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УДК: 316.42:330.34 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.152. С 304. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто сучасний стан розвитку соціального туризму, його 

значення та тенденції. Проаналізовано структуру туристичного оздоровчого 

ринку за регіонами України. Охарактеризовано фактори, що стримують 

розвиток соціального туризму та зазначено заходи їх подолання. Розглянуто 

географію соціального туризму України.  

Ключові слова: соціальний туризм, оздоровчий туризм, санаторій, курорт, 

туристичний оздоровчий ринок. 

Постановка проблеми. Глобальна пандемія 2019-2021 років кардинально 

змінила наші уявлення про світ і світові процеси, відкривши широкі 

можливості для нових викликів людству й сприяла виникненню нових, 

нестандартних рішень на досить тривалий період, поставивши на паузу весь 

виїзний туризм та змусивши переглянути пріоритети у внутрішньому туризмі. 

Цей виклик відкриває нові горизонти та можливості для соціального туризму, 

як туризму, насамперед, внутрішнього. Це в свою чергу дозволяє розширити 

його можливості та потенціал за рахунок аналізу сучасного стану соціального 

туризму в Україні. 

Метою статті є розкриття значення й тенденцій розвитку соціального 

туризму України як складової внутрішнього туризму на сучасному етапі.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми й особливості 

розвитку внутрішнього, зокрема соціального туризму знайшли своє 

відображення в наукових дослідженнях таких вітчизняних учених, як В. Азар, 

М. Борущок, П. Гаман, Л. Гринів та інші.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальний туризм походить від 

витоків масового туризму та донедавна він не був предметом окремих науково-

дослідних робіт вчених як в Україні так і в інших країнах. Але у прийнятій у 

вересні 1996 року Монреальській декларації «До гуманного та соціального 

бачення туризму» вперше було сформульовано завдання – надати туристському 

розвитку у всьому світі гуманний загальнолюдський характер. Головна мета 

соціального туризму «завжди була забезпечити можливості для всіх 

подорожувати та відпочивати». В Україні соціальний туризм справедливо 

розглядається як фактор, який дозволяє створювати сприятливий ґрунт для 

побудови цивілізованої економіки з обличчям людини. Соціальна 

спрямованість туризму в Україні полягає в організації відпочинку та 

оздоровлення людей похилого віку, пенсіонерів, дітей з багатодітних сімей, 

дітей-сиріт, воїнів АТО та афганців, інших незахищених верств населення за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Сучасний вітчизняний оздоровчий ринок насичений великою кількістю 

різнопрофільних санаторіїв та курортів. Ключові позиції в сфері соціального 

туризму займають Закарпатська, Львівська, Одеська, Запорізька, Херсонська та 

Дніпропетровська області. Станом на 2021 рік туристичний оздоровчий ринок 

характеризується певною структурою (табл. 1). 

Таблиця 1 – Структура туристичного оздоровчого ринку за регіонами 

України у 2021 р. [сформовано за джерелом 1, с.76] 

 

Область України 

% від загальної кількості санаторно-

курортних та лікувально-оздоровчих 

закладів України 

Дніпропетровська 9 

Закарпатська 31 

Запорізька 9 

Київська 8 

Львівська 21 

Одеська  14 

Херсонська 4 

Інші 31 
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Зазначена структура яскраво відображає, що Одеська область займає 

важливе місце в наданні оздоровчих та лікувальних послуг для населення     

(14% від загальної кількості санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих 

закладів України). Це підтверджує її пріоритетність та можливість подальшого 

розвитку шляхом максимально ефективного використання ресурсів 

(матеріальних та нематеріальних) та наявного природного потенціалу регіону. 

Станом на сьогодні Одеська область налічує 22 курорти, розташовані 

переважно на чорноморському узбережжі у межах таких адміністративно-

територіальних одиниць [1, с.78]: 

 обласний центр – м. Одеса; 

 Білгород-Дністровський район – 7 селищ: Затока, Сергіївка, Косівка, 

Курортне, Миколаївка, Попаздра, Приморське; 

 Комінтернівський район – 6 селищ: Гвардійське, Ліски, Вапнярка, 

Крижанівка, Нова Дофінівка, Сичавка; 

 Овідіопольський район – 5 селищ: Грибівка, Дальник, Кароліно-Бугаз, 

Санжійка, Іллічівка; 

 Татарбунарський район – 3 селища: Лебедівка, Приморське, Тузли. 

При цьому найпоширенішими закладами оздоровчого туризму в 

Одеському регіоні визначено бази відпочинку, питома вага яких становить 

89,5% (станом на 2021 рік) зі всієї кількості санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів Одеської області. 

Невід’ємною складовою оздоровчого ринку є цінова політика туристичних 

подорожей. У структурі цін на оздоровчі послуги одеські санаторно-курортні 

заклади займають середні позиції. Лідерами є Східниця, Закарпаття, Трускавець 

та ін. Порівняльна характеристика цін на оздоровчі тури розглянута в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Середньоринкова вартість на оздоровчі тури в різні регіони 

України у 2021 році [2] 

Регіон Мінімальна ціна 

Одеська область від 950 грн, з особи за добу   

Київська область від 540 грн, з особи за добу   

Херсонська область від 415 грн, з особи за добу   

Закарпатська область від 1150 грн, з особи за добу 

Трускавець від 1020 грн, з особи за добу 

Моршин від 1140 грн, з особи за добу 

Східниця від 1300 грн, з особи за добу 

Хмільник від 660 грн, з особи за добу 

 

При досліджені вітчизняного соціального туристичного ринку слід 

зважати, що характерною рисою даного напряму як складового елементу будь-

якої туристичної послуги, є те, що він характеризується споживчими 

цінностями чотирьох видів [3, с. 198]:  

по-перше, споживчими цінностями, які не є продуктами людської праці 

(клімат, ландшафт, флора і фауна);  

по-друге, споживчими вартостями праці, яка була витрачена в минулому 

та не приймає товарної форми (пам’ятки культури);  

по-третє, споживчими благами, якими користуються туристи 

безкоштовно, в той час як вони  вимагають значних витрат на їх відновлення 

(парки, ліси, пляжі); 

по-четверте, споживчими цінностями, які виступають як товари і послуги 

рекреаційного призначення.  

Таким чином, можна стверджувати про подвійну природу будь-якої 

оздоровчої послуги: перші три види споживчих цінностей є визначальними у 

виборі напрямку руху рекреанта, четвертий вид характеризує лікувально-

оздоровчу послугу як продукт праці, призначений для продажу, як товар. 

Варто відмітити, що функціонування закладів у сфері соціального 

туризму, незважаючи на значну соціальну затребуваність його послуг, 

стикається зі значними труднощами, які перешкоджають його активному 

розвиткові як певного туристичного сектору та як сектору соціального 

обслуговування (рис. 1). 
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Рисунок 1 –  Перешкоди, які стримують розвиток соціального туризму [4] 

 

З огляду на виділені перешкоди, забезпечення доступності туристичного 

відпочинку для верств населення з невисоким рівнем доходів вимагає 

розроблення та здійснення низки конкретних заходів, до яких слід віднести: 

 пряма та непряма підтримка соціального туризму з боку держави, 

недержавних фондів, туристських підприємств та зацікавлених організацій; 

 запровадження системи пільг для підприємців, щоб формувати та 

реалізовувати дешеві тури Україною [4, c.114]; 

  у системі соціального захисту населення надавати знижки на тури у 

суворій залежності від рівня доходу певної сім'ї [5, c.212].  

Для ефективного розвитку соціального туризму в майбутньому необхідно 

посилити такі заходи: забезпечення фінансової підтримки з боку держави, 

законодавчо-нормативну діяльність, особливо на регіональному рівні, 

створення рівних можливостей для доступу до соціального відпочинку, а також 

формування критеріїв адресності при розподілі путівок. Ці положення можна 

назвати елементами системи: «самофінансування» та «самоврядування» [5, 

c.214]. 

Висновки. Отже, оптимальний розвиток туристичного оздоровчого ринку 

України, в тому числі Одеського санаторно-курортного комплексу може бути 

забезпечений тільки за умови підтримання рівноваги між збереженням 

природних ресурсів, економічними ресурсами та соціальними потребами, а 

також за допомогою підвищення рівня матеріально-технічної бази, якості 

наданих послуг і розширення їх асортименту. 
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впливає на стан економічно та соціального розвитку країни; вказані різновиди 

спортивного туризму; наведено найпопулярніші регіони розвитку спортивного 

туризму в Україні; визначено організаційні центри, які займаються цим видом 

туризму; проаналізовано стан спортивно-оздоровчого туризму; зазначені 

проблеми, а також запропоновані можливі шляхи їх рішення; виявлені 

пріоритетні напрямки спортивного туризму та перспективи його розвитку; 

зроблені висновки щодо створення позитивних умов для розвитку спортивного 

туризму в Україні; запропоновано пропозиції щодо тих регіонів, де спортивний 

туризм популярний та регіонів, де він розвинений гірше, або взагалі відсутній. 

Ключові слова: туризм, спортивний туризм, спортивні заходи. 

Постановка проблеми. Спортивний туризм займає важливу частину життя 

більшості людей у світі та добре впливає на здоров’я та загальний стан 

організму. Сьогодні це дуже поширений феномен. Спортивний туризм 

складається з різноманітних оздоровчих, пізнавальних, спортивних, 

економічних і других функцій. Головними проблемами, з якими зустрівся цей 

вид туризму в своєму розвитку це економічні та соціальні проблеми розвитку 

суспільства. Також ця проблема пов’язана з тим, що зараз майже немає 

підтримки спортивного туризму від самого суспільства та держави.  

Актуальність роботи полягає в тому, що спортивний туризм займає 

важливу частину життя більшості людей у світі та добре впливає на здоров’я та 

загальний стан організму. Із розвиток суспільства та підвищення рівня життя 

людей, спортивний туризм в Україні поступово стає однією із найбільш 

швидкозростаючих галузей і є національним видом спорту, який має 

багатовікові традиції. Спортивний туризм не вимагає великих матеріальних 

витрат, таким чином є соціальним видом спорту. Ним займаються як молодь, 

школярі, студенти, вчителі, лікарі, хто не має великих доходів, так і бізнесмени, 

інтелігенція та інші, у кого є більше можливостей .  

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасного стану та 

перспектив розвитку спортивного туризму в Україні.  

Aналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями розвитку 

спортивного туризму займались багато вітчизняних та закордонних вчених, 
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таких, як М.П. Мальська, В.В. Худо і В.І. Цибух [1], В.В. Абрамов [2], П. де 

Кнопа та Дж. Стендевен [3], Джеймс Е.С. Хігхем [4], Х.Дж. Гібсон [5] та інші. 

За результатами аналізу визначень поняття «спортивний туризм» ми 

пропонуємо визначати його як екстремальний і активний вид подорожей, який 

передбачає подолання маршруту на великій відстані за складністю перешкод в 

природному середовищі. Він вимагає від туристів гарної фізичної підготовки та 

технічних навиків.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Спортивний туризм знаходиться 

на перехресті системи фізичної культури і спорту та туристичної індустрії. Він 

виконує різноманітні функції: оздоровчі, пізнавальні, рекреаційні, виховні, 

спортивні, економічні та інші. Якщо говорити про перспективи розвитку 

спортивно-оздоровчого туризму, то слід звернути увагу на його соціальний 

характер. Тому що, на відміну від інших форм відпочинку, він доступний для 

більшої частини населення. Тому головним завданням є злиття спортивного 

туризму в соціальний механізм літнього дитячого оздоровлення.  

Спортивний туризм залучає населення вести здоровий спосіб життя, 

розвивати інтелект та підтримувати фізичну форму завдяки залучення до участі 

в спортивних змаганнях та походах різної складності . Він є невід’ємною 

частиною спорту та фізичної культури. Також він впливає на підвищення 

трудової активності, особистих потреб, відпочинку та розвитку взаємного 

міжнародного спілкування. 

До основних видів спортивного туризму, які визначаються способом 

пересування, відносять такі: пішохідний, гірський, лижний, водний, 

спелеотуризм, вітрильний, автомобільний, велосипедний, мотоциклетний, 

комбінований туризм [8].  

Історія спортивного туризму свідчить, що масовим цей рух стає лише за 

умов стабільності економічної ситуації та створенні достатніх матеріальних 

умов життя та зростанні реальних доходів населення. Відсутність державного 

фінансування призвела до того, що структури управління оздоровчо-

спортивним туризмом, які існували раніше, в основному припинили свою 

діяльність.  
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Розвиток спортивного туризму (СТ) в Україні переживає суттєвої зміни. 

Зокрема, перестають бути актуальними такі риси спортивного туризму, як його 

соціальний і масовий характер, державна фінансова підтримка, в тому числі і 

дитячо-юнацького туризму, система підготовки спортивних та громадських 

туристських кадрів. Такі зміни зумовлені низкою чинників, як об’єктивного, 

так і суб’єктивного характеру.  

Більшість структур управління спортивним туризмом перестали існувати 

через те, що в країні відсутня державна фінансова підтримка. Таким чином 

Міжнародний туристсько-спортивний союз (МТСС) взяв на себе 

відповідальність організовувати діяльність спортивного туризму. З’явився він в 

1990 році та членами союзу є СНД і Балтії, разом з цим і Україна. Україну, як 

дійсного члена МТСС та МФСТ, представляє як Туристсько-спортивний союз 

(ТССУ) і Федерація спортивного туризму (ФСТУ). Ці громадські організації 

працюють на основі затверджених статутів та мають на меті об'єднання зусиль 

членів Союзу та Федерації та координацію їхньої діяльності щодо сприяння 

розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україною [2, с. 367]. Центрами, що 

організовують розвиток спортивного туризму в країні є секції, туристські союзи 

та клуби.  

Таблиця 1  Характеристика спортивних туристських походів в 2018–2020 

роки за даними ЦМКК спортивного туризму 

Вид туризму  Кількість походів Кількість учасників 

2018 рік 

Велотуризм 2 10 

Автомобільний 2 17 

Вітрильний 5 48 

Водний 1 10 

Всього 12 61 

2019 рік 

Лижний 1 9 

Велотуризм 10 48 

Автомобільний 1 3 

Вітрильний 4 33 

Мотоциклічний 1 4 

Пішохідний 9 55 
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 Продовження таблиці 1 

Водний 3 24 

Гірський 2 17 

Всього 31 193 

2020 рік 

Лижний 1 9 

Велотуризм 1 6 

Автомобільний 3 17 

Вітрильний 4 24 

Мотоциклічний 3 5 

Всього 10 85 

 

В таблиці 1 зазначена Характеристика спортивних туристських походів в 

2018–2020 роки за даними ЦМКК спортивного туризму Для порівняння 

показані актуальні на сьогоднішній день показники дані Центральної 

маршрутно-кваліфікаційної комісії (основна технічна комісія) Федерації 

спортивного туризму України (ЦМКК ФСТУ) [6].  

Чемпіонат України зі спортивного туризму – туристські спортивні походи 

(дорослі, юніори, юнаки), ІІІ-IV ранг, протягом року з роз'їздами. Треба 

зазначити, що Чемпіонати спортивних походів з різних видів туризму 

проводилися нерегулярно. Найбільша кількість походів до 2020 року припадає 

на 2019. До цього року їх чисельність збільшувалась. Але у зв’язку з 

карантином, який призвів COVID-19, кількість спортивних походів значно 

зменшилась. Позитивна динаміка була характерна для автотуризму, та 

мотоциклічного. А ось вело туризм, водний, пішохідний і гірський мають 

негативну динаміку.  

За останні роки в Україні проведені різноманітні події зі спортивного 

туризму. Активно діє краєзнавство та дитячо-юнацький туризм. В країні діють 

близько 100 центрів туризму, станції юних туристів.  

Найрозвиненіший регіон спортивно-оздоровчого туризму це Карпатський. 

Тут займаються більшою частиною спортивного туризму. Тут популярні: 

лижний, водний, пішохідний, велосипедний, а також є можливість розвивати 

спелеотуризм [7].  



18 

Такі області як Луганська, Полтавська, Волинська, Львівська, Харківська, 

Дніпропетровська, Хмельницька, Черкаська мають велику кількість центрів 

туризму. Серед основних груп активного туризму в Україні популярні 

пішохідний, велосипедний та лижний туризм. Спортивні кружки приймають 

участь у Всеукраїнських змаганнях. Сьогодні більшість туристів в курортних 

областях намагаються вести активний спосіб відпочинку. Тому більшість 

регіональних туристських фірм Західної України, Києва, Сум, Прикарпаття, 

Одеси, Харкова та інших міст розуміють, що спортивний туризм на сьогодні 

має комерційний потенціал, а не тільки соціальний [7].  

Не дивлячись на великі можливості, на економічну та соціальну 

значущість спортивний туризм розвивається повільно, а можливо навіть 

недостатньо розвинутий.  

Труднощі, з якими також зіткнувся спортивно-оздоровчий туризм у своєму 

розвитку, це економічні проблеми розвитку суспільства в першу чергу. На 

жаль, на сьогоднішній день майже повністю відсутня підтримка цього виду від 

держави та громади.  

В останні роки дуже сильно зменшилася кількість походів вищого рівня. 

Ще однією з причин став воєнний конфлікт між Росією та Україною. Багато 

районів, які були достат ньо популярними, куди можна було дістатися відносно 

недорого, стали недоступними з 2014 року. Нові можливі райони освоюються 

та розвиваються досить повільно.  

Спортивний туризм цілком спокійно може розвиватися в умовах 

економічної кризи. Адже для нього не є головним великі матеріальні витрати, 

він здатний існувати в навколишньому середовищі. Сьогодні можна побачити, 

як активний спосіб життя стає дуже популярним як серед молоді, так і серед 

старшого покоління. Тому зараз стрімко зростає кількість фітнес-центрів. 

Висновки з проведеного дослідження. Щоб в країні створити гарні умови 

для розвитку спортивного туризму треба залучити якомога більше людей, 

також об’єднати органи місцевого самоврядування, різні організації, спонсорів, 

державні органи законодавчої влади та інші.  
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Через те, що в Україні низький рівень розвиненості інфраструктури, 

потрібно її покращувати в тих регіонах, де існують найкращі умови для 

спортивного туризму. Окрім цього, в тих регіонах, де цей вид туризму 

розвинений гірше, або зовсім відсутній, потрібно створювати інфраструктуру. 

Тобто, залучати дітей та студентів вести активний спосіб життя, організовувати 

різноманітні спортивні походи. Розробляти більше пішохідних та велосипедних 

маршрутів різної складності, а також облаштовувати гірські та гірськолижні 

маршрути для альпіністів і любителів лижного спорту. Треба створювати 

рекламу не тільки популярних для спортивного туризму регіонів, але й тих, які 

зараз недостатньо відомі. Також потрібно покращувати кваліфіковані кадри, 

підтримувати міжнародні стосунки та розвивати матеріально-технічну базу. 
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ПIДПРИЄМСТВA 

У статті розглядається внутрішнє середовище туристичного підприємства. 

Середовище розглядається як середовище задач, тому що воно включає в себе 

елементи, які безпосередньо пов’язані з операціями організації. У туристичній 

індустрії внутрішнє середовище пронизане набагато тіснішими і 

стабільнішими зв’язками, ніж у будь-яких інших видах економічної діяльності, 

оскільки туристичний продукт є багатокомпонентним і протяжним у часі, що 

підвищує ймовірність настання неочікуваних ризиків з боку зовнішнього 

середовища.  

Ключові слова: внутрішнє середовище, елементи, чинники впливу, показники 

діагностики, стратегії розвитку. 

Постановка проблеми. Oсoбливoгo знaчення в сучaсних умoвaх 

гoспoдaрювaння нaбувaє прoблемa пiдвищення кooрдинoвaнoстi бiзнес-

прoцесiв внутрiшньoгo середoвищa туристичнoгo пiдприємствa тa ефективнoстi 

прийняття упрaвлiнських рiшень для вирiшення стрaтегiчних тa oперaтивних 

зaдaч.    

Зa дoпoмoгoю елементiв внутрiшньoгo середoвищa вирoбляється стрaтегiя 

рoзвитку пiдприємств в сферi туризму, oбґрунтoвуються плaни i упрaвлiнськi 

рiшення, здiйснюється кoнтрoль зa їх викoнaнням, виявляються резерви 

пiдвищення ефективнoстi вирoбництвa, oцiнюються результaти дiяльнoстi 

пiдприємств, йoгo пiдрoздiлiв i рoбiтникiв. Це oбумoвлює aктуaльнiсть теми 

дaнoї рoбoти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дoслiдженням внутрiшньoгo 

середoвищa пiдприємствa впрoдoвж рiзнoгo чaсу зaймaлoся бaгaтo дoслiдникiв: 

Г. Aнсoфф, П. Друкер, М. Пoртер, A. Тoмпсoн, Е. Чaндлер, В.O. Вaсиленкo, 

Г.В. Oсoвськa, З.П. Румянцевa, Т.I. Ткaченкo, В.Д. Нємцoв. 
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Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв дiaгнoстики 

внутрiшньoгo середoвищa туристичнoгo пiдприємствa. 

Виклад основного матеріалу. Середoвище туристичнoгo пiдприємствa - це 

сукупнiсть oб'єктивних умoв зa яких це пiдприємствo прoвaдить свoю 

дiяльнiсть. Рoзрiзняють зoвнiшнє й внутрiшнє середoвищa. 

Внутрiшнє середoвище пiдприємствa – це чaстинa зaгaльнoгo середoвищa, 

яке знaхoдиться в йoгo межaх. Вoнo пoстiйнo i безпoсередньo впливaє нa 

функцioнувaння oргaнiзaцiї. Внутрiшнє середoвище є джерелoм її життєвoї 

сили oргaнiзaцiї i включaє пoтенцiaл, щo дaє їй мoжливiсть iснувaти i виживaти 

в певнoму прoмiжку чaсу [1, с. 77]. 

Елементи внутрiшньoгo середoвищa взaємoпoв'язaнi i взaємoзумoвленi. Дo 

oснoвних з них нaлежaть: 

1. Цiлi - бaжaний стaн пiдприємствa чи йoгo пiдрoздiлу в мaйбутньoму. 

2. Зaвдaння - зaпрoгрaмoвaнi чи незaпрoгрaмoвaнi рiшення з певнoгo виду 

дiяльнoстi пiдприємствa, якi неoбхiднo викoнaти в певний чaс, певними 

зaсoбaми, з певним персoнaлoм i з певнoю вiдпoвiдaльнiстю. Вaжливим є те, щo 

пoстaвленi зaвдaння мaють сприяти дoсягненню стрaтегiчних цiлей 

пiдприємствa. 

3. Стрaтегiя пiдприємствa - дoвгoстрoкoвa екoнoмiчнa пoлiтикa i кoмплекс 

зaхoдiв її реaлiзaцiї, яку пiдприємствo викoристoвує нa ринку для дoсягнення 

пoстaвлених цiлей. 

4. Oргaнiзaцiйнa структурa - це oптимaльне спiввiднoшення рiвнiв 

упрaвлiння тa функцioнaльнoї сфери яке дoсягaється передусiм шляхoм 

нaлaгoдження рaцioнaльних зв'язкiв мiж прaцiвникaми для дoсягнення цiлей 

пiдприємствa. 

5. Персoнaл - це oсoбoвий склaд пiдприємствa, oб'єднaнi спiльнoю цiллю 

люди, якi викoнують певнi види рoбiт, викoристoвують знaння, технiчнi нaвики 

i виступaють як єдиний мехaнiзм. Вaжливими хaрaктеристикaми є квaлiфiкaцiя 

персoнaлу тa зaбезпеченiсть персoнaлoм вiдпoвiднo дo видiв рoбiт. 

6. Фiнaнси - грoшoвi кoшти, якi пiдприємствo мaє у свoєму рoзпoрядженнi 
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i мoже нa влaсний рoзсуд викoристoвувaти для дoсягнення цiлей тa зaвдaнь. 

Для oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa вaжливе знaчення мaють oбсяг 

пoзичених кoштiв i зaбoргoвaнoстi. 

7. Вирoбничa структурa пiдприємствa - спoруди тa oблaднaння, зaлученi у 

вирoбництвo тoвaрiв чи пoслуг, їх знoшенiсть, технoлoгiї, якi 

викoристoвуються, ступiнь введення iннoвaцiй. 

8. Прoдукт, який ствoрює тa реaлiзує пiдприємствo, йoгo якiснi 

хaрaктеристики, aсoртимент, сoбiвaртiсть, вiдпoвiднiсть зaпитaм спoживaчiв. 

9. Збут - кoмплекс пiслявирoбничих oперaцiй, серед яких нaйгoлoвнiшoю є 

прoдaж. Вaжливo, яким чинoм нaлaгoдженa системa збуту, якi прoвaдяться 

зaхoди стимулювaння збуту тa прoсувaння прoдукту нa ринoк, якi кoшти нa це 

витрaчaються, як вiдбувaється збут прoдукцiї зa регioнaми, групaми спoживaчiв 

тoщo [2, с. 87]. 

Для тoгo, щoб зрoбити дiaгнoстику внутрiшнього середoвища 

туристичнoгo пiдприємствa викoристoвують тaкi пoкaзники: 

1. Зaгaльнi хaрaктеристики фiрми (iмiдж фiрми, кoнкурентoспрoмoжнiсть, 

рiвень спецiaлiзaцiї, кaпiтaлo-, трудoмiсткiсть, мiсцезнaхoдження тa iн.). 

2. Мaтерiaльнo-технiчнa бaзa. 

3. Сферa мaркетингу (мaркетингoвi стрaтегiї, рoзмiри сегментiв ринку, 

рiвень прoдaжу, структурa тa кiлькiсть прoдукцiї, витрaти нa дoслiдження 

ринку тoщo). 

4. Сферa вирoбництвa (стaн мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи, вирoбничi 

пoтужнoстi тa їх зaвaнтaження, рiвень oнoвлення устaткувaння, ефективнiсть 

вирoбництвa тoщo). 

5. Сферa фiнaнсiв (лiквiднiсть, рoзмiри зaбoргoвaнoстi, прибуткoвiсть, 

рiвень реiнвестувaння, oбсяги тa нaпрями iнвестицiй тoщo). 

6. Хaрaктеристикa oргaнiзaцiї тa упрaвлiння (технoлoгiя упрaвлiння тa 

специфiкa пoбудoви aпaрaту упрaвлiння тa iнфoрмaцiйних систем, нoрми, 

прaвилa, прoцедури, рoзпoдiл прaв i oбoв'язкiв, системa кoнтрoлю дiяльнoстi 

фiрми, технiкo-oргaнiзaцiйний рiвень вирoбництвa тoщo). 



23 

7. Сферa персoнaлу (структурнi рiвні, квaлiфiкaцiя персoнaлу, системa 

зaрoбiтнoї плaти тa рiвень дoхoдiв рoбiтникiв, мoжливiсть зaлучення тa 

ефективнoгo викoристaння висoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв). 

8. Хaрaктеристикa рiвня oргaнiзaцiйнoї культури (трудoвa дисциплiнa, 

мoрaль, aтмoсферa тa клiмaт у кoлективi) [3, с. 182]. 

Крiм вищенaведених чинникiв, кoжнa туристичнa фiрмa для aнaлiзу 

влaснoгo внутрiшньoгo середoвищa мaє викoристoвувaти i систему iнших 

чинникiв, щo вiдoбрaжaють oсoбливoстi її дiяльнoстi. 

Стратегічне планування в сучасних умовах розглядається як необхідність 

для збереження бізнесу і подальшого його розвитку в умовах втрати великої 

кількості потенційних клієнтів під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Основою правильно обраної стратегії є коректна оцінка внутрішнього та 

зовнішнього середовища туристичного підприємства. 

Далі вважаємо за доцільне розглянути стратегії, які можуть бути 

використані туристичними підприємствами в кризовій ситуації і здатні 

забезпечити бажану ринкову позицію. 

До таких стратегій належать: стратегія диференціації (залучення клієнта за 

рахунок надання широкого спектру послуг, що відрізняються від інших 

туристичних підприємств); стратегія оптимальних витрат (створення умов для 

підвищення споживчої цінності за допомогою більш високої якості 

туристичного продукту при практично ідентичних цінах конкурентів); 

сфокусована стратегія (представляє собою орієнтацію туристичного 

підприємства на вузький сегмент потенційних споживачів, надаючи або нижчі 

ціни, або більш повне задоволення їх потреб); стратегія співпраці (укладання 

договорів та партнерств з метою сталого функціонування туристичного 

підприємства); стратегія інтелектуальної власності (створення бренду, 

подальше його поширення за допомогою договорів франчайзингу). 

Відзначимо, що в діяльності туристичних підприємств виникають різні 

фактори, що зумовлюють необхідність вибору тої чи іншої з представлених 

стратегій або їх комбінації.  
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Так, застосування стратегії диференціації здійснюється в разі 

неможливості задоволення клієнтських запитів стандартизованими послугами. 

Вибір даного виду стратегії обумовлений необхідністю проведення додаткових 

маркетингових досліджень, пов'язаних з вивченням запитів потенційних 

споживачів, вивченням споживчої цінності туристичного продукту, а також 

особливостей поведінки споживачів. Диференціація полягатиме у додаванні до 

існуючих основних і додаткових послуг нових споживчих властивостей, 

найбільш цінних з точки зору потенційних споживачів [2]. 

Перспективними напрямками диверсифікації туристичного продукту, на 

нашу думку, є: підвищення рівня якості та безпеки туристичного сервісу; 

спрощення алгоритму бронювання, реєстрації, а також розрахунків з клієнтами; 

забезпечення виконання сучасних екологічних, санітарно-епідеміологічних та 

інших норм; надання туристичному продукту нових споживчих властивостей, 

що підвищують соціальний статус, престиж для споживачів.  

Специфікою стратегії оптимальних витрат є пошук можливостей 

одночасного зниження витрат і диференціації туристичного продукту. На 

практиці це виражається в забезпеченні можливості надати потенційному 

споживачу більшої споживчої цінності без зміни цінової політики туристичного 

підприємства [2].  

Орієнтація на вузький сегмент туристичного ринку можлива при 

застосуванні сфокусованої стратегії. Основою сегментації може виступити як 

географічне положення, так і віднесення туристичного підприємства до певного 

виду. У зв'язку з цим мета даної стратегії чітко задовольнити потреби окремої 

цільової групи. Для застосування даної стратегії необхідна наявність певного 

сегмента споживачів, готового платити більш високу ціну за додаткові 

властивості туристичного продукту. Розглянуту стратегію можна з успіхом 

застосовувати для невеликих туристичних підприємств [2]. 

Висновки. Тaким чинoм, внутрiшне середoвище пiдприємствa 

визнaчaється внутрiшнiми чинникaми, тoбтo ситуaцiйними рушiйними силaми. 

Oснoвними ситуaцiйними елементaми внутрiшньoгo середoвищa туристичнoгo 
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пiдприємствa є цiлi, структурa, зaвдaння, технoлoгiя, прaцiвники тa ресурси. Цi 

змiннi зaзвичaй є результaтoм упрaвлiнських рiшень, тoбтo хaрaктеризують 

вирoбничий цикл i пoтребують увaги з бoку керiвництвa. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 В СЕГМЕНТІ ВИННОГО ТУРИЗМУ 

На зміну пасивному відпочинку, приходить активніший відпочинок, туристи 

починають цікавитися історією, культурою, заглиблюватися у певні 

туристичні напрямки, вивчаючи нові види туризму. Одним із них є винний 

туризм. У статті показано наскільки виноробство та винний туризм, 

викликають непідробний інтерес у більшості туристів з усього світу. Винні 

тури дозволяють вивчити основні визначні пам'ятки регіону і одночасно 

«спробувати на смак» кожен регіон. Завдяки популярності винного туризму у 

світі, туристам пояснюють та показують, як і з якою стравою, правильно 

поєднувати те чи інше вино. Такі тури долучають більшість туристів до 

вірного сприйняття вина - як алкогольного напою. 
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Ключові слова: винний туризм, історія винного туризму, виноградарсько-

виноробний комплекс, спеціалізований туристичний продукт. 

Постановка проблеми. Одним із перспективних напрямів розвитку ринку 

туристичних послуг є винний туризм - спеціалізований вид туристичної 

індустрії, який передбачає ознайомлення з історією, технологією та культурою 

споживання вина в конкретному регіоні та проведення дегустаційних заходів 

безпосередньо на місці виробника.  

Важливим елементом винного туризму вважається такі дві галузі як 

виноградарсько-виноробна та туристична. Для туристичної індустрії вино 

вважається суттєвим фактором привабливості туру, мотивом спеціальної 

подорожі, елементом харчування та розваг. Для виноробних підприємств цей 

спеціалізований туристичний продукт є одним зі способів привернути увагу до 

своєї торгової марки, завоювати довготривалу прихильність споживача, який 

познайомився із запропонованою винною колекцією, а також збільшити обсяги 

прямих продажів у дегустаційних залах та винних підвалах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для написання статті було 

проаналізовано праці таких вчених, як Заячковська Г. А., Горшкова Л. О, 

Божук Т. І., Прокопчук Л. А., Нездоймінов С. Г., Джонсон Х., Попов А. А. 

Мета статті полягає у дослідженні винного туризму, ознайомленні з 

історією цього спеціалізованого виду туристичної індустрії. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Туризм у сучасному світі є 

невід'ємним компонентом сталого розвитку будь-якого регіону. Сталий 

розвиток туризму базується на доктрині сталого розвитку, яка спрямована на 

зміну стосунків людини і природи задля розширення можливостей 

економічного зростання, та на створення скоординованої глобальної стратегії 

виживання людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних 

спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської 

місткості біосфери [1]. 

Основна задача туристичної діяльності повинна базуватися саме таким 

чином, щоб приносити користь місцевому населенню, посилювати економіку 
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приймаючої країни, створювати додаткові робочі місця. За словами 

Г. Заячковської  туристична індустрія має великий потенціал, який дозволяє 

зробити конструктивний внесок в сталий розвиток країн та регіонів, сприяти 

екологічної та соціальної стійкості [2].  

За даними Світової туристичної організації (World Tourizm Оrganization), 

одним з найпопулярніших видів міжнародного туризму у 2020 році стали 

тематичні тури, а саме винні тури. Винний туризм - це спеціалізований 

туристичний продукт, що має на меті вивчення вирощування та збору 

винограду, його обробка, дегустація готової продукції, купівля вина 

безпосередньо у виробника. А також відвідування пам'яток цього регіону. На 

нашу думку, це новий вид спеціалізованого тематичного туризму, що стоїть на 

стику розваг та зеленого туризму.  

Проаналізувавши наукову літературу, ми можемо зробити висновок, що 

більшість дослідників цього туристичного ринку погоджуються, що винний 

туризм є новою галуззю туристичної індустрії [3, с. 138]. 

На думку Горшкової Л., винний туризм – це спеціалізований вид 

туристичної індустрії, який передбачає ознайомлення з історією, технологією 

та культурою споживання вина в конкретному регіоні та проведення 

дегустаційних заходів безпосередньо на місці виробника [4, с. 69]  

На тлі існуючого економічного розвитку винний туризм переживає 

інтенсивний розвиток у різних виноробних регіонах світу. Оскільки він може 

поєднуватися з усіма іншими видами туризму або служити доповненням до 

туристичних програм і маршрутів, він може приносити значні прибутки. Крім 

того, значення галузі також посилюється її культурними та гастрономічними 

цінностями. З огляду на те, що виноробство – це давня бізнесова й етнічна 

традиція, кожна країна може сприяти розвитку своєї культури, звичаїв, 

національних ділових практик та імпортних інтересів через винний туризм. Це 

також стимулює розвиток відсталих сільськогосподарських територій та 

генерує грошові надходження до місцевих бюджетів. 
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У своїх публікаціях Т. Божук, Л. Прокопчук визначають винний туризм як 

«спеціалізований вид туризму, пов'язаний із дегустацією, споживанням та 

купівлею вина безпосередньо у виробника» [5, с. 174].  

У ряді наявних публікацій дещо інше трактування винного туризму як 

діяльності, що має значний вплив на розвиток конкретного регіону. У багатьох 

виноробних регіонах продемонстровано тісний зв'язок між доходами від 

винного туризму та зростанням прибутків в інших сферах бізнесу. Зростання 

прибутку безпосередньо пов'язане зі збільшенням кількості туристів, 

зацікавлених у вині [6, с. 8.].  

Таким чином, можна констатувати, що ядром винного туризму як 

продукту є не тільки саме вино, а й інші складові туристичної пропозиції, такі 

як регіональна кухня, матеріальна та духовна культура, які перетинаються, 

формуючи особливу культуру життя. Винний туризм включає подорожі 

туристичного характеру, мотивовані бажанням дізнатися про історію та 

традиції місцевостей, пов’язаних з вирощуванням винограду та виробництвом 

вина, можливість скуштувати та придбати місцеві вина безпосередньо у 

виноробів, участь у культурних заходах та занурення у життя регіону. 

Незалежно від наведених вище визначень, винний туризм має наступні 

ознаки: 

 є компонентом матеріальної та духовної культури; 

 дає змогу зануритися в специфічний спосіб життя; 

 враховується як в пропозиції (власники винних льохів, туристичний 

бізнес тощо) так і у факторах попиту (поведінки споживачів); 

 є елементом туристичної пропозиції регіону (найчастіше в поєднанні з 

кулінарною спадщиною, культурою, мистецтвом, народними промислами); 

 слугує маркетинговим інструментом для просування регіону та 

виробників вина; 

 підвищує економічні, культурні та соціальні вигоди для регіону; 

 може бути частиною національного та міжнародного іміджу регіону. 
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Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що винний туризм є 

формою маркетингу винограду та вина, може поєднуватися з усіма видами 

діяльності, що супроводжують вирощування винограду, просування 

виноградної сировини та виноматеріалів від сільськогосподарських 

товаровиробників та виноробних підприємств до кінцевих споживачів. Також 

винний туризм підвищує ефективність маркетингових комунікацій та 

брендингу як суб'єктів господарювання на внутрішньому та зовнішніх ринках 

виноградарсько-виноробної продукції. 

Розвиток спеціалізованих послуг такого виду туризму дозволяє збільшити 

тривалість туристичного сезону в регіоні, підвищити туристичний імідж 

місцевості, збільшити кількість туристичних прибутків, збагатити та 

диференціювати місцевий туристичний продукт за рахунок впровадження 

винних турів, фестивалів, екскурсій, дегустацій та презентацій. 

Історія вина бере початок з давніх часів. Багато дослідників вважають, що 

вино з'явилося на Сході і вже за допомогою мореплавців поширилося по всьому 

світу. Перші згадки про виноробство були знайдені на стародавніх барельєфах в 

Єгипті та клинописних текстах з Месопотамії (сучасні Іран та Сирія), близько 

5-7 тис. р. тому. 

Першою середземноморською державою, яка почала вирощувати 

культурні сорти винограду, став Єгипет. Вина, у Стародавньому Єгипті 

використовувалися лише у релігійних обрядах і святах. 

Стародавня Греція, вважається основоположником виноробства, завдяки 

сприятливим кліматичним умовам та ґрунтам. Вино у Стародавній Греції, 

вважалося напоєм богів, і пилося розбавленим водою. Однак у середині п'ятого 

століття нашої ери, у зв'язку з навалою варварів, фактично всі виноградники 

були винищені, але завдяки ченцям середньовіччя виноробство знову 

відродилося. 

У період великих географічних відкриттів іспанські місіонери привезли 

виноробство на територію Нового Світу. У сер. ХІХ - на поч. ХХ ст., британські 

та голландські поселенці, висаджували виноград в Австралії, новій Зеландії та 

Південній Африці. 



30 

В наш час, виноробство є однією з економічних складових тих країн, які 

його виробляють і продають у світі. Інший складовою є винний туризм, який 

набирає особливої популярності останніми роками. 

На даний час, винний туризм вважається найбільш розвинений у Європі. 

Це пов'язано з тим, що Європа є найбільшим у світі виробником та експортером 

вин та провідним регіоном за кількістю відвідування туристів. Туризм і 

виробництво винної продукції разом складають дуже значну статтю доходу у 

бюджеті Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, Португалії, Греції, Австрії та 

Угорщини. Україна є європейською державою, яка має досить розвинений 

виноградарсько-виноробний комплекс, який виробляє різноманітну виноробну 

продукцію. На європейський та світовий ринок наша виноробна продукція 

просувається повільними темпами, в силу низки об'єктивних економічних та 

політичних причин. 

На сьогодні у всіх виноробних регіонах світу вважають за доцільне 

розвивати та підтримувати цей вид тематичного туризму відповідно, 

рекламувати продукцію місцевих виробників алкогольних напоїв та просувати 

місцевий туристичний продукт, отримуючи додаткові економічні та соціальні 

вигоди від туристів – поціновувачів вина. 

Висновки. Підводячи підсумок, можемо сказати, що винний туризм є 

важливим елементом двох галузей – виноградарства та виноробства, з одного 

боку, та туризму – з іншого. Вино є суттєвим фактором привабливості туру, 

приводом для особливої подорожі, елементом харчування та розваг. Для 

винних заводів винний туризм є одним із способів підвищити репутацію 

їхнього бренду, забезпечити довгострокову прихильність покупців серед 

споживачів, які відкрили пропонований асортимент вин, і збільшити прямі 

продажі в дегустаційних залах і підвалах. Розвиток винного туризму сприяє 

створенню нових робочих місць, відродженню старих професій, народних 

промислів, збереженню культурних традицій і повсякденних звичаїв, що 

свідчить про потенціал підвищення рівня життя місцевих жителів. 
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У статті проаналізовано стан розвитку конкурентної боротьби на ринку 

сфери послуг. Встановлено, що формування позитивного іміджу закладів 

індустрії гостинності – найважливіший чинник у боротьбі за залучення 

потенційних відвідувачів, він відображає якість та ефективність 

маркетингової діяльності в цілому. Окреслено необхідність проведення заходів 

Public relations для підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах 

ведення бізнесу. 
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Постановка проблеми. У процесі ринкової трансформації економіки  

суспільство переживає  системні перетворення у всіх сферах життєдіяльності: 

політичній, правовій, економічній, соціальній. Розвиток ринкової економіки 

привів до збільшення такого складного і різноманітного спрямування 

діяльності в сфері послуг, як послуги  готельно-ресторанного бізнесу. 

Сучасні умови функціонування закладів ресторанного господарства 

обумовлюють ключові стратегічні орієнтири їх діяльності та розвитку на базі 

формування й активного застосування інформаційних технологій. Посилення 

конкуренції на ринку сфери послуг зумовлює необхідність застосування в цій 

складній конкурентній боротьбі закладами нових переваг, наявність яких 

напряму залежить від ступеня застосування PR-заходів, включення 

сформованого компанією іміджу до вирішення поставлених завдань, інтеграції 

в систему керування процесами, котрі проходять як всередині закладу, так і при 

його взаємодії із зовнішнім оточенням [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з PR-

діяльністю підприємства, розглядаються в працях провідних зарубіжних та 

українських вчених: І.Ансоффа, І.Білик, В.Буторіна, Ф.Вірсема, О.Вовчанська, 

ЕЖ.-Ж. Ламбена, Г.Мінцберга, М.Портера та ін. Виділення не вирішених 

раніше частин загальної проблеми. Аналіз досліджень вчених дав змогу 

побачити існування зовсім різних підходів до класифікації PR-заходів, інколи 

навіть суперечливих, що говорить про необхідність у більш детальному 

вивченні та класифікації засобів Public Relations в закладах ресторанного 

господарства. 

Головною метою статті є дослідження теоретичних засад формування 

комплексу заходів Public relations на підприємствах ресторанного господарства 

та виявлення комплексу факторів, що впливають на розробку ефективної 

тактики PR-звернень. 
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Виклад основного матеріалу. Public relations – це створення громадської 

думки, формування репутації і керування репутацією закладу індустрії 

гостинності. Грамотно організована PR-кампанія – ключовий момент у 

просуванні закладу готельного господарства. 

Ключова мета PR-акції – це формування постійної клієнтури закладу 

ресторанного господарства, яка не просто зайшла б до нього одного разу заради 

інтересу, а стала б постійно відвідувати даний заклад [2]. 

Методів просування послуг та продуктів на ринку існує дуже багато, проте 

не всі підходять саме для закладів ресторанного господарства. Що стосується 

певних напрямів просування, то можна виокремити такі: пряма реклама, 

персональні продажі, стимулювання збуту та Public relations (далі PR).  

Public relations є формою комерційної політики, що спрямована на 

завоювання сприятливої думки окремих соціальних, професійних груп або 

конкретних особистостей, створення іміджу закладу. PR поряд з рекламою і 

стимулюванням збуту є найважливішим інструментом ресторанного 

маркетингу [3]. 

Маркетингова діяльність закладів ресторанного бізнесу має забезпечити: 

1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і 

динаміку конкретного попиту, смаки і переваги покупців, тобто інформацію 

про зовнішні умови функціонування закладу. 

2. Надання таких послуг та виробництво товарів, що найбільш повно 

задовольняють вимоги ринку, більш ніж послуги конкурентів. 

3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує 

максимально можливий контроль сфери реалізації. Залежно від того, які цілі PR 

і на кого він спрямований, виокремлюють декілька його різновидів. 

Одним із недоліків роботи закладів ресторанного господарства є 

недосконала система маркетингу. Узагальнюючою характеристикою 

ефективності діяльності ресторанного бізнесу по підтримці діяльності та 

ефективності використання потенціалу підприємства може слугувати імідж 

закладу, який він має серед споживачів на сучасному етапі. Адже імідж 

закладів відображає якість та ефективність маркетингової діяльності в цілому. 
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Виокремлюють 5 ключових напрямів діяльності по зв’язках з 

громадськістю у закладах ресторанного господарства: 

− взаємовідносини зі ЗМІ (паблісіті) – формування новини про продукт 

або послугу, що з’являються в ЗМІ (газетах, телепередачах тощо); 

− взаємовідносини з персоналом – внутрішні комунікації закладу зі своїми 

підлеглими, основою яких є програми мотивації працівників до здійснення 

своєї роботи якнайкраще; 

− взаємовідносини з фінансовими організаціями – взаємодія з державними 

фінансовими органами, з приватними і корпоративними інвесторами, з 

фондовими брокерами та фінансовою пресою; 

− взаємовідносини з владними структурами – тісна співпраця з 

всеукраїнськими, регіональними і місцевими органами влади; 

− взаємовідносини з місцевим населенням – підтримку гарних відносин з 

місцевими жителями, включає спонсорство, наприклад, допомога у розв’язанні 

екологічних проблем міста чи регіону [4]. 

Будь-яка PR-технологія являється інтегрованою системою, яка складається 

з власних проблем, цілей, функцій, форм, ресурсів та результатів господарської 

діяльності. 

Public Relations є сьогодні галуззю, яка активно розвивається і, як і 

реклама, стоїть на перехресті науки і мистецтва. Як приклади, наводимо такий 

перелік PR-акцій, що застосовуються в практиці підприємств ресторанного 

господарства і впливають як на залучення нових споживачів послуг і на 

створення постійної клієнтури, так і на просування товару на ринку загалом: 

1. Проведення прес-конференцій. 

2. Статті в ЗМІ (спеціалізованих і громадських).  

3. Участь в соціально значущих акціях. Така діяльність дає змогу 

підвищити значущість готелю як серед потенційних споживачів, так і у владних 

структурах і громадських організаціях, що, в свою чергу, дає змогу посилити 

PR-діяльність із використанням позитивних відносин із державними органами.  

4. Електронне представництво підприємства ресторанного господарства.  



35 

5. Формування повного спектру поліграфічної продукції, яка говорить про 

концепцію закладу. 

6. Корпоративний внутрішній PR. 

7. Проведення урочистостей, таких як національні свята, організація в 

закладі виставок по мистецтву, проведення тематичних карнавалів; різного 

типу благодійні заходи. 

8. Складання інформаційного поля за потребами клієнта. 

9. Продаж товару з символікою закладу ресторанного господарства [5]. 

Засоби PR у відносинах із громадськістю наведені в таблиці 1. Робота з 

громадськістю у ресторанному бізнесі – це формування попиту на бізнесову 

фізичну чи організаційну одиницю методом розповсюдження про неї важливої 

інформації, що має престижний характер у засобах масової інформації. 

Таблиця 1 – Головні засоби Public relations, що використовують заклади 

індустрії гостинності 

Засіб Характеристика 

Web-сторінка  Споживачі та інші представники громадськості відвідують 

сторінку для отримання інформації або просто заради інтересу 

Спонсорство  Будь-яка дія, за допомогою якої корпорації набувають визнання 

громадськості 

Аудіовізуальні матеріали  Фільми, слайди, відео-і аудіокасети 

Публічні виступи  Керівникам компаній доводиться відповідати на питання 

представників ЗМІ або виступати з промовами на торгових 

зборах або зустрічах, і це може або поліпшити, або погіршити 

імідж компанії 

Фандрейзинг  Процес залучення грошових засобів та інших ресурсів 

(людських, матеріальних, інформаційних), які організація не 

може забезпечити самостійно і які є необхідними для реалізації 

певного проекту або власної діяльності в цілому 

Матеріал, що 

персоніфікує компанію  

Логотип, канцелярське приладдя, брошури, бланки, візитки, 

будівлі, уніформа і навіть автомобілі і вантажівки компанії 

Друковані матеріали  Матеріали включають щорічні звіти, брошури, статті, збірники 

та журнали з новинами про компанію 

Новини  Фахівці зі зв’язків з громадськістю шукають або створюють 

історії з новинами про компанію, її товари або співробітників, 

що представляють їх в сприятливому світлі 
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PR сприймається найчастіше як діалог, в якому інформація не тільки йде 

до клієнта, а й виходить від нього. На цьому і побудований контроль 

ефективності та діяльності таких заходів: з одного боку, простежують  

правильність проведення PR-дій і заходів, охоплення ними певних цільових 

груп на підприємствах ресторанного бізнесу, а з іншого – організують облік 

взаємних інтересів партнерів. 

Імідж закладу ресторанного господарства не повинен втрачати своєї 

актуальності і в кінцевому підсумку перестане бути іміджем як таким. Якщо 

заклад індустрії гостинності не хоче втрачати свої позиції на ринку, то його 

рейтинг повинен постійно підтримуватися, а стиль – оновлюватися, хоча б 

навіть у введенні незначних елементів новизни, що дають змогу закладу завжди 

залишатися «свіжим», оригінальним і незабутнім. 

Висновки. Підводячи підсумок цього дослідження, можна зробити 

висновок, що імідж закладу є деякою мірою мистецтвом переконувати людей і 

впливати на їхню думку, підтримувати готовність до необхідних змін, 

запобігати і усувати кризові ситуації, формувати і підтримувати позитивну 

репутацію, що неможливо без використання спеціальних PR-технологій.  

PR-технології у сфері ресторанного бізнесу являють собою сукупність 

послідовно застосовуваних процедур, прийомів і способів діяльності з  

організації для створення іміджу, спрямованих на найбільш оптимальну й 

ефективну реалізацію цілей і завдань суб’єкта управління в певний час і в 

певному місці. Завдання складання іміджу закладу полягає в тому, щоб 

налагодити взаєморозуміння, позитивне ставлення і довіру клієнта до 

пропозиції і послуг підприємства, в нашому разі – закладів ресторанного 

господарства, на тривалу перспективу.  

Йдеться про формування позитивного іміджу, хорошої репутації та поваги 

до закладу. Позитивний імідж як одна з PR-технологій є визначальною 

складовою частиною успіху діяльності закладів ресторанного бізнесу. 

Перспективами подальших досліджень можуть стати розроблення ефективної 

стратегії формування позитивного іміджу для закладів ресторанного бізнесу, а 

також розроблення механізму визначення ефекту від розробленого іміджу. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

У статті розглянуто питання щодо сучасних тенденцій розвитку світового 

ринку круїзного туризму. Проаналізовано зміни у його структурі за різними 

туристичними потоками. Наголошено на необхідності збереження природних 

ресурсів, в результаті круїзних подорожей. Проведено аналіз та надано 

характеристику основних проблем розвитку ринку круїзних послуг, які 

вимагають вагомих конкурентних переваг в сфері морського круїзного 

туризму. 
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Постановка проблеми Інтенсивність та насиченість розвитку круїзного 

туристичного ринку продуктами та послугами, зумовлює постійну потребу в 

пошуку нових рішень, що здатні забезпечити конкурентоспроможність 

туристичних підприємств. Таким чином темпи зростання обсягів круїзного 

туристичного потоку в Україні та світі свідчать про здатність учасників ринку 

задовольняти різні потреби груп споживачів. На прикладі круїзного туризму в 

повній мірі, щороку розвиваються дестинації та освоюються нові географічні 

території. Однак, питання щодо оцінки  перспектив та розвитку круїзного 

туризму залишаються недослідженими.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Більшість публікацій та 

досліджень з тематики круїзного туризму присвячена стану та розвитку 

конкретного географічного району. 

 Результатом розвитку круїзного туристичного ринку є поява лінійки 

тематичних продуктів, а також застосування нових технічних рішень на 

транспорті [1].  

Але результати дослідження круїзного туристичного ринку в Україні не є 

пріоритетними,  через відсутність  внутрішнього конкурентного ринку, а також 

через високу вартість туристичного продукту на масовому ринку [2]. 

Цілі  статті Метою статті є аналіз дослідження  сучасного стану круїзного 

туризму в Україні та світі. Розробка методичних рекомендацій щодо 

подальшого розвитку круїзного туризму у період трансформації суспільно-

економічних відносин, на основі аналізу наукових праць  вітчизняних і 

закордонних авторів.  

Виклад основного матеріалу Сталість попиту на круїзний продукт у світі в 

останні десятиліття була зумовлена постійною модернізацією круїзних суден, 

формуванням пакетних замовлень на будівництво нових мегалайнерів, 

оновленням і модернізацією пасажирських причалів, удосконаленням портової 

інфраструктури. Ці чинники визначили інтерес до провідних круїзних 
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маршрутів.  А перенесення продуктових, технологічних та управлінських 

інновацій передбачало розширення лінійки пропозицій та посилення 

конкурентоспроможності конкретного судна, і також маршруту. 

Ці чинники визначили інтерес до провідних круїзних маршрутів, однак 

сьогодні вже реалізовано більшість технологічних рішень щодо перетворення 

суден на міста-курорти із природними ландшафтними зонами, аквапарками, 

театрами, планетаріями, трасами для проведення гонок, враховуючи 

індивідуальні рішення по впровадженню нововведень із суміжних секторів 

економіки. 

Побудова продуктових, технологічних та управлінських інновацій 

передбачала розширення лінійки пропозицій та посилення 

конкурентоспроможності конкретного судна, і також маршруту. 

В першу чергу потрібно пам’ятати, що круїзи – це високоякісний продукт, 

і маркетингова діяльність повинна бути побудована відповідним чином [3]. 

Слід також відмітити, що виходу судна на круїзний маршрут передує 

прогнозна оцінка його пропускних можливостей відповідно до темпів 

зростання регіонального ринку, а також аналіз економічної ситуації в країнах-

постачальниках круїзних туристів, оскільки економічна ситуація суттєво 

впливає на рівень споживання круїзного туристичного продукту. 

До найбільших провідних учасників ринку відносяться такі мегакомпанії:  

«Carnival  Corporation» (NYSE: CCL), «Royal Caribbean Cruises Ltd. Co» (NYSE: 

RCL), «Norwegian Cruise Line Holdings Ltd» (NASDAQ: NCLH), «MSС Cruises», 

«Genting Group Hong Kong» (SENK: HKG).  

Адже, загальновідомо, що в круїзному туризмі існує чітка сегментація 

ринку за географічним критерієм та класом послуг (бюджетні, преміум, люкс, 

спеціальні пропозиції відповідно до умов та можливостей суден) [4]. 

За прогнозами експертів у 2027 році місткість ринку круїзного туризму 

складе понад 38 млн. осіб, що забезпечить темп приросту у 151% у порівнянні з 

2017 роком (на 12,8 млн. більше). Для підтримки темпів зростання ринку 

здійснюються інвестиції у суднобудування, проводиться підтримка курсу на 



40 

інноваційність технологій, здійснюється політика щодо сталої співпраці з 

партнерами-постачальниками. Замовлення суден та укладання контрактів на 

будівництво залежить від потужностей суднобудівних підприємств,  роботи їх 

постачальників та партнерів.  

Слід зазначити, що провідні круїзні компанії позиціонують всі свої бренди 

як окремі торговельні марки (в тому числі як окремий бренд сьогодні може 

позиціонуватися і конкретне круїзне судно), об’єднуючи їх у групу для надання 

додаткових гарантій безпеки туристам та дифузії інновацій.  

 Дані щодо замовлень та контрактів на будівництво суден на круїзному 

ринку свідчать про оновлення круїзного флоту. Замовлення на будівництво 

суден дозволяє розробити більш точні прогнози розвитку ринку. 

 Клас суден вказує на перспективи освоєння певних регіонів світу, однак 

визначити конкретні стратегічні цілі компаній складніше.  

Базовими цілями безумовно є утримання позицій на ринку, оновлення 

флоту за всіма сегментами ринку, надання комплексного пакету послуг за 

рівнем сервісу обраного туристом, що відповідає якісній структурі замовлень 

на нові судна.  

Круїзери шукають нових вражень і звикли до тематичних пропозицій, які 

сміливо можна вважати стандартними продуктами компаній. Серед них можна 

виділити освітні, гастрономічні, розважальні подорожі тощо.  

Для окупності проектів щодо стабільного функціонування та розвитку 

круїзного туризму потрібно забезпечувати сталість попиту на десятиліття 

вперед. Вважаю, що цього можна досягти за рахунок розширення 

(перетворення) ринкової ніші  продуктів на повноцінний сегмент. 

 Щодо України, то сьогодні круїзні послуги знаходяться на стадії 

становлення, оскільки тут залишилися ще пережитки минулого. Окрім цього 

Україна володіє значним ресурсним потенціалом (р. Дніпро, р. Дунай, Чорне і 

Азовське моря ) для  розвитку ринку круїзних послуг.  Проте у будь-якому  

випадку ринок круїзних послуг України потребує підтримки і відновлення.  

На сьогоднішній день український ринок характеризується малою 
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пропозицією турів. Після розвалу радянського Союзу, на початку 90-х,  в 

Україні на річці Дніпро працювали 12 пасажирських теплоходів проекту 301 і 

302. Судна були побудовані на замовлення СРСР і Німеччини для річкових 

круїзів, але в подальшому їх модернізували ще й для роботи в прибережних 

водах Чорного моря.  Українські теплоходи, мали маршрути як по Дніпру, так і 

комбіновані – по Дніпру з виходом у море. Це були такі теплоходи, як – 

―Т.Г.Шевченко‖, ―Маршал Рибалко‖, ―Маршал Кошовий‖, ―Генерал Ватутін‖.   

Традиційно ці теплоходи містили ресторани, бари, більярд, сауну, різні 

супутні послуги, такі як перукарні, пральні, але комфортність проживання і 

якість обслуговування не могли забезпечити відповідного рівня сервісу [5]. 

Починаючи з кінця 90-х, потік туристів, охочих відпочити на теплоходах і 

здійснювати річкові круїзи, дуже скоротився. 

 «АСК Укррічфлот», на балансі якого в основному були пасажирські 

судна, почав їх швидкий розпродаж сусідній державі. 

Ще одна українська туристична компанія «Червона рута» тривалий час 

займала монополістичну позицію на українському ринку річкових круїзів, 

керуючи в цілому п’ятьма суднами: чотирма круїзними і одним прогулянковим, 

у 2017 році почала продавати свої судна.  

Таким чином, в Україні залишився лише один «великий» теплохід – 

«Вікінг Сінеус» ( раніше Михайло Ломоносов  ), та й той стоїть на відстої і 

невідомо, чи вийде ще колись на воду.   

Наразі в Україні залишилась компанія-власник «Принцеса Дніпра», яка з 

2017 року здійснювала регулярні круїзи з Вилківського порту Усть-Дунайськ в 

українську столицю з заходом до Канева, Запоріжжя, Дніпра, Херсона, Одеси. З 

2017 по 2020 роки «Принцеса Дніпра» здійснила понад 30 круїзів.  

У сезоні 2020 року через коронавірус теплохід не виконував круїзи,  і 

залишився на відстої в київському річковому порту.  

На думку одного з провідних спеціалістів туризму Роберта Браймера, ―у 

теперішній час найбільш гальмівним фактором у  розвитку туризму, зокрема 

круїзного, на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку 
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політиків та громадської влади. Коли на туризм не зважають, його доходи не 

визначені,  відсутнє ретельне планування та, як наслідок, відсутній і розвиток. 

Як тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому рівні, поєднання 

зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий рівень не 

тільки у вигляді декларацій, а й конкретних заходів щодо встановлення та 

підтримки економічних зв’язків, почне ефективно діяти маркетинг у сфері  

туризму, відтоді можна розраховувати на видимі результати‖[6, с. 287].   

Тому законадавча база України у сфері круїзного туризму потребує 

розроблення, доопрацювання, удосконалення, а також здійснення моніторингу 

її ефективності. 

Щодо суб’єктів господарювання у сфері круїзного туризму в Україні, то 

їхня діяльність  визначається функціонуванням вищезазначеного 

законодавства.  

Однією з основних причин є недосконалість податкового законодавства, 

яке спонукає компанії невигідно використовувати прибуток на розвиток 

матеріально-технічної  бази. Тому виникає необхідність залучення інвестицій 

як іноземних, так і вітчизняних. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки і дати такі 

рекомендації щодо перспективного розвитку галузі круїзного туризму в 

Україні: 

1. Дослідивши передумови становлення і розвитку світового ринку 

круїзних послуг, визначаємо основні тенденції його функціонування сьогодні: 

зниження середньої вартості круїзних турів; вплив найбільш потужних 

компаній на ситуацію, яка складається на цьому ринку; поява нових круїзних 

компаній та кораблів-гігантів; наявність факторів, які характеризують і 

регулюють світовий ринок круїзних послуг. 

2. Залучення всесвітньо відомих круїзних компаній на національний ринок 

відповідних послуг стане одним з найбільших поштовхів для його подальшого 

успішного розвитку. Такі гіганти у цій сфері як Carnival Cruise Lines, Holland 

America Line, Princess Cruise, допоможуть створити конкурентоспроможний 
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продукт на міжнародному ринку круїзних послуг; сприятимуть залученню 

прямих іноземних інвестицій; дадуть можливість отримати доступ до 

спеціалізованих факторів виробництва, інформації.  

3. Удосконалення нормативно-правової бази круїзного туризму України 

забезпечить поліпшення системи управління галуззю; збільшення частки 

очікуваних доходів від круїзного туризму у державному бюджеті; зміцнення 

матеріальної бази; поліпшення кадрового забезпечення.  

4. Важливим аспектом розвитку круїзів є розширення маршрутів. Як 

зазначалося вище, в Україні пропонується лише кілька варіантів круїзного 

відпочинку, тому варто все-таки урізноманітнити маршрути із виходом 

―закордон‖.  Україна має прекрасне географічне положення, яке у поєднанні з 

урегулюваним законодавством у даній галузі, дозволяє створювати круїзи з 

екскурсійною програмою в Україні, Румунії, Туреччині, і знову ж таки у 

Болгарії. 

5. Створення потужної матеріально-технічної бази – підвищення 

комфортабельності вже існуючих теплоходів і будівництво якісно нових - 

сприятиме зростанню попиту саме на круїзні тури.   

 Розширення набору послуг на борту і здійснення цікавих екскурсій. Адже 

розбудова інфраструктури круїзних послуг в Україні стане джерелом не тільки 

надходження іноземної валюти, але і створення нових робочих місць, 

підвищення рівня життя громадян. 

Висновок Розвиток круїзного туризму має важливе значення для розвитку 

економіки. Таким чином державним органам, портам і підприємцям круїзного 

бізнесу необхідно зробити значні зусилля для просування  і розвитку круїзного 

судноплавства в Україні. Ця сфера також сприятиме розвитку суміжних галузей 

економіки (готельний бізнес, громадське харчування, транспорт, 

суднобудування). У довгостроковій перспективі ринок круїзного туризму 

повинен розвиватися не тільки за рахунок будівництва суден та їх реновації. 

Особливої уваги потребує вивчення потенціалу туристичних продуктів, що 

можуть бути створенні на базі круїзів.  
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В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

В науковій статті опрацьовано теоретичний матеріал та наукові 

дослідження провідних науковців та дослідників, які займалися питанням 

сучасного стану перспективних шляхів розвитку екстремального туризму на 

території Київської області. Також в даній науковій статті описано основні 

елементи та перспективні напрями розвитку екстремальної туристичної 

діяльності з використанням існуючих географічних та трудових ресурсів. 

Ключові слова: екстремальний туризм, Київська область, перспективні шляхи 

розвитку, географічне розташування, перспективи розвитку, зацікавлене 

населення. 

Постановка проблеми: Сьогодні питання екстремального туризму набуває 

все більшого попиту серед молодого населення сучасного світу так і 

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/34/zatsepyna.pd
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користується значним попитом серед українців. Сьогодні в загальному сфера 

туризму як у світі так і в Україні розвиваєтьсяу різних напрямках, для того щоб 

залучати у свою сферу все більшу кількість населення, тим самим творячи нові 

види туристичної діяльності. Актуальність екстремального туризму в Україні, 

зокрема і на території Київської області сьогодні набуває все більшого значення 

і користується значним попитом серед населення України та Київської області, 

які шукають постійно нових відчуттів та пережитих подій у своєму житті. 

На ринку туристичних послуг чітко простежується тенденція стрімкого 

зростання популярності активних розваг, у тому числі екстремальних видів 

туризму. Екстремальний туризм є одним з найперспективніших у світі і 

користується великим попитом. Цей вид туризму є відносно новим в Україні, 

але стрімко набирає популярності не лише серед професіоналів, а й серед 

пересічних туристів.  

Забезпечення зростання ролі туризму в соціально-економічних умовах 

регіону потребує здійснення відповідних завдань, зокрема: визначення 

пріоритетності оцінки ресурсів і туристичних можливостей регіону, визначення 

унікальних цілей туристичного інтересу, визначення ресурсних територій для 

досягнення очікуваних соціально-економічних результатів, тощо, тобто 

завдання, пов’язані з управлінням туристичними ресурсами. Тому одним із 

найактуальніших питань розвитку екстремального туризму в Київській області 

є формування стратегії управління туристичними ресурсами. 

Основою цієї стратегії мають бути специфічні термінологічні інструменти, 

що відображають характер і особливості складу туристичних ресурсів та їх 

зв'язок з результатами розвитку туризму, та результати емпіричних досліджень, 

що відображають ступінь впливу туристичних ресурсів на розвиток 

екстремального туризму. 

Теоретична база дослідження: Серед науковців та дослідників даного 

питання, слід зазначити що велика кількість займалися дослідженням 

поставленої проблеми, серед яких слід виділити таких як: Горний Т.М., Матура 

М.І., Жемелко Б.О., Махник В.Р., Буцях Н.І., Верес А.І., Бліхарський В.Р., 

Віновський П.І., Жук А.І., Кучарський Ю.І., Заблоцький В.І., Огоновський 

Ю.О., Стерненко В.П., Швед А.В., Корнило І.Н., та Мартинюк С.П. 
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Великий внесок у розвиток та перспективні шляхи подальшого поширення 

та ефективного функціонування екстримального туризму на території України 

та зокрема Київської області зробили дослідники Ю.К. Бабанський, І.Я. Лернер, 

П.І. Підкасистий, Л.С. Вигодський,Д.Б. Ельконін, В.А. Сластенін та низка 

інших науковців та дослідників які займалися дослідженням поставленого 

питання в сучасний період. 

Формування цілей статті: основними цілями в даній науковій статті є 

проведення аналізу існуючого стануфункціонування екстремального туризму 

на території Київської області та на основі проведеного аналізу сучасного стану 

сформувати перспективні шляхи розвитку екстремального туризму на території 

Київської області. 

Виклад основного матеріалу: Туристична індустрія постійно розвивається 

та вдосконалюється, пропонуючи туристам нові види послуг, особливо молоді, 

яка вже не має традиційного виду туризму, адже більшість молоді хоче не 

спокійного відпочинку, а активних і веселих заходів. Сьогодні туристи вже 

змагається з природою: долають гірські річки, зупиняються в обривистих 

печерах, підкорюють океанські води, пізнають небо за допомогою різних 

приладів. Сьогодні багато туристичних компаній орієнтуються на екстремальні 

подорожі[6, с. 44]. 

Слід зазначити, що для кожного споживача визначення крайності є суто 

особистим, залежно від досвіду, темпераменту та загальних психофізіологічних 

характеристик особистості, які впливають на мотивацію вибору цієї форми 

розваги.Процес розвитку екстремальної туристичної галузі – це складний та 

динамічний, багатофакторний процес, залежно від багатьох передумов та 

факторів, ці передумови та фактори допомагають або обмежують темпи 

розвитку туристичної галузі. 

Експерти вважають, що на розвиток туризму впливають специфічні 

фактори екстремальної туристичної галузі (ринкові фактори туристичних 

послуг, формування попиту та пропозиції, виробництво туристичної продукції 

тощо) та фактори навколишнього середовища (політика та закони)[3, с. 4]. 
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Включаючи державну політику та державні нормативні акти, що 

стосуються екстремального туризму, економіки та фінансів (макроекономічні 

та мікроекономічні фактори), культури, соціально демографічних змін, 

розвитку торгівлі, транспорту, інфраструктури та науки та техніки. 

Крім того, кожен вид туристичної діяльності має свої фактори розвитку, 

серед яких є домінуючі та другорядні фактори прискорення туристичної 

діяльності. Відповідно до мети поїздки та об’єктів, що використовуються або 

відвідуються, існують такі види туризму, як культура та освіта, охорона 

здоров’я, спорт, релігія, екологія, сільська місцевість та інші[9, с. 39].  

Сучасний етап характеризується становленням туризму в ринкових 

відносинах, але він перешкоджає розвитку невирішених правових питань у 

туристичній галузі, таких як уряд, малі та середні підприємства, вільна 

конкуренція, економічна криза, недостатня інвестиція та низький попит на 

туризм. Інші соціально-економічні та екологічні проблеми. 

Для людини екстремальним може бути будь-яка незнайома їй діяльність, 

відмінна від звичного способу життя, яка може призвести до емоційних 

сплесків, позитивного стресу (для деяких категорій екстремальний туризм 

верхова їзда або політ в невеликому літаку)[3, с. 5-6].  

На основі проведениїх досліджень серед населення Київської області, ми 

можемо зазначити, що більшість населення Київської області віддають 

перевагу екстремальному відпочинку як одному з найкращих способів зняти 

стрес[9, с. 40].  

На даний момент серед основних видів екстремального туризму який 

функціонує на території Київської області є подорожі до Чорнобильської зони, 

відвідування основних місць та пам’яток на території Прип’яті, стрибки з 

парашута, вейкбординг,Роуп-джампінг та Тандем-стрибок. На рисунку 1 

представлено дані опитування, якому виду екстремального туризму населення 

Київської області віддає перевагу[6, с. 45-46].  
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Рисунок 1 – Результати дослідження 

 

Отже, як ми можемо побачити з представлених даних на рисунку 1, 

найбільшим попитом, а це 56% серед населення Київської області користується 

вид екстремального туризму спрямований на подорожі до Чорнобильської зони, 

наступним йдуть стрибки з парашуту. 

Сьогодні Чорнобильська зона відома на весь світ і розвиток туристичної 

діяльності на її території сьогодні з кожним роком набуває все більшої 

актуальності та привабливості серед населення Київської області, цілої України 

та великої кількості іноземних туристів, які з кожним роком тільки збільшують 

свою кількість та бажання відвідати цю історичну місцевість, яка увійшл в 

історію всього людства в другій половині ХХ століття. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – Екстремальний туризм в Чорнобильській зоні 
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Станом на сьогодні велика кількість туристичних компаній Києва 

організовує туристичні тури на 1-3 дні до зони відчуження і попит на такі тури 

завжди є найбільшим серед інших видів туристичної діяльності на території 

Київської області[3, с. 7-8].   

Також важливим елементом діяльності екстремального туризму на 

території Київської області є і стрибки з парашута (Рисунок 3),  сьогодні 

туристичні фірми організовують курси для навчання осіб, які хочуть стрибати з 

парашутів, та організовують даний вид екстремального туризму неподалік 

Києва, в більшості це стосується Гостомильського напрямку[9, с. 41-42].  

 

Рисунок 3 – Стрибки з парашутом в Київькій області 

 

Важливо також зазначити і про поширеність такого виду екстремального 

туризму як – вейкбординг (Рисунок 4), сьогодні на скилах Дніпра, як в самому 

Києві так і по території цілої Киїівської області ствоерні цілі порти для 

організації даного виду екстримального туризму, де кожен охочий може 

орендувати все необхідне приладдя та на швидкості кататися по Дніпрі. Даний 

вид екстримальног туризму є сезонним, оскільки в зимі він практично не 

функціонує, а пік його припадає на липень-серпень[9, с. 43]. 
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Рисунок 4 – Вейкбординг на території Києівської області 

 

Отже, як ми можемо побачити з представленого аналізу, сьогодні 

екстремальний туризм, попри свою новинку набуває все ширшого поширення 

та більшої затребуваності серед населення Київської області, що у свою чергу 

демонструє нам про перспективні шляхи його подальшого розвитку на 

досліджуваній території[3, с. 9]. 

Одним із перспективних туристичних напрямків в Київській області 

сьогодні є розвиток саме екстремального туризму, який, що на нашу думку, 

може позитивно вплинути на економічну та соціальну ситуацію країни та 

зміцнить новий позитивний імідж[5, с. 460] Київської області на світовій арені. 

Тому в цьому контексті особливо важливо досліджувати нові сфери та види 

туризму та визначити їх положення на національному туристичному ринку[1, с. 

77]. 

Важливий внесок у розвиток загальної освіти робить правильно 

організована поїздка чи екскурсія. Завдяки постійному переміщенню в полі, 

вмінню користуватися картою та компасом, брати активну участь у 

різноманітних іграх та туристичних змаганнях на землі, розширювати кругозір 

кожного учасника у змаганнях, екскурсіях тощо. Виховна цінність 

екстремального туризму полягає в тому, що діяльність значною мірою сприяє 

вивченню історії та світогляду, веде до поваги та активного збереження 

природних ресурсів[9, с. 44]. 
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Вожливим етапом нашого дослідження є також і аналіз потенційних 

клієнтів іноземців, серед якихекстримальний уризм в Киїівській області 

користується особливим попитом[1, с. 78]. За даними центру Розумкова, за 

2020 рік місто Київ відвідали понад 2 мільйони іноземних туристів і дана 

динаміка з кожним роком має позитивну тенденцію до зібльшення кількості 

іноземних туристів, а це у свою чергу певна частина потенційних клієнтів 

діючих туристичних фірм в Києві та по області[5, с. 461-462]. Дані з 

відвідування Києва іноземними туристами представлені на рисунку 5. 

 

Рисунок 5 – Кількість іноземних туристів, які відвідали Київ за 2017-2020 

рр. 

 

Отже, з представлених даних, ми можемо побачити, що в Києві постійно 

зростає кількість туристів, що у свою чергу є позитивним показником для 

розвитку екстримального туризму на території цілої Київської області[3, с. 10-

11]. 

Важливим етапом в перспективі розвитку екстримального туризму на 

території Киїівської області є також запозичення зарубіжного досвіду та 

закупівля дорогого і якісного іноземного обладання для організації 

екстримальних видів туристичної діяльності, оскільки перспектива є за рахунок 
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пістійного та днамічного  збільшення потенціних клієнтів туристиних фірм 

Києва та Київської облатсі даний показник говорить про подальший розвиток 

екстримального туризму. Правильна організація діяльності тристичних фірм, 

чітка організація туристичних подорожей та якісне обслуговування клієнтів 

творить позитивний та привабливий клімат для преспективного розвитку 

туризму на території Києва та області в цілому[9, с. 45]. 

Очевидно, що екстремальний туризм буде поступово розвиватися, тому 

завдання держави та місцевих органів влади Києва та Київської області – 

максимально забезпечити безпеку учасників та не допустити безконтрольного 

використання та знищення природних туристичних ресурсів. Для Києва 

розвиток екстремального туризму є особливо важливою складовою, оскільки 

галузь створює сприятливі умови для розвитку та діяльності малого бізнесу, 

може розвиватися без великих бюджетних асигнувань, а також очікується 

залучення іноземних інвестицій у короткостроковій перспективі[1, с. 79-80]. 

Однією з проблемою розвитку екстремального туризму в Україні є рівень 

вітчизняного сервісу у цій сфері. Україна все ще відстає від європейських країн 

за рівнем обладнання та якістю обслуговування. Головною проблемою 

розвитку екстремального туризму є відсутність інформаційної підтримки, що є 

великим стримуючим фактором. Важливою проблемою екстремального 

туризму є значний ризик травм. Активна рекреаційна діяльність, наприклад, 

екстремальна рекреаційна діяльність, повинна враховувати можливі негативні 

наслідки для здоров’я людини. Оскільки діяльність людини відбувається в 

умовах постійного чергування подій, умов і обставин, деякі з яких є 

проблемними, загрожуючи небезпекою неприємних, а іноді й тяжких 

наслідків[5, с. 463-464]. 

Отже, з представлених  даних мого дослідження, можемо стверджувати, 

що розвиток екстримального туризму на території Київської області має значні 

перспективи, даний вид туризму користується значним попитом серед 

населення області, постійна зростаюча кількість клієнтів туристичних фірм 

Києва та області демонструє нам значний потенціал та великі перспективи для 

розвитку та вдосконалення діючого екстримального туризму на території 

Киїівської області[5, с. 465]. Важливими факторами, що впливають на розвиток 
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екстремального туризму, є також демографічні зміни, матеріальний та 

соціальний статус населення, рівень освіти, тривалість відпустки, зайнятість та 

багато інших факторів, тому сьгодні перед органамми державної влади стоїть 

важливе завдання – це вдосконалення та розвиток усіх сфер функціонування 

суспільства та основних державних інституцій [1, с. 81]. 

Висновки: Отже, на основі проведеного дослідження в даній науковій 

статті, попередньо проаналізувавши весь вище викладений матеріал, можу 

зазначити що: 

Київська область – серце нашої великої держави з її ресурсним 

потенціалом – це територія, повна енергії та екстремальних можливостей для 

відпочинку. Проте низький рівень розвитку туристичної інфраструктури та 

соціальний стандарт населення стримує розвиток екстремального туризму в 

Київській області. Крім того, відсутність об’єктивної інформації щодо безпеки 

та доступності усіх видів екстремального туризму в Київській області спонукає 

внутрішніх туристів шукати подібні послуги в інших країнах. Актуальними 

шляхами розвитку екстремального туризму в Київській областіє активні 

українські презентації та рекламні кампанії за кордоном, залучення іноземних 

туристів, підвищення внутрішнього рівня послуг, що пропонуються в регіоні, 

організація навчальних заходів, розбудова інфраструктури, розвиток послуг для 

більшості, запровадження екстремальних нормативно-правових актів. 

документи та єдині стандарти у сфері туризму. Тому розвиток екстремального 

туризму в Київській областіпідвищує конкурентоспроможність українського 

туризму на світовому ринку та робить країну привабливою для туризму. 

Список використаних джерел: 

1. Абрамов В., Оплаканець К.Перспективи розвитку екстремального 

туризму в Київській області та центральній Україні. Вісник Харківської 

національної академії міського господарства. 2020. № 4. С. 77–79.  

2. Бут Т. В. Визначення проблем та перспектив розвитку екстремального 

туризму в Україні. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. № 1 

(07). С. 18–30. 

3. Казаков В. Екстремальний туризм на Київщині. Дніпропетровський 

альманах. 2019. № 3(1). С. 4–12.  



54 

4. Кляп М., Шандор Ф. Сучасні різновиди туризму в Киїівській області. К.: 

Знання, 2020. 334 с.  

5. Олійник В.В., Шикіна О.В.. Сучасний стан та перспективи розвитку 

подієвого туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 

2016. Вип. 12. С. 460–465. 

6. Притков В., Жердьов А. Екстремальний туризм в Україні та столиці: 

сучасний стан та перспектива розвитку. Географія та туризм. 2020. № 1. С. 44–

52.  

7. Ткачук Л. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 

2 (66). С. 109–113.  

8. Фокін С. Туризмологічні аспекти спортивного туризму. Наук. Вісник 

ІМВ НАУ. 2010. № 2. С. 207–213.  

9. Щербаков В.В Сучасні форми екстремального туризму в центральній 

Україні. Бізнес-план. 2009. № 10. 63 с.  

10. Яшкіна О.І., Наумова І.Ф. Маркетингове дослідження перспектив 

розвитку зеленого туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 14. С. 

231–236. 

 

УДК 005.332.4:640.43 

Надія Козір 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
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У статті проведено дослідження ключових проблем забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств в умовах несприятливого зовнішнього 

середовища. Проаналізовано специфіку функціонування підприємств 

ресторанного господарства, особливості конкуренції у цій сфері, джерела та 

можливості формування конкурентних переваг на ринку. Розглянуто тенденції 

розвитку галузі у сучасних умовах. 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні і створення 

конкурентного середовища підвищують актуальність аналізу чинників і 

розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств, їхньої продукції та послуг. Це повною 

мірою стосується і підприємств ресторанного господарства. 

Сучасним підприємствам доводиться працювати в мінливих умовах 

зовнішнього середовища, в умовах невизначеності та постійного розвитку 

технологій. Відбувається стрімке зростання підприємств ресторанного бізнесу, 

що характеризується загостренням конкуренції. Така ситуація потребує від 

власників підприємств більш ефективної та результативної діяльності шляхом 

реалізації заходів, що спрямовані на утримання уже існуючих позицій на ринку 

та завоювання нових клієнтів. Як показує практика, не всі підприємства 

ресторанного бізнесу розробляють стратегію свого розвитку, що є 

інструментом підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку. Зважаючи 

на зазначене, актуалізується питання формування ефективної стратегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз українських і зарубіжних 

праць показує, що дослідженню поняття «конкурентоспроможність» та 

визначення чинників впливу на рівень конкурентоспроможності закладів сфери 

готельно-ресторанного бізнесу, що працюють в сучасній національній 

економіці, присвячена значна кількість робіт. Зокрема дослідженням 

особливостей розвитку та конкурентоспроможності підприємств сфери 

готельно-ресторанного бізнесу займались такі українські вчені: Т. Воронюк,     

В. Гросул, К. Калєнік, Н. Кирніс, Я. Литвиненко, Т. Литвиненко, А. Обозна,     

Н. Якименко-Терещенко та інші. Поряд із накопиченими науковими 

напрацюваннями з проблематики, питання комплексного дослідження сучасних 

трендів для формування стратегії конкурентоспроможності підприємств 

ресторанного господарства потребують подальшого науково пошуку. 
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Постановка завдання. Метою статті є – комплексно дослідити рівень 

конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні 

у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес має досить тривалу та 

цікаву історію становлення та розвитку. За часи свого існування ресторанний 

бізнес модифікувався та змінювався, з’являлися нові типи підприємств 

ресторанного господарства. При цьому слід відзначити, що для кожного етапу 

характерний певний акцент в організації харчування відповідно зміни 

національних традицій, вимог та запитів споживачів. 

Ресторанний бізнес у світі є одним з найприбутковіших, проте в Україні ця 

галузь є досить молодою. Вітчизняні клієнти готові залишати в закладах 

громадського харчування не менше 4,5 млрд дол. США на рік. Але за 

підрахунками українських рестораторів, ринок ресторанної сфери насичений не 

більше, ніж на 50% [6, с. 145]. 

Інтенсивність розвитку готельно-ресторанної справи в Україні 

підтверджується тим фактом, що, в залежності від регіональних відмінностей, 

темпи зростання галузі є доволі високими. Зазвичай підвищення доступності 

послуг закладів готельно-ресторанного бізнесу пов'язане зі зростанням 

купівельної спроможності населення, яка дозволяє їм все частіше 

користуватися ресторанами та готелями. 

У багатьох містах України з'явилися заклади ресторанного бізнесу різного 

рівня, що пропонують відвідувачам широкий асортимент страв європейської, 

східної, китайської та інших видів кухонь у різному ціновому форматі. Але, 

незважаючи на такі позитивні тенденції, рівень української ресторанної справи 

у цілому відстає від світових тенденцій, число таких закладів на одиницю 

населення істотно менше, ніж в європейських країнах, що відкриває певні 

резерви для ділової активності у даному секторі бізнесу. Вихід на український 

ринок зарубіжних мережевих закладів харчування сприяє розвитку конкуренції 

у даній сфері і основним завданням українських закладів ресторанного бізнесу 

є збереження цивілізованої національної культури харчування [5, c. 18]. 
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Сучасний ресторанний бізнес представлений великою різноманітністю 

типів закладів: від класичного фаст-фуд до авторських ресторанів «високої 

кухні». Поряд із тим, ресторатори активно вивчають нові тенденції для 

розвитку ресторанного бізнесу, нові ідеї для підвищення лояльності клієнтів, 

що відбуваються на вітчизняних і світових ринках ресторанного бізнесу. 

Досліджуючи сучасні тенденції інновацій в ресторанному бізнесі можна 

стверджувати, що на сьогодні спостерігається свого роду «бум» технологій 

виготовлення ресторанних страв. При приготуванні страв використовують нові 

види технологічної обробки (технологію Termomix, технологію вакуумного 

маринування, технологію низькотемпературної обробки, молекулярну 

дистиляцію, аромодистиляцію), нові види устаткування, для виготовлення 

страв функціонального призначення застосовують інноваційні біологічно 

активні добавки на основі рослинної й іншої сировини [2, c. 74]. 

Основними напрямами розвитку сучасних технологій у закладах 

ресторанного господарства є: створення ресторанів по типу FreeFloor; відкриття 

фуд-кортів; створення концептуальних підприємств ресторанного 

господарства; розширення мережі віртуальних ресторанів або «ресторанів без 

столиків», що забезпечують замовлення по мережі Інтернет та доставку 

споживачеві; приготування страв у присутності відвідувачів; організація 

обслуговування за системою кейтеринг тощо. Ресторани фрі-фло мають новий 

формат із поєднанням фаст-фуду та «швецького столу», де клієнт має свободу 

вибору та безпосередній доступ до товару, переважають низькі ціни та швидке 

обслуговування [2]. 

Конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства 

свідчить про його здатність боротися та виживати в умовах високонкурентного 

ринкового середовища. Так, кожен підприємець ставить перед собою, 

запитання як ефективно управляти власним бізнесом для того, щоб досягти 

високого рівня конкурентоспроможності. Для нарощування конкурентних 

переваг підприємству слід розробляти певну стратегію підвищення рівня 

конкурентоспроможності, що дала б йому змогу, використовуючи наявний 

потенціал, розвиватися та розширювати сферу свого впливу [6, c. 145]. 
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Забезпечення конкурентоспроможності ґрунтується на формуванні 

комплексу конкурентних переваг та їх утриманні протягом тривалого часу. 

Щоб вирішити цю проблему, підприємство має знаходити усі можливі джерела 

їх пошуку і набуття. Адже, саме завдяки конкурентоспроможності заклади 

ресторанного господарства або зможуть розвиватися, впроваджуючи інновації у 

виробництво, розвиваючи свій бізнес, або позбудуться своєї частки на ринку і 

збанкрутують. Тому діяльність підприємств ресторанного бізнесу потребує 

розроблення відповідної стратегії та тактики управління з умовою постійного її 

удосконалення й оновлення [4, c. 242]. 

Можна виділити вісім основних внутрішніх факторів 

конкурентоспроможності: система і методи управління і довгострокового 

планування, організація виробництва, застосовувані технології, маркетинг, 

ступінь задоволення додаткових потреб конкретного споживача, інновації, 

якість розробки нових товарів. Але кількість факторів конкурентоспроможності 

практично безмежна і їх склад залежить від застосовуваної системи 

класифікації і рівня деталізації. Так, у даному переліку очевидно бракує таких 

факторів, як якість товарів (а не тільки якість їх розробки), застосовувана 

система управління якістю, ступінь задоволення основних (а не тільки 

додаткових) потреб споживача, матеріально-технічна база, кваліфікація кадрів і 

т.п. Для підприємств ресторанного господарства важливими є інтер’єр, місце 

розташування, наявність парковки, кімнати або майданчика для дітей, чистота 

туалетів та інші фактори, перелік яких можна розширювати і при цьому жоден 

перелік не можна буде вважати за вичерпний [3, c. 137]. 

Процес пошуку конкурентних переваг підприємств ресторанного бізнесу 

порівняно з підприємствами інших сфер економічної діяльності є дуже 

складним, що зумовлено такими особливостями конкуренції у ресторанному 

господарстві: 

– підприємства ресторанного господарства, як правило, орієнтовані на 

територіально обмежений ринок; 
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– частина підприємств ресторанного бізнесу конкурує між собою у 

загальноміському сегменті ринку з обслуговування туристів, ділових зустрічей, 

святкових заходів тощо; 

– для підприємств ресторанної сфери, що організовують харчування за 

місцем роботи або навчання, максимізація прибутку не є першочерговою 

метою; 

– за попит розосереджених контингентів споживачів за місцем роботи 

змагаються як підприємства ресторанного господарства, що розміщені поряд, 

так і підприємства, які доставляють продукцію на робочі місця за попереднім 

замовленням; 

– високий рівень залежності від споживчого попиту; 

– залежність від трудових і просторових ресурсів; 

– розгалуженість і значна диференціація складу конкурентів; 

– високий рівень ризику господарської діяльності тощо. 

У практичній діяльності підприємств ресторанної сфери для визначення 

джерел формування конкурентних переваг найчастіше виділяють цінові і 

нецінові фактори, а також відповідні їм види конкуренції. Сучасний стан 

конкуренції на ресторанному ринку формується переважно під впливом цінової 

конкуренції між окремими підприємствами однієї цінової ніші. Причиною 

цього є відносно невисокий рівень доходів населення країни. Однак під час 

реалізації продукції і послуг, що орієнтовані на споживачів із високим та 

середнім рівнем доходів, у боротьбі за споживача на окремих сегментах ринку 

все більшого значення набувають інструменти нецінової конкуренції [4, c. 243]. 

Т. А. Воронюк розроблена «піраміда конкурентоспроможності» (рис. 1.1), 

в основі якої – конкурентоспроможність держави, далі за рівнями знизу уверх – 

конкурентоспроможність національної економіки, регіону, галузі, кластера, 

нарешті конкурентоспроможність підприємства і на найвищому рівні – 

конкурентоспроможність товару. Особливістю конкурентоспроможності 

підприємств ресторанного господарства на відміну від підприємств-виробників 

товарів є те, що стосовно них така піраміда вимагає корегування, адже 
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продуктом в ресторанній справі є це не просто блюдо, відповідно на 

найвищому рівні має бути і підприємство і його продукт, причому роль власне 

підприємства значиміша, ніж у більшості інших галузей сфери обслуговування 

[1, c. 25]. 

 

Рисунок 1 – Піраміда конкурентоспроможності [1] 

 

Особливості конкуренції у ресторанному бізнесі пов’язані, зокрема, з тим, 

що продуктом ресторанної справи, який пропонується клієнтам, є не тільки 

власне блюдо, але і спосіб його пропонування, включаючи загальну атмосферу 

закладу, комфортність, інтер’єр, чистоту, ввічливість і компетентність 

персоналу. Це означає не що інше, як те, що конкурентна боротьба за клієнта 

ресторану розповсюджується не тільки на забезпечення якості їжі, але і на усі ці 

параметри, що оточують процес її надання і споживання. Більше того, за умов, 

коли підприємства ресторанного господарства переважно укомплектували штат 

кухарів досвідченими і кваліфікованими спеціалістами своєї справи і 

вирізнитися особливою якістю страв можуть лише одиниці, саме процес 

обслуговування стає основою конкурентної боротьби [1, c. 26]. 

Широке різноманіття різних видів закладів ресторанного господарства 

безумовно загостює конкуренцію у даній сфері. Ресторанний бізнес складається 

з тисячі дрібниць, де будь-який найменший нюанс відіграє свою вирішальну 
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роль. Для успішного ресторанного бізнесу рестораторам просто необхідно 

максимально використовувати потенціал свого закладу і одночасно керувати 

різними каналами взаємодії з клієнтами. З метою підвищення лояльності 

споживачів, кожен сучасний ресторатор прагне підвищити рівень якості 

обслуговування з найменшими витратами. Формування конкурентних переваг 

підприємства ресторанного господарства здійснюється на основі пошуку 

інноваційних детермінантів як в кулінарній майстерності, так і в техніці 

обслуговування, що значно підвищує імідж підприємства ресторанного бізнесу 

та сприяє зміцненню рівня його конкурентоспроможності [2, c. 74]. 

Останніми інноваційними технологіями в ресторанному господарстві 

можна назвати застосування інтерактивного (електронного) меню, екрану-

планшету на столах, сенсорного дисплею, застосування QR-коду, технології 

LED оповіщення, харчові 3-D принтери, сенсорні виробники їжі, використання 

тривимірних проекцій і відео-меппінга для демонстрації приготування страв, 

автоматизація та інформатизація процесів на підприємствах, використання web- 

і телекомунікаційних технологій тощо. Безумовно, дані інноваційні технології 

коштують не дешево. Проте ресторатори з метою підвищення 

конкурентоспроможності ресторанного закладу все одно інвестують в інновації 

значні фінансові ресурси, оскільки тільки інноваційно-орієнтоване 

підприємство може забезпечити успіх у конкурентній боротьбі [2, c. 75]. 

Інновації можна класифікувати за двома напрямками – технічні та 

організаційно-технологічні (рис. 2.). 

Таким чином, в умовах підвищеного динамізму зовнішнього середовища 

та наростаючих темпів зміни споживчих запитів успішна реалізація 

конкурентної стратегії можлива тільки на основі інноваційної орієнтації 

підприємства ресторанного господарства. Оскільки, як показано на рис 1.2, 

кожна інновація задіяна у реалізації певної функції підприємства ресторанного 

господарства. На сучасному етапі науково-технічного прогресу існує значна 

кількість технологічних та організаційно-технічних інновацій, впровадження 

яких в діяльність підприємства ресторанного господарства безумовно 
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сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності не тільки окремого 

закладу ресторанного бізнесу, а й в цілому сфери ресторанного господарювання 

[2]. 
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* у дужках позначено функцію підприємства ресторанного господарства, у реалізації якої задіяна інновація: В - 

виробництво; Р – реалізація; С – споживання. 

Рисунок 1.2 – Комплекс інновацій для формування конкурентної стратегії 

підприємства ресторанного господарства 

 

Висновки. Ресторанний бізнес є однією з найбільш рентабельних галузей 

світової економіки й провідним напрямом економічного та соціального 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Технічні інновації Організаційно-технологічні інновації 

Пов’язані з впровадженням 

нових видів техніки, 

пристосувань, інструментів, а 

також техніко-технологічних 

прийомів праці в 

обслуговуванні 

Пов’язані з новими 

видами послуг, більш 

ефективними формами 

обслуговування 
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технологією 

приготування 

ресторанних страв  

 інтерактивне 

(електронне) меню (С); 

 екран-планшет на 

столах (С); 

 сенсорний дисплей (С); 

 QR-код (С); 

 Технологія LED 

оповіщення (В, Р, С); 

 харчовий 3-D принтер 

(В); 

 тривимірні проекції і 

відео-меппінг для 

демонстрації приготування 

страв (С); 

 система web-

моніторингу дотримання 

санітарних норм і правил 

безпеки (В). 

 кейтерінгове 

обслуговування (Р, С); 

 фуд-корти (В, 

Р,С); 

 фудтраки (В, Р, 

С); 

 ресторани 

FreeFloor (В, Р, С); 

 концептуальні 

підприємства 

ресторанного 

господарства; 

 «ресторани без 

столиків» (Р, С); 

 «open kitchen» або 

«відкрита кухня» (В). 

 технологія 

Termomix (B); 

 технологія 

вакуумного 

маринування (В); 

 технологія 

низькотемпературної 

обробки (В); 

 молекулярна 

дистиляція (В); 

 аромодистиляція 

(В); 

 технологія 

Foodpairing (В); 

 технологія 

сферифікація (В). 
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розвитку країни. Це пов’язано, з одного боку, з тим, що харчуватись у закладах 

ресторанного господарства стало сучасним стилем життя, а з іншого боку, 

порівняно невеликі капіталовкладення у відкриття ресторану можуть окупитися 

протягом двох чи трьох років. Керівництво кожного ресторану задля 

нарощування конкурентних переваг і підвищення рівня його рентабельності, 

повинно мислити стратегічно, розробляти стратегію його подальшого розвитку. 

Стратегія є довгостроковим планом розвитку підприємства, що передбачає 

досягнення поставлених цілей та отримання конкурентних переваг. 

Представлені інновації в дають змогