговуючого персоналу для готелів 

та ресторанів тощо) 

- проводити активну рекламну діяльність на національному телебаченні та 

телебаченні іноземних країн, спрямовану на промоцію зимового, літнього та 

культурного відпочинку, відпочинку для різних вікових груп. 

- залучення інвестицій у модернізацію санаторно-курортного комплексу. 

Дієвим механізмом стимулювання розвитку санаторно-курортного господарства є 

залучення інвестицій через схеми державно-приватного партнерства (із залученням 

вітчизняних та іноземних інвесторів). Важливим напрямком щодо залучення 

інвестицій у розвиток курортного туризму є розробка органами місцевого 

самоврядування спільно з громадськістю баз інвестиційних пропозицій (та 

інвестиційних карт територій, у т.ч. з представленням потенціалу рекреаційно-

туристичних інвестиційних об’єктів).  

- на шляху подолання проблеми сезонності у роботі санаторно-курортних 

закладів необхідним є розвиток супутніх лікувальних напрямків туризму. Розробка 

туристичних турів, які б поєднували у собі як оздоровчий (пасивний), так і 

пізнавальний (активний) туризм. Так наприклад,курортна зона Азовського 

узбережжя має значний рекреаційний потенціал для розвитку SPA-туризму. 

Різноплановість узбережжя також надає можливості для розвитку морських 

туристичних екскурсій, велотуризму тощо.  

- вдосконалити державний кадастр туристичних та рекреаційних ресурсів, 

створити довідково-інформаційні бази існуючих закладів санаторно-курортного 

типу, кемпінгів, баз відпочинку та ін.; 

- створити маркетингову стратегію просування національного туристичного 

продукту на зовнішні туристичні ринки, у т.ч. шляхом продуманої популяризації 

рекреаційного потенціалу регіону,  
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На основі цього можна зробити висновок, що туристична галузь відіграє 

важливе економічне і соціальне значення для нашої держави. Розвиток туризму 

сприятиме створенню нових робочих місць та отриманню додаткових надходжень 

до бюджету, що сприятиме як зростанню добробуту населення так і життя в країні 

в цілому. 
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ТУРИЗМ 2019-2022 РОКІВ. ПЕРСТПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ 

В МАЙБУТНЬОМУ 

 

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. 

2019-2022 роки для туристичної галузі виявилися складними. Обмежувальні 

дії, які були впроваджені майже в усьому світі, а особливо закриття міждержавних 

кордонів, завдали вагомих збитків туристичній галузі. За цей період пандемії деякі 

авіакомпанії опинилися на грані банкрутства, мільйони людей втратили робочі 

місця або змушені були припинити працювати. Готелі, ресторани, туристичні 

компанії, магазини потребували негайної державної підтримки з огляду на 
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фінансові наслідки кризи. Бюджети країн – членів ЄС понесли мільярдні збитки. 

Найважливішими пріоритетами в кожній країні є здоров’я, безпека та захист 

гостей, співробітників і ділових партнерів, незалежно від масштабу нанесеної 

коронавірусом шкоди. Обґрунтовано необхідність впровадження спеціальних 

сертифікатів, які будуть гарантувати, що заклади, які їх отримали, повністю 

відповідають найвищим стандартам безпеки, гігієни, чистоти, а у випадку 

виявлення коронавірусу в гостя нададуть усю необхідну медичну допомогу.  

Після стабілізації ситуації, яка викликана пандемією, люди продовжать 

подорожувати. У пріоритеті будуть місця з більш безпечною епідеміологічною 

ситуацією. Крім того, більшість туристів намагатимуться зробити свій відпочинок 

якомога дешевшим, обираючи більш бюджетні напрямки відпочинку, засоби 

розміщення та транспорт пересування. 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. 

Причинами нестабільності є ряд проблем, які сповільнюють розвиток 

туризму в Україні та гальмують розвиток туристичної індустрії. Насамперед, у 

засобах масової інформації населення активно проводиться реклама міжнародного 

туризму і майже відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням 

загальновідомих зон туризму та рекреації.  

По-друге, відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та 

архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій гальмується через 

неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни. Як відомо, значна кількість 

населених пунктів України – Хотин, Межиріччі, Ізяслав та інші, мають пам’ятки 

архітектури ХVІІ- ХVIII століття, для відновлення яких необхідні значні 

капіталовкладення.  

По-третє, в Україні не розвинений сектор туристичної індустрії. У жодному 

місті України не роздаються безкоштовні буклети-путівники історико-культурних 

пам’яток міста. Крім того, не у всіх містах наявні такі путівники, що обумовлено 

вузьким тлумаченням туризму та малою обізнаністю про різноманіття туристичних 

послуг. 

По-четверте, різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися 

переважно міста-мільйонери, міста загальновизнаних зон рекреації та туризму 

(Одеса, Карпати), деякі історичні та культурні центри. В той час коли, в більшості 

міст України можна розвивати промисловий, оздоровчий та інші види туризму. Але 

для цього ж знову потрібні інвестиції для створення бізнес-центрів, рекреаційних 

зон відпочинку, які поєднували в собі пасивні та активні види відпочинку. 
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Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як 

транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво 

товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків 

структурної перебудови економіки. Аналізуючи перспективи розвитку туристичної 

індустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, 

що сучасний туризм - це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, 

яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з 

перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен 

стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, 

пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний 

стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти 

зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені.  

Оскільки Україна має всі необхідні ресурси, то ринок туристичних послуг 

здатний демонструвати більш високі темпи розвитку. Однак, для підвищення 

ефективності функціонування Туристичний галузі необхідно створити і 

впровадити в діяльність національних підприємств України єдину систему 

маркетингу в сфері туризму. При цьому, особлива увага повинна бути приділена 

реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу країни і її регіонів, 

надання їм інформаційної і фінансової підтримки розвитку галузі. Необхідно 

розробити схеми розвитку туризму, в які будуть входити створення цільових 

фондів, надання субсидій, виконання програм щодо розвитку туризму. Вирішення 

розглянутих проблем вплине, як на покращення економічного, так і соціального 

розвитку країни. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Туризм є однією з найбільш динамічних і прибуткових галузей світової 

економіки, у 2019 році кількість міжнародних туристів досягла приблизно 1,5 

мільярда, що на 4%, або на 54 мільйони більше, порівняно з 2018 роком, десятий 

рік поспіль у 2019 році. до світового туризму дає підстави віднести туризм до 

надійного та стійкого економічного сектору навіть в умовах нестабільності, 

невизначеності та соціальних хвилювань. Окрім тісної взаємодії суспільства та 

природи, існує цілком обґрунтована потреба у системному використанні 

природних ресурсів шляхом використання відповідних механізмів сталого 

природокористування, одним із яких є екологічно чистий туризм,призначений для 

реалізації концептуальних основ сталого розвитку. 

Сталий розвиток туризму має бути спрямований на усунення трьох 

основних проблем, необхідних для формування людських спільнот, зокрема: 

1) Підвищити якість життя людей, ареал проживання та подорожі; 

2) Підняти туристичні послуги до рівня світових вимог і стандартів;  

3) Підтримка та ренатуралізація природнє середовище.  

Тому розвиток туризму в контексті сталого розвитку передбачає 

запровадження охорони навколишнього середовища. Технології безпеки туризму, 

які допомагають покращити або захистити зростаюче природне середовище. 

Туристичні пам'ятки на українських територіях можна віднести до 

запланованих територій із значним потенціалом. Розвиток туризму є проте слід 

зазначити, що туристична діяльність в Україні далека від сталої. 

Потрібно розвивати та підтримувати екологічну рівновагу. Зокрема, 

вважається, що є проблеми з розвитком туризму, з точки зору сталого розвитку, 

Україна має включати: 

- Неналежна законодавча та нормативна база у сфері екотуризму (держава надає 

великого значення інституційній підтримці розвитку туризму та відпочинку); 

- нерозумне використання історико-культурної спадщини України та довкілля 

(часто місцеве нехтування принципами сталого туризму, порушення екологізації 

туристично-рекреаційної діяльності); 

- недостатня різноманітність неякісних туристичних продуктів (туристичних 

послуг) на туристичному ринку; 

- низька якість обслуговування та неякісне розміщення; 
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- Відсутність співпраці між місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування; 

- Забезпечення розвитку туризму та відпочинку в регіоні; 

- Не існує єдиного підходу до раціонального використання курортних ресурсів; 

- Недостатня поінформованість потенційних туристів про можливості 

розважально-туристичного потенціалу; 

- Відсутність професіоналів у сфері туризму та розваг; 

- Дисбаланс соціально-економічної ефективності використання рекреаційних 

ресурсів та необхідності їх збереження; 

- неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в сільській 

місцевості; 

- Відсутність сучасних статистичних методів спостереження в туризмі та 

гостинності: 

- Відсутність цільових маркетингових кампаній та їх державної підтримки, що 

погіршує імідж туризму.  

В Україні немає комплексної інформаційно-маркетингової системи 

підтримки національного розвитку. Ринок відпочинкового туризму присутній але 

туристичний інформаційний центр працює не ідеально. Вважається, що вирішення 

протиріччя між природним середовищем і розвитком є першочерговим завданням. 

Туризм є ефективним між потребами туристів в екологічно чистому 

середовищі та комфортним відпочинком. 

Використовувати природно-ресурсний потенціал країни це означає 

розвиток збалансованої туристичної діяльності, це відповідатиме потребам 

відвідувачів та природному середовищу, водночас допомагаючи зберегти довкілля 

та сталого розвитку туризму в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ВІЙНИ 

 «Нагодувати та вижити» 

Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України 

стало новою стадією війни, яка триває вже дев’ятий рік, і гібридної агресії, 

закоріненої у неготовності Кремля і значної частини росіян сприйняти 

незалежність нашої держави і навіть саме існування українського народу. 

У цих умовах особливого значення набуває економічний та волонтерський 

фронт у сфері обслуговування, фронт протистояння агресору.  

Як ресторатори намагаються втримати свій бізнес, підлаштовуючи свою 

роботу під нові реалії та запити клієнтів, а також на що вони розраховують в 

майбутньому?  

Війна майже зупинила ресторанний бізнес. Багато власників стали 

годувати армію, деякі– вже знову обслуговують клієнтів. За даними сервісу 

автоматизації (мова йде про 5000 закладів) в перший тиждень війни в Україні 

зупинили роботу 80% закладів харчування. 

Вторгнення вбило бізнес у звичному розумінні. Ті, хто залишився або зміг 

відновити роботу, опинилися у новій реальності. Змінилися меню і ціни, клієнти та 

їх уподобання. Повернення “в стрій” відбувається повільно. Якщо спочатку в 

Україні залишався відкритим кожен п’ятий заклад, вже через два місяці працювало 

54% усіх ресторанів та кав’ярень. Їхня виручка впала пропорційно (на 55% від 

довоєного рівня) і відновлюється такими ж темпами. За словами керівника 

аналітичного центру “Ресторани України” Ольги Насонової, ситуація краща на 

заході країни, принаймні, у туристично привабливих та людних місцях.  Там можна 

побачити навіть черги до закладів. Переважно клієнти – переселенці. Як годує 

Київ? 

У Києві ресторани почали масово відкриватися чотири-шість тижнів тому– 

через кілька днів після остаточної перемоги у битві за столицю. 

Зараз у Києві відкрито приблизно 50% закладів харчування. Звичною 

роботою це важко назвати, тому що заклади працюють скорочено через 

комендантську годину, а отримують близько 30-50% свого доходу. [1]. 

Зокрема, ми вважаємо це експериментальним періодом. Хоча 

відвідуваність потроху зростає. Втім, зараз з партнерами вони зосередились на 

годуванні війська та пенсіонерів у рамках проекту Паляниця. Ті ресторани, які 

волонтерять, постраждали найбільше, тому що комунальні витрати їм ніхто не 
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компенсує. Більшість працюючих в столиці закладів максимум виходить “в нуль”. 

У цих умовах непогано тримаються три категорії: невеликі київські кав’ярні, 

пекарні та преміум-ресторани. Останні мають високі ціни, тому їм не потрібна, як 

іншим, велика кількість клієнтів. Під ударом навіть відомі та популярні заклади. 

Наприклад, у мережі кав’ярень Idealist Coffee доходи впали до 20% від довоєнного 

рівня, у мережі ресторанів Musafir – мінус 40-70% в залежності від закладу. До того 

ж через вимушену міграцію зросла частка чоловічої аудиторії, зокрема, у 

ресторанах La Famiglia вона зросла з 50% до 85%. 

 
Які зміни принесла війна? Перш за все війна вдарила по ключовій ланці 

бізнесу – постачанню продуктів. Одразу кілька рестораторів визнали серйозні перебої 

у логістиці та нестачу певних продуктів. Зараз складно знайти спеції, томатну пасту, 

алкоголь та імпортні товари (авокадо і лосось). Деякі постачальники та фабрики 

взагалі припинили роботу, кажуть . Через це меню закладів скоротилося: тепер у 

ньому переважають більш прості страви. На фоні стресу виріс попит на калорійну 

їжу, солодощі та випічку. 

Погіршення фінансового становища змушує заклади шукати нові, більш 

доступні, формати. Говорити про те, як буде виглядати бізнес далі, – зарано, 

погоджуються опитані учасники ринку. [2]. Ресторатори зайняли вичікувальну 

позицію. 

У кризі бізнес може протриматися три -чотири місяці, перш ніж власник 

вирішить його закрити. Зараз знову, як і в ситуації з Covid-19, бізнес у стані 

очікування та виживання. Все залежить від того, яким буде травень -червень.  
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Майже всі ресторатори не очікують жодних пільг чи компенсацій від держави, 

а деякі навіть закладають у витрати комунальні послуги. «Поки що все складно, щоб 

щось вимагати.– Головна пільга– мир».. [3]. 
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CUSTOMER EXPERIENCE – ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ У ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ 

  

Час кризи — час змін. Сучасним закладам готельно-ресторанного 

господарства важко утримати аудиторію, працівників, кошти. У такий час 

готельно-ресторанний бізнес, який переживає втрати, пробує адаптувати модель 

господарювання, асортимент послуг та специфіку обслуговування під вимоги 

споживачів та реалії ринку. 

В умовах сьогодення споживачі стали ключовим фактором впливу на заклади 

готельно-ресторанного господарства: вони рекламують, поширюють та 

критикують різноманітні страви та послуги. Маркетологи знаходяться у пошуку 

нових підходів та механізмів для створення більш ефективного середовища 

господарювання. Разом з цим змінюється концепція моделі взаємодії зі 

споживачами: поступовий перехід до клієнтоцентричної моделі бізнесу. 

Управління споживчим досвідом є однією з ключових механізмів маркетингової 

політики закладів готельно-ресторанного господарства. 

Поява нових ринків, здешевлення виробництва та розширення електронної 

торгівлі призвели до росту об’ємів виробництва, а тому, до росту конкуренції. 

Пропонувати на ринку просто універсальний продукт, навіть високої якості, вже не 

достатньо: при всіх своїх позитивних характеристиках він загубиться в загальній 

різноманітності. Продукти та послуги закладів готельно-ресторанного 

https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://vikna.tv/istorii/interviu/interes-do-ukrayiny-sogodni-shalenyj-intervyu-maryany-oleskiv-pro-vyklyky-ta-perspektyvy-ukrayinskogo-turyzmu-pid-chas-vijn
https://forinsurer.com/news/22/04/25/41183
https://rau.ua/novyni/restorannij-rinok-ukraini/
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господарства стають більш ідивідуальними, направленими на задоволення 

конкретних потреб, а підходи – більш точковими. 

Якщо у закладі готельно-ресторанного господарства з’являються наступні 

тенденції: 

- зменшується база постійних споживачів та вартість середнього чеку; 

- збільшується бюджет на маркетинг та креатив, хоча відгук на дані 

заходи мінімальний; 

- постійно звільняються працівники, є проблеми з підбором персоналу, 

то варто задуматися про доцільність впровадження customer experience.  

Основна мета customer experience полягає у тому, щоб покращити досвід 

взаємодії з брендом чи конкретним закладом готельно-ресторанного господарства 

та підвищити рівень задоволення потреб споживачів.  

Customer experience об’єднує у собі наступні напрямки: 

- шлях споживача; 

- координати споживачів, наприклад, телефони, онлайн-чати, чат-бот у 

месенджері тощо; 

- враження та відгуки під час надання послуг закладом готельно-

ресторанного господарства, наприклад, перехід по посиланню чи QR-коду, 

консультація з адміністратором закладу, реєстрація на сайті закладу тощо. 

Оскільки досвід споживача відображає рівень задоволення його потреб та 

якість надання послуг закладом готельно-ресторанного господарства, його часто 

плутають з досвідом користувача (user experience). Однак, між цими поняттями є 

ряд суттєвих відмінних рис. 

Customer experience це більш ширше поняття, ніж user experience. Customer 

experience відображає всі аспекти взаємодії з закладом готельно-ресторанного 

господарства, якість обслуговування, наявність та результативність рекламних 

компаній, програми лояльності, доступність закладу в різних каналах комунікації 

та їх популярність. Робота сustomer experience спеціаліста направлена на 

покращення досвіду від взаємодії з закладом, в той час, як user experience 

обмежується покращенням інтерфейсу, дизайну веб-ресурсів закладу та контент-

стратегії. 

Створення якісної стратегії сustomer experience сприяє дотримання 

наступних організаційних заходів: 

1. Підвищення рівня доступності. Для цього потрібно проаналізувати 

цільову аудиторію та зручні канали комунікації з нею. 

2. Оптимізація зручності придбання товарів та послуг. Для цього потрібно 

постійно аналізувати слабкі сторони закладу та виявляти фактори, які 

перешкоджають чи ускладнюють  можливість покупки товарів, або надання послуг. 

3. Підвищення якості сервісу. Для цього потрібно вивчити та забезпечити 

зручність звернення до служб підтримки, рівень консультації спеціалістів, 

можливості знаходити відповіді на найпоширеніші запитання. 
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4. Оптимізувати споживчий досвід. Застосунки та сайт закладу готельно-

ресторанного господарства повинен бути оптимізований під мобільні пристрої. 

Важливо, щоб споживач міг легко отримувати консультацію, оформити 

замовлення, зареєструватися.  

5. Налаштувати багатоканальний комунікаційних підхід. Об’єднати всі 

маркетингові канали комунікації в єдину стратегію та підключити CRM-систему, 

щоб інформація про споживачів не дублювалася, а самі споживачі були 

ідентифіковані незалежно від того, який спосіб зв’язку вони обиратимуть: email, 

мессенджер, телефон. 

 Важливо регулярно проводити аналіз ефективності customer experience у 

закладі готельно-ресторанного господарства. 

Найбільш популярними метриками є: 

1. NPS (Net Promoter Score). Індекс лояльності до споживачів. Найчастіше 

його аналізують за допомогою опитувальників, розроблених для всієї цільової 

аудиторії, або по окремим сегментам діяльності. Цей показник відображає 

готовність користувачів рекомендувати заклад, його послуги та продукти. 

2. CSAT (Customer Satisfaction Score). Показник задоволення рівня 

потреби споживачів конкретною послугою, або товаром. Найчастіше дану 

процедуру проводять шляхом виставлення споживачами оцінок якості 

обслуговування конкретним працівником закладу. 

3. CES (Customer Effort Score). Метрика відображає споживацькі 

намагання закладу. Вона допомагає дізнатися наскільки легко було споживачам 

замовити послугу чи товар, виявляє слабкі сторони сервісу в конкретному закладі. 

4. CCR (Customer Churn Rate). Рівень відтоку споживачів. Ця метрика 

дозволяє визначити процент споживачів, які втрачають цікавість до закладу та його 

послуг протягом місяця, кварталу чи року. Для цього кількість споживачів, які 

перестали відвідувати конкретний заклад ділять на кількість споживачів на початок 

періоду та отриманий результат переводять у відсотки. 

Отже, правильна взаємодія з відвідувачами закладів готельно-ресторанного 

господарства є гарантією успішного ведення бізнесу, швидких раціональних 

адоптацій до попиту споживачів та вимог ринку. Це сприятиме не лише росту 

конкурентоспроможності сучасних закладів готельно-ресторанного господарства, 

але й їх розвитку та збільшенню рівня рентабельності. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 

 

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу України напряму залежать від 

інновацій та нововведень. Тенденції щодо введення новітніх технологій, 

підвищення кваліфікації штату працівників готельного та ресторанного бізнесу, 

сучасні підходи та запозичений досвід від інших держав світу дає змогу 

підприємцям збільшити ефективність власного бізнесу, якість обслуговування 

споживачів та продаж новітніх ексклюзивних послуг. Водночас, на сьогодні дані 

послуги потрібно надавати в тяжких умовах пандемії, військового стану зважаючи 

на обмежувальні, карантинні заходи. Тому, щоб зайняти найбільший сегмент 

ринку, сприяти зростанню економічних показників держави закладам ресторанного 

господарства необхідно терміново працювати над новими стратегіями розвитку та 

розробляти власну унікальність.  

На сьогодні, у напрямку готельно-ресторанного бізнесу можна виділити 

потужну конкуренцію, ресторатори та готельєри пропонують ексклюзивні товари 

та послуги, креативні дизайни закладів, цікаві та неповторні вечірки, банкети для 

всіх видів святкувань, фото-зони, послуги з оренди приміщень, яхт, закладів,  

конференц-залів, тощо. Світ постійно розвивається, змінюються підходи до роботи, 

збільшується спектр послуг та стратегії розвитку бізнесу.  

Серед новітніх тенденцій, які допоможуть ефективно працювати бізнесу в 

сучасних умовах, можна видіти наступні: технологізація, реінжиніринг, 

краудсорсинг, бенчмаркінг, антикризовий контролінг, а також система управління 

якістю.  

Реінжиніринг - це згрупований спосіб адміністрування змінами, що 

передбачає революційну перебудову структури підприємства, кінцевим продуктом 

якого є кардинальне покращення показників компанії. 

Головний задум впровадження реінжинірингу - це виживання в 

екстремальній ситуації. Реінжиніринг може дати зменшення витрат, розширення 

бізнесу за допомогою впровадження інновацій та перехід на якісно свіжий 

технологічний розвиток підприємства. Щоб не відставати від сучасних тенденцій, 
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а передусім облаштування готелів та ресторанів повинні фігурувати іншими, ніж 

до теперішнього часу. До прикладу, застосування реінжинірингу для готельного 

бізнесу буде означати реструктуризацію умов роботи, введення сучасних послуг та 

новітніх технологій. Готелі та ресторани в умовах карантинних заходів мусять 

вміти адаптуватися до змін, бути унікальними та ексклюзивними, готовими до 

сучасних умов проживання на етапі пандемії, військового стану та після нього, 

новітнім додатковим спектром необхідних послуг. На сьогоднішній день, коли 

майже всі організації, які хочуть отримувати дохід, а також мати стабільне 

фінансове становище, змушені продавати великий спектр товарів та послуг, мати 

конкурентні переваги, щоб мати найбільший сегмент даного ринку. Адже сучасні 

тенденції готельно-ресторанного бізнесу диктують нам нові правила та 

нововведення. Підприємство повинне розвиватися та покращувати стандарти 

обслуговування та надання послуг на постійній основі та уважно слідкувати за 

новинками на ринку. Важливо вчасно реагувати на інновації та підтримувати 

власний рейтинг серед конкурентів своєї сфери.  

Бенчмаркінг - це спосіб пошуку еталонного та найкращого підприємства 

конкурента, для впровадження інноваційних практик та досконалості власного 

бізнесу. Застосування у практиці бенчмаркінгу потрібно для поліпшення якості 

сервісу та отримання конкурентних переваг, щоб отримати більший сегмент ринку.  

Ще однією тенденціє готельно-ресторанної сфери є "кейтеринг" - це надання 

послуг обслуговування виїзних заходів з організації замовлення здорової та 

смачної їжі, від невеликого фуршету до організації великого банкету. На даний час, 

навіть в тяжких умовах військового стану, суспільству потрібно чергувати роботу 

та відпочинок, адже ми постіно перебуваємо у тяжкому емоційному стані. 

Більшість працівників втратили роботу повністю, дехто з них втратив частку 

прибутку або додаткові види доходу, багато працівників вимушені взяти відпустку 

за свій рахунок на невизначений термін.  

Протягом останніх 4-11 років у ресторанній сфері популярною тенденцією є 

цифровізація у всіх її напрямах. Це стосується реклами, дотавки їжі, маркетингу, та 

навіть процесу творення кулінарних шедеврів. Дана тенденція отримала назву 

FoodTech.  Поширюється даний напрям також і на маркетингову складову 

ресторанного бізнесу, формування стратегій розвитку та тактики популяризації 

власного бізнесу.  

Отже, задля того, щоб готельно-ресторанний бізнес мав змогу успішно 

функціонувати та взаємодіяти зі сучасними тенденціями необхідно створити 

ефективні напрями та стратегії роботи даної сфери діяльності в нових умовах. 

Потрібно вміти вчасно реагувати та адаптуватись до нових тенденцій даного 

напрямку. Професійний управлінець повинен залучитися світовим досвідом та 

впровадити нові напрями та стратегії, а саме: технологізацію, реінжиніринг, 

краудсорсинг, бенчмаркінг, систему управління якістю обслуговування 
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споживачів, які допоможуть готельно-ресторанному бізнесу покинути кризове 

становище та функціонувати, отримуючи прибуток. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕВЕНЮ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки прогнозування фінансової діяльності 

є складним етапом фінансового планування. Ревеню менеджмент як управління 

доходами є невід’ємною частиною стратегічного управління готельним 

підприємством. Задля того, аби вибудувати ефективну стратегію розвитку, 

необхідно приділити особливу увагу прогнозуванню доходів, у розрахунках 

спираючись на доходи, отримані за минулі періоди, та враховуючи чинники, що 

впливають на їх зміну. Прогнозування доходів підприємства допомагає виявити, 

наскільки забезпечена його фінансова стійкість, чи необхідно вживати заходів 

задля утримання конкурентоспроможності та підвищення економічної 

ефективності. Досвід країн з розвиненою економікою свідчить про підвищення 

важливості прогнозування, адже це допомагає уникнути фінансових прорахунків 

та пов’язаних з ними витрат [1]. Питання місця прогнозування у системі ревеню 

менеджменту, його ролі у забезпечення фінансової стійкості підприємства, 

потребують подальшого дослідження. 

Дослідженням фінансового прогнозування займалися О.М. Кузьміна, Ю.С. 

Печериця, Л.В. Грищук [1], М.О. Юнацький [2], К.Г. Сердюков, Ю.М. Великий, 

К.С. Лєснікова [3], Бечко П.К., Біла О.Г., Білик М.Д., Кузьмін О.Є., Проказа Т.В. 
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Вагомі концептуальні положення РМ висвітлено у працях Н.В. Корж [4], А.А. 

Мазаракі, М.Г. Бойко [5], І.В. Левицької [6], О.В. Полтавської [7], О.С. Височан, 

Я.О. Остапенко, І.В. Сегеди. Недостатнє розкриття питання прогнозування у 

системі РМ визначає актуальність теми наукового повідомлення.  

Доходи – фінансова основа діяльності будь-якого суб’єкту господарювання, 

яка є рушієм розвитку та можливістю збереження ринкової частки за умов високої 

конкурентності середовища.  Щоб забезпечувати ефективність та раціональність 

розподілу фінансових засобів, система управління доходами підприємств індустрії 

гостинності повинна керуватися сучасними управлінськими технологіями. Такою 

технологією є ревеню менеджмент, який спирається на аналітичний 

інструментарій, відповідний специфіці готельної сфери [5]. У ревеню менеджменті 

використовується не лише прогнозування доходів підприємства, а й прогнозування 

завантаженості та прогнозування попиту. Прогнозування попиту необхідне під час 

ціноутворення, адже дає змогу зрозуміти, в який момент та за якою ціною можна 

продати номер гостеві задля максимізації прибутку. Прогнозування завантаженості 

також використовують при ціноутворенні – чим вища завантаженість готелю 

прогнозується, тим вищою буде ціна за проживання [6]. Використання цих 

інструментів свідчить про гнучкість політики ціноутворення у готелях. 

Дохідність підприємств напряму залежить від попиту споживачів, для яких 

ключовими факторами є ціна та якість обслуговування. Окрім вдалої стратегії 

ціноутворення та вдосконалення якості надаваних послуг, в рамках вдосконалення 

стратегічного управління необхідно застосовувати моніторинг поточних та 

потенційних споживчих потреб. Задоволеність споживача від отриманих послуг 

характеризується суб’єктивністю, проте саме вона формує його лояльність до 

підприємства [7].  

Особливістю ревеню менеджменту є швидке реагування на зміну попиту та 

пропозиції ринку послуг гостинності. Це проявляється у застосуванні стратегії 

гнучких цін, принцип якої полягає у постійному моніторингу ринкового попиту і 

підвищенні цін на послуги, якщо попит високий та зменшенні цін, якщо попит 

низький. Підприємства, що використовують стратегію еластичних цін, більш 

обізнані щодо актуальної ситуації на ринку. Це дає їм змогу максимізувати доходи, 

на відміну від тих підприємств, ціни на послуги яких є фіксованими.   

Підприємства індустрії гостинності мають специфіку управління доходами, 

властиву даній сфері, що зумовлено наступними чинниками: обмеженість 

виробничої потужності підприємств; неможливість збереження, накопичення 

надаваних послуг; змінність споживчого попиту на послуги сфери обслуговування; 

можливість надання послуг за умов їх завчасного бронювання; складність 

ціноутворення, викликана гнучкістю попиту та ціни і їх взаємозалежності [4]. 

Управління доходами в системі ревеню менеджменту враховує вищенаведені 

фактори та індивідуалізований характер функціонування підприємств готельного 

бізнесу.  
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Без продуманого управління, планування та прогнозування фінансової 

складової, діяльність підприємства не зможе досягнути рівня, який забезпечує 

успішне функціонування у сфері гостинності, без цього неможливим стає 

вдосконалення технічних, технологічних засобів, економічний та соціальний 

розвиток підприємства. Проте, поняття планування доходів та прогнозування 

доходів не є тотожними. Згідно визначень, які розроблено Сердюковим К.Г, 

Великим Ю.М. та Лєсніковою К.С., планування доходів – це процес визначення 

обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами їх цільового 

використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства 

у плановому періоді, а прогнозування доходів – це процес розроблення прогнозів, 

який на основі наукових методів передбачає майбутні дії та рішення підприємства 

[3]. Ці поняття є взаємодоповнюючими у системі ревеню менеджменту. 

Прогнозування доходів у РМ характеризується використанням економічних 

показників, характерних для сфери гостинності, таких як рівень завантаження, 

кількість бронювань, кількість скасувань, RevPАС (виручка номерного фонду на 

одного гостя), RevPar (загальна виручка від реалізації номерного фонду, що 

припадає на 1 номер або місце в певний час), ADR (середня ціна за номер/ніч). 

У системі ревеню менеджменту використовуються як кількісні (статистичні), 

так і якісні (експертні) методи. Кількісні методи, що є найбільш 

використовуваними у РМ, поділяються на історичні (ковзної середньої, 

експоненціальне згладжування, зваженого середнього, відсоткового зростання), 

додаткового бронювання (адитивні моделі та мультиплікативні моделі) та 

комбіновані методи (комбінація історичних методів і методів додаткового 

бронювання, регресії, штучні нейронні мережі). Використовуючи різні варіанти 

прогнозування, можна отримати декілька сценаріїв розвитку подій у майбутньому. 

Управління доходами є ключовою складовою управлінської стратегії 

підприємств сфери гостинності. Необхідним постає використання засад ревеню 

менеджменту, як інноваційної технології, що володіє інструментарієм оптимізації 

дохідності, характерним для готельно-ресторанного бізнесу. Для забезпечення 

раціонального розподілу фінансів підприємства та визначення рівня його 

фінансової стабільності, доцільним є застосування прогнозування доходів. 

Прогнозування – важливий фінансовий інструмент, який часто позиціонується як 

вихідний етап планування. В умовах нестабільності економічного середовища 

прогнозування дає змогу уникнути фінансових втрат, позицій 

конкурентоспроможності. 
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РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 

 

Не встигли українські підприємці ресторанного бізнесу, що працюють у 

сфері гостинності, оговтатись від наслідків пандемії COVID-19, як у двері 

«постукала» війна. Проте, на відміну від карантину, під час воєнного стану 

готельєри та ресторатори майже одразу змогли стати корисними для країни та її 

захисників. 

У момент військового вторгнення росії в Україну ресторатори, замість того, 

щоб закрити свій бізнес і виїхати з країни, навпаки, направили свої можливості та 

зусилля на благо держави. Кухні їхніх ресторанів стали працювати для різних 

верств населення - від нужденних і пенсіонерів, до лікарів та військових. 
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Кафе та ресторани відновлюють роботу попри воєнний стан. Частка 

відкритих закладів зросла з 14% у перші дні війни до 38%. Про це свідчать 

результати дослідження, проведеного компанією з автоматизації закладів Poster. 

Воно ґрунтується на даних понад 9000 закладів-клієнтів компанії в Україні. 

Наразі найбільша кількість відкритих закладів у регіонах, де немає активних 

бойових дій. Так, у Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів, у 

Чернівецькій - 77%, у Тернопільській - 73%, у Хмельницькій - 75%, в Івано-

Франківській - 72%, у Львівській - 69% від довоєнної кількості(Діаграма 1) [1]. 

Діаграма 1. 

Заклади, які працюють в умовах військового стану 

 Діаграма 1. 

Заклади, які працюють в умовах військового стану 

 

   
Джерело [1] 

Варто зазначити, що деякі власники ресторанів працівникам знизили 

зарплату, бо заклад не має доходів. Частина працівників звільнилася, натомість в 

ресторан найняли людей з інших регіонів. Їм виплачують гроші щодня, бо не 

знають, чи матимуть заробіток наступного дня. Також керівні органи кожної 

області зменшили плату за оренду. В ресторанах змінюють меню та зменшують 

ціни, аби годувати також тимчасових переселенців та військових[1]. 

Зокрема прем’єр-міністр України робить ставку на заклади ресторанного 

бізнесу Західної України аби підтримувати економіку. Тож чимало підприємців 

ресторанного бізнесу повернулися до робочих місць й стали працювати в умовах 

воєнного стану. 

%

Закарпатська обл. Чернівецька обл.

Тернопільська обл. Хмельницька обл.

Івано-Франківська обл. Львівська обл.
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Багато столичних закладів приєдналися до волонтерської ініціативи - щодня 

готувати на допомогу Україні. Сім’я ресторанів First Line Group («Любимый Дядя», 

ЖЗЛ, «Італійська Редакція», Eastman та інші) з моменту війни приготувала понад 

120 000 обідів для захисників, дитячих лікарень та всіх нужденних. Команди 

ресторанів Маяк та Fabius щодня готують 8000 порцій їжі для ЗСУ та ТРО. 

Підтримує вітчизняних бійців й волонтерська кухня The Burger Mexico. Персонал 

столичних «Привітів» («Тайський Привіт», «Китайський Привіт», «В’єтнамський 

Привіт», «Японський Привіт») рестораторів Даші та Міші Кацуріних не лише готує 

по 3500 порцій щодня, а й розвозить гуманітарну допомогу до Ірпеня, Бучі та інших 

постраждалих від війни населених пунктів. Вони збирають та доставляють 

продуктові бокси всім, хто звертається до них на гарячу лінію, та роздають 

безкоштовні обіди (ресторан «Пивна Дума» - вул. Спаська, 5/вул. М. Драгоманова 

31Г). На що варто звернути увагу це на те, що багато ресторанів реорганізували 

свою роботу  на волонтерські кухні. Заклади ресторанного бізнесу готують та 

надсилають готову їжу в лікарні, пункти тероборони та ЗСУ, годують працівників 

залізниць, міської інфраструктури та фармацептичних підприємств. Деякі 

ресторани переформатували на виробництво вакуумованої готової їжі для гарячих 

точок, адже така їжа має збільшений термін споживання порівняно із звичайною 

готовою їжею та може транспортуватися до тих областей у яких здійснюються 

військові дії, зокрема у  Донецькій, Харківській та Запорізькій областей. Всі 

потреби щодо продуктів координують через Telegram-канал «Український 

ресторанний чат» [2]. 

Українські підприємства гостинності приймають біженців і переселенців у 

готелях, інших закладах розміщення, зокрема і в приватних будинках. Заклади 

харчування, ресторани та кафе розпочали обслуговування української армії, 

волонтерів, представників територіальної оборони, мирних людей, які втратили 

свої оселі упродовж воєнних подій і були змушені залишити охоплені війною 

населені пункти. Туристичні фірми, заклади рекреації та медико-фізичної 

реабілітації (санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії) надають 

українським військовослужбовцям та постраждалому внаслідок воєнних дій 

мирному населенню послуги з медичного обслуговування, лікування, фізичного 

відновлення та медико-психологічної реабілітації[2]. 

Ведення ресторанного бізнесу - це гнучкий процес, який можна пристосувати 

до тих умов, в яких він опинився. Адже, саме ресторатори мають продовжувати 

працювати та підтримувати економіку країни. 

Не залишаються без уваги й притулки для тварин, зоопарки, в які регулярно 

вивозяться залишки їжі та корм. Крім того, зали ресторанів перетворилися на 

склади гуманітарної допомоги. Мужньо та послідовно долаються усі виклики. 

Нужденним родинам, людям похилого віку роздають пакунки з провізією, родинам 

з дітьми - важкодоступне дитяче харчування та підгузки[3].  
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Отже, підприємства туризму, гостинності та санаторно-курортного 

лікування, заклади ресторанного бізнесу роблять усе більш вагомий внесок у 

наближення довгоочікуваного миру в Україні, спрямовують свої зусилля на 

збереження потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури, яка у 

післявоєнні часи, за прогнозами експертів, буде домінуючим чинником соціально-

економічного зростання нашої країни. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛІНІНГ В ГОТЕЛЯХ 

  

Америка вважається батьківщиною клiнiнгу, вона зосереджує найбільший 

обсяг виробництва інвентарю, хімії, професійного устаткування для клiнiнгу. Саме 

там, близько 100 років тому і народилася послуга «професійне прибирання». На 

американські стандарти чистоти сьогодні орієнтуються багато компаній клiнiнгу 

всього світу.  

У перекладі з англійської clean out – прибирання, чищення; cleaning – 

чищення. А якщо точніше, то у наш час поняття «клiнiнг» має ширший сенс. 

Сьогодні клiнiнгом називається такий вид діяльності, як професійне прибирання 

приміщень і супутні види послуг.  

Екологічний клiнiнг став дуже популярним і його використовують в багатьох 

країнах світу, де піклуються про навколишнє середовище та за самопочуття людей 

[2].   

Клiнiнг – це не просто професійне прибирання приміщення з використанням 

новітніх технологій. Клiнiнговi компанії застосовують різноманітне устаткування, 

яке дозволяє провести прибирання офісів, зокрема вирішити такі складні завдання, 

як чищення килимів і миття вікон, з чудовими результатами. Iншими словами, 

клiнiнг і прибирання – це різні речі.  

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/kafe-ta-restorani-vidnovlyuyut-robotu-skilki-zakladiv-vidkriti-v-yakih-oblastyah-jih-naybilshe-50228158.html
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/kafe-ta-restorani-vidnovlyuyut-robotu-skilki-zakladiv-vidkriti-v-yakih-oblastyah-jih-naybilshe-50228158.html
https://insider.ua/ua/kuhonni-viyska-u-dii-yak-restoranniy-biznes-pidtrimue-ukrainciv-pid-chas-viyni/
https://insider.ua/ua/kuhonni-viyska-u-dii-yak-restoranniy-biznes-pidtrimue-ukrainciv-pid-chas-viyni/
https://mind.ua/publications/20240235-robi-te-shcho-vmiesh-chim-zajmatisya-pidpriemcyam-zi-sferi-gostinnosti
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У розвинених країнах професійні клiнiнговi компанії обслуговують близько 

80-90% приміщень, в тому числі і готелів, а в Україні склалася прямо протилежна 

ситуація. Це тому, що так званий бізнес, по клiнiнговому прибиранні почав 

утворюватися і хоч якось структуруватись лише з 1996 року. Це все тому, що наша 

влада намагається економити на здоров’ї населення, закупаючи більш дешевші 

засоби для прибиральних робіт, в яких є багато отруйних та небезпечних речовин 

для організму людини в цілому. Прибиранням займається некваліфікований та не 

проінформований персонал, який погоджується на низьку оплату. Сучасні ж 

клiнiнговi технології використовуються лише у готелях категорії «****», «*****». 

Таким чином при проведенні дослідження були використані методи аналізу та 

узагальнення зібраної інформації.  

Одним з інноваційних та сучасних напрямів у галузі професійного 

прибирання в готелях є так званий «зелений клiнiнг» або, як його ще називають 

«екологічний клiнiнг», під час якого використовуються засоби і технології, 

спрямовані на мінімізацію шкідливого впливу на організм людини і навколишнє 

середовище. Сюди входить використання засобів для чищення на основі 

натуральних компонентів, з мінімальним додаванням хімічних засобів, 

використання інноваційних матеріалів та інвентарю, підвищення 

енергоефективності апаратів і машин тощо [1].  

Принцип роботи екологічних очисників заснований не на видаленні 

забруднень за допомогою їх розчинення або вступу в хімічну реакцію, а на 

відділенні бруду від поверхні за допомогою водної основи та органічних сполук. 

Однією з новинок в даному напрямку є миючі пробiотики – очисники, до складу 

яких входять миючі компоненти й корисні бактерії, що борються не тільки з 

забрудненнями, але і з шкідливими мікроорганізмами і бактеріями. Проте дані 

засоби потребують ще додаткових досліджень тому , що не всі засоби можуть 

ефективно справлятися з особливо стійкими забрудненнями, як звичайні хімічні 

засоби за однаковий проміжок часу.  

Екоклiнiнг проводиться за допомогою серії екологічно безпечних засобів по 

догляду за готелем, які при цьому добре відчищають від забруднень, бактерій і 

мікробів оброблювані поверхні. Екологічне прибирання абсолютно нешкідливе для 

маленьких дітей, дорослих, що мають алергії, різні захворювання дихальних 

шляхів, підвищену чутливість організму до різних речовин.  

До екоклiнiнгу відносять:  

 парове очищення меблів та підлогових покриттів;  

 парове очищення гардин і жалюзі;  

 очищення повітря в приміщенні;  

 обладнання для миття підлоги з дозуючою системою;  

 екологічно безпечні миючі засоби.  

Використовувати меншу кількість хiмзасобiв і води дозволяють властивості 

серветок з мiкрофiбри, а також – застосовувати розчини замість концентратів, що є 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

225 
 

важливим аспектом у програмі зеленого клiнiнгу. Останнім часом досить широкий 

розвиток отримали пароочищувачi, які є найбільш поширеними пристроями для 

прибирання за програмою зеленого клiнiнгу. Пароочищувачi добре очищають 

тверді підлогові покриття, кахель, скло, дзеркала. Пара під тиском ефективна при 

боротьбі з мікроорганізмами і бактеріями. Разом з цим використання пароочисника 

для чищення текстильних поверхонь рекомендується тільки з метою їх 

розгладження і освіження зовнішнього вигляду в готелі. Для повної та ефективної 

очистки сильних або застарілих забруднень рекомендується використання 

дискових машин та спеціальних засобів для чищення.  

Компанії, що займаються клiнiнгом, все частіше пропагують відповідальне 

ставлення до довкілля. По-перше, вони використовують хімічні засоби, що надає 

найменше вплив на природу. По-друге, деякі клiнiнговi компанії пропонують своїм 

клієнтам послугу екологічної утилізації відходів. Наприклад, прибирання 

виробничих приміщень часто закінчується скупченням великої кількості 

непотрібних предметів і засобів життєдіяльності фірми. Клiнiнг-компанії 

пропонують послугу їх безпечного знищення.  

Екологічний клiнiнг, спрямований на зменшення шкідливого впливу на 

навколишнє середовище, пов'язане також з проблемою споживання електроенергії 

та води. На даний момент одним з напрямків зеленого клiнiнгу є зниження 

споживаної пристроями енергії. Для цього створюється високоефективне 

обладнання зі зниженою потужністю, встановлюються інтелектуальні системи, 

контролюючі вихідну потужність у відповідності з поточним завданням, 

розробляються хiмзасоби, які утворюють невелику кількість піни, що дозволяє 

використовувати меншу кількість води.  

Німецька фірма Kärcher розробляють різні екологічні обладнання, які 

допомагають швидко, якісно та без шкоди для людей та навколишнього 

середовища зробити прибирання. Вони розробили різні прибори для різних видів 

підлогових покриттів, килимових, прибори для чищення санітарних приміщень 

(пилососи, прибиральнi машини, обладнання для чищення килимів та меблів).  

Компанія є провідним світовим виробником високотехнологічних систем 

чистки і прибирального обладнання найвищої якості. Їхня продукція забезпечує 

покупцям оптимальне рішення виникаючих у них задач чистки – ефективне, 

економічне і найголовніше – екологічне усунення будь-яких забруднень.  

Отже, впровадження новітніх клiнiнгових технологій є актуальним в 

сучасному світі для будь-якого готелю, який спроможний конкурувати з іншими 

підприємствами готельного господарства та забезпечувати високий рівень 

обслуговування гостям. 
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РЕСТОРАННА ІНДУСТРІЯ І ДОВКІЛЛЯ: 

ЯК ЗМЕНШИТИ ВУГЛЕЦЕВИЙ СЛІД 

  

Ресторанна індустрія зосереджена на створенні незабутніх вражень для гостя, 

але й одночасно має негативний вплив на навколишнє середовище, а саме: 

− викиди, що виділяються під час виробництва тваринної продукції;  

− забруднення і надмірне використання води в ланцюжку постачання 

харчових продуктів;  

− харчові відходи, що утворюються в процесі виробництва і використання 

харчових продуктів тощо. 

Таким чином, ресторани створюють значний вплив на довкілля, що збільшує 

вуглецевий слід. 

Вуглецевий слід – це кількість викидів парникових газів – в еквівалентах 

вуглекислого газу, – які потрапляють в атмосферу в результаті господарської 

діяльності. Кожна людина залишає власний вуглецевий слід, як і організації та 

підприємства, зокрема заклади ресторанного господарства.  Збільшення викидів 

парникових газів є важливим фактором зміни клімату та глобального потепління. 

[1]. 

В даній роботі розглянемо вплив, який ланцюг поставок для ресторанів має    

на навколишнє середовище, наведемо приклади того, як ресторани мінімізують цей 

вплив (свій вуглецевий слід), і заходи, які можна застосувати у своєму ресторані, 

щоб зменшити цей вплив на довкілля. 

Всі етапи виробництва харчових продуктів – від вирощування на ґрунті до 

потрапляння на стіл ресторану (виробництво, транспортування та приготування 

їжі) негативно впливають на наше довкілля. Наведемо приклади. 

Виробництво м'яса. 13-18% світових викидів парникових газів припадає на 

виробництво м’яса та молока. Однак розведення не всякої худоби однаково впливає 

на зміну клімату. При виробництві баранини та яловичини виділяється більше 

викидів, ніж при виробництві будь-якого іншого виду м’яса. Зокрема, при 

вирощуванні великої рогатої худоби утворюється найбільша кількість парникових 

газів: на один кілограм яловичини припадає 60 кг викидів парникових газів, що 

майже в 2,5 рази більше, ніж для баранини. Виробництво червоного м'яса створює 

https://skepticalscience.com/animal-agriculture-meat-global-warming.htm
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величезну кількість шкідливих викидів в атмосферу і потребує великої кількості 

води. Самі корови та вівці виділяють значну кількість метану, який сприяє 

глобальному потеплінню [2]. До того ж для годування цих тварин необхідно 

чимало їжі, вирощування якої теж впливає на клімат.  

Вчені запевняють, що найефективнішою методикою зменшення вуглецевого 

сліду є часткове скорочення вживання м'яса. Для клімату корисніше, якщо 

населення перейде на м'ясо птиць, вирощених вільно-вигульним способом, замість 

того, яке застосовується на фабриках. 

Транспортування. Привабливість життя в глобальній економіці полягає в 

тому, що ви можете отримувати продукцію цілий рік, незалежно від сезону. Для 

постачання свіжих полуниць з Африки або морепродуктів з узбережжя Іспанії, 

виникає необхідність в транспортуванні цих продуктів на тисячі кілометрів. 

Фактично, 11% викидів парникових газів, пов’язаних із виробництвом харчових 

продуктів, спричинені транспортом. 

Відходи. Ланцюжок постачання харчових продуктів і їх вживання клієнтами 

ресторанів створюють багато відходів – від харчових до пластикових. На жаль, 

одна третина світової їжі викидається. Тільки на ці відходи припадає 8% світових 

викидів парникових газів.  

Від викидання їжі під час виробничого процесу, недоїдків та надмірного 

замовлення витратних матеріалів, як-то одноразовий пластик та ін., ресторанна 

індустрія значною мірою сприяє проблемі відходів [2]. 

Що роблять ресторани, щоб мінімізувати свій вплив на навколишнє 

середовище? 

Менеджмент закладів ресторанного господарства знаходить рішення для 

боротьби з проблемами, спричиненими ланцюгом постачання харчових продуктів, 

а саме: 

1. Екологічна програма «від ферми до столу». Їжа в середньому долає 

близько двох тисяч кілометрів, щоб дістатися від ферми до столу вашого клієнта. 

Ця подорож значною мірою сприяє викидам парникових газів і, отже, шкідлива для 

навколишнього середовища. 

Програма «від ферми до столу», яка зосереджується на пошуку місцевих і 

сезонних інгредієнтів, була започаткована у Берклі, штат Каліфорнія. Цей рух є 

основною тенденцією в світі і допомагає зменшити вплив ланцюга постачання 

харчових продуктів на нашу планету. Зростає кількість таких ресторанів і в Україні. 

2. Усунення «соломинки». Щорічно в Світовий океан скидається 8 мільйонів 

тонн пластику, і ця цифра повільно зростає. Забруднення пластиком вже негативно 

вплинуло на водних істот, які випадково споживають ці шкідливі відходи. Операція 

«Соломинка» запобігає потраплянню одноразового пластику в наші води. 

Для прикладу, українські ресторани «Білий налив» та Dogz&Burgerz, які 

працюють з величезними обсягами продукції і відповідно тари, здають на 

переробку картон, коробки тощо. Залишки крафтового посуду переробляють, 

http://www.greeneatz.com/foods-carbon-footprint.html
https://www.the-village.com.ua/village/food/new-place/270415-kyiv-bilyy-nalyv-hreschatyk-sydr-hot-dog
https://www.the-village.com.ua/village/food/food-news/275943-dogz-burgerz-dimi-borisova-u-trts-globus
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використовують скляні келихи й узагалі відмовилися від пластику. Наразі 

перейшли на паперові трубочки. Майже весь документообіг компанії – 

електронний, без використання паперу. 

3. Контейнери з компостом. Хоча не всі харчові упаковки можна 

утилізувати, ряд закладів ресторанного господарства зменшують свій вплив на 

навколишнє середовище, пропонуючи контейнери для компосту. 

Деякі ресторани співпрацюють з місцевими фермами, щоб перетворити 

відходи харчових продуктів на родючий компост, який допомагає вирощувати нові 

продукти для ресторану. 

Нижче наведено кілька простих заходів, які ви можете застосувати у своєму 

ресторані, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище [3,4]. 

1. Плата за контейнери на винос. Плата за поліетиленові пакети або 

контейнери для виносу їжі, введена у вашому ресторані може змусити клієнтів 

замислитися над їхнім впливом, перш ніж вирішити взяти їжу з собою. 

2. Спробуйте започаткувати понеділок без м’яса. Зніміть акцент із м’яса 

та зменшить навантаження на навколишнє середовище, запровадивши у своєму 

ресторані понеділки без м’яса. Подавайте тільки рослинні страви в понеділок або 

зберігайте своє звичайне меню, але зосередьте свій маркетинг на стравах без м’яса 

в понеділок. 

3. Вибирайте м’ясо з розумом. Якщо ви не можете відмовитися від м’яса, 

але все одно хочете зменшити вплив вашого ресторану на навколишнє середовище, 

вибирайте птицю. Це найбільш екологічно чисте м’ясо для виробництва і на нього 

припадає лише 10% викидів парникових газів, пов’язаних із тваринництвом. Крім 

того, вибирайте постачальників, які використовують найкращі методи, а не тих, які 

пропонують найкращу ціну. 

4. Використовуйте систему управління запасами, щоб зменшити 

кількість харчових відходів. Понад 1,3 млрд. тонн їжі потрапляє на звалища 

щороку. Два з трьох ресторанів не використовують прогнозування для керування 

своїми покупками, що призводить до надмірного замовлення та псування їжі. 

Використовуйте систему управління запасами, щоб зменшити надмірне 

замовлення. 

5. Впроваджуйте енергоефективні технології. На такій самій площі 

ресторани споживають у п’ять разів більше енергії, ніж будь-який інший вид 

бізнесу. Цей факт пояснює споживання енергії, яка використовується для 

приготування їжі, опалення, вентиляції, кондиціювання повітря та освітлення – все 

це для комфорту гостей. Заміна приладів вашого закладу на енерго- та 

водозберігаючі – заощадить витрати та зменшить вплив на навколишнє 

середовище.  

6. Використовуйте для приготування страв місцеву та сезонну їжу, цим 

ви допоможете зменшити витрати на її транспортування.  

https://medium.com/@chrisjriedy/meat-free-mondays-launch-in-australia-e02181e171d0
https://slate.com/technology/2008/11/is-getting-takeout-that-much-worse-for-the-planet-than-cooking-at-home.html
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Хоча нинішній вплив ресторанної індустрії на навколишнє середовище 

викликає тривогу, ми можемо змінити ситуацію. За допомогою простих рішень 

ресторатори можуть зменшити кількість харчових відходів, використання води, 

електроенергії та викидів. 

Ви готові змінити ситуацію? 
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ORIENTATION OF UKRAINIAN CATERING ESTABLISHMENTS 

TOWARDS INTERNATIONAL AUDIENCE 

 

Сurrent relevance of this research is due to the fact that knowledge of various 

languages is of great importance in the modern world. This fact creates an opportunity to 

learn something new, meet a companion, expand your outlook. And when this ability is 

used in some areas, it expands their boundaries and opens up new possibilities. Speaking 

about actual case, it can be emphasized that to be interested in the subject and try to 

https://korisno.24tv.ua/vid-yakih-produktiv-vidmovitisya-shhob-zmenshiti-vugletseviy_n1606364
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implement it has great prospects in the development of Ukrainian institutions, expanding 

their target audience. 

The purpose of our study is to highlight the implementation of customer orientation 

of Ukrainian catering establishments towards foreign audiences through their interaction 

by means of foreign languages. 

Each country has its own state language which is utilized to socialize and 

understand each other. We communicate and use these skills in a variety of areas, 

including service. State language of Ukraine is Ukrainian and it directly surrounds 

citizens all over the country. Most of the speakers can also use or understand Russian. 

This language should be considered as a foreign language in the context of the research, 

because the Constitution of Ukraine gives the status of the state language exclusively to 

the Ukrainian language [2]. Although the population perceives another language, in the 

field of services we must start speaking state language with any client that is defined at 

the legislative level. 

Certainly, tourists from different countries come to Ukraine, for example, to try 

national dishes, but they do not have the ability to speak Ukrainian and this situation 

causes difficulties, both for visitors and for service sector workers. Therefore,  Ukrainian 

establishments also focus on foreign audiences. This is a common practice that is being 

implemented in different aspects.. 

Firstly, employers hire people who speak other languages and are able to talk freely 

with guests in their language (such workers are highly valued in the restaurant business). 

Also, many customers use food delivery services via the Internet, especially the 

restaurant's website. Everything on the site may be written in Ukrainian, so they use such 

tool as an autotranslator. By clicking on the language change, the person who wants to 

place an order can do so in his/her own language without difficulty, and remains satisfied. 

Restaurants, as well, add menus in different languages, or it is possible to use an 

autotranslator too. Such methods are predominantly practiced by those establishments 

that serve national cuisine dishes; "luxury", "higher", "first" class; bars; or fast food 

restaurants [3, c. 16-24]. The examples of such restaurants are McDonald’s, Petrus’, 

Public Café, Whiskey Corner, Vapiano, etc. We take Petrus’[1] as an illustration. The 

best traditions of Ukrainian hospitality and our rich national cuisine are revealed in this 

restaurant. That is why this establishment is likely to become a great place to get 

acquainted with Ukrainian culture. Its interior resembles a Kyiv apartment of the early 

twentieth century, so it is always a pleasure to visit this place for lunch or dinner. The 

main emphasis in the menu is on the classics of Ukrainian cuisine. Here are skillfully 

prepared varenyky, homemade sausage, borsch with pampushky, halushky, potato 

pancakes and many other delicacies. This restaurant is aimed at foreign audiences; 

visiting the site you can change the language to English. The menu is presented in several 

copies: in Ukrainian, Russian and English. Everything is done for easy navigation on the 

site, not only for Ukrainians but also guests from other countries. Furthermore, this 
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institution serves not only Ukrainian, but also European cuisine. In  our opinion, it creates 

comfort and home atmosphere for foreign visitors. 

In conclusion, focusing of Ukrainian institutions on foreign-language audiences is 

a practice that has been and will be relevant. At the moment, there is the war on the 

territory of Ukraine and almost every sphere has been suspended in its work. But it is 

obvious that when the war is over and everything starts coming back to its normal state 

this practice will be even more urgent than before. Our country has received a lot of 

support from other countries. Because of such events Ukrainian culture began to be 

studied more, the interest in traditions and customs rose. This is where the service sector 

plays an important role. With this approach, we will count on more foreign guests and a 

wider range of languages. Not only English, Russian, German, French, but also Italian, 

Spanish, Dutch, Polish, Portuguese and many others. Therefore, this practice will be 

developed even more in the future. 
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АДАПТАЦІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ДО УМОВ ПАНДЕМІЇ ТА 

ВОЄННОГО СТАНУ 
  

Трансформації, які відбулися у світовій економіці протягом останніх років, 

спричинили істотні зміни в ресторанному господарстві. 

Ресторанна сфера – одна з тих, що чи не найбільше зазнала негативного 

впливу пандемії і продовжує досі знаходитися в умовах невизначеності та 

тотальної залежності від умов зовнішнього середовища. Ситуація, що склалася, 

спонукає ресторанний бізнес переорієнтовуватися на формат ведення бізнесу, 

адаптований до існуючих умов, при цьому орієнтуючись не тільки на потреби 

https://petrus.rest/
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споживача та співробітника, актуальні тренди у сфері гостинності, а й ураховуючи 

всі загрози та ризики, що можуть стрімко загостритися через пандемію та воєнний 

стан. 

Ресторани й кафе одними з перших відчули на собі удар карантинних 

обмежень та обмежень пов’язаних з впровадженням воєнного стану. На початку 

пандемії прогнозували, що за рік в Україні зачиниться майже 50% всіх ресторанів. 

Але цього не сталося, падіння ринку виявилося не таке катастрофічне для даної 

господарчої сфери.  Зараз ми стоїмо на шляху всесвітньої діджиталізації, тому для 

аналізу основних напрямів збільшення ефективності сучасної маркетингової 

діяльностів мережі Internet, задля уникнення великого скупчення людей у закладі 

ресторанного господарства в умовах коронавірусної пандемії, можемо застосувати 

наступну модель, що являє собою весь віртуальний шлях гостя ресторанного 

господарства, починаючи з огляду меню запропонованих страв і закінчуючи їх 

прямим замовленням. 

Більшість закладів перейшли на формат обслуговування «навиніс» іпрямої 

доставки замовлення додому. Такий перехід на нові умови спричинив колосальне 

зниження прибутків ресторану. За підрахунками українських експертів лише за 

перші кілька днів карантину доходи даного бізнесу різко знизилися більше, ніж на 

чверть. Також слід зазначити, що особливу увагу під час карантину приділяють 

саме прибиранню приміщень, адже вимоги дезінфекції, у зв'язку з епідемією 

коронавірусу, посилились в декілька разів. Усі заклади відразу прибрали зайве і 

предмети меблів та декору, задля легшої обробки поверхонь. Робота закладів 

ресторанного господарства в такий нелегкий період будується безпосередньо на 

лояльності. Проводяться прямі переговори з орендодавцями, постачальниками, 

банками, податковою, комунальними службами про реструктуризацію фінансових 

зобов'язань. Більшість контрагентів погоджуються на відтермінування виплат. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками закривають максимально швидко 

- у міру надходження коштів [4]. 

 Аналізуючи діяльність ресторанів у період пандемії, можемо виділити 

наступні тенденції: 

 впровадження та вдосконалення доставки; 

 запровадження послуги take away; 

 діджиталізація; 

 поєднання ритейлу та ресторанного бізнесу: магазини-ресторани,магазини-

кафе; 

 диверсифікація послуг, зокрема онлайн-магазини з продажу напівфабрикатів 

для приготування страв удома; 

 традиційні та креативні заходи безпеки [2].  

Що стосується запровадження військового стану на території України, то тут 

ситуація залишається вкрай складною. Заклади харчування також розгорнули свій 

фронт боротьби —кухонний. Низка ресторанів, кафе й кав’ярень почали 
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безкоштовно готувати їжу для солдатів Збройних сил та територіальної оборони, 

збирати провіант, чи перетворилися на склади для зберігання продуктів [5]. Війна 

змушує ресторани та кафе міняти формат і меню, а про те,щоб отримувати якийсь 

прибуток сьогодні навіть і не йдеться. Також, слід зазначити про діючі обмеження 

на алкогольні напої, які велика кількість українців вважає доцільним, адже наразі 

не час зловживати спиртним, коли в Україні ситуація не є стабільною. Вже з 

початку березня тенденція закриття закладів різко змінюється:ресторатори 

поступово повертаються до роботи навіть попри наявність введеного воєнного 

стану. Зараз в країні працює близько 38%закладів, проте з кожним днем кількість 

кафе та ресторанів, що повертаються до роботи, зростає. Найбільша кількість 

функціонуючих закладів знаходиться у тих регіонах, де немає активних бойових 

дій: 

Доволі добре тримаються три категорії закладів харчування: невеликі 

кав’ярні, пекарні та преміум-ресторани. Велика кількість жінок та дітей виїхали за 

межі країни, тож зросла частка чоловіків-клієнтів. Перші дні заклади працювали 

завдяки запасам продуктів та своїм заощадженням. Згодом продуктами та грошима 

почали допомагати колеги, бізнес, фонди. 

Останнім часом у зв’зку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених 

осіб та переходом на онлан-режим праці в Україні появилися так названі вiльнi або 

креативні ресторани, які зазвичай називають себе «коворкінгами», «не кафе» або 

«smart cafe». Почалася тенденція збільшення ресторанів без відходів це означає, що 

ресторан не виробляє сміття чи харчові відходи, які потрібно вивозити на 

сміттєзвалище.  

Таким чином, ресторанна сфера внаслідок пандемії та запровадження 

воєнного стану зазнала колосального удару, при цьому значна частина закладів 

змогла адаптуватися та навіть збільшити свій прибуток в умовах, що склалися.  
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОСТИНОСТІ 

  

            Неможливо не погодитись з тим фактом, що знання будь-якої іноземної 

мови не тільки покращує якість життя людини, а й відкриває для неї світ нової 

культури, світ абсолютно не притаманного їй нового мислення та світосприйняття. 

Сьогодні знання іноземних мов - це, перш за все, ключ до успіху та нових 

можливостей, які відкриваються перед людиною та роблять її фізичний та 

духовний світ набагато яскравішим, цікавим, та, в умовах глобалізаційних 

процесів, які відбуваються у сучасному світовому суспільстві, є просто необхідним 

компонентом професійної діяльності фахівця будь-якого рівня будь-якої сфери. 

Отже, володіння іноземними мовами на сьогоднішній день - це просто суттєва 

життєва необхідність, розуміючи яку з’являється все більше і більше людей, 

охочих вивчати іноземні мови. 

            Достатній рівень володіння іноземною мовою співробітниками сфери 

гостинності, зокрема готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, справляє 

приємне враження на закордонних гостей і ділових партнерів, позитивно впливає 

на продуктивність роботи. Професіоналізм персоналу, зайнятого у сфері 

гостинності є показником конкурентоспроможності організації [5 с. 251] 

            Сьогодні для представників різних країн найбільш об’єднуючою є 

англійська мова, яка одержала статус глобальної мови міжнародного спілкування 

lingua franca. У сучасному світі вона стала невід’ємною частиною кожної існуючої 

галузі. Це міжнародна мова спілкування, бізнесу, науки, інформаційних 

технологій, туризму, розваг та ін. 

           Професійний аспект навчання передбачає засвоєння спеціальної лексики, 

граматики в контексті готельно-ресторанної справи, штампів професійного етикету 

спілкування, набуття навичок усного і письмового мовлення, слухового сприйняття 

повідомлення і відповідної реакції на нього, розвиток перекладацьких умінь, 

формування вмінь вести ділову професійно орієнтовану бесіду, вміння здійснювати 

публічний виступ, уміння вести та аналізувати професійну документацію, вести 

ділове листування та обмінюватися інформацією телефоном, оволодіння 

методикою та прийомами самоосвіти тощо [3, с. 4]. 

             Майбутні фахівці сфери гостинності повинні вміти не тільки створювати в 

процесі комунікації психологічний комфорт, встановлювати міжособистісні та 

ділові контакти, коригувати стосунки із співрозмовником, але й добре 
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усвідомлювати особливості іншомовного спілкування, ментальну своєрідність та 

норми мовленнєвого етикету носія мови [1, с. 100]. 

          У сучасній методичній літературі виділяють чотири основні підходи з 

позицій психології вивчення мови.  

Біхевіористський підхід визначає володіння іноземної мови як сформованість 

мовленнєвих автоматизмів на іншомовні стимули.  

Індуктивно-свідомий підхід передбачає опанування іноземної мови на основі 

моделей в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх значення і правил 

оперування ними.  

Пізнавальний (когнітивний) підхід спрямовує діяльність здобувача освіти 

передусім на засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на 

основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань.  

Інтегрований підхід - органічне поєднання в ході заняття свідомих і 

підсвідомих компонентів у процесі навчання, що передбачає паралельне 

опанування знаннями, мовленнєвими навичками і вміннями 

            Основним методичним принципом навчання іноземної мови є принцип 

комунікативності, тобто моделювання в навчальному процесі ситуацій реального 

спілкування, адже здобуваючи професію, пов’язану зі сферою обслуговування, 

майбутні фахівці повинні бути готовими до щоденної комунікації. Це дає змогу 

цілеспрямовано розвивати необхідні навички та вміння, практикувати 

використання мовних форм для потреб професійної діяльності [4, с. 170]. 

           Рольова гра є імітаційною моделлю професійної діяльності, у процесі якої 

здобувач освіти вчиться без попередньої підготовки висловлюватися на задану 

тему професійного спрямування, формулювати свої думки і відстоювати свою 

позицію, прогнозувати результати діяльності та націлюватися на подальший 

професійний розвиток. Це сприяє розвитку навичок спонтанного мовлення, 

організаційних навичок, подоланню бар’єру між вивченням мови та її практичним 

застосуванням [2, с. 148–149]. 

           Важливим для іншомовної підготовки є також використання інтернет-

ресурсів. Одним з наслідків введення карантину в умовах пандемії стало значне 

поширення дистанційного навчання, саме тому одним з ефективних варіантів 

покращення навичок іншомовної та міжкультурної комунікації є участь у 

вебінарах, інтернет-конференціях, навчальних курсах, що проводяться іноземною 

мовою. Навіть неформальне спілкування з іноземними колегами через програми 

мессенджери, чати та інші засоби комунікації сприяє формуванню комунікативної 

компетентності здобувачів освіти [2, с. 147]. 

          Закладам вищої освіти, які готують фахівців у сфері туризму та готельно-

ресторанної справи, варто активно співпрацювати з туристичними компаніями, 

готелями і ресторанами різних країн та постійно налагоджувати нові контакти. 

Таким чином студенти  відповідних спеціальностей і всі, хто цікавиться, матимуть 

можливість отримати додаткові теоретичні знання, побачити готельний і 
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туристичний бізнес зсередини, перейняти практичний досвід кращих фахівців у 

своїй сфері з різних країн світу та підвищити кваліфікацію, вдосконаливши також 

знання та навички англійської мови, зокрема істотно розширити словниковий 

запас, поліпшити розмовну мову і поглибити знання граматики. 

            Сьогодні вища професійна освіта повинна стати тим щаблем професійного 

та особистісного становлення, що стимулює такі процеси, як самоосвіта, 

саморозвиток та сприяє формуванню пізнавальних та професійних мотивацій та 

цінностей. 

            Отже, викладання іноземної мови для майбутніх фахівців має бути 

орієнтовано на комунікативність та міжкультурну взаємодію. Для цього 

рекомендовано комбінувати традиційні та інноваційні методи навчання: 

ситуаційний та компетентністний підхід, рольові ігри тощо.  Для покращення 

навичок міжкультурної комунікації, особливу увагу варто надавати 

інтерактивному спілкуванню з носіями іноземної мови, зокрема при участі в 

програмах академічної мобільності, міжнародній практиці, або завдяки 

використанню інтернет-ресурсів. 
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ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

На сьогоднішній день, день сучасної економіки та науково-технологічного 

прогресу  інновації в готельному бізнесі відіграють одну з головних ролей у високо 

конкурентній боротьбі за кожного клієнта. Впровадження новітніх технологій 

готельного бізнесу дає змогу  готельєрам значно підвищити рівень свого 

господарства, знайти нові резерви для підвищення якості обслуговування, 

ефективної охорони номерів та майна, надання нових послуг, таких як безпеки 

життя, що на цей час є найбільш актуальним та затребуваним.    

 Індустрія світової гостинності протягом останніх років впевнено утримує 

місце першості, так як популярність є і  у великих інвесторах, так і у дрібних і навіть 

початківців-підприємців. Головною особливістю готельного бізнесу є його 

зростання, навіть якщо відбувається якась економічна криза. В супереч цьому 

більшість клієнтів середнього класу в усьому світі не відмовляє собі в подорожах 

під час літніх і різдвяних канікул. Ці основні тренди і визначають перспективи 

готельного бізнесу, як розвиток існуючого готельного господарства та освоєння 

нових сегментів. Раніше готельна сфера була орієнтована на туристів, які 

диктували готелям умови, так  сьогодні велика ставка робиться на представників 

бізнесу- як великого, так і дрібного. Їхні вимоги до комфортного розміщення на 

порядок вище, ніж  у туристів, адже готель для ділової людини – це не тільки місце 

проживання, а й місце роботи. Сучасні готелі все частіше пропонують гостям 

організацію бізнес-конгресів, спеціальні зали для проведення прес-конференцій, 

конференц-зали, лобі-бари, або ж звичайні вестибюлі, де є можливість організувати 

брейк-каву. Також важливим аспектом готелей, що пропонують  ряд послуг для 

ділових людей є зручне місце розташування, в плані транспортного зв’язку.   

 Не менш важливим є розміщенням у готелях фітнес-центрів,spa-салонів, 

басейнів та найрізноманітніші процедури догляду за тілом. В пошуку сучасних 

тенденцій здорового харчування створюються додаткові та навіть основні меню з 

повним переліком страв та страв дієтичного харчування. Також з великою увагою 

відносяться до інтер’єру, температурного режиму та наявністю тих чи інших 

предметів необхідності, з урахуванням культури відвідувача. Особлива увага 

гостей спрямована на крамниці при готелі, з ексклюзивними товарами, брендами 

та новинками. Тенденцією й надалі залишається створення бутік готелів, для 

відтворення креативного образу готелю, що дає змогу оформити кожен номер 
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унікально. Привабливим залишається й те, що бутік готель має свою неповторну 

історію, яка наштовхнула творців готелю на його спорудження та оформлення, 

звичайно ж ця історія відображена в загальному стилістичному вирішенні і 

знаходить відгомін навіть у меню, яке пропонується гостям. Обмежена кількість 

номерів, строга політика конфіденційності, високий рівень обслуговування, 

почуття комфорту та оригінальність дизайну надає популярності даному закладу. 

Сьогодні вже використовуються сучасні автоматизовані системи для 

організації безпеки у готелях та ресторанах, управління інженерною 

інфраструктурою, складським господарством тощо, що дозволяє не тільки 

упорядкувати процес управління, але і раціонально використовувати всі наявні 

ресурси. Серед технічних інноваційних технологій впроваджуються 

«людиноподібні роботи», які створили японські вчені для зменшення впливу 

людських почуттів на якість організації роботи готелів і ресторанів. Це дає 

можливість швидкого вирішення проблем з масовим скупченням людей, що 

дозволяє продуктивно організовувати роботу готелю.  

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають основним 

чинником, що сприяють динамічному розвитку і підвищенню результативності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства.    

 Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем насичення 

інформації і його успіх безпосередньо залежить від швидкості передачі й обміну 

інформацією, від її актуальності, своєчасності отримання. Розвиток готельно-

ресторанного бізнесу передбачає широке використання новітніх інформаційних 

технологій як в сфері введення нових готельних послуг, так і в їх просуванні на 

ринок . Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств ресторанного та 

готельного господарства свідчить, що безальтернативний шлях виживання в 

умовах глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі при активному 

використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також готовності готелів та 

ресторанів до інновацій та нововведень. Адже інновація має чітку орієнтацію на 

кінцевий результат прикладного характеру, вона завжди повинна розглядатися як 

складний процес, який забезпечує певний технічний і соціально-економічний 

ефект.    

Список використаних джерел 
1. Бурий С.А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу 

та туризму / С.А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5, Т. 2. – С.188 – 192.  

2. Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://prohotelia.com.ua/     

3. Черномазюк А. Г. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу / А. Г. 

Черномазюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2014. – № 5, Т. 2. – С. 252 – 255.      

    

http://prohotelia.com.ua/


Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

239 
 

 

Терехова В. І., здобувач освіти 

Державного торговельно-економічного 

університету, м.Київ 

Науковий керівник: Гончар Ю. М.,  

PhD, ст.викладач кафедри технології та 

організації ресторанного господарства 

ДТЕУ 

 

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ПОРТРЕТУ ПРАЦІВНИКА У 

СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

За даними ООН, після початку повномасштабної війни з росією станом на 1 

квітня 2022 року з України виїхало понад 4 млн громадян працездатного віку [1]. 

Згідно звіту Міжнародної організації з міграції від початку російського вторгнення 

понад 7,7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами [2]. 

Закономірно, що незалежно від свого статусу більшість із них шукають роботу.  

Суттєво вплинула війна і на бізнес, зокрема на сферу гостинності. Фактично, 

з дня вторгнення росіян до України, ресторанний бізнес зупинився. Більшість 

власників одразу тимчасово призупинили роботу своїх закладів. Однак, дуже 

швидко багато із них перепрофілювали свою діяльність на волонтерську і стали 

годувати ЗСУ, ТРО, лікарні, переселенців та місцевих постраждалих від обстрілів. 

Станом на 21 березня 2022 року свою роботу відновили 35% закладів ресторанного 

господарства, а вже 2 травня 2022 року знову почали обслуговати клієнтів – 56%. 

В той же час за даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, 

19% закладів громадського харчування України продовжували працювати навіть в 

перші дні війни [3]. 

Зважаючи на відплив осіб працездатного віку з бажанням працювати з 

України до інших країн світу, суттєво змінився портрет працівника у сфері 

гостинності як в Україні, так і закордоном: 

 Гендер. З початком бойових дій багато жінок евакуювалося, а чоловіки – 

взяли до рук зброю. Відтак, за даними LigaBiz, станом на 7 травня 2022 року понад 

60% працівників не змогли повернутися до роботи від початку війни [4]. У довоєнні 

часи переважно на кухні працювали чоловіки, а з початком війни контингент 

працівників кухні за гендерною ознакою різко змінився у протилежний бік [5].  

 Вік. Середній вік працівників також омолодився, за рахунок активної 

молоді з проукраїнською позицією, які ладні працювати безоплатно на 

волонтерських засадах віком 17-29 років. Натомість у довоєнний час середній вік 

шеф-кухаря становив 30-35 років [6], його підопічних кухарів у діапазоні 21-37 

років, хазяєчок та іншого допоміжного персоналу – 48-56 років, офіціантів – 17-20 

років [7].  
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Кваліфікація. Варто зазначити, що ще до війни поріг входження для 

працівників у сфері ресторанного бізнесу був уже низький і фактично не 

висувалися вимоги до наявної освіти і експрес-навчання відбувалося впродовж 

стажування. В той же час, нинішня ситуація погіршилася. Перший місяць кухарі 

працювали безоплатно на ентузіазмі. Зараз працівники вже отримують зарплати. 

Офіціанти, барменти, хостеси тимчасово втратили роботу. Натомість обсяг 

завантаженості кухонних працівників зріс у рази, а от затребуваний рівень 

кваліфікації упав. Це пояснюється тим, що ресторанна їжа стала не актуальною за 

війни, натомість заклади змінили фокус виробництва на просту, вузького 

асортименту, з мінімально можливою собівартістю їжу. Зараз наявні позиції 

помічників кухаря обіймають особи без відповідної освіти, без санітарних книжок, 

без досвіду роботи у ресторанному бізнесі і без орієнтації на перспективне 

працевлаштування на поточних посадах. 

Отже, аналізуючи ситуацію, що склалася, можна зробити висновок, що 

відбудеться суттєве оновлення персоналу, рівень кваліфікації працівників 

продовжуватиме знижуватися, актуальність отримання освіти за відповідним 

напрямком впаде значно нижче поточного рівня. Однак, частка волонтерів, які 

зараз прийшли працювати на кухню, або залишаться на ній же або спробують 

відкрити свій власний заклад, з огляду на отриманий досвід.  
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INNOVATIONS IN THE SERVICE OF THE RESTAURANT THAT MAKES 

YOUR LIFE EASIER 

 

All customers have some pre-conceived expectations about the restaurant before 

they visit it. Both Food and Service are essential for delivering excellent restaurant service 

to your valuable customers. The Restaurant’s owners, managers, and employees, all share 

the responsibility for ensuring that the customers are treated professionally. Good 

restaurant service will help in leaving an overall positive impression of an excellent dining 

experience and also help in retaining your customers. Confused about how to improve a 

restaurant service? Here are some ideas for you on how to make your restaurant better 

and make your job easier. 

1. Online and Mobile Ordering 

The benefits: Online and mobile orders eliminate incorrect orders and food waste 

that often come with orders made over the phone. With less pressure, customers can 

leisurely browse online menus, making them more likely to order additional items, 

leading to higher sales.  

2. Digital Point-of-Sale System 

The benefits: Reporting features offer in-depth analysis that helps owners and 

managers make data-supported decisions to improve operations such as which items are 

selling best or poorly, eliminating guesswork 

3. Customer-Facing Tabletop Tablet and Kiosks 

The benefits: Faster orders mean happier diners, bigger tips, faster turnaround, and, 

as a result, greater sales. Waitstaff can pay more attention to tables, and guests are 

empowered to order more drinks or dishes at their leisure 

4. Scheduling Software 

The benefits: This type of software improves attendance and frees up everyone’s 

time by streamlining the scheduling process 

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/04/13/635932/
https://joinposter.com/ua/post/motyvatsiya-personalu-u-restorani
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5. Dedicated Mobile Apps 

The benefits: Efficient, inexpensive marketing; additional customer spending or 

return visits; less time taking live reservations; timely seating reminders using push 

notifications 

6. Mobile Payment 

The benefits: Mobile payment is much faster than paying with cash and less troublesome 

than EMV chip cards. Faster checkout also means shorter waits, higher turnaround, and 

higher sales 

 7. Waitlist Management 

The benefits: Waitlist management prevents unsightly crowding at the door and 

inside the reception area, replaces coasters with annoying buzzing sounds, and allows 

customers to roam freely without having to remain on the premises 

8. Dish Sanitizing Technologies 

The benefits: These automated processes utilize the space you have. Management 

never has to worry if dishes are spotless for customers or meet health and safety standards 

for inspectors. 

9. Meal Progress Bars 

The benefits: At busy times, customers have peace of mind knowing that their order 

has been received, is being prepped and cooked, and, finally, is on its way from the 

kitchen to their plates 

10. Interactive Tables 

The benefits: These deliver the same perks as tablets and kiosks, plus an added 

entertainment factor for your guests 

11. Remote Temperature Monitoring 

The benefits: By replacing your paper logs with continuous temperature 

monitoring, you have 24/7 insight into your equipment. This allows you to be proactive 

instead of reactive about your digital food safety plan, keeping your product integrity high 

and your customers’ well being a top priority 

12. The drive-thru 

The benefits:Not only has the drive-thru demonstrated staying power, but its usage 

has seen a huge uptick since the beginning of quarantine measures earlier this year. For 

many restaurants, having a drive-thru has been crucial to survival in 2020. It's not just 

one of the only ways food can be served – it also serves as a signal to let passers-by see 

that a business is indeed open. 

13. QR codes 

The benefits: The QR code has definitely been revived now  and restaurants are 

some of the biggest adopters; codes can be used to easily create touchless menu options, 

for example, and much, much more. 

14. Digital signage 

The benefits: Now that most people prefer not to pick up a physical menu if they 

can help it, combined with the ability of analytics to power the customer experience of 
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digital menus, screens have become a worthy and profitable investment in an industry 

that operates on razor-thin margins. 

15. Automated cooking oil management 

The benefits: With already-low margins sinking yet lower, the value of used 

cooking oil rising and competition getting stiffer, things like heightened worker safety 

and incremental efficiency improvements make a big difference. There's also never been 

a more important time to care about the environment — and show it — which correlates 

to further benefits of automated oil management setups. 

16. Hands-free door pulls 

The benefits: Nobody wants to open a door using a handle that has been touched 

by hundreds of other people since the last time it was cleaned.StepNPull launched this 

back in 2007 to fill this niche need and a number of copycat products emerged as well, 

but the idea didn't really take off in the way that it probably deserved. Fast forward to 

2020, and StepNPull is having a banner year, spawning a whole new range of competitors. 

In retrospect, this may be something we'll end up thanking the pandemic for down the 

road. 

17. Pay with your face 

The benefits: In 2018, there was a brief, viral frenzy around facial recognition and 

the novelty of being able to buy a burger just by flashing a smile. The hype has now 

returned for a different kind of "viral" reason, and, along with other forms of touchless 

payment, is poised to be a real game-changer for restaurants of all kinds. 

Therefore, there are many options to make the job easier, but despite this we should 

remember about that restaurants have to understand the value for money. The value for 

money comes from your food and service necessarily so your maximum focus should be 

on that. And if your customer is happy and satisfied with your restaurant service, they are 

likely to talk about their experience with others and are also likely to return. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 

 

Важливість вивчення іноземних мов зростає у темпі, відповідному швидкості 

поглиблення глобалізації та економічних і культурних зв’язків між окремими 

країнами, тому її актуальність є беззаперечною. Сфера готельно-ресторанного 

бізнесу є однією з провідних у контексті міжкультурних взаємодій. З огляду на це 

іншомовна лінгвістична підготовка майбутніх фахівців цієї галузі повинна бути 

комплексною, охоплювати різноманітні аспекти, які тим чи іншим чином будуть 

виражені у майбутній професійній діяльності. Однією з важливих компетенцій, яка 

сприятиме ефективній комунікації, є лінгвокультурологічна. Вона охоплює, з 

одного боку, знайомство з лексичним, граматичним, фонетичним аспектами мови, 

що становлять лінгвістичну компетенцію, а з іншого – вивчення культурного 

спадку носіїв мови, яка вивчається, тобто культурологічну компетенцію. Якщо 

лінгвістична компетенція є ключовою у вивченні будь-якої мови, то 

культурологічна часто відходить на периферію, слугуючи допоміжним елементом.  

Метою цієї наукової розвідки є обґрунтування важливості врахування 

лінгвокультурологічного компонента у підготовці майбутніх фахівців готельно-

ресторанної галузі та виокремлення конкретних методів поглиблення володіння 

вказаною компетенцією. 

Проблемі впровадження у вивчення мови культурознавчого матеріалу 

присвячена низка робіт вітчизняних та закордонних науковців, зокрема Н. Бібік, В. 

Гумбольдта, Т. Донченко, С. Карамана, О. Кравець [1], Л. Мацько, І. Савчак [2], Л. 

Ушакової, А. Хомаєвої [3]. 

Підготовка фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу має базуватися на 

урахуванні двох напрямків використання уміння комунікувати іноземною мовою: 

1) спілкування з іноземцями, які перебувають поза межами батьківщини; 2) 

комунікація з іноземцями під час перебування на території їх проживання. У 

першому випадку спектр міжкультурної взаємодії є дещо звуженим, проте у 

другому він реалізується різнобічно та вимагає дотримання усіх норм. Саме тому 

лінгвокультурологічна компетентність має бути набута принаймні на 

мінімальному рівні та поглиблюватися залежно від очікуваного рівня контакту. На 

практиці вона реалізується як уміння знаходити спільну мову з носіями мови, яка 

вивчається, долати комунікаційні бар’єри, з розумінням ставитися до культурних 

та релігійних явищ, долучатися до локальної та світової культури у межах діалогу 

культур. 
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Найповніше лінгвокультурну дійсність відбивають різного роду мовні форми 

та тексти, створені носіями мови, або ж ті, які мають стосунок до культурно-

історичного контексту. Важливим з цього погляду є вивчення сталих виразів, 

фразеологізмів, прислів’їв, приказок, казок, пам’яток, які висвітлюють побут, 

традиції, найважливіші історичні події, внутрішнє, зокрема лінгвістичне, 

різноманіття представників нації [3, c. 8]. Важливо розуміти, що 

лінгвокультурологічна компетенція має формуватися у комплексі знань про мову 

та культуру, а не як окремі елементи культурологічних знань. Наприклад, обрані 

тексти повинні відтворювати як культурні, так і мовні явища. Лише за цієї умови 

можливо буде простежити нерозривність свідомості носія мови та використати ці 

знання для поліпшення професійного рівня. 

Базуючись на цілісному розумінні досліджуваного поняття, І. Савчак 

пропонує такі критерії відбору матеріалу для навчання: критерій культурологічної 

цінності; критерій типовості; критерій сучасності; тематичний критерій; критерій 

функціональності [2, с. 112]. Якщо не дотримано хоча б однієї з цих умов, обрані 

мовні одиниці втрачають свою граничну ефективність. Проте варто зауважити, що 

не до усіх лінгвістичних тем можливо (а інколи й варто) підбирати культурознавчу 

базу. Необхідно враховувати, чи робота з таким матеріалом забезпечує достатню 

плідність, чи кращого результату можливо досягнути в інший спосіб. 

О. Кравець виокремлює такі прийоми формування лінгвокультурологічної 

компетенції: робота з текстом, робота з дискурсом, використання Інтернету, 

використання мультимедійних технологій, використання вправ 

лінгвокультурологічного характеру [1, с. 205-206].  

І. Савчак зазначає, що методи реалізації навчання відповідно до 

лінгвокультурологічного підходу включають:1) дослідницький метод; 2) метод 

контент-аналізу; 3) метод засвоєння всіх аспектів мови (лексика, граматика, 

фонетика) через призму культури; 4) метод привчання [2, с. 112]. 

Також доцільно звернути увагу на такі практичні аспекти вивчення іноземних 

мов для фахівців готельно-ресторанного бізнесу: всебічне відпрацювання правил 

мовного та професійного етикету; зіставлення різних територіальних та історичних 

варіантів мов; наголошування на культурних відмінностях у рідній країні та країні 

(країнах), мова якої (яких) вивчається; використання відео- та аудіоматеріалів, 

створених у культурному контексті (автентичних); надання великої ваги 

дослідницьким та творчим проєктам здобувачів освіти; залучення носіїв мови до 

занять. 

Отже, лінгвокультурологічна компетенція є неодмінним елементом якісної 

мовної освіти для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Хоча вона є 

лише одним із аспектів, який допоможе проводити ефективну комунікацію, її 

реалізація сприятиме не лише особистісному, але й професійному зростанню. 

Методи та прийоми формування лінгвокультурологічної компетенції базуються на 

матеріалі, що спрямований на осягнення мовної свідомості носія іноземної мови, 
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яка вивчається. Такий підхід може бути зреалізований у різноманітних формах, які 

буде обрано залежно від ситуативної доцільності. Проте проблема використання 

світових мов носіями альтернативної мовної свідомості, з іншого боку, потребує 

ширшого розгляду у подальших наукових розвідках.  
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РЕСТОРАНИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

На сьогоднішній день все більше набувають популярності ресторани 

здорового харчування. Статистичні дані говорять про зростання серцево-судинних 

захворювань, алергій, ожиріння та багатьох інших хвороб, традиційно пов'язаних з 

харчуванням і способом життя. Люди дедалі частіше змінюють свої звички, 

уподобання та переходять на здорове харчування та здоровий спосіб життя. 

Ресторани теж залучаються в цей процес та намагаються відповідати потребам 

споживачів. Сьогодні виробники і споживачі продуктів харчування прагнуть 

робити більш здоровий вибір. 
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Ресторан здорового харчування – заклад ресторанного бізнесу, побудований 

на принципах корисності. Основне меню такого ресторану включає страви, 

приготовані з натуральних продуктів. Способи кулінарної обробки при цьому не 

шкідливі для організму людини, наприклад, страви на пару або запечені. 

Ресторанний бізнес є одним із найбільш значущих складників індустрії 

гостинності. Екологічно чиста їжа в поєднанні з ресторанним бізнесом є 

актуальним напрямом для сучасних рестораторів і практиків ресторанного бізнесу. 

У цих умовах постає проблема пошуку нових шляхів розвитку ресторанних послуг, 

що й підтверджує актуальність теми.  

Мета роботи полягає в дослідженні розвитку системи здорового харчування 

у закладах ресторанного господарства України.  

Структура харчування українців залишається незадовільною: вона 

характеризується високою калорійністю, що призводить до надлишкової маси тіла 

та ожиріння, а також характеризується надмірним споживанням тваринних жирів, 

цукру і солі. Високий рівень споживання жирів, солодощів, ковбасних виробів і 

хліба супроводжується недостатнім споживанням ряду важливих продуктів, таких 

як риба, натуральне м'ясо і свіжі фрукти. Харчування переважної частини 

населення незбалансовано, неповноцінно і нерегулярно [4]. 

Дослідження в галузі охорони здоров'я свідчать про високий рівень 

захворювань, обумовлений нездоровим харчуванням. Людина набагато більше 

ризикує отримати різні запалення, хронічні хвороби і навіть рак, якщо вона 

неправильно харчується. Харчування є невід’ємною складовою здоров’я, тому 

правил здорового харчування дотримується все більша кількість людей. Також 

останнім часом постійно збільшується відсоток людей, які змушені дотримуватися 

певних дієт та обмежень саме через власні особливості організму – діабетики, 

алергіки і т.д. 

Мода на здоровий спосіб життя також вплинула на культуру харчування, 

визначивши ще одну світову тенденцію розвитку ресторанного бізнесу - вживання 

здорової їжі (тобто якісних продуктів, що пройшли мінімум обробки), що стало 

вимогою часу. Суттєвою проблемою на сьогоднішній день є труднощі перевірки 

якості продуктів харчування в місці їх споживання, встановлення «чистоти» 

продуктів (відсутність шкідливих речовин, добрив і т.д.). Незважаючи на це, 

тенденція переходу на екологічні продукти харчування набуває все більшої 

популярності. Так, в Європі вже зараз люди готові платити великі гроші за чисті 

продукти,  ресторани корисної їжі - традиційний формат для Європи і США. За 

останні роки, кількість закладів значно змінилася. Кожного року відкривається 

близько 200 закладів по всій Європі 

У багатьох країнах світу вже досить давно працюють заклади, адаптовані під 

такі групи людей як: вегетаріанці, діабетики, алергіки. Наприклад, у Барселоні для 

людей, які дотримуються безглютенової дієти відкрито ресторан «Copasetiс». 

Концепція закладу – оrganic comfort food з екологічно раціональним підходом. 
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Страви з меню ресторану можна вживати гостям з непереносимістю глютену чи 

лактози, з різними видами харчової алергії. Для приготування страв 

використовуються лише фермерські та екологічно чисті продукти. 

В Берліні вражаюча кількість ресторанів для веганів – 471 заклад. Також тут 

знаходиться найбільша в світі мережа вегетаріанських магазинів «Veganz». 

Амстердам – найбільш вегетаріанське місто в Європі за кількістю веганських 

закладів ресторанного господарства по відношенню до чисельності населення. Це 

місто, відоме бургером Dutch Weed зробленим з водоростей, а також іншими 

популярними місцями, наприклад, як «Mr and Ms Watson», що відомий своїми 

крафтовими веганськими сирами. 

В Україні також все частіше відкриваються ресторани здорового харчування. 

Більша частина зосереджена в столиці – Києві. Тут знаходиться декілька десятків 

таких закладів, найкращі та найпопулярніші з них це - MilkBar, Nebos, Simple, 

Маями Блюз, Три, Клюква и Брюква, Say Grace Cafe, Fresh Factory, KRUDO club.  

До прикладу, кафе-магазин «Viтамiн» (м. Харків) - зустрічає ексклюзивною, 

корисною продукцією ручної роботи шеф-кухаря, який є автором рецептів всіх 

страв пропонованих в кафе, а так само кондитерських і кулінарних виробів. В 

процесі виготовлення вся продукція не піддається термічній обробці, не містить 

підсилювачів смаку і запаху, консервантів, цукру і солі промислового виробництва 

[4]. 

Основною вимогою до продукції ресторанів здорового харчування є 

використання екологічно чистої сировини, з якої виготовлятимуться перші та другі 

страви, коктейлі та напої. Окрім того, в меню закладу обов’язково мають бути свіжі 

натуральні соки, пропозиція свіжих овочів та фруктів (салатів з них), десертів – 

фруктових та запечених. Уся продукція має виготовлятись за індивідуальними 

технологіями, наприклад, смаження під тиском (при цьому має використовуватись 

натуральна очищена соняшникова, оливкова або інша олія); вакуумне пакування 

продукції (за умови доставки додому або послуги їжа на виніс; випарювання 

(дієтичне харчування), використання молекулярної кухні, яка дозволяє досягти 

нових поєднань корисних речовин різних продуктів, зацікавити споживачів 

незвичністю меню. Усі ці технології дозволяють зберігати корисні речовини у 

продуктах та забезпечують високий рівень цінності для клієнтів. Задля утримання 

лідерської позиції на ринку здорового харчування доцільно мати ексклюзивно 

запатентовану власну технологію приготування їжі, що дозволить сформувати 

стійкі конкурентні переваги у галузі [4].  

Таким чином, на ринку ресторанних послуг постійно відбуваються зміни з 

урахуванням зростаючих потреб споживачів у здоровому способі життя і як 

результат у здоровому харчуванні. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ  

ПОСТВОЄННОГО РОЗВИТКУ 

  

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 

динамічний час торжества науково-технічного прогресу інновації в готельному 

бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за 

кожного споживача. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу 

дозволяють готельєрам підвищити ефективність свого господарства, знаходити 

нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і 

майна гостей, надання нових послуг. 

Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує 

пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть 

підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу полягає в 

тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної економічної 

кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому світі не 

відмовляє собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул. До того ж, завдяки 

глобалізації економіки, розвиваються і міцніють економічні зв’язки між країнами, 

галузями і компаніями. Ці основні тренди і визначають перспективи готельного 

бізнесу, як розвиток існуючого готельного господарства та освоєння його нових 

сегментів. 

У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі, присвяченій проблемам 

туризму і гостинності, можна зустріти широке розмаїття визначень терміна 

«гостинність», загальний зміст яких зводиться до підприємницької діяльності, 

заснованої на вмінні і мистецтві приймати клієнтів – споживачів послуг готельного, 

туристичного, екскурсійного, ресторанного та інших форм і видів бізнесу.  

Таким чином, «гостинність» є більш широким поняттям, ніж «туризм», так 

як воно спрямоване на задоволення потреб споживачів в цілому, а не тільки одних 

https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/84.pdf
https://yanusia.com/2021/09/kultura-zdorovoho-kharchuvannia-v-novitnikh-kontseptsiiakh/
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туристів. Разом з тим обидва цих поняття необхідно розглядати в комплексі, 

оскільки за своєю суттю вони є взаємопов'язаними. Туристи є потенційними 

споживачами, у яких формуються бажання, що трансформуються в потреби, і 

мають безпосереднє відношення до їх подорожей.  

Гостинність - це сукупність професійних сфер діяльності, функціонування 

яких спрямоване на систематичне поліпшення якості в обслуговуванні клієнтів при 

наданні їм туристських, готельних, ресторанних, розважальних, екскурсійних, 

транспортних, сервісних та інших видів послуг тощо. 

 До тенденціям розвитку підприємств індустрії гостинності, які мають 

поширення в останнє десятиліття, слід віднести:  

 поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозицій;  

 утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів;  

 розвиток мережі малих підприємств, впровадження в індустрію 

гостинності нових комп'ютерних технологій.  

Поряд з традиційними повносервісними готелями і ресторанами з'являються 

спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих послуг. 

Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-ресторанного бізнесу 

стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог ринку. Важливість їх 

використання також обумовлюється мінливими вимогами споживачів. 

Впровадження і дифузія інновації стає об’єктивною необхідністю на всіх етапах 

діяльності підприємства. Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на 

створення інноваційних технології, які сприятимуть залученню якомога більшої 

кількості клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя, 

формуванню позитивного іміджу підприємства. 

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають основним 

чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства. Міжнародний 

досвід успішної діяльності підприємств готельного господарства свідчить, що 

безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної конкуренції побудований 

на інноваційній основі при активному використанні сучасних науково-технічних 

досягнень, а також готовності готелів до інновацій та нововведень. 
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RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE DURING THE WAR: STATE AND 

PROSPECTS 
 

The field of restaurant service plays an essential role in human’s life. In addition to 

meeting the physiological needs of nutrition, going to a restaurant performs an important 

social function. Since the full-scale invasion of the Russian Federation on February 24, 

2022, the vectors of restaurant business development have changed dramatically, 

adapting to new realities and conditions. This fact determines the relevance of the 

indicated topic. The purpose of our study is to review the features of the restaurant 

industry in Ukraine during the Russia-Ukraine war and prospects for its development in 

the near future. 

Although the country is at the state of war, the economy must work. According to 

the Ukrainian automation company Poster POS [1], 19% of catering establishments in 

Ukraine continued to operate even during the first days of the invasion, but 80% stopped 

working. Those who stayed or were able to resume work found themselves in a new 

reality. Menus and prices, customers and their preferences have changed. Many of the 

kitchens of the restaurants that continued to operate began to volunteer, to feed the army, 

hospitals, and displaced people. 

The war hit on the basis of this business – the supply of products. Most suppliers 

and factories have ceased operations. Therefore, in the first days, restaurants needed to 

work due to their food stocks and savings. Eventually, foreign funds and companies 

started helping with products and money. One of the problems is the difficulty of 

returning staff to work as well. 

In two months, 54% of all restaurants and cafes are open. Their revenue has fallen 

proportionately (55% of pre-war levels) and is recovering at the same rate [1]. 

By all means, the quality of food, menu, level of service, price, atmosphere, 

management are important for the successful operation of a restaurant, but the most 

expensive is the building to be placed in. 
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Therefore, the situation in the west of the country, according to our observations, 

is better. Most restaurants are open in the Transcarpathian region and in Lviv. Thus, in 

attractive places for tourists (at the moment it is the vast majority of migrants from other 

parts of the country) the queues at restaurants can be even seen. The percentage of profit 

in all establishments goes to the aid for the Armed Forces. 

As for the capital, about 40% of restaurants opened only after the final victory in 

the battle for Kyiv [1]. But due to the fact that there are few visitors in restaurants, the 

profit of the business is about 30-50% compared to pre-war.  

Categories of restaurant business best kept in such difficult conditions are cafes 

(low prices and high demand), bakeries (have middle prices, so they also have a sufficient 

number of visitors) and premium restaurants (have a high price, so they do not need a 

large number of customers). 

It is too early to talk about what the business will look like in a long prospective. 

But we can say right away that the following will be popular: 

• establishments in basements 

It is connected with the sense of security. We should expect an increase in prices 

for basements’ rental and growth in the number of basements. Well-equipped dungeons 

with hoods, toilets and emergency exits is a new trend in commercial real estate. 

• Ukrainian cuisine 

This is due, firstly, to patriotism, and secondly, it is the usual food of the available 

ingredients – food familiar from childhood, real and simple, which can be experimented 

with as you wish. 

• bakeries and cafes [2, с.16-24] 

Coffee is becoming more expensive, but it is drunk by both the military and 

mothers with children. Consumption of dough, flour products and sweets has increased 

many times over the last month – most people use sweets and flour for stress-eating. 

Moreover, preferably, with a cup of coffee. On that account, coffee shops with bakeries 

will be symbols of pleasure for a long time. 

Consequently, the state of the restaurant business in the first days of the war was 

stopped in almost all cities of Ukraine, but shortly after understanding the situation by the 

owners, it was gradually restored in every city. Prospects for its development are directly 

related to the further deployment of hostilities and the stabilization of the economic 

situation. Research on this topic will be a rewarding basis for further scientific analysis. 
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РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 
  

Україна стає на шлях реформування, в якому туристична галузь займає 

провідне місце. Важливою її складовою є готельний бізнес. Сектор готельної 

індустрії - найбільш динамічний сектор економіки України. У сучасних умовах 

розвитку туризму особливої актуальності набувають питання розвитку індустрії 

гостинності [3, с. 314]. Матеріальна база, якої посідає одне з перших місць у 

формуванні туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання та відповідне 

обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. Отже, готельна 

індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові 

надходження, в тому числі валютні. 

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної індустрії 

України. Проте, сьогодні можна констатувати про відсутність висококонкурентних 

позицій у цьому секторі національної економіки. Інфраструктура закладів 

розміщення в Україні не відповідає міжнародним нормам проживання та 

відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у структурі готельних 

підприємств низька частка закладів високої категорії, матеріально-технічна база 

застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв’язку та інформаційні 

комунікації, ефективні та надійні системи захисту, які є передумовою високого 

рівня якості послуг. 

Розвиток готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою 

чинників [1, с. 80]: 

̶ війна; 

̶ економічна криза; 

̶ недоліки в роботі фінансово-банківської системи; 

̶ обмежена платоспроможність населення; 

̶ недосконала податкова система. 

Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою 

структурою послуг, низькою спеціалізацією. Поряд із традиційними 

повносервісними готелями необхідно створити мережу спеціалізованих 

підприємств з вузьким спектром послуг, зорієнтованих на обслуговування певної 

категорії туристів. Насамперед, необхідність створення спеціалізованих 
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підприємств стосується туристичних центрів із чітко вираженою спеціалізацією у 

спортивно-оздоровчому, конгресовому туризмі, центрах з ігровими атракціями та 

іншими видами туризму. Поглиблення спеціалізації та впровадження високих 

стандартів обслуговування у національній сфері гостинності пов’язується із 

створенням традиційних у світовій готельній індустрії корпоративних форм – 

міжнародних готельних ланцюгів. Об’єднані у корпорацію провідні готельні 

підприємства здійснюють колективний бізнес, перебуваючи під єдиним контролем 

керівництва ланцюга. Професійний менеджмент несе повну відповідальність за 

ефективність функціонування, посилення конкурентних позицій. Технологічно 

успіхи корпоративних форм у гостинності пов’язуються з дотримуванням високої 

якості готельного продукту, ідентичністю послуг та доступністю цін на всіх 

підприємствах мережі. 

Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяють готельєрам 

підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви підвищення 

якості обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових 

послуг.  

Світова індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує 

пальму першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть 

підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу полягає в 

тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної економічної 

кризи. Як би не йшли справи в економіці, а середній клас в усьому світі не 

відмовляє собі в подорожах під час літніх і різдвяних канікул. До того ж, завдяки 

глобалізації економіки, розвиваються і міцніють економічні зв’язки між країнами, 

галузями і компаніями. Ці основні тренди і визначають перспективи готельного 

бізнесу, як розвиток існуючого готельного господарства та освоєння його нових 

сегментів. 

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем насичення 

інформації і його успіх безпосередньо залежить від швидкості передачі й обміну 

інформацією, від її актуальності, своєчасності отримання. Розвиток готельно-

ресторанного бізнесу передбачає широке використання новітніх інформаційних 

технологій як в сфері введення нових готельних послуг, так і в їх просуванні на 

ринок. Цілком очевидно, що введення інноваційних технологій стало невід’ємною 

умовою підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства, а також 

сприяє поліпшенню якості обслуговування [4]. 

Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних продуктів 

управління готельним підприємством до застосування глобальних комп’ютерних 

мереж. На сьогоднішній день в готельній індустрії використовується досить багато 

новітніх інформаційних технологій: глобальні комп’ютерні системи резервування, 

інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи 

менеджменту та ін. Найбільший вплив сучасні інформаційні технології мають на 
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просування готельного продукту. Так, в області реклами широкого поширення 

набула пряма розсилка готельної інформації електронною поштою, що дає 

можливість блискавично зв’язатися з компаніями. В останні роки готельні 

підприємства створили свої власні сайти в Інтернеті. Висока надійність і зручність 

комп’ютерних систем резервування сприяли їх швидкому і широкому поширенню. 

Це дозволило прискорити процес резервування, здійснювати його в режимі 

реального часу і тим самим підвищити якість надаваних послуг за рахунок 

скорочення часу обслуговування гостей. 

Одним з основних напрямків інноваційних технологій в готельному бізнесі є 

впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, 

каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і каталоги в мережі 

Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально подорожувати 

номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, вестибюлю, 

подивитися повну інформацію про готельне підприємство, ознайомитися зі 

спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. Використання 

мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати потенційному 

гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволяє швидко і безпомилково 

вибрати той готельний продукт, якого потребує гість [4, с. 270-272]. 

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають основним 

чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства. Міжнародний 

досвід успішної діяльності підприємств готельного господарства свідчить, що 

безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної конкуренції побудований 

на інноваційній основі при активному використанні сучасних науково-технічних 

досягнень, а також готовності готелів до інновацій та нововведень. 
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РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В 

УКРАЇНІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ 

  

Актуальність проблематики. Об’єктивна необхідність трансформації 

різних сфер суспільного життя в Україні на зламі тисячоліть зумовлена 

економічною неефективністю, політичною нестабільністю, соціальною 

маргіналізацією, моральною деградацією, зниженням рівня соціального життя, 

культурних та дозвіллєвих потреб, а, відтак, і стандартів обслуговування в індустрії 

гостинності. Тому важливим видається пригадати на яких засадах і принципах 

будувалась готельна справа у ХІХ ст. – добі становлення сфери гостинності в 

умовах первісного накопичення капіталу та жосткої конкурентної боротьби. 

Мета статті – на основі спогадів і історичних джерел вивчити особливості 

заснування та діяльності закладів готельної справи в Україні у ХІХ ст. 

Виклад основних результатів. Науково-технічний прогрес, соціальні 

реформи, підвищення рівня життя, введення гарантованих неоплачуваних, а 

подекуди оплачуваних відпусток обумовили поступове зменшення робочого часу 

на користь вільного. У другій половині XIX ст. до індустрії відпочинку увійшли 

підприємства готельного господарства; з'явилися перші бюро подорожей, одним з 

завдань яких були організація туристичних поїздок і реалізація їх споживачеві. 

В період XVIII ст., після остаточного приєднання України до Російської 

імперії, починається будівництво поштового тракту від Москви до Києва з 

поштовими дворами та станціями, що одночасно виконували функції закладів 

розміщення. Помітний розвиток готельної сфери в Україні починається лише в 

другій половині XIX ст. і пов'язується насамперед з Києвом та іншими великими 

містами. 

Поштовхом розбудови готелів було відкриття у 1889 р. регулярного 

залізничного сполучення, що зумовлює збільшення кількості подорожуючих, які 

прибували у Київ. До відкриття залізниці у Києві помітно виділявся "Зелений 

готель", побудований у 1803-1805 рр., що належав Печерській Лаврі і був найбільш 
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відомим у 50-х роках XIX ст. (сьогодні житловий будинок на вул. Московській, 30) 

[4, c. 75]. 

В Одесі значний розвиток інфраструктури гостинності пов'язувався з 

важливим транспортним значенням цього міста - відомого морського порту, а 

також значним рекреаційно-туристичними ресурсами. Готелі розміщувались 

головним чином в центрі міста, біля морського вокзалу на Приморському бульварі, 

на вулиці Пушкінській, що з'єднувала морський і залізничний вокзали. До Першої 

світової війни в місті діяло 34 готелі і 6 постоялих дворів. Найбільш відомими були 

готелі "Лондонський" (збудований 1899 р.), "Брістоль" (1899 р.), "Пасаж" (1898 р.) 

[2, c. 705]. 

В Ялті перший готель "Ялта" побудований в 60-х роках XIX ст. ( у 1906 р. 

перейменований у "Брістоль"). Активна розбудова інфраструктури туризму - 

фешенебельних готелів, ресторанів, санаторіїв здійснюється наприкінці XIX ст. У 

1875 р. побудований великий фешенебельний готель "Росія" (сьогодні готель 

"Таврида"). У 1915 р. в Ялті діяло 14 готелів на 800 місць, 3 приватних санаторії, 5 

пансіонатів. 

Перед Першою світовою війною в Криму функціонувало 43 готелі, 18 

санаторіїв та 16 пансіонатів. Особливо високим комфортом виділялись готелі 

"Росія" у Ялті (150 номерів), готель "Дюльбер" в Євпаторії прирівнювався до 

кращих європейських готелів. Окрім високої якості обслуговування готелі 

побудовані в кінці XIX на початку XX ст. характеризувались оригінальністю 

архітектури, зручним плануванням. Окрім дорогих готелів, пансіонатів, санаторіїв, 

приватних дач для розміщення рекреантів в Криму використовувалась значна 

кількість малопридатних для проживання невеликих будинків, побудованих з 

легких матеріалів [1, c. 164]. 

У Східній Галичині, що входила в склад Австро-Угорщини, у другій половині 

XIX - початку XX ст. сфера гостинності характеризувалась особливо високим 

розвитком. Майже у кожному містечку були невеликі готелі, ресторани, кав'ярні. 

Загалом у 1902 р. у Галичині (Східна і Західна разом) нараховувалось 935 готелів, 

середня зайнятість у яких становила три особи на один готель. Готелі, у яких 

працювало більше 20 осіб становили лише 0,5 % від загальної кількості засобів 

гостинності. 

Важлива риса в організації сфери гостинності пов'язувалась з високою якістю 

обслуговування, що відповідала світовим стандартам, водночас висока ціна послуг 

була доступною насамперед для осіб високого матеріального достатку. У XIX ст. 

помітним є поділ закладів на категорії щодо рівня і ціни послуг, окрім розкішних 

готелів розвивалась мережа закладів гостинності зорієнтована на осіб різного 

матеріального достатку [3, c. 72]. 

В кінці XIX – на початку XX ст. у сфері гостинності відбулися значні зміни. 

Кількість закладів гостинності інтенсивно збільшується, розширюється їх 

функціональна структура, вдосконалюється обслуговування, модернізується 
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архітектура, створюються стандарти в обслуговуванні та елементах оздоблення. 

Більшість готелів характеризувались низьким рівнем комфорту - скромним 

оформленням інтер'єру, відсутнім водопроводом, каналізацією. Ця категорія 

готелів розраховувалась на клієнтів із низьким матеріальним достатком, 

комерційних агентів. На цьому фоні контрастували великі та поодинокі малі готелі 

з дорогим оздобленням інтер'єру, розкішними меблями, вишколеною обслугою, 

комунальними зручностями. Такі готелі відповідали тогочасному стилю 

фешенебельних європейських готелів. Великі дорогі готелі надавали послуги 

ресторану, кав'ярні, лазні, душу, тому проживання могли собі забезпечити лише 

особливо багаті клієнти. 

Висновки. Таким чином, через збільшення числа людей, покращення 

транспортних мереж і статків виникає потреба у готелях. За сто років (1800-1900 

рр.) було закладено основні принципи готельної справи: поділ закладів за ціновою 

категорією, типом комфорту, цільовим призначенням, розміщенням; встановлено 

принцип «клієнт завжди правий» та максимальне сприяння задоволенню його 

потреб. На сьогодні підприємці можуть запозичити із історичного досвіду підхід 

до функціонального розподілу зон готелів, їх оздоблення і особливо креативні і 

свіжі ідеї реклами своїх закладів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

  

Готельне господарство є головним фактором і основним складником туристичної 

інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного 

продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в комплексі туристичних 

послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно 

з прогнозами відомих профільних організацій, може стати найбільш важливим 

сектором туристичної діяльності.  

На жаль, події останніх років в Україні (анексія Криму, військові дії на Донбасі) 

перекреслили позитивну динаміку туристичної галузі України, оскільки через анексію 

Криму країна втратила близько 30 % рекреаційно-туристичного потенціалу, кількість 

міжнародних туристичних відвідувань зменшилася на 48,5 % [2]. Як наслідок, Україна 

опинилася у топ-10 небезпечних для туристів країн. У зв’язку із цим актуальним є 

питання статистичного аналізу і визначення тенденцій розвитку готельного 

господарства як важливого складника туристичної індустрії України. 

Станом на 01.01.2019 року в Україні для обслуговування туристів 

використовувалось близько 5451 підприємств готельного господарства різних 

форм власності з загальною одноразовою місткістю 637,3 тис. місць [1]. 

Спостерігається збільшення темпів росту підприємств готельного господарства в 

середньому на 44,5 %, що свідчить про розвиток галузі. 

Лідерами в розвитку готельної сфери виступають Одеська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Київська області та м. 

Київ. Варто відзначити розширення долі Одеської області на ринку України, а саме 

з 8 % до 12 % за кількістю готелів та з 9 % до 14 % за кількістю місць розміщення. 

Це найвищі показники зростання в країні. Наближається за динамікою розвитку до 

неї Запорізька область. Збільшення кількості закладів розміщення зросло з 5% до 

8%, а місць розміщення з 4 % до 10 % [1].  

У готельному бізнесі України нині є чимало проблем: нерозвиненість 

готельних мереж, нестача готелів середньої цінової категорії, нестача 

кваліфікованих фахівців, недоліки законодавства. Однак це поступово долається, 

компанії розвиваються, переймають досвід у західних партнерів, які, в свою чергу, 

приходять на український ринок, а рівень надання послуг зростає. 

Ефективність готельних мереж і наявність значної кількості готелів високого 

класу, обов’язковими атрибутами яких є високопрофесійний та гостинний 

персонал, сучасна інфраструктура, системи безпеки тощо, є одним із факторів, що 

значно впливає на розвиток туристичної індустрії. 
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На рис. 1 узагальнено тенденції розвитку готельних підприємств.  

Ствoрення великих кoрпoрaцiй i гoтельних мереж дoзвoляє гoтельним 

пiдприємствaм перегрупувaтися й притягнути дoдaткoвi ресурси для рoзвитку свoгo 

бiзнесу. Гoтельнi пiдприємствa кoнцентруються шляхом ствoрення сoюзiв aбo 

aсoцiaцiй, щo не пoрушують їх юридичну i гoспoдaрську сaмoстiйнiсть, aле дoзвoляють 

прoвoдити спiльнi мaркетингoвi прoгрaми та дoслiдницьку дiяльнiсть, фoрмувaти 

єдину систему пiдгoтoвки i перепiдгoтoвки кaдрiв. 
 

 
 

 

Рис. 1. Світові тенденції розвитку готельних підприємств 

 

За допомогою внутрішніх готельних систем управління, до основних 

компонентів яких входять модулі бронювання, служба портьє, розрахунків з гостем, 

управління номерним фондом, безпекою клієнтів, система електронних замків, та 

головне – інженерної служби, яка створюється на етапі проектування готелю, 

автоматизація і диспетчеризація тепло- та енергозабезпечення, зберігання, 

водопостачання, інтерактивне телебачення. Особливе значення має застосування 

інтерактивних технологій у ході впровадження складних інженерних систем у 

найцінніших пам’ятниках архітектури, де важливим є збереження інтер’єру та 

архітектури споруди. Рівень інтерактивних систем у готелі – це показник його якості й 

рівня кваліфікації. 
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Нині в готелях пропонується велика кількість послуг, що надаються 

різноманітними закладами харчування та побуту, фітнес-, велнес - і спа-центрами, 

салонами краси. 

Поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування клієнта. Персонал 

запам’ятовує його ім’я, улюблені напої, намагається створити у нього враження, що він 

є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані компліментарні послуги – привітальний 

коктейль (у Туреччині та Єгипті – чашечка чаю із каркаде, на Балі – склянка 

жасминового чаю), цукерка або шоколадка на ніч на ліжку (в Австрії – альпійський кекс 

на столику біля ліжка), зустріч або проводи групи з оркестром, невеличкі сувеніри, 

фрукти і мінеральна вода тощо.  

Ще однією тенденцією – «гедонізацією» сервісу, яка передбачає те, що персонал 

намагається зробити перебування гостя в готелі максимально радісним не тільки 

завдяки люб’язному обслуговуванню, послужливості, «компліментарності» послуги, а 

й за допомогою організації низки приємних традицій, як, наприклад, «щаслива година» 

(happy hour), коли гостей пригощають келихом шампанського у холі готелю або 

фірмовими стравами і напоями за зниженою наполовину ціною.  

Проаналізувавши зарубіжний досвід розвитку готельних підприємств, слід 

відмітити, що в Україні існує проблема щодо визначення поняття і критеріїв готельного 

господарства, його приналежність до сфери туристичних послуг і відомчої 

впорядкованості. 

Назріла гостра необхідність створення стандартів гостинності, відсутність яких 

негативно впливає на якість обслуговування в готелях. Сервіс українських готелів, які 

працюють по міжнародних стандартах гостинності (їх лічені одиниці), якісно 

відрізняється від рівня послуг, що надаються іншими міськими готелями. Іноземні 

клієнти, що проживають у вищезгаданих готелях, не відчувають принципової різниці в 

обслуговуванні порівняно із зарубіжними готелями, оскільки ці готелі керуються чітко 

прописаними стандартами обслуговування, нормами поведінки і спілкування з гостем, 

чинними в цих готельних корпораціях. 

На сьогодні переважна більшість українських готелів не має міжнародних 

стандартів обслуговування. На наш погляд, це питання можливо вирішити шляхом 

розробки галузевих стандартів. При цьому необхідно чітко розділити стандарти 

оснащення (матеріально технічної бази) і стандарти обслуговування. У розробку і 

впровадження стандартів обслуговування західні готелі інвестують чималі кошти, 

розуміючи, що в майбутньому вони не лише окупляться, але і принесуть істотні 

дивіденди, оскільки вища якість обслуговування за наявності стандартів, обов’язково 

буде сприяти залученню більшої кількості клієнтів в готелі.  

Так, наприклад, співробітники не носять формений одяг, іменні значки, 

дозволяють собі ходити без колготок, мати неохайний зовнішній вигляд, голосно 

розмовляти у присутності гостей і так далі. 

За результатами проведеного аналізу суб’єктів готельного господарства за якістю 

надання послуг оцінюється як критичне. Це викликано нездатністю готельного 



Міжнародна науково-практична конференція 

«СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ» 

_____________________________________________________________________  
 

262 
 

господарства забезпечити туристів досить якісним продуктом, який би відповідав 

міжнародним стандартам, тобто очікуванням споживача послуг, вважає автор. Для 

вдосконалення і наближення до міжнародного рівня інформативності каталогів готелів 

слід розробити методичні рекомендації для подання інформації про засоби розміщення 

в каталогах і інших маркетингових каналах. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ  РЕСТОРАНУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Ще кілька років тому головною метою ресторанів було створення приємної 

атмосфери та надання страв найкращої якості. Сьогодні ж, щоб утримати постійних 

та отримати нових клієнтів, одних тільки вишуканих страв та затишної атмосфери 

надто мало. Потрібно скорочувати час на виконання різних завдань, мінімізувати 

зловживання з боку персоналу, одержувати детальні звіти, надавати клієнтам 

найкращий сервіс. Висока конкуренція в ресторанному бізнесі змушує власників 

даних закладів шукати нові шляхи розвитку. Тож згодом прийшло розуміння того, 

що без автоматизації бізнес-процесів дуже важко обійтися [1].  

Автоматизація ресторану, є актуальним завданням для адміністраторів і 

власників закладів сфери HoReCa. Без системи управління та обліку, неможливо 

уявити жоден сучасний заклад. Будучи практично непомітною клієнтам закладу, 

система грає важливу роль в оперативності, зручності обслуговування і управлінні 
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кафе, баром, клубом і закладами громадського харчування, які нині знову в моді 

[2].  

Термін «автоматизація ресторанів» часто можна почути від рестораторів, 

постачальників обладнання та програмного забезпечення. Для них його значення 

дещо умовне. Насправді автоматизація недоречна при виробничих процесах 

ресторану. Ми навіть не можемо собі уявити, що наше улюблене блюдо буде 

приготовлено роботом. Адже кухар, при його приготуванні, вкладає частинку своєї 

душі. По суті, автоматизація ресторану стосується тільки деяких процесів: обліку, 

контролю, безпеки, резервування або приймання замовлень з сайту, 

документообігу та обліку робочого часу[3]. 

Сучасна система автоматизації - це спеціалізований комп'ютеризований 

комплекс програм і устаткування, який відкриває можливості щодо забезпечення 

ефективного управління закладами ресторанного господарства. 

Призначення автоматизованих систем - упорядкувати і автоматизувати 

діяльність підприємства, зв'язавши її в єдиний високотехнологічний ланцюг 

ефективних процесів. Така організація роботи дозволяє знизити витрати закладу і 

збільшити його прибуток. Об'єднання процесів обслуговування відвідувачів, 

взаємодії з персоналом та партнерами, розподілу матеріальних і фінансових 

ресурсів, формування звітності та управління підприємством, автоматизація всіх 

цих процесів - це унікальна основа для прийняття ефективних управлінських 

рішень. З розвитком глобальної мережі Інтернет сучасні автоматизовані системи 

дозволяють управляти роботою підприємства у віддаленому режимі [4].  

Автоматизація контролю ресторану полягає в інтеграції системи 

відеоспостереження з системою обліку. Найпростіше це пояснити на прикладі. Ось 

офіціант оформив замовлення та передав його на кухню — автоматично друкується 

чек замовлення, це фіксує камера й одночасно видно по чеку накладеному на кадр 

(система TRASSIR ActivePOS). Далі автоматично фіксується час між друком 

замовлення та підтвердженням цього замовлення кухарем. Він зчитує штрих-код 

сканером, а офіціант отримує підтвердження, що замовлення прийняте у роботу. 

Після приготування страви, кухар зчитує квитанцію у зоні контролю та можна 

візуально проконтролювати і їжу, і вміст квитанції. А офіціант отримує нове 

повідомлення про готовність замовлення [5].  

Мета автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу - полягає у 

підвищенні ефективності управління рестораном, оптимізації обслуговування 

гостей. Такі програми повинні бути багатофункціональними та спрямованими на 

підвищення прибутковості і економії ресурсів підприємства, а також легкими у 

використанні і обслуговуванні. Для вирішення завдань автоматизації роботи та 

обліку на підприємствах ресторанного господарства використовується комплекс 

спеціального обладнання та програмного забезпечення. Це дозволяє вести облік 

руху матеріальних засобів і руху товарів; формувати необхідні звіти і зведення для 

оперативного обліку та аналізу діяльності підприємства. Основна увага 
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приділяється організації контролю над роботою персоналу. У ході автоматизації 

ресторану може бути проведена інтеграція програмного забезпечення з наступним 

спеціалізованим обладнанням: 

 фіскальні реєстратори; 

 зчитувачі магнітних карт; 

 сканери штрих-кодів; 

 програмовані клавіатури; 

 сенсорні дисплеї; 

 дисплеї покупців; 

 кухонні принтери замовлень. 

Автоматизація та інформатизація процесів на підприємствах ресторанного 

господарства зручна не тільки з точки зору організації «ведення справ», але і задля 

кращого обслуговування споживачів, оскільки інформаційні системи дають змогу 

оперативніше проводити розрахунки з гостями ресторану, забезпечувати 

наповнення меню та здійснювати почерговість обслуговування. 

Автоматизація кафе і ресторану дозволяє оптимізувати документообіг, 

забезпечити порядок на складі. У більшості співробітників ресторанів змінний 

графік роботи, і вони не завжди встигають обмінюватися інформацією - 

автоматизація ресторану вирішує цю проблему. Всі дані зберігаються в єдиній 

системі, користуватися якою просто і зручно. В даний час, особливо у великих 

містах, автоматизація ресторану є абсолютно необхідним рішенням для того, щоб 

обігнати конкурентів і зробити свій заклад кращим [6]. 

 Завдяки автоматизації ресторанного бізнесу можна контролювати діяльність 

всього закладу, поліпшити якість обслуговування відвідувачів, запобігти 

розкраданню та зловживанню з боку персоналу, збільшити продуктивність праці 

співробітників, сформувати систему, яка забезпечить лояльність постійних 

клієнтів, і планувати подальшу діяльність і розвиток бізнесу. 

Аналізуючи дані можна зробити висновок, що автоматизація є необхідною 

складовою сучасного ресторану, вона безпосередньо впливає на якість та зручність 

надання послуг (обслуговування), а також підвищує конкурентоспроможність 

ресторану на ринку. 

Автоматизація ресторанів допомагає: 

 підвищити швидкість і якість обслуговування гостей; 

 не допустити крадіжок з боку персоналу; 

 відстежувати продаж і будувати ефективніші маркетингові стратегії; 

 аналізувати витрати складу, щоб уникнути зайвих списань. 

Тож кожному власнику ресторану, котрий хоче мати сервіс обслуговування 

на високому рівні, бути привабливим для відвідувачів та кращим серед конкурентів 

необхідні системи автоматизації в ресторані. 
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ГОТЕЛІ МАЙБУТНЬОГО 

  

Інновації у готельному бізнесі можна визначити як нововведення, прогноз на 

майбутнє, реалізоване на практиці у вигляді чогось нового створене в результаті 

впровадження нових ідей за для кращого задоволення потреб клієнтів готельного 

підприємства. Інноваційність є основою сучасного готельного бізнесу. У 

висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта, вони потребують новітніх 

технологій готельного бізнесу, що підвищить ефективність господарства. Цікаво 

розглянути практичні варіанти готелів майбутнього. 

Оригінальність чогось нового може бути в дизайні, наприклад, іспанська 

дизайн-студія Serrano brothers представили концепт “ITH Room Xperience”. Нове 

досягнення продемонструвало, якими можуть бути готельні номери в 

найближчому майбутньому. Так, пропонується зробити в номерах вікна в формі 

очей, а замість стін - прозорі сенсорні дисплеї (управління буде здійснюватися за 

допомогою смартфона). На таких інтерактивних стінах, які працюють на 

програмному забезпеченні Microsoft, можна буде переглядати погоду, фото / відео 

https://ultra-company.com/avtomatizatsiya-restoranov-preimushhestva-i-nedostatki/
https://ultra-company.com/avtomatizatsiya-restoranov-preimushhestva-i-nedostatki/
https://jsolutions.ua/ua/sistema-upravleniya-restoranom
https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/Avtomatizatsiya/avtomatizatsiya_restorana/
https://revolution.allbest.ru/sport/00742005_0.html
https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/Avtomatizatsiya/avtomatizatsiya_restorana/
https://tourlib.net/statti_ukr/oschypok3.htm
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і навіть робити позначки про важливі справи або читати останні новини і т.д. А ще 

в кожному номері буде комп’ютер. 

Цікавий проєкт у китайському місті Сунцзян архітектори розробили 

унікальний дизайн готелю Waterworld. На території такого готелю, розташованої 

просто на обриві, будуть підводні кімнати для відвідувачів, ресторани і кафе, і 

навіть величезне басейн-озеро. 

Незвичний проєкт готелю, що вісить у повітрі, представив Ігор Пастернак з 

Worldwide Aeros Corporation. Готель буде побудований у вигляді дирижабля вагою 

400 тонн. Перебуваючи в повітрі на борту Aerocraft на висоті 2,4 кілометра, 

постояльці знайдуть унікальність і неповторні відчуття. Літаючий готель Aerocraft 

зможе вмістити 250 чоловік. Максимум швидкості польоту в повітрі - 280 км / год. 

Мандрівники в готелі зможуть долати до 9600 км в день. В такому повітряному 

готелі буде ще і казино. [2] 

Можна клієнтам запропонувати пересувний готель, міні-готельний номер на 

колесах який може забрати вас відразу після роботи і відвезти в пункт призначення.  

Autonomous Travel Suite - це пересувний готель, що, крім звичного 

проживання, пропонує послуги «від дверей до дверей». Тобто вас можуть забрати 

прямо з будинку або офісу і відвезти за кілька сотень кілометрів. При цьому час ви 

проведете максимально ефективно: поки Travel Suite їде, ви зможете прийняти душ, 

відпочити, поспати або навіть попрацювати. 

Готель автономний, за кермом сидіти тут не потрібно. Управлятися він буде 

за допомогою додатка: досить лише задати необхідний маршрут. При бажанні 

можна також вказати зупинки, наприклад, біля ресторану. Вікна тут теж не прості, 

а «розумні» буквально за секунди можна приховати все те, що відбувається 

всередині приміщення. 

Також для ATS планують розробити спеціальні парковки-готелі, де 

мандрівників чекають всі послуги звичайного готелю: басейн, фітнес-центр, 

ресторан, ігрова, конференц-зал.  

В цілому подорожувати в такому будинку на колесах буде дешевше, ніж 

зняти номер у готелі: адже ATS поєднують в собі вартість проживання і 

транспортних витрат. [3] 

На сьогоднішній день, праця обслуговуючого персоналу з відповідною 

професійною кваліфікацією в готелях коштує досить дорого, а час що витрачається 

на обслуговування гостей в готелі, занадто вповільнює процеси обслуговування. 

Японськими дослідниками розроблені роботизовані технології для 

полегшення та здешевлення обслуговування гостей у готелі. На сьогоднішній день 

в містах Токіо та Осаки функціонують три таких готелі із даною інновацією, а в 

майбутні 2-3 роки відкриються ще 6 роботизованих готелів. 

Японська туристична компанія H.I.S. перша погодилася і облаштувала 

мережу своїх готелів «Henn na Hotel», назва якої перекладається з японської як 

«Дивний готель». Дивина полягає в роботизованому персоналі. Під час відкриття 
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«Дивного готелю» у місті Сасебо у профектурі Нагасакі у 2015 році в ньому було 

приблизно 80 роботів. Готель був занесений до книги рекордів Гіннесса як перший 

роботизований готель у світі. Гостей на вході в готель зустрічають адміністратори-

дівчина-андроїд. 

Після проходження реєстрації гість може передати речі роботу-носильнику, 

а з робоконсьєржем поспілкуватися в номері. Для управління кондиціонером і 

телевізором в номерах встановлені голосові помічники, а також у кожному номері 

розміщені роботи-асистенти, які можуть підтримати найпростішу розмову та 

регулювати освітлення та опалення. В цьому роботизованому готелі «працюють» 

234 автоматизовані співробітники дев’яти різних типів, які допомагають гостям. 

Роботи вітають гостей готелю в лоббі, подають їм каву, чай та інші стандартні 

напої. 

Також різноманітні процедури які, зазвичай, проходять гості - повністю 

автоматизовані. Роботи вступають в розмову із гостями японською, англійською, 

корейською та китайською мовами. Також вони володіють мовою жестів та вміють 

утримувати зоровий контакт. [1] 

Прогноз британського футуролога Я. Пірсона, номери в готелях в 

найближчому майбутньому (до 2030 року) будуть підлаштовуватися під смаки, 

звичаї і звички гостей, а також під їх настрій. Згідно прогнозу Яна Пірсона, 

постояльці зможуть «моделювати» простір готельного номера. Так як стіни будуть 

сенсорні, то клієнти зможуть налаштувати те зображення, яке захочуть. Наприклад, 

побачити свою сім’ю або річку в лісі, море з усіма шумами і звуками. А спеціальні 

датчики повинні будуть визначати пульс, кров’яний тиск і глибину сну гостя. На 

наступний день після аналізу всього цього гостю будуть видаватися рекомендації 

по харчуванню, а також величиною фізичних навантажень. 

На початковому етапі розвитку знаходиться космічний туризм. Однак не 

виключено, що в найближчому майбутньому найбожевільніші і незвичайні проєкти 

стануть реальністю. І тоді ті пасажири, хто без страху і боязні буде сідати в 

космічний корабель, а не на поїзд або в літак, зможуть зробити зупинку, наприклад, 

на Місяці або Марсі в готелі класу економ або люкс. [2] 

Майбутнє за ІТ інноваціями в готельному бізнесі. 
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AR (ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ) – МОДНИЙ ТРЕНД РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Доповнена реальність дуже зручна річ, треба визнати. Недешева, може, але 

зручна. А ще - здатна виділити будь-який бізнес із низки сумних однотипних 

конкурентів. Причому у будь-якій сфері. 

Ресторанний бізнес все частіше використовує доповнену реальність для 

покращення гастрономічного досвіду своїх відвідувачів. Крім надання іноземним 

туристам можливості з упевненістю робити замовлення, AR додатки також 

впливають й на інші аспекти ресторанної індустрії. AR змінює на краще 

ресторанний бізнес: від процесу замовлення до навчання співробітників та надання 

розваг. 

Доповнена реальність – це технології, що дозволяють доповнити реальні 

об’єкти віртуальними. Побачити ці віртуальні об’єкти ми можемо через будь-які 

гаджети. Наприклад, через окуляри, шоломи або наші рідні планшети та 

смартфони. 

Розглянемо низку трендів застосування технології доповненої реальності у 

сфері ресторанного бізнесу, спрямованих як на розваги споживача, так і на 

збільшення продажів. 

Отже, найбільш поширеним трендом застосування доповненої реальності для 

ресторанів є «Віртуальні 3D страви». 

Гарним меню у ресторані зараз уже нікого не здивуєш. Психологи давно 

з’ясували, що фотографії страв здатні спонукати «поласувати» навіть зовсім не 

голодну людину. А скільки споживачі замовляють незнайомі страви тільки тому, 

що на картинці в меню вони виглядають шалено апетитними і красивими. Крім 

того, в сучасному меню прийнято писати склад страви і навіть її калорійність. 

Однак паперовий формат все ж таки має деякі обмеження, які з легкістю допоможе 

уникнути меню з доповненою реальністю. 

Уявіть, що відвідувач ресторану разом із меню отримає, наприклад, окуляри 

доповненої реальності. Подивившись через них на меню, він побачить не просто 

зображення, а 3D моделі кожної страви в натуральну величину. Він побачить (і 

навіть почує) склад страви, калорійність, які страви та напої рекомендується 

вживати разом та багато іншого, що просто не помістилося б у паперове меню. 

Або ж разом меню на столі на нього чекатиме маленька мітка, на яку 

достатньо буде навести свій смартфон, щоб отримати інтерактивне меню. На екрані 

смартфона буде відображатися страва (знову ж у вигляді 3D-моделі, дуже апетитна 
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і спонукає зробити замовлення), її склад та інша інформація. Таке меню відвідувач 

зможе перегорнути, вибрати з змісту потрібний розділ і перейти в нього одним 

натисканням. За бажання він зможе попросити озвучити меню, подивитися, 

наприклад, процес приготування – тут все залежить від фантазії розробника та 

ресторатора. А ще через інтерактивне меню можна зробити замовлення без виклику 

офіціанта.  Наявність реалістичних тривимірних зображень страв у меню підвищує 

зручність та покращує трафік відвідувачів. 

Наступним трендом використання доповненої реальності для ресторанів є 

«Допомога іноземному туристу» [1]. 

Уявіть, що у ваш ресторан зайшов іноземець. Ви впевнені, що ваші офіціанти 

зможуть грамотно порозумітися з ним? На жаль, не факт. Можна, звичайно, 

перевести меню на англійську. А ось китайською, французькою, німецькою та 

купою інших мов — навряд чи. Меню перетвориться на непідйомний тритомник. 

Використання меню з доповненою реальністю вмить вирішує цю проблему. 

Отримавши доступ до інтерактивного меню, відвідувач зможе вибрати в цьому 

меню свою мову і зробити замовлення без виклику офіціанта. Більше того, існують 

додатки доповненої реальності, які здатні в режимі реального часу зробити 

переклад тексту, на який наведено смартфон. Тож власнику ресторану навіть не 

доведеться перекладати меню — достатньо поставити на нього мітку доповненої 

реальності, яка викличе програму-перекладач. 

Не менш важливим трендом використання доповненої реальності для 

ресторанів  є «Реалістичні ігри». Як відомо, в кафе та ресторани ходять не тільки 

поїсти, а й заради розваг. То чому б не використати доповнену реальність, щоб 

порадувати своїх відвідувачів чимось незвичайним? 

Наприклад, віртуальною дівчиною, яка станцює на барній стійці. Або появою 

на екрані смартфона чарівного звіра, що презентує новий фірмовий десерт. А за 

наявності окулярів можна влаштувати у ресторані ціле шоу, яке ніколи не зможуть 

зіграти справжні артисти. Словом, ідей розваг для ресторанів з використанням 

доповненої реальності – багато, головне – знайти тих, хто швидко та якісно їх 

реалізує. 

Наступний тренд – доповнена реальність на торті. Дитячий день народження. 

Вноситься торт, на верхівці якого шоколадна платівка з малюнками. І раптом 

марципанові фігурки оживають і починають крутитися, літати та танцювати. Це 

зачаровує дітей, переносячи їх у казку. У цьому випадку AR створює ефект 

чарівництва та задоволення у дітей. 

«Імерсивний театр - страви з шумом моря» - ще один тренд. Іммерсивні 

ресторани дозволяють впливати на різні органи чуття людини. Тепер страва – це не 

лише смак та аромат, а й звук, зображення, тактильні відчуття. У меню до страві 

додається обов’язковий «інгредієнт», наприклад, шум моря, і слухати його 

необхідно у навушниках під час споживання страви. 
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Наступний тренд пов’язаний із упаковкою. AR ігри у доставці. Наприклад, на 

упаковку з піцою було нанесено QR – код [2]. Його можна вважати і зі свого 

телефону запустити нову гру з власним персонажем. 

Віртуальний помічник – ще один тренд застосування доповненої реальності. 

Наприклад, створюють віртуального бармена: гість завантажує спеціально 

додаток, після чого у нього на столі з’являється мінітаюрний бармен, який 

розгулює між коктейлями та розповідає про кожного з них.  

Як і в будь-якій іншій галузі, ресторатори можуть використати доповнену 

реальність для ефективного навчання працівників. Програми навчання, засновані 

на AR, дозволяють об’єднувати теорію та практику. Використовуючи пристрої з 

підтримкою доповненої реальності, співробітники можуть переглядати навчальні 

матеріали і відразу застосовувати їх на практиці. Це полегшує та прискорює 

навчання. Використання доповненої реальності допоможе брендам скоротити 

витрати та підвищити якість навчання. 

Як бачимо, сьогодні ресторани використовують AR, щоб підняти якість 

обслуговування споживачів на абсолютно новий рівень. Доповнена реальність 

здатна змінити наше сприйняття ресторанів. У міру того, як світ звикає до 

всюдисущих технологій, люди все частіше чекатимуть від улюблених ресторанів 

не тільки смачної їжі, але й цікавих технологічних новинок, які прикрасять час 

очікування страви або допоможуть з вибором. 

Технології не стоять на місці і, напевно, скоро з’являться нові цікаві AR 

рішення. Але й сучасні технічні можливості використання даної технології 

ресторатори повинні обов’язково взяти на озброєння. 
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ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

  

Однією з тенденцій розвитку ресторанного бізнесу як в Україні, так і в усьому 

світі є заклади швидкого харчування. Це зручно, швидко але має негативний вплив 

на навколишнє середовище.  

Ресторан швидкого харчування – це заклад ресторанного господарства, що 

характеризується швидким приготуванням їжі, а також мінімальним, або відсутнім 

обслуговуванням відвідувачів офіціантами. Ресторани швидкого харчування, як 

правило, є частиною мережі ресторанів або франшизи, які надають стандартизовані 

інгредієнти та/або частково готові продукти і витратні матеріали для кожного 

ресторану через контрольовані канали поставок. 

Актуальність дослідження. Щодня сотні мільйонів людей споживають їжу 

масового виробництва, відому під назвою фаст-фуд. На сьогодні у світі складається 

потужна система засобів розміщення закладів швидкого харчування. Це тисячі 

підприємств по всьому світу, які негативно впливають на довкілля.  

В даній роботі буде розглянуто вплив ресторанів швидкого харчування на 

навколишнє середовище та  заходи зменшити цього впливу на довкілля. 

Упаковка фаст-фуду. Більшість упаковки фаст-фуду розроблена як 

одноразова, що означає, що вона не підлягає повторному використанню або 

переробці, і як результат – її відразу викидають (у смітники та на вулиці). Агенція 

з охорони навколишнього середовища США виявила, що пакувальні матеріали та 

контейнери для харчових продуктів складають більшість (майже половину) з усіх 

твердих побутових відходів. Для пакування більшості їжі масового виробництва 

використовуються різні матеріали: від кераміки та скла до паперу, картону й 

пластмас. Зазвичай нашу їжу на винос обгортають пластиковою або алюмінієвою 

фольгою. Більшість ресторанів складають їжу в контейнери з пінопласту, а потім 

кладуть ці контейнери в поліетиленові або паперові пакети. У цих пакетах часто 

можна знайти пластикові столові прибори, соломинки та серветки. На жаль, час, 

необхідний для розкладання цих матеріалів, значно перевищує час, витрачений для 

приготування і споживання їжі швидкого харчування. 

Визначимо три основні стратегії зменшення кількості пакувальних 

матеріалів в закладах швидкого харчування [1]. Це: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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1. Зменшення виробництва синтетичних матеріалів (зменшує витрати на 

закупівлю, витрати на обробку та утилізацію) 

2. Повторне використання (до прикладу, передача харчових відходів 

місцевим фермерам, які можуть використовувати рослинні залишки їжі для 

годування тварин, або використання надлишків їжі для приготування інших страв 

тощо) 

3. Переробка та компостування. Вторинній переробки підлягають картон, 

пластик, скло, сталь та алюміній. Компостуванню підлягають харчові продукти, 

картон, папір або дерев’яна упаковка та інші органічні речовини.  

Зменшуючи кількість відходів харчових продуктів і упаковки, можна знизити 

ризик забруднення, що виникає внаслідок спалювання відходів. Крім того, 

зменшення кількості пакувальних матеріалів призведе до зниження викидів 

парникових газів зі сміттєзвалищ. 

Виробництво фаст-фуду вимагає промислового фермерства. Промислове 

тваринництво та землеробство має значний вплив на навколишнє середовище, що 

призводить до глобального потепління, зменшення біорізноманіття та забруднення 

води та повітря. Ці потужності залишаються домінуючими в нашій системі 

харчування.[3] 

Втрата та забруднення води. Для виробництва фаст-фуду потрібна велика 

кількість води. Більше чверті загального споживання прісної води 

використовується для вирощування продуктів харчування. Дослідники пов’язують 

забруднення води з промисловим фермерством. Утримання великої кількості 

тварин на невеликих територіях, означає, що їхні відходи не можуть удобрювати 

землю, а натомість створює значний негативний влив на угіддя. Забруднення води 

відбувається, коли стік прісної води з промислових ферм перетинається зі стічними 

потоками, які потрапляють у світовий океан, що призводить до утворення мертвої 

зони (області в океані, у яких знижений рівень кисню у воді). Мертві зони вбивають 

морське життя.[1] 

Викиди летких органічних сполук (ЛОС) та забруднення повітря. ЛОС є 

хімічними речовинами на основі карбону, наприклад: бутан, толуол, пентан, 

пропан, ксилол або етанол. ЛОС становлять небезпеку для навколишнього 

середовища, оскільки виділяють токсичні пари, що призводить до утворення смогу. 

До прикладу, приготування чотирьох гамбургерів у ресторані швидкого 

харчування виділяє таку ж кількість ЛОС, що й автомобіль, який проїжджає 1500 

кілометрів.[1] 

Для вирішення проблеми впливу ресторанів швидкого харчування на 

навколишнє середовище необхідно повністю переглянути підхід до виробництва та 

споживання продуктів харчування. Раціональний підхід до споживання зменшить 

навантаження на сільське господарство та збереже біоресурси. Заклади 

ресторанного господарства страждають від «нераціонального споживання» і 
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водночас є найбільшими продуцентами відходів та чинниками забруднення 

довкілля.  

Нами сформовано головні напрями запобігання впливу ресторанів швидкого 

харчування на довкілля: розумне споживання, переробка продуктів на інші 

продукти для людей;  передача та переробка продуктів, які вже не можуть бути 

з’їдені людьми, на корм тваринам; роздільне накопичення та переробка харчових 

відходів у компост тощо.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Ресторанний бізнес не стоїть на місці. Для кожного напрямку, сфер і ремесла 

потрібна рух еволюції і прагнення ще більшого розвитку. Постійне вдосконалення 

та пошук чогось нового, праця над цим і є «секрет» успішності ресторанного 

бізнесу.  

Кілька років тому найбільш вдалими інноваціями в ресторанному бізнесі 

вважалися бронювання столиків телефоном та виклик таксі до входу. Потім 

модними стали заклади, які пропонували їжу та напої з собою, а також швидку 

доставку страв додому чи офісу. Не оминула слава і тих, хто першими почав 

розігрувати у соціальних мережах знижки та вечері на двох. Розглянемо, що саме 

можна вважати інноваційними технологіями в ресторанному бізнесі сьогодні. Для 

цього треба розібратися у понятті. Що таке інновації? Це результати діяльності, яка 

спрямована на вдосконалення виробничих та інших процесів, послуг та продуктів 

https://uk.lifehackk.com/10-slow-progress-recycling-fast-food-waste-1204147-5372
https://uk.lifehackk.com/10-slow-progress-recycling-fast-food-waste-1204147-5372
https://www.yoair.com/uk/blog/ecology-how-the-fast-food-industry-is-destroying-our-environment/
https://www.yoair.com/uk/blog/ecology-how-the-fast-food-industry-is-destroying-our-environment/
https://uk.upwiki.one/wiki/Criticism_of_fast_food
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3075/1/S_Nazarenko_KBETZ_7_IPPO.pdf
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для задоволення зростаючих ринкових потреб. Сучасні заклади ресторанного 

господарства потребують постійної модернізації. 

Не дуже розвинена, але цікава технологія — доповнена реальність. Тільки 

уявіть, що можна навести на певну мітку камеру свого смартфону та побачити 3D-

модель будь-якої страви з меню. Це дає можливість докладно розглянути його та 

вирішити, чи варто робити замовлення. Навряд чи ця ідея знайде шанувальників 

серед власників закладів із table service, але при віддаленому замовленні банкету, 

наприклад, вона стане незамінною. Клієнту не доведеться відвідувати ресторан та 

проводити дегустацію – достатньо доповненої реальності.  

Ще запропоновані інновації: 

Тепан шоу – новий вид кухарського мистецтва, який набирає все більшої 

популярності у відвідувачів ресторанів. Прямо перед очима гостей шеф-кухар 

готує блюдо на розпеченій, ідеально гладкій плиті. Нудно точно не буде, вам 

покажуть справжнє вогняне шоу і те, як майстер-шеф приборкує вогонь, готує 

неперевершену страву і при цьому може ще й розважити інтерактивом. 

Також досить популярною інноваційною технологією став інтерактивний 

бар. Інтерактивний бар або iBar – це унікальний винахід, технологія майбутнього, 

яка є доступною нам вже сьогодні. Інтерактивна барна стійка є сенсорною панеллю, 

яка обладнана повнокольоровим екраном, що працює на основі технології 

мультитач. Причому реагує інтерактивний бар не лише на легкий дотик рук, а й на 

рухи. Раніше щось подібне можна було побачити лише у фантастичних фільмах! 

Фактично йдеться про інтерактивний екран, який служить для відображення 

відеоефектів, характер та інтенсивність яких продиктовані наявністю предметів на 

стійці та людською поведінкою. Якщо покласти на стіл смартфон, ключі, гаманець, 

почнеться повноцінне шоу, а сама стійка може миттєво перетворитися на зоряне 

небо, великий музичний інструмент чи підводний човен. Технологія робить все для 

розваги клієнта і утримання його біля бару якомога триваліший термін. 

У зв’язку із збільшенням попиту споживачів на харчування в закладах 

ресторанного господарства з кожним роком відкривається все більше підприємств 

ресторанного бізнесу, власникам потрібно розробляти і продумувати свою 

діяльність таким чином, щоб утримувати конкуренцію з поміж інших аналогічних 

закладів. У сучасному сьогоденні такі нововведення, як заклади з кухнями різних 

національностей та цікавий інтер’єр, є не досить актуальним. Тому власникам 

потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію різні інноваційні методи та 

технології, які б покращували відвідування та залучали все більшу кількість 

потенційних споживачів до свого закладу. 
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викладач технологічних дисциплін  

 

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗАМОВЛЕНЬ ЯК СУЧАСНА ВИМОГА 

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

В умовах сучасного життя часовий ресурс відіграє важливу роль, а його 

правильне управління є невід’ємною складовою для будь-якого раціонального 

індивіда. 

Економія часу навіть на повсякденних речах, про які зазвичай ми й не 

замислюємося, стала можлива завдяки вдосконаленню технологій у сфері 

обслуговування. 

У тому числі, цей час пов’язаний із споживанням їжі. Більшість людей 

перейшли від приготування домашніх страв на відвідування закладів ресторанного 

господарства, особливо, спрямованих на швидке обслуговування відвідувачів – 

фастфуд, їжа на виніс. 

Не вдаючись у момент правильності та збалансованості подібного 

харчування, головною перевагою була, звичайно ж, швидкість та простота 

отримання страв. На відміну від домашнього приготування, відсутня необхідності 

закуповувати продукти (часто цей перелік достатньо широкий), присвячувати час 

безпосередньому приготуванню страви, а потім прибиранню робочої поверхні. Для 

отримання замовлення достатньо лише оплатити його вартість, яка, так само дуже 

часто є найбільш вигідною з точки зору відсутності необхідності придбання зайвих 

продуктів, як буває у випадку із закупівлею для домашніх страв. 

Крім цього, як уже було сказано раніше, технології зробили крок вперед, і 

з’явилася ще одна можливість скоротити час обслуговування у ресторанній сфері – 

систематизувати порядок здійснення замовлень та їх видачі споживачам. 

Це сталося завдяки впровадженню спеціалізованих інтерактивних систем 

замовлень, через що ланцюжок здійснення послуги скоротився на одного 

безпосереднього учасника – працівника закладу ресторанного господарства, 

знизивши його функції у цьому випадку до мінімуму. 

Основними видами інтерактивних систем замовлень у ресторанному бізнесі, 

є: 

1. Стаціонарні планшет - системи, характеризуються форматом, коли 

планшет зі спеціальною встановленою системою фіксується за кожним столом у 

закладі ресторанного господарства та дозволяє переглянути відвідувачам меню та 
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зробити замовлення, не вдаючись до допомоги офіціантів. Існують і новіші моделі, 

які поєднують у собі ще й функцію мобільного еквайрингу, дозволяючи виконувати 

оплату банківськими картками відразу після отримання замовлення також 

виключаючи участь офіціанта [3].  

2. Кіоск самообслуговування (інтерактивне сенсорне табло), є найбільш 

часто застосовуваним варіантом у фаст-фудах, так як дійсно допомагає скоротити 

черги до кас через відсутність людського фактору з можливістю встигнути 

обміркувати свій вибір. Прикладів закладів ресторанного господарства, які 

встановили цю систему, безліч. Особливо актуальні кіоски при обслуговуванні 

відвідувачів на фуд-кортах у торгових центрах, де зазвичай проходить 

максимальний потік споживачів. 

3. Стіл-меню, це відносно новий і найдорожчий напрямок. Можна зустріти 

переважно у закладах ресторанного господарства вищого рівня обслуговування за 

збереження фаст-фуд традицій. Цей варіант являє собою інтерактивний стіл, що 

повністю є екраном, завдяки якому відвідувач може зробити замовлення. При 

цьому і для безпеки закладу ресторанного господарства, і для збереження самого 

відвідувача стіл стійкий до механічних та температурних впливів. Це дозволяє 

спокійно здійснювати прийом будь-якого їжі, не хвилюючись за наслідки. На даний 

момент часу столи-меню так і не знайшли широке коло споживачів через 

об’єктивні причини [4]. 

4. Говорячи не тільки про здійснення замовлення, а й про його очікування, 

практично у кожному ресторані швидкого харчування існує електронне табло. На 

ньому вказується номер замовлення та його готовність, відповідно до актуальної 

інформацією. Часто подібні табло встановлюються разом із кіосками 

самообслуговування. Інформація на замовлення з них надходить на табло 

автоматично, що не вимагає навіть участі персоналу. 

Також існують інші варіанти, які є близькими альтернативами 

перерахованим формам, що дозволяє не описувати їх окремо. 

Основною перевагою використання інтерактивних систем є, звичайно ж, 

спрощення ланцюжка здійснення замовлення. Це дозволяє заощадити час, а також, 

позбавляє необхідності скоєння зайвих соціальних контактів. 

Однак, існують і деякі недоліки цього варіанту обслуговування: 

 часто системи виходять з ладу, для чого потрібен виклик фахівця з метою 

вирішення цієї проблеми, що пов’язано з витратами на очікування усунення 

поломки; 

 багато систем, перебуваючи у щоденному обслуговуванні, починають 

некоректно працювати, відбувається уповільнена реакція обладнання на дії 

відвідувача; 

 говорячи про системи, оснащені можливістю оплати банківської картою, 

величезною проблемою є застрягає чек про оплату замовлення, дістати який буває 

практично неможливо без допомоги співробітника ресторану; 
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 вищезазначені пункти говорять про необхідність щоденного 

обслуговування, що позначається безпосередньо на витратах ресторану, якщо 

інтерактивна система не поставлена у ресторану на потік, її придбання і 

використання лише створює додатково незручність, а не є моментом 

удосконалення бізнесу. 

Таким чином, говорячи про актуальність застосування інтерактивних 

систем на сьогоднішній день, можна сказати, що вимога сучасності 

удосконалення система обслуговування в ресторанному бізнесі досить актуальна. 
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збройною агресією в Україні указом Президента № 64/2022 було введено воєнний 

стан.  Торгово-промислова палата України офіційно ухвалила рішення щодо 

засвідчення форс-мажорних обставин.  

Зазнав впливу готельний бізнес України. Державне агентство розвитку 

туризму закликало готельєрів розмістити у своїх готелях евакуйованих українців. 

Деякі готелі виділили місця для безкоштовного розселення вимушених 

переселених гостей із території, де відбуваються активні бойові дії. Під час воєнних 

дій в Україні, значна частка власників готелів тримають ціни на проживання 

незмінними або навіть знизили їх. Додаткові знижки надають на проживання з 

дітьми, які приїхали з областей, де тривають бої.  

Сучасні реалії негативно позначились на роботі закладів ресторанного 

господарства. Ресторанний бізнес одним з перших постраждав в березні 2020 року 

від пандемії і від обмежувальних заходів та в лютому- березні 2022 року від 

російського вторгнення в Україну. За даними досліджень, отриманими від 

української компанія Poster в кінці лютого 2022 року кількість відкритих закладів 

ресторанного господарства скоротилась на 86%. З початком березня тенденція 

змінилась і в березні в Україні відновили свою роботу вже 38% підприємств. 

Найбільша кількість закладів працює у регіонах, де немає активних бойових дій: у 

Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів, у Чернівецькій – 77%, у 

Тернопільській – 73%, у Хмельницькій – 75%, у Івано-Франківській – 72%, у 

Львівській – 69% від довоєнної кількості [1].   

У Київській області в березні було відкрито лише 16% закладів, у Києві – 

18%. На початок травня ситуація змінилась і кількість відкритих закладів стала 

активно зростати після того, як північ України була повністю звільнена від 

окупантів. В Києві вже працює 40% малих та середніх закладів ресторанного 

господарства  [1]. Найскладнішою залишається ситуація у Харківській, Донецькій 

та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від 

кількості, що працювала напередодні війни.  

Велика частка рестораторів спрямувала свою роботу не на отримання 

прибутку, а на допомогу державі. Наразі 75% бізнес-процесів призупинено: йдеться 

лише про волонтерську діяльність. Багато закладів ресторанного господарства 

перевели частину виробництва на забезпечення харчуванням тероборони та ЗСУ  

(La Famiglia, SMILEFOOD, World Central Kitchen, GastroFamily, Тісто, сир і 

Тітка Белла тощо). В Києві 21 заклад ресторанного господарства об`єднався у 

межах волонтерської ініціативи «Смачна варта».  

Ресторани мережі McDonald’s зачинили всі свої заклади в Україні з першого 

дня війни і не працюватимуть до завершення бойових дій. Але підприємство 

займається гуманітарною допомогою.  

В центральних та східних регіонах України зменшилась кількість персоналу 

оскільки працівники виїхали за кордон або в західні регіони. Наприклад до Львову 

приїхало 200 000 людей  і у зв’язку з цим ціни в закладах готельно-ресторанного 
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бізнесу збільшились в середньому на 30%. В західних регіонах України зросла 

вартість оренди на 500-1000 грн, натомість зменшилась у Києві, Одесі та Дніпрі.   

Якщо в період пандемії набув популярності сервіс доставки готової 

продукції, то сучасні тенденції суттєво змінились. Українська компанія, що надає 

послуги з доставки їжі та продуктів під брендом Rocket за допомогою мобільного 

застосунку призупинила свою діяльність в Україні. Продовжив свою роботу у 20 

містах України іспанський сервіс доставки Glovo, але скоротилась кількість 

персоналу: 70% працівників евакуювалися на Західну Україну (у Трускавець, 

Чернівці, Львів), а 6% виїхали до Європи.  Ще однією проблемою надання послуг 

доставки продукції та забезпечення підприємства ресторанного господарства 

сировиною є проблеми з паливом, оскільки йдуть атаки на нафтобази. Російське 

вторгнення в Україну спричинило гуманітарну катастрофу, посилило зростання 

витрат на сировину та енергію і порушило ланцюги постачання. У зв’язку з цим в 

містах запроваджують «вузьку горизонтальну структуру» ланцюгів постачання [2].  

Більша частина реєстраторів планують зміни в меню або форматі роботи 

своїх закладів. В закладах ресторанного господарства запроваджують скорочений 

графік роботи оскільки зменшилась кількість працівників та в більшості регіонів 

України впроваджено комендантську годину. Деякі ресторани працюють з п’ятниці 

по неділю,  деякі скорочують кількість робочих годин. В підприємствах харчування 

зменшують кількість позицій в меню через перебої у логістиці та нестачу певних 

продуктів, невелику кількість платоспроможного населення.  

Позитивна тенденція ресторанного бізнесу – це колаборація шефів не тільки 

з різних закладів, а й з різних країн. У Великобританії проводять благодійні вечері 

на яких подають страви української кухні приготовлені разом з відомими 

шефкухарями, такими як James Oliver, Richard Corrigan, James Dagan (шеф-кухар 

готелю Sheraton Grand London). Меню базується на українських продуктах та 

включає такі популярні страви як оселедець на подушці з вершкового хрону, 

котлети по-київські, борщ з пампушками, свинина з чорносливом, голубці з 

гречкою і грибами, вареники з ягодами і сиром.  Зростає популяризація української 

кухні та національних підприємців за межами України. Так, кількість відвідувачів 

ресторану «Веселка»  в Нью-Йорку збільшилась на 75%. В Нідерландах з травня 

2022 року почали продавати продукцію ТМ «Чернігівське», до цього цей пивний 

бренд продавався тільки в Україні.   

Перспективним напрямком розвитку сфери обслуговування після перемоги 

України буде залучення іноземних інвестицій. Наразі в Україні запроваджено 

проєкт фінансової підтримки підприємців, які залишились в країні та продовжують 

працювати – «Made in UA Support Project» [3]. Особливу увагу приділено 

виробникам крафтової продукції. Засновник Depositphotos запустив проєкт 

допомоги сімейному та малому ресторанному бізнесу.   

За останні роки власники та персонал готельно-ресторанної сфери  

зіткнулись з форс-мажорами, такими як пандемія та війна. Воєнний стан не означає, 
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що треба зупинити всі бізнес-процеси і припинити роботу. Необхідно шукати нові 

інструменти антикризового менеджменту, відновлювати робочий процес, 

розвивати нові бізнес-проєкти.  
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ 

У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД 

  

Військова агресія Росії проти нашої країни спричинила фактичне 

призупинення в більшості регіонів України туристичного та готельного-

ресторанного бізнесу. Проте, інтерес до героїчного народу нашої країни у світі з 

кожним днем зростає. Тому є великі сподівання, що після перемоги ворога, Україна 

стане важливим центром та магнітом світових туристичних потоків, залучення 

інвестицій, а також відбуватимуться позитивні процеси у відбудові. Все це 

потребуватиме  розвитку готельного бізнесу як невід’ємної складової сприяння 

туристичних і інвестиційних процесів. Відповідно, у поствоєнний період також 

зростатиме потреба на урізноманітнення концепцій готелів. Адже громадяни нашої 

країни потребуватимуть якісного відпочинку, оздоровлення, пізнання.   

Концепція готелю уособлює осмисленність його проєктування та 

функціонування, відображає направленість на споживача і передбачає 

зумовленість цим споживачем вибору даного готелю. У праці [4, с. 4] акцентується 

увага на тому, що у контексті бізнес-спрямованості, концепція готелю 

розглядається у триєдиному значенні: 1) стосується доцільності його проєктування; 

2) визначає функціональні характеристики; 3) презентує його неймінг. Відтак, 

можна визнати, що концепція готелю відображає яким він буде,  форму його 

побудови в широкому сенсі, наявність та способи надання послуг, орієнтованість 
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на певний сегмент ринку. Наявність продуманого концептуального формату 

готелю є запорукою успіху його бізнесу, оскільки одним з важливих завдань 

концепції є правильний розподіл інвестиційних коштів.  

Є різні підходи до групування концепцій готелів. Так, у роботі [3, с. 217] 

пропонується розподілити концепції готелів за критеріями, а саме за історичним 

походженням, місцем розташування, способом пересування, комфортністю, 

спеціалізованою функцією, еко-складовою, індустріальним способом 

використання приміщення, екстремальністю, національним та релігійним 

походженням та за будівельними матеріалами. Проте, вважаємо, що із врахуванням 

сучасних умов та тенденцій таких критеріїв можна виділити більше, зокрема 

орієнтованістю на різні групи споживачів.  

Визначення концепції та формату готелю є доволі складним процесом. Відтак 

можна виділити певні етапи формування концепції готелю: 

1. Аналіз тенденцій на ринку готельних та суміжних послуг із врахуванням 

актуальних суспільних процесів і перспектив їх розвитку. 

2. Визначення напряму (історичний, екологічний, гастрономічний, 

феміністичний, мистецький, релігійний тощо) та можливостей запровадження 

концепції готелю за цим напрямом. 

3. Вибір конкретної концепції та формату готелю, передбачення обсягу 

попиту на готельні послуги за цим спрямуванням. 

4. Виявлення обмежень, проблем щодо запровадження концепції та формату 

готелю і його подальшого функціонування. 

5. Вибір місцерозташування готелю, обгрунтування його неймінгу. 

6. Проведення робіт щодо бізнес-планування, проєктування готелю, пошуку 

інвесторів та, у разі необхідності, – коригування певних змін у концепції та форматі 

готелю. 

Вважаємо, що у післявоєнний період багато готелів в своїх концепціях 

звернуться до патріотизму, історичних аспектів, виховання віри у прекрасне 

майбутнє. 

Враховуючи і вплив світової пандемії Covid-19, а особливо поствійськовий 

стан, прагнення суспільства до сталого розвитку, особливо актуальними можуть 

стати концепції готелів заснованих на екологічних принципах: щодо місця 

розміщення, оточуючого  середовища, матеріалів та обладнання використаних при 

будівництві та оснащенні будівлі, технологій бізнес-процесів та сервісу при 

наданні послуг. Такі готелі сприятимуть відвідувачів побути в тиші, наодинці із 

природою. Наразі у світі надзвичайно популярними у такому форматі є баббл-

готелі (bubble hotel), що виконані у формі надувних прозорих куполів, з яких гостям 

відкривається панорамний вид, а вони самі ззовні є невидимими. Гості відчувають 

майже повне поєднання із довкіллям при комфортному розміщенні. Зазвичай такі 

готелі розмщені у приваблих природних умовах. В Україні в Івано-Франківській 
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області в селі Яблуниця на висоті 960 м також функціонує такий готель Gm Eco 

Bubble. 

Концептуальні формати готелів мають вирішальне значення для успішного 

функціонування бізнес-процесів готелю. Практичним аспектом концепції є те, що 

усі аспекти проєктування та функціонування готелю – вибір місцерозміщення, 

орієнтованість на сегмент споживачів, екстер’єр, інтер’єр, використовувані 

метеріали, обладнання, цілі, місія та візія готелю, способи надання послуг, 

організаційно-управлінські технології,  ціноутворення, тощо – спрямовано на 

визначене та обране ідейне положення: патріотичність, історичність, екологічність, 

духовність, релігійність. При цьому, принципи виваженості, обгрунтованності, 

інноваційності, креативності є визначальними у цих питаннях. 
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ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

  

Загальний зміст визначень «гостинність» зводиться до підприємницької 

діяльності, заснованої на вмінні і мистецтві приймати  споживачів послуг 

готельного, туристичного, екскурсійного, ресторанного та інших форм бізнесу [1]. 

Війна Росії проти України змушує думати, що іноземці до нас тепер не 

поїдуть ще дуже довго. Однак у світі є багато прикладів, коли після масштабних 

конфліктів країни швидко відновлювалися та знову вітали гостей. Прикладом є 
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Ізраїль, Чорногорія, Румунія, Грузія й інших країн, в яких відродження і 

становлення даної галузі розпочалося або під час військових дій, або зразу ж після 

їх закінчення. Нинішню увагу до України з боку практично усього світу теж можна 

застосувати з користю: давати інформацію про нашу історію та культуру, а не 

тільки про бойові дії. 

Ми стали символом сміливості та свободи сучасного світу. Україну 

відкриватимуть для себе люди з усієї планети. Тому важливо зафіксувати наше 

позиціонування не як країни, де йде війна і в яку страшно їхати, а як країни свободи, 

яку хочеться досліджувати. Війна зламала плани тисячам підприємців по всій 

країні. Згідно з досвідом розвинених країн, проєкти розвитку  гостинності 

включають будівництво і модернізацію аеропортів, доріг, вокзалів, реставрацію 

культурних пам’ятників, створення музеїв та інформаційних центрів, тобто 

сприяють загальногосподарському та соціально-культурному розвитку країни [2].  

Отже, для сфери гостинності і ресторанного бізнесу є хороші можливості для 

розвитку після війні в країні.  Сучасні тенденції вимагають створення механізму, 

який дозволятиме активізувати розвиток вітчизняної сфери гостинності. Із цією 

метою необхідно визначити головні напрями державної політики гостинності.  

Виділимо основні вектори розвитку даної сфери після страшних воєнних подій: 1) 

маркетингові стратегії для збільшення впізнаваності нашої країни, нашої культури; 

2) створення нових пам’яток культури та відновлення старих, тобто створення 

нової спадщини; 3) розвиток та підтримання Національних парків та баз 

відпочинку; 4) модернізація аеропортів, доріг, вокзалів тощо.  
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БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

  

Дієтичне харчування набуває в наш час великої актуальності, враховуючи 

зростання кількості генетичних і алергічних захворювань. Одними з таких 

захворювань, що вимагає корекції харчування, є целіакія - хронічне, генетично 

детерміноване захворювання, що проявляється у стійкій непереносимості глютена 

(злаковий білок пшениці, жита, ячменю, вівса) з розвитком атрофії слизової 

оболонки тонкої кишки і пов’язаного з ним синдромом мальабсорбції [1].  

За даними Всеукраїнського товариства целіакії щороку 450 тисяч українців 

страждають на целіакію. Найбільш часто целіакія виявляється у дітей у віковій 

групі від півроку до 2-х років, у яких розвивається постійна непереносимість 

глютену [2].  

Єдиним способом лікування цього захворювання і профілактики всіх його 

важких ускладнень є суворе і довічне дотримання безглютенової дієти. Серед 

злакових культур дозволено вживати гречку, кукурудзу, рис.  

Але на жаль, в Україні виробництво безглютенових виробів не налагоджене, 

асортимент безглютенових борошняних кондитерських виробів формується в 

основному за рахунок імпортної продукції, яка має досить високу ціну. Тому 

розроблення технології і впровадження на вітчизняний ринок безглютенових 

борошняних кондитерських виробів у контексті державної політики щодо 

ресурсозбереження, посилення орієнтації вітчизняних підприємств на розвиток 

виробництва імпортозаміщуючих продуктів є актуальним і своєчасним завданням.  

У загальній структурі ринку борошняних кондитерських виробів (БКВ) кекси 

займають до 15% загального обсягу виробництва. Ці вироби мають приємний 

зовнішній вигляд і смакові властивості, добре засвоюються організмом людини і 

тому користуються популярністю у населення.  

Разом з тим, аналіз складу кексів з позицій нутріціології свідчить про їх 

невисоку біологічну цінність, так як вміст білків, поліненасичених жирних кислот, 

макро- та мікроелементів у них незначний. Крім того, кекси виступають головним 

джерелом глютену, бо включають пшеничне борошно як основний сировинний 

ресурс. Тому домінантою постає проблема розроблення інноваційних технологій і 
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розширення асортименту безглютенових кексів з підвищеною біологічною 

цінністю та заданими споживними властивостями. 

 Аналіз літературних джерел показав, що при виробництві безглютенових 

виробів використовують суміші різних гідроколоїдів, поєднання яких забезпечує 

потрібні технологічні властивості тіста і якість готових виробів. 

За результатами досліджень [3] встановлено, що при виробництві 

борошняних виробів, зокрема пряничних, використовують суміш різних 

гідроколоїдів, поєднання яких забезпечує необхідні технологічні властивості тіста 

і якість готових виробів. Зокрема досліджено картопляний крохмаль, соєвий 

білковий ізолят і природний полісахарид  ксантанова камедь.  

Науковцями під керівництвом Дорохович В.В.  розроблені технології 

борошняних кондитерських виробів спеціального призначення (печива, кексів, 

бісквітів) із застосуванням безглютенового борошна – рисового, кукурудзяного, 

гречаного. З метою підвищення харчової та біологічної цінності борошняної 

цінності борошняних виробів для хворих на целіакію, науковцями використано 

добавки соєвого та горіхового борошна, а також борошна солоду, сої та гороху. 

Вченими НУХТ розроблені технології печива, кексів, бісквітів із застосуванням 

безглютенового борошна та цукрозамінників – лактитолу, ізомальту, фруктози [4]. 

Існує низка досліджень [5-7], що ґрунтуються на пошуку оптимального 

співвідношення структуроутворюючих компонентів для борошняних 

кондитерських виробів, за основу взято рисове борошно, кукурудзяне борошно 

екструдоване та крохмально-білкові суміші, які не містять глютену. Доведено, що 

використання різного співвідношення білка та крохмалю можуть бути використані 

для того, щоб відрегулювати задані характеристики борошняних кондитерських 

виробів в залежності від методу їх формування та вимог виробника.  

У доступній нам вітчизняній та зарубіжній літературі не було знайдено 

інформацію стосовно способів одержання безглютенових кексів з використанням 

концентрату сколотин. Тому, метою дослідження є  розроблення технології кексу 

шоколадного безглютенового з використанням молочно-білкового концентрату 

сколотин, що дасть змогу розширити асортимент безглютенових кондитерських 

виробів підвищеної харчової цінності. 

Доведено, що використання аглютенового борошна у виробництві БКВ, 

зокрема кексів на хімічних розпушувачах, викликає низку технологічних проблем 

і потребує різноманітних допоміжних засобів щодо поліпшення структури 

безглютенового тіста.  

Визначені кроки щодо регулювання структурно-механічних властивостей 

безглютенового тіста. По-перше, це застосування борошняних сумішей, а не 

окремих видів безглютенового борошна, що дозволяє суттєво поліпшити харчову 

та біологічну цінність, структуру виробів; розширити сировинну базу та 

асортимент готової продукції. По-друге, це цілеспрямоване підвищення харчової 
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цінності безглютенових борошняних кондитерських виробів, додаванням до 

рецептури білоквміщуючої сировини, зокрема концентратів молочних білків. 

На підставі серії попередніх експериментів та з урахуванням відомостей, що 

містяться у науково-технічній літературі, розроблено технологію кексу 

шоколадного безглютенового з використанням молочно-білкового концентрату 

сколотин. Відповідно розробленій технології до складу кексу входять: борошно, 

цукор-пісок, масло вершкове, молочно-білковий компонент, меланж, амоній 

двовуглекислий, натрій двовуглекислий. В якості борошна використовують 

борошно кукурудзяне і рисове, в якості молочно-білкового компоненту - молочно-

білковий концентрат (МБК) сколотин, додатково вводять какао-порошок.  

Молочно-білковий концентрат сколотин отримують з молочної сировини 

спільним осадженням казеїну та сироваткових білків.  Він має біологічну цінність 

значно вищу, ніж сир кисломолочний, так як сироваткові білки за вмістом 

незамінних амінокислот мають перевагу перед казеїновими фракціями. Підвищену 

харчову цінність молочно-білкового концентрату сколотин обумовлює вміст 20,8% 

білка, 1,34% жиру, 0,16% кальцію, 0,24% фосфору та мікроелементів і 

водорозчинних вітамінів. 

Додавання до рецептури какао-порошку дозволяє збагатити продукт  

вітамінами (А, Е, РР, групи В), бета-каротином та мінеральними речовинами. 

Проведений комплекс досліджень дозволив обґрунтувати рецептурний склад  кексу 

шоколадного безглютенового. Рецептурні компоненти беруть у наступних 

співвідношеннях, мас.%: борошно рисове - 4,4…7,8; борошно кукурудзяне - 

0,3…10,4; какао – порошок - 5,1…7,8; цукор - пісок - 26,4… 28,1; масло вершкове 

- 11,03…12,66; МБК сколотин - 25,2…28,1; меланж - 10,2…13,03; амоній 

двовуглекислий - 0,07…0,09; двовуглекислий натрій - 0,05…0,07. 

Спосіб одержання нового борошняного кондитерського виробу – 

беглютенового шоколадного кексу - здійснюється наступним чином: розм’якшене 

вершкове масло і цукор пісок збивають протягом (10…15) 60 с, з’єднують з 

попередньо протертим молочно-білковим концентратом сколотин і продовжують 

збивання до однорідної маси. Потім додають меланж, натрій двовуглекислий, 

амоній двовуглекислий, ретельно перемішують , всипають суміш кукурудзяного і 

рисового борошна, какао-порошок і замішують тісто протягом (3…5) 60 С. Тісто 

розкладають у підготовлені форми і випікають за температури 160…170 С 

протягом (25…30) 60 с. 

Одержані вироби характеризуються гарним зовнішнім виглядом, випуклою 

без розривів поверхнею, щільним м’якушем темно-коричневого кольору з 

текстурою, що адекватна традиційному кексу «Сирному». 

 У роботі обґрунтовано доцільність використання у технології безглютенових 

шоколадних кексів кукурудзяного та рисового борошна, молочно-білкового 

концентрату сколотин, какао-порошку. Запропонована технологія безглютенового 

шоколадного кексу з використанням МБК сколотин дозволяє розширити 
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асортимент безглютенових борошняних кондитерських виробів з підвищеною 

харчовою цінністю.  
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ У РЕСТОРАННОМУ 

БІЗНЕСІ 
  

Ресторанний бізнес - це не тільки продаж страв та напоїв, це можливість 

цікаво провести час, поспілкуватися з іншими відвідувачами, познайомитися, 

дізнатися щось нове. Інтерактивні технології - це майбутнє ресторанного бізнесу. 

Саме на них буде побудована робота більшості закладів. Уже сьогодні ресторани 

активно впроваджують передові технології в свою діяльність. Так, жителі міст і 

туристи віддадуть перевагу тому закладу, в якому є безкоштовний Wi-Fi: в 
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очікуванні замовлення можна почитати новини, поспілкуватися з друзями і 

близькими, попрацювати або перевірити пошту. 

Все більше рестораторів замислюються про інтеграцію технологій для 

оптимізації швидкості обслуговування та економії на оплаті праці.  Автоматизація 

– це перш за все підвищення швидкості і якості обслуговування гостей. Власники 

закладів впроваджують технології насамперед, щоб 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. 

Культура доставки їжі і онлайн-замовлення також 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. 

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%. 

Сучасне покоління – 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 клієнтів, сервіси доставки впроваджують нові 

технології і максимально спрощують механізм замовлення. Замовити можна в 

соціальних мережах, за допомогою віртуальних помічників і з навігаційної системи 

автомобіля. 

Сервіси доставки встановлюють в закладах свої власні планшети – саме на 

них ресторани отримують повідомлення про замовлення.  

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, – 
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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 , а скоріше про 

оптимізацію процесів у роботі співробітників. 

Ono Food Company планує запустити в Лос-Анджелесі перший в світі 

повністю автоматизований ресторан з роботами і технологіями для приготування 

їжі і прийому замовлень. В Україні ситуація з технологіями розвивається не так 

швидко, як в США: кіоски самообслуговування і роботи ще далеко не масове 

явище. 

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. 

Все більше ресторанів використовують технологію QR-код на чеку клієнта, 

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. 

Отже, важливою умовою  реалізації даних принципів є вміння підприємців 

адаптуватися до нових умов сформованої економіки та бажання керівників 

зрозуміти необхідність інноваційного оновлення. Так як інноваційні технології 

дозволять рестораторам домогтися певних переваг перед конкурентами. Щоб 

успішно працювати в сфері громадського харчування, професіоналам необхідно 

вміти швидко реагувати на змінну ситуацію на ринку і приймати оптимальні 

рішення, що базуються на стратегії управління, яка передбачає постійне 

впровадження інновацій. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАСТРОКУЛЬТУРИ 

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

  

Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона певною 

мірою відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і 

смаки, але й соціальні умови, природні та кліматичні особливості.  

Національна кухня – невіддільна складова культура як такої. А ще – це 

строкате дзеркало історії, кожен поворотний етап якої приносив (або забирав) нові 

продукти, смаки та техніки приготування.  

В Україні багато талановитих кухарів, які успішно популяризували 

українську кухню за межами країни. Завдяки комплексним та системним рішенням, 

вони досягли популяризації української гастрокультури. 

Та все стало марним 24-го лютого, у день, коли країна прокинулася від 

вибухів. Жорстка та несправедлива війна, яку розпочала росія, раптово припинила 

цей розвиток. «Єдине, що зараз важливо – вижити і захистити нашу землю», - 

сказав відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.  

Приємно те, що велику підтримку в популяризації національної кухні у 

воєнний час ми отримуємо за межами країни. Українська кухня – це своєрідна 

перлина української етнічної культури. Її люблять у всьому цивілізованому світі, 

зараз модною є етніка. За інформацією порталу «Гастропрогноз», в США, 

наприклад, споживання готової їжі досягло співвідношення 50/50% у форматі 

«дім/ресторан». 

Підтвердженням цього є популярність ресторану української кухні 

«Веселка», розташованого у Нью-Йорку. За 64 роки існування ресторан змусив 
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мешканців зацікавити в українську гастрокультуру. Тут знімають епізоди фільмів, 

обідають американські знаменитості, а на вихідних вишиковуються черги охочих 

скуштувати українські страви. 2018 року «Веселка» стала третім найкращим 

цілодобовим рестораном Америки за версією інтернет-видання The Daily Meal. За 

словами власника ресторану, кількість відвідувачів зросла на 75% на тлі 

російського вторгнення в Україну.  «Веселка» спеціалізується на українській 

традиційній кухні. Пишні пампушки, ароматне сало, соковите м’ясо з печі, 

картопля з зеленню, що парує – таке готують лише в Україні. Справді, іноземці 

давно вже користуються смачними надбаннями нашого народу. Їх захоплюють 

фірмові страви: вареники, борщ, наші голубці, які неможливо порівняти ні з чим 

іншим. Американці мають змогу скуштувати в закладі українську традиційну 

кухню, зокрема борщ. Борщ тепер не просто суп, а символ країни; шеф-кухарі 

змагаються в оригінальності його приготування навіть на світовій арені.  

Пресслужба Посольства України повідомляє, що надзвичайно цікавим і 

популярним закладом є ресторан «Трипілля» у Кореї. Шеф-кухар – українець Юрій 

Ковриженко займається популяризацією  української кухні у світі. Він вважає, що 

його величезна місія – відкрити світу все багатство української кухні та зацікавити 

в неї якомога більше людей на планеті. Ковриженко познайомив Грузію з 

українськими стравами, відкрив борщ та вареники для Кореї. Зараз його страви 

входять до щоденного раціону мешканців багатомільйонного корейського міста 

Сеул. Цікаво, що назву та спеціалізацію ресторану обрав корейський бізнесмен Лі 

Се Квон, який тривалий час захоплювався та подорожував Україною. 

У самому центрі Праги розкинувся дивовижний куточок української 

культури ресторан «Hoverla». Різноманіття страв, яке пропонується тут, ручна 

вишивка власниці на столах та стінах, потріскуючи в каміні дрова, пісні Святослава 

Вакарчука та книги Мирослава Дочинця. Райське місце для справжнього фаната 

карпатського колориту. 

Вдалу спеціалізацію для свого ресторану «Сало» обрав Олександр 

Сушицький у Шанхаї, Китай. Тут є сало всіх існуючих видів. Такий нестандартний 

продукт тієї місцевості користується популярністю не лише серед туристів, а й 

серед тайців. Окрім того, неможливо не звернути увагу на яскравий зовнішній 

вигляд будівлі ресторану в українських національних жовто-синіх кольорах, які 

здалеку приваблюють зір. 

Особливістю ресторану «Борщ» у місті Вільнюсі, Литва, є розмаїття видів 

будь-якої української їжі. Зокрема, тут можна замовити шість видів борщу: 

гуцульський, рибний, щавлевий зелений, традиційний червоний. Такий же 

широкий асортимент пропонується й щодо інших національних страв, таких як 

вареники, млинці, пампушки та ін. 

Одним з найкреативніших проявів популяризації української кухні за 

кордоном можна назвати вареничну на колесах «Better Than Baba’s» Андрія 

Маліцького у канадському місті Вінніпег, яка здобула титул найкращого фургону 
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з їжею. Вона роками зберігає лідерство за найбільшою кількістю відвідувачів, а 

завдяки швидкості приготування замовлень, прирівнюється до їжі швидкого 

харчування. 

Таким чином, лише невеличка кількість прикладів успішного 

функціонування ресторанних закладів за кордоном дає підстави стверджувати, що 

українська кухня вже завоювала шанувальників у всьому світі та є національним 

брендом, який підкреслює культурні особливості. А, отже, й українські ресторани, 

які функціонують у різних державах світу, є ефективною платформою для 

формування позитивного іміджу країни та дієвою стратегією розвитку та 

посилання конкурентоспроможності на міжнародній арені. 

Але, на жаль, події, які виникли в Україні, раптово припили цей розвиток. 

За словами кухара Міралі Ділбазі: «Найкращий сценарій – ми втратили рік 

чи два через цю війну». Він вважає, що все повернеться в норму, але доведеться 

починати спочатку та продовжувати працювати над попереднім досвідом. 

Війна внесла корективи не тільки у систему харчування України, а й у 

діяльність ресторанів за межами країни, тому, я вважаю, що попереду багато 

роботи. Але ж попри складнощам, які виникли, той досвід, що набули, не можна 

дати бізнесу кардинально загрузнути в проблемах. Військовий стан не означає, що 

треба зупинити всі бізнес-процеси й припинити роботу. Зупинятися точно не 

можна. Я вважаю, що Україна приречена на активне зростання, динамічний 

розвиток, і ніякі воєнні стани завадити не зможуть. Мудрі китайці кажуть, що криза 

– час можливостей. Україна має цей час, адже нам не потрібно копіювати когось, 

ми вже самобутні. Тому треба всіляко підтримувати і розвивати те, що набули. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ В СВІТІ 

  

З останніми подіями які дуже змінили звичне життя і сучасні «ярлики» 

існуючі в Україні останні часи, пріоритети і погляд на нашу культуру змінилися. 

Багато, що стало важливим і головним. Звісно це не обминуло ресторанний бізнес 

і нашу національну кухню. Ми не часто звертали увагу в різниці популярності 

української кухні порівняно з іншими кухнями різних країн у світі. Це пов’язано з 

невпевненістю своєї культури і в можливостях своєї країни популяризувати світові 

щось своє. А це і головна помилка - невпевненість. Через цю проблему не може йти 

розвиток побутової культури. Українська кухня є джерелом національної 

ідентичності, адже йдеться про особистий досвід кожної родини, а від розвитку 

побутової культури залежить сприйняття культури в цілому. Як світ може 

сприймати нас як достойного конкурента якщо ми не сприймаємо свою культуру. 

Цю проблему можна вирішити просто, треба тільки знищити і забути декілька 

бар’єрів.  

По-перше, необхідно визначитися з поняттям, що таке «українська кухня». 

Наразі коли говорять про неї, здебільшого уявляють українську селянську кухню 

кінця 19 століття. Однак  паралельно розвивалася більш вишукана міська 

гастрономічна культура. Та й в взагалі це лише один момент фоні тривалого 

історичного розвитку. Кухня весь час змінюється - виникають нові продукти та 

технології, а взаємодія з іншими державами на народами (торгівля, війни, 

переселенці) призводить до того, що різні традиції змішуються, і на їхньому 

перетині утворюється щось нове. А споживачі люблять нове і сучасне. Тому треба 

не боятися видозмінювати рецепти національних страв наших предків. 

По-друге, необхідно створити певний «канон української кухні» - обрати 

щонайменше 100 страв-візитівок та зробити їх популярними. Здебільшого самі ж 

українці знають про борщ, вареники, сало, холодець та голубці. Поза увагою 

лишаються сотні страв та локальних делікатесів. Шпундра, шовдарь, леквари, 

банош з будзом та інші. 

Після того, як українці будуть правильно сприймати поняття нашої кухні і 

розширять її до норми споживання не тільки основних і всім давно відомим страв, 

коли усвідомимо власні цінності та любов до самих себе, без комплексу 

меншовартості і своїми словами і діями будемо це показувати не тільки на території 

нашої держави то велика популярність української кухні не буде обертатися біля 
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головного питання: Як зробити українську кухню популярною у світі? Треба 

починати з себе: зробити її популярною в самій Україні, аби на 10 нових закладів, 

які відкриваються в Києві, був хоча б один український і  витягнути людей з 

будинків, показати їм, що можна недорого і смачно їсти в ресторанах. А потім 

перейти до наступного кроку: щоб у українців на запитання «Куди піти повечеряти 

сьогодні», першою думкою був саме український ресторан.  

Ще з основ можна додати, що Українська кухня має бути модною. І 

популяризувати її варто не через рустикальні штампи, «Солох з наливками», а через 

преміальні продукти, красиву картинку, сучасних інфлюенсерів.  

Україна - молода країна з багатолітньою історією і багатою культурою. Нам 

є що розвивати і є що показувати і чим пишатися. Тому, якщо зараз популярність 

української кухні у світі це мрія, то я впевнена що скоро це буде реальність. 
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СУЧАСНІ IT-ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ - СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вплив інформаційних технологій на управління готелем величезний, 

оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного 

менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони прямо впливають на 

конкурентноздатність на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних 

мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної 

автоматизації всіх бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і 

створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому 

майбутньому. 

https://borysov.com.ua/uk/blog/kuhnya/moda-chy-fenomen-dmytro-ta-olena-borysovy-pro-maybutnye-ukrayinskoyi-kuhni
https://borysov.com.ua/uk/blog/kuhnya/moda-chy-fenomen-dmytro-ta-olena-borysovy-pro-maybutnye-ukrayinskoyi-kuhni
https://youtu.be/pg7R8_Yh-Zk
https://www.facebook.com/RestoranyDmytraBorysova/
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Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу 

існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто 

для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, 

неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних 

систем управління [1]. 

Сьогодні готельні підприємства на тлі запеклої боротьби за кожного гостя 

змушені активно вдосконалюватися, використовуючи різноманітні внутрішньо 

організаційні і технологічні інновації, застосовуючи їх як найбільш ефективні 

механізми підвищення конкурентоспроможності. [2]. 

Метою роботи є визначення впливу ІТ-технологій на процес управління 

готелем та організацію його діяльності. 

 Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:  

1)ознайомлення з сучасними ІТ-технологіями, які використовуються в 

готелях;  

2) дослідження основних комп’ютерних систем забезпечення готельних 

мереж, які використовуються в найбільших готельних мережах світу і України; 

3)визначення впливу ІТ-технологій на процес управління готелем. 

1. ознайомлення з сучасними ІТ-технологіями, які використовуються в 

готелях.  

Системи інформаційних технологій, що використовуються в індустрії 

гостинності мають комплексний характер, складаються, як правило, з 

комп’ютерної системи бронювання, системи проведення телеконференцій, 

відеосистем, комп’ютерів, інформаційних систем управління, електронних 

інформаційних систем авіаліній, електронної пересилки грошей, телефонних 

мереж, глобальних комп'ютерні системи резервування, інтегрованих 

комунікаційних мереж, системи мультимедіа, смарт-карток. 

Виділяють такі інформаційні технології в готельному бізнесі: 

● Системи бронювання та резервування; 

● Глобальні розподільчі системи; 

● Послуги Інтернету; 

● Мобільні системи зв’язку; 

● Комплексні автоматизовані системи управління підприємством; 

● Спеціалізовані та універсальні програмні продукти [3]. 

2. Дослідження основних комп’ютерних систем забезпечення готельних 

мереж, які використовуються в найбільших готельних мережах світу і України. 

Сьогодні значна кількість українських підприємств готельного бізнесу 

активно впроваджують системи автоматизації, які повністю відповідають сучасним 

вимогам. Основна перевага використання АСУГ полягає в наявності інтеграції з 

такими глобальними системами бронювання, як Amadeus, Galileo, Sabre та 

Worldspan.  
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Дані системи бронювання є найбільшими на міжнародному ринку туризму. 

Разом ці системи налічують близько 500 тис. терміналів, встановлених в готелях по 

всьому світу, що складає 90% ринку [4].  

Також поширеним універсальним продуктом є комплекс найбільшої у світі 

компанії «Micros-Fidelio», що спеціалізується на створенні систем управління для 

готелів і ресторанів упродовж 20 років. Така система встановлена на підприємствах 

більше 100 найбільших готельних мереж (Sheraton, Hilton, Marriott, Kempinsky, 

Hyatt та ін.) 

 Система Fidelio Front Office (FFO) допомагає автоматизувати основні етапи 

роботи готелю: від комп'ютерного резервування номерів, реєстрації, розміщення та 

виписки гостей до управління номерним фондом, ведення бухгалтерії та фінансів. 

До переваг FFO слід віднести: легкість в експлуатації, обумовлену достатньо 

простій логікою побудови системи і зручністю інтерфейсу, високий рівень безпеки, 

забезпечений строгим розмежуванням доступу користувачів, гнучкість настройки 

[5]. 

3. Визначення впливу ІТ-технологій на процес управління готелем та 

організацію його діяльності. 

Сучасна система управління побудована на інтегрованій інформаційній 

мережі, дозволяє мінімізувати роботу і значно скоротити кількість помилок, які 

виникають при введенні даних в ручному режимі. 

Автоматизація інформаційної мережі дозволяє: 

● значно економити на заробітній платі; 

● виключити помилки в роботі, які зможуть привести до додаткових витрат; 

● підвищити ефективність прийняття управлінських рішень; 

● підвищити швидкість та якість обслуговування гостей; 

● відстежувати продаж та попит на готельний продукт, будувати 

ефективніші маркетингові стратегії тощо. 

Інформаційні системи дозволяють обробляти і зберігати великий об’єм 

інформації і формувати різного виду відбірності. Вони є основою для прийняття 

управлінських рішень. 

Інформаційні технології дозволяють гостям самостійно бронювати готельні 

номери через офіційний Інтернет-сайт, різноманітні українські і міжнародні 

туристські Інтернет-сайти, глобальні системи бронювання (наприклад, 

Booking.com), власні call-центри і call-центри туристських операторів [2]. 

Отже усі зазначені можливості системи управління показують, що 

впровадження інформаційних технологій в практику готелю сприяють збільшенню 

обсягів продажів, формуванню лояльності клієнтів, підвищенню 

конкурентоспроможності та ефективному розподілу робочого часу працівників. 

Посилення конкуренції серед готельних підприємств підштовхує до 

розширення застосування автоматизованих готельних технологій серед 

вітчизняних готелів різного типу. 
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Завдяки сучасним автоматизованим системам підприємство гостинності стає 

керованим об’єктом, здатним адаптуватися до умов ринку, гнучко змінювати свою 

політику просування та збуту, в результаті чого інвестиції, вкладені в сучасні 

технології, повністю себе окупають. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

  

Актуальність проблематики. В сучасних умовах глобалізації економіки 

готельний бізнес перебуває під впливом зовнішніх і внутрішніх змін, які змушують 

підприємства готельного господарства шукати нові стратегії, інструменти і методи 

управління, засновані на системних і комплексних підходах. Особливо важливо 

якісно організувати діяльність підприємства, сформувати його структуру, 

визначити необхідну кількість персоналу та його обов’язки, з’ясувати, як 

працівники виконуватимуть індивідуальні завдання, роботи, впровадити методи 

досягнення єдності дій усіх співробітників організації як соціальної цілісності. Для 

https://revolution.allbest.ru/sport/00487142_0.html
https://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka.htm
https://cutt.ly/CHQFNUw
https://studfile.net/preview/5043503/page:3/
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розвитку готелів України актуальними стають процеси об’єднання та інтеграції, 

формування нових форматів та структур управління. 

Мета дослідження – на підставі вивчення міжнародного досвіду визначити 

найбільш ефективні моделі управління готелем. 

Виклад основних результатів. У 2010-2020 рр. вітчизняна індустрія 

гостинності розвивалась швидкими темпами, особливо у великих промислових і 

фінансових центрах країни. Але значущість цього сегмента для української 

економіки значно нижча, ніж у розвинених державах. За статистикою в 2019 р. в 

Україні функціонувало 1328 закладів готельного типу (готелі, мотелі, гуртожитки 

тощо) та 3192 заклади оздоровлення та відпочинку (санаторії, пансіонати, бази 

відпочинку тощо). При цьому, на один готель припадає 12 тис. жителів, тоді як у 

Чехії - 2,3 тис., Естонії - 3,4 тис., Болгарії - 3,9 тис., а індустрія формує лише 1,6% 

ВВП [6, с. 62]. У період карантину, пов’язаного із пандемією COVID-19, готельне 

господарство зазнало відчутної кризи та застою, а в умовах російсько-української 

війни ситуація ще погіршилась. Все це спонукає шукати шляхів вдосконалення 

організації роботи готелів. 

У готельній індустрії світу у ХХ ст. переважали підприємства, засновані на 

приватній формі власності, значна частка припадає на підприємства муніципальної, 

менша – державної власності. Найбільш поширеною формою управління готелями 

сьогодні є готельні ланцюги. Набувають популярності такі форми як управління за 

контрактом та франчайзинг (франшизна угода). Існують незалежні готелі, що 

управляються власниками. Мають місце також такі форми управління готелями як 

договір на оренду, партнерство, синдиціювання.  

Нині, в умовах кризи, для українських готелів об’єднання у мережі теж є 

гарним виходом та може допомогти інтегрувати обмежені економічні ресурси і, як 

наслідок, створити життєздатне підприємство. Разом із тим, на початок 2017 р. в 

Україні налічувалося 2 534 готелі, 76 готелів належить українським та 22 – 

міжнародним готельним мережам; 208 готелів отримали категорію 1–5 зірок [2, 

с.173]. Така ситуація свідчить про недостатній рівень розвитку мережевих 

структур, невизначеність вітчизняної моделі формування готельних мереж та 

відсутність мотивів українських готелів отримувати категорію. 

Формування вітчизняних готельних мереж розпочалося в 2003 р. з Premier 

Hotels and Resorts («Прем’єр Готелі»). Ця мережа розвиває три бренди (Premier 

Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels) та налічує 17 готелів категорії 

«трьох-п’яти зірок». Однією із найдосвідченіших і ефективних є мережа Reikarts 

Holes Group, яка представлена в усіх регіонах України та активно розвиває п’ять 

брендів: Reikartz Collection Hotel, Reikartz, Optima, Vita park, Raziotel. Її специфікою 

є об’єднання підприємств різних категорій і спрямування, що охоплює різні 

верстви населення та сприяє поліпшенню загального фінансового стану. Бренд 

готельної мережі Reikartz Collection Hotel задовольняє потреби споживачів на рівні 

чотирьох-п’яти зірок, бренд Reikartz об'єднує готелі рівня трьох-чотирьох зірок, 
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розташованих у великих містах і привабливих курортах; бренд Optima пропонує 

відпочинок із різним бюджетом; бренд Vita park спеціалізується на велнескурортах; 

бренд Raziotel – мережа економ-готелів «3 зірки» для бізнес-аудиторії. Готельна 

мережа Royal Hotels and SPA Resorts об’єднує чотири курортних готелі в м. 

Трускавці, які спеціалізуються на санаторно-курортному лікуванні, п’ять міських 

готелів у м. Києві, один готель на гірськолижному та СПА-курорті Буковель та 

один готель на морському узбережжі. Бренди мережі Premier Hotels and Resorts 

пропонують споживачам економне розміщення (Premier Compass Hotels), бізнес-

клас серед готелів, які розташовані у центральній частині міст (Premier Hotel), 

готелі, що мають визначну архітектуру та спрямовані на вибагливого споживача 

(Premier Palace Hotels) [1, с. 180]. 

Серед існуючих способів утворення готельних мереж – повна інтеграція або 

консорціум, – на нашу думку, для вітчизняних готелів на початковому етапі 

кращим буде другий варіант. Оскільки це сприятиме економічній підтримці 

підприємств та буде менш затратним. Адже запропонована модель допомагає 

збільшенню прибутковості, зниженню загальних витрат, зокрема під час закупівлі 

витратних матеріалів, проведенню спільних заходів щодо підбору персоналу та 

його тренінгів. Основним недоліком при цьому є недостатній контроль над якістю 

послуг та ціновою політикою підприємств. Однак після стабілізації ситуації 

новоутворена готельна мережа може трансформуватись у більш інтегрований 

варіант. 

Останнім часом головним напрямком перебудови менеджменту і його 

радикального поліпшення, адаптування до сучасних, різко ускладнених умов 

внутрішнього і зовнішнього ринку, стало масове використання комп'ютерної і 

телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних 

інформаційно-управлінських технологій. Системи, що використовуються в 

індустрії гостинності мають комплексний характер, складаються, як правило, з 

комп’ютерної системи бронювання, системи проведення телеконференцій, 

відеосистем, інформаційних систем управління, електронних інформаційних 

систем авіаліній, електронної пересилки грошей, телефонних мереж, глобальних 

комп'ютерних систем резервування, інтегрованих комунікаційних мереж, системи 

мультимедіа, смарт-карток [3, с. 197]. У результаті готель при використанні систем 

автоматизації управління перетворюється на кероване підприємство, здатне до 

гнучкого реагування на зміни в ринковій ситуації, що робить вкладення коштів в 

технології цілком окупаються. На жаль, у багатьох холдингах і групах компаній в 

Україні поширена тільки «часткова» автоматизація. 

Впровадження інформаційних систем управління може кардинально 

змінювати методичну, інформаційну та технологічну складові управлінських 

процесів і здійснювати їх на якісно новому, більш ефективному рівні, що значно 

підвищує якість надання послуг у готелі. Згідно даних, Україна відстає від 

провідних розвинених країн світу в сфері впровадження інформаційних технологій 
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і автоматизації управління готелями. Проте в той же час є великі перспективи 

подальшого розвитку в цьому напрямку, тому що на українському ринку є понад 

десяти високоякісних сучасних систем автоматизації управління готелями, 

причому деякі з них - це не адаптація зарубіжних систем, а оригінальні розробки 

українських компаній і тому найбільш пристосовані до умов України [4].  

Для готельних закладів України існує відносно недороге і практичне 

рішення, яке містить у собі систему автоматизації діяльності готельних служб 

(HOTEL 2000), систему автоматизації барів і ресторанів (Restaurant 2000), 

автоматизовану систему керування складом ресторану (Stock 2000), 

автоматизований інтерфейс з системами бухгалтерського обліку, автоматизований 

інтерфейс з внутрішньою АТС, автоматизований інтерфейс з системою обмеження 

прав доступу (електронні замки). Система Hotel 2000 - це класична програма, яка 

здійснює автоматизацію основних готельних служб - бронювання, портьє, касирів, 

покоївок тощо. Система забезпечує індивідуальне й групове бронювання 

номерного фонду, а також бронювання компаніями і туроператорами блоків 

номерів з відстеженням квот по кожній організації [5]. 

Висновки. Отже, у сучасних кризових умовах ефективний менеджмент 

особливо важливий. Гарним виходом для стабілізації готельних підприємств на 

сьогодні є утворення готельних мереж та інформатизація управління. Ці зміни 

дозволять покращити якість сервісного обслуговування туристів, швидкість 

комплексного надання послуг та ефективність виконання  управлінських рішень у 

всіх ланках діяльності. 
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ЯК ПРАЦЮЄ УКРАЇНСЬКИЙ РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС У КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ 

  

Ресторанний бізнес є ключовою складовою сфери харчування, за своєю 

сутністю та призначенням є соціально-економічною системою, що входить до 

міжгалузевого регіонального кластеру й активно впливає на розвиток усіх секторів 

продовольчого комплексу держави [1]. 

Лідируючі позиції на світовому ринку ресторанного бізнесу займає Європа, 

яка по праву вважається рідним краєм сучасних підприємств харчування, а також 

законодавцем світових тенденцій ресторанного бізнесу. Саме європейський 

ресторанний бізнес є найбільш стабільним в світі, що безперечно робить його 

прикладом для наслідування, досвідченим «старшим братом» на міжнародному 

ресторанному ринку[2]. 

Відкрити ресторан в Україні досить складно, треба довго думати над 

концепцією, меню, стилем.  Тим часом як в  Європі люди з України користуються 

можливістю показати іноземцям наші українські страви.  Не секрет, що європейці 

люблять страви української кухні.  У країнах Європи безліч ресторанів української 

кухні, і не обов'язково їхні власники українці.  В основному такі ресторани беруть 

своїм меню, колоритом та історією.  Українські концепти непогано працюють у 

Польщі, де багато вихідців із України. 

 Спробувати себе на іноземних ринках вирішуються, як правило, ті, хто 

впевнено почувається в Україні, але відчуває тут обмеженість і досяг межі 

зростання.  Так і бізнес-середовище в країні далеко не ідеальне.  Компаніям 

хочеться розвиватися, отримувати більше грошей, тому вони виходять за межі 

обмежень українського ринку та українського споживача. 
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 Ресторан "Smak Ukraiński" у Кракові вважається найвідомішим та 

найдавнішим рестораном з українською кухнею.  Він працює за підтримки Фонду 

Святого Володимира, який є центром української культури в регіоні. 

 Господар "Ukrainian Pub" після закінчення Варшавської вищої школи 

торгівлі відкрив власний заклад і зумів отримати від міста оренду приміщення на 

99 років.  Ресторан славиться варениками та українським борщем [3]. 

 Ресторан Borshtch 'n' Tears, назва цього ресторану перекладається як Борщ і 

сльози.  Якщо вірити легенді, яку розповідають господарі та персонал, цей заклад 

було відкрито далекого 1965 року, що робить його першим рестораном 

східноєвропейської кухні.  У ресторані подають борщ та вареники, а багато 

відвідувачів приходять сюди ще з тих часів, коли Borshtch 'n' Tears були єдиним 

закладом, де можна було скуштувати найпопулярнішу страву української кухні – 

борщ.  Проте, не єдиним меню цей заклад – тут щодня відбуваються невеликі 

концерти російської та української музики.  І хоча це не єдиний ресторан 

української кухні, він зберіг за собою пальму першості і став меккою для всіх, кому 

Україна доводиться не просто назвою на карті.  А щодо сліз, то можливо – це 

побічний ефект спогадів[4]. 

Щоб відкрити свій ресторанний бізнес у Європі, потрібно мати не аби які 

знання у сфері маркетингу, піару, реклами, тощо. Люди не маючи жодних знань та 

розумін, як це працює, навіть маючи великий капітал не зможуть витримати і 

місяця у цій сфері. Складно конкурувати з пропіареними ресторанами наших 

сусідів, проте взяти українскою харизмою и стравами можливо. Це ми побачили на 

прикладах ресторанів, які вже набули не аби якої популярності.  

Можемо зробити висновок, що ідея, знання, капітал та досвід можуть дати 

можливість працювати в Європі, та управляти рестораном. Це працює, існує, та у 

зв‘язку з сьогоднішньою ситуацією буде тільки набирати обертів та розвиватись. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

 

Глобальні і внутрішні структурні зрушення в економіці посилюють 

важливість галузей, які мають соціальний напрямок. Адже постійний розвиток 

підприємств ресторанного господарства та підвищення якісті їх послуг 

підтверджують зростання гідного рівня життя в країні. Нині підприємства 

ресторанного господарства все більше приділяють уваги відстеженню та аналізу 

якості послуг обслуговуючого персоналу. 

Враховуючи постійно зростаючі темпи технологічних і соціальних змін, 

здатність компаній швидко адаптуватися до нових ситуацій і динамічно приймати 

ефективні рішення є надзвичайно важливим. Процвітання індустрії ресторанного 

господарства в наш час великою мірою залежить від удосконалення системи 

управління.  

З  метою  підвищення  управління якістю  послуг  обслуговуючого  персоналу 

підприємства  можуть  застосовуватися  різні технології корпоративного 

управління, серед яких:  система  бережливого  виробництва, реінжиніринг,  

система  загального  виробничого обслуговування обладнання (ТРМ), система 

впорядкування (5С), шести сигма-підхід, збалансована система показників (BSC), 

системи безперервного вдосконалення (KAIZEN) і  кардинальне  поліпшення  

якості  (KAIRIO), метод самооцінки) [1].  

В організаційній та інституційній площині система  управління  якістю  

персоналу  повинна розглядатися як поліпшення різних якостей окремих суб'єктів. 

А в разі створення системи якості послуг обслуговуючого персоналу ресторанних  

підприємств  вона  спрямована на  контрольовану  підсистему  для  реалізації 

провідних цілей підприємства. Виникає необхідність розподілити функції 

управління якістю персоналу між різними учасниками  цього  процесу  і  

скоординувати свої дії.  

Системний  підхід  до  управління  якістю на  підприємстві  передбачає  

використання наступних принципів: 

–  самовідданість  –  дозволяє  встановити межі управління та таргетингу 

управлінських рішень; 
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– комплексність – охоплює всі етапи життєвого циклу продукту, всі 

структурні підрозділи, керівництво і весь персонал підприємства; 

–  безперервність  –  забезпечує  процес управління, орієнтований на постійне 

вдосконалення системи; 

– об'єктивність – фокусується на використанні адекватних методів 

управління, виборі показників, що відображають справжню позицію управління 

якістю, підборі управлінського персоналу відповідної кваліфікації; 

– оптимальність – передбачає необхідність забезпечення  ефективності  та  

ефективності процесів управління якістю, в тому числі системи в цілому[3]. 

Якість  послуг  визначає  проходження  підприємством  трьох  ступенів.  

Перший  –  це підбір персоналу і його підготовка. Другий – стандартизація процесу 

надання послуг в організації. Як правило, компанія розробляє план надання послуг, 

процес, який спрямований на виявлення вузьких місць. По-третє, контролювати 

ступінь задоволеності клієнтів послугою шляхом аналізу скарг і пропозицій, 

вивчення переваг клієнтів[3]. 

Проектувaння    системи    упрaвління якістю  обслуговувaння  нa  

підприємствaх ресторaнного     господaрствa     повинне будувaтися  з  урaхувaнням  

умов  існувaння підприємствa тa відповідно до рекомендaцій стaндaртів  ISO  9001.  

Стaндaрти   встaновлюють порядок  тa  методи  плaнувaння  підвищення якості  

обслуговувaння  нa  всіх  етaпaх  гостьового  циклу,  вимоги  до  зaсобів  і  методів 

контролю  й  оцінки  якості  обслуговувaння.  

Держaвний  стaндaрт  якості  ресторанних послуг  відобрaжaє  міждержaвні,  

гaлузеві стaндaрти,  стaндaрти  якості  окремих  ресторанних корпорaцій. 

Основнa цільовa устaновкa систем якісного обслуговувaння спрямовaнa нa 

відповідність стaндaртaм ICO 9001, які нa міждержaвному рівні  визнaчaють  

вимоги  стосовно  якості. Згідно  з  міждержaвними  стaндaртaми  ICO 9001, для 

зaбезпечення якості необхіднa: 

–  відповіднa  мaтеріaльнa  бaзa  ресторанного підприємствa; 

–  квaліфіковaні  прaцівники  (персонaл), котрі  високопродуктивно  

виконують  фaхові обов'язки; 

– рaціонaльно обґрунтовaнa оргaнізaційно-функціонaльнa  структурa  і  чітке  

упрaвління підприємством зaгaлом тa упрaвління якістю обслуговувaння 

зокремa[2]. Хочa  вимоги  стaндaрту ISO  9001  мaють  здебільшого  зaгaльний 

хaрaктер  і  не  обумовлюють  зaбезпечення єдиної  структури  систем  упрaвління  

якістю, a  тaкож  однaкових  форм документaції.  

Розподіл окремих посaд обслуговуючого  персонaлу  зa  певними  сегментaми 

дозволяє  розробити  збaлaнсовaну  систему покaзників упрaвління якістю 

обслуговувaння, нaцілену нa підвищення продуктивності прaці нa  підприємствaх  

сфери  ресторaнного  бізнесу.  У  структурі  системи упрaвління  якістю  

обслуговувaння виділяють три сегменти: 

– сегмент мотивaції персонaлу  нa  підвищення  якості;   
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–  сегмент нaвчaння; 

– сегмент ресурсовіддaчі – ефективності використaння ресурсів 

підприємствa, що  спрямовуються  нa  підвищення  якості обслуговуючого 

персонaлу.  

Зaвдaння упрaвління  якістю  обслуговувaння,  що  містяться  у  нaзвaних  

сегментaх,  потребують комплексного  вирішення  тa  признaчення координaторів  

для  певних  груп  прaцівників різних  посaд.  Посaдовий  склaд  обслуговуючого  

персонaлу визнaчaється  відповідно  до методу  роботи  підприємствa  ресторaнного 

господaрствa. 

Операційне  управління  в  структурі  бізнесу  підприємств  ресторанного  

господарства забезпечує гнучкість, збільшує здібності команди та зміцнює ділові 

відносини; підвищує важливість навчання; зосереджується на міжкультурних та 

міжособистісних навичках. 

Впровадження  системи  якості послуг обслуговуючого персоналу в контексті 

певних сегментів дозволить зосередити увагу відповідальних  фахівців  на  

основних  цілях  системи  управління  якістю. При цьому система управління 

якістю послуг  обслуговуючого  персоналу  повинна бути об'єктивною і відповідати 

вимогам міжнародного стандарту якості ISO 9001. 

До основних методів держaвного контролю якості послуг нaлежить їхня 

стaндaртизaція – нaйвaгоміший спосіб упрaвління, що встaновлює норми  і  

прaвилa,  сформульовaні  у  вигляді нормaтивного документa з юридичної чинності. 

Основнa  цільовa  устaновкa  систем  якісного обслуговувaння  спрямовaнa  нa  

відповідність стaндaртaм  ICO  9001,  які  нa  міждержaвному рівні  визнaчaють  

вимоги  стосовно  якості.  

Однією  з  надзвичайно  важливих  рекомендацій для ресторанного 

господарства є впровадження  ефективних  стандартів  управління, прийнятих  

провідними  світовими  ресторанними  організаціями,  формування  

високопрофесійної команди менеджерів та спеціалістів, з клієнтоорієнтованим 

обслуговуванням. 
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СФЕРА ГОСТИННОСТІ ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ВЕКТОРИ 

РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ 

 

Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання послуг 

максимально високої якості. Готель - це живий організм, що функціонує 

цілодобово, і якість його роботи безпосередньо пов’язана з тим, наскільки грамотно 

організована робота з надання основних та супутніх послуг. Сьогодні стає все 

складніше залучити клієнта зручними апартаментами з міні-кухнею і красивим 

видом з вікон, оскільки такий набір послуг, як супутникове телебачення, 

безкоштовний бездротовий Інтернет Wi-Fi, spa-салон, масажний кабінет і басейн 

став звичним і майже обов'язковим. Потенційний гість готелю - це людина, яка вже 

не вміє жити без мобільного телефону та Інтернету, а інформаційні технології 

дозволяють їй, не виходячи з дому, вивчити інформацію про готелі на сайтах, 

забронювати номер on-line, а потім замовити залізничний або авіаквиток і 

вирушити у подорож. 

Якщо раніше готельна сфера була орієнтована переважно на туристів, які 

«диктували» готелям умови роботи, то сьогодні ставка часто робиться на 

представників бізнесу - як великого, так і дрібного. Їхні вимоги до комфортного 

розміщення на порядок вище, ніж у туристів, адже готель для ділової людини - це 

не тільки місце проживання, а й місце роботи. Сучасні готелі все частіше 

пропонують гостям організацію бізнес-конгресів, зали для прес-конференцій, 

допомогу в організації переговорів з клієнтами та партнерами. Для цих цілей 

створюються не тільки конференц-зали, але і лобі-бари і просто вестибюлі, де може 

бути організована кава-брейк. При цьому «ділові» готелі ще й вибирають особливе 

розташування, зручне з точки зору транспортних розв'язок. 

Інші тенденції готельного бізнесу враховують прагнення все більшої 

кількості гостей вести здоровий спосіб життя. Саме тому багато готелів роблять 

ставку на відкриття фітнес-центрів, spa-салонів і навіть басейнів. Більше того, в 

багатьох з них відкриваються додаткові ресторани (або створюється додаткове 

меню) з дієтичними стравами. Також широко поширене відкриття ресторанів з 

якою-небудь національною кухнею. До речі, національне питання у сфері готельно-

ресторанного бізнесу дуже важливе і сучасні готельєри, розміщуючи гостей, 

намагаються враховувати його. Наприклад, залежно від уподобань тієї чи іншої 
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нації пропонуються номери з певним температурним режимом, особливим 

меблюванням, наявністю тих чи інших предметів, відповідних культурі гостя. 

Найяскравіша тенденція на сучасному ринку гостинності - поява бутик-

готелів. Це особливі готелі зі ставкою на ексклюзивність, які мають безліч 

дивовижних особливостей - наприклад, кімнати мають не номери, а назви, меблі 

групуються за кольорами, в номерах є власний обслуговуючий персонал, що 

працює тільки для конкретних гостей і т. ін. 

У світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є 

величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає попит, 

тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку тільки поліпшення 

якості обслуговування і пропозиція особливих послуг можуть врятувати 

становище, однак дрібним готелям часто доводиться виживати і працювати собі у 

збиток. 

Ще одна проблема - непередбачуваність повернення інвестицій. Сучасні 

тенденції розвитку готельного бізнесу припускають окупність вкладень за 5-6 

років, проте на ділі може виявитися, що невеликий готель просто не зможе 

впоратися за цей термін [1]. Все тому, що ризики прораховуються не до кінця, 

власники бізнесу не завжди можуть відразу вгадати вірний напрямок роботи, а 

клієнти з яких-небудь причин вибирають конкурентів. 

Вітчизняні готелі, як правило, намагаються розвиватися відповідно до 

світових тенденцій, однак у них є власні особливості. Серед них: активне освоєння 

ринку західними мережами, які переважно «захоплюють» висококласні сегменти і 

пропонують свої послуги статусним гостям; відсутність чіткої «зірковості» готелів 

- незважаючи на ту чи іншу кількість «зірок», готелі можуть не відрізнятися один 

від одного за якістю. В цілому, готельна сфера в Україні розвивається повільно і це 

обумовлено тим, що основну ставку інвестори роблять на будівництво торгових і 

розважальних комплексів, офісних і житлових центрів. Готелі ж відкладаються на 

потім, оскільки терміни їх окупності вище. Однак, ці проблеми в готельному бізнесі 

Україна поступово долає, і якщо вона як і раніше буде орієнтуватися на європейські 

тенденції, їй вдасться вийти з багатьох проблемних ситуацій без втрат. 

Разом з тим існуюча інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам 

міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та 

комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною технікою та 

технічними засобами для синхронного перекладу [2]. Подальший розвиток 

готельно-ресторанного господарства неможливий без сучасного обладнання і 

новітніх технологій. Це стосується насамперед інформаційних технологій, 

ефективних і надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня 

якості послуг. 

Дослідження тенденцій розвитку готельно-ресторанного бізнесу показує, що 

компанії, які зробили інновації частиною свого життя, створюють нові або заново 

відкривають старі ринки, продукти, послуги й моделі бізнесу, що, у свою чергу, 
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веде до ще більш швидкого росту. Особливих успіхів готельне і ресторанне 

господарство досягло за останні 30 років за рахунок впровадження ефективних 

систем управління з використанням інновацій . 

Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно 

витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання на 

ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління готелем 

- для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до якої 

підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть 

отримувати всю необхідну інформацію про готель в будь-який момент; в режимі 

on-line бачити усі зміни що у ньому відбуваються; бронювати номери для гостей; 

отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів продажів. 

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють функції 

готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні : 

Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 

календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних завдань. 

Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які 

проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну аналітику по 

кожному з них. Ця система дозволяє побачити, які посередники і турагентства 

краще за всіх забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, а також допомагає 

прорахувати статистику клієнтів за віком, статтю, соціальним статусом, 

прибутковістю тощо. 

Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє готелю 

розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та дисконтні 

картки, преміальні сертифікати та ін. 

Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології можна 

планувати завантаження різних приміщень готелю - її конференц-залів, ресторанів, 

банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі дозволяють створювати 

оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження готелю і даючи 

йому додаткові можливості для заробітку. 

Крім електронного управління, сучасні готелі також потребують 

впровадження нововведень в ресторанній сфері. Це не тільки саме управління 

рестораном - коли він перетворюється фактично в окрему «державу» на території 

готелю. Це ще й безліч зручностей для гостей: 

 інтерактивне меню - відвідувачі користуються екраном, вбудованим в 

стіл, вибираючи з його допомогою страви і кличучи офіціантів; 

 екрани-планшети на столах - поки замовлення готується, відвідувач 

може почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, 

замовити таксі тощо; 
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 сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю - актуальні для великих 

готелів з декількома ресторанами. Скориставшись ними, гості можуть 

побачити меню всіх точок харчування в готелі, вибрати кращу з них і 

заздалегідь прорахувати свій середній чек. 
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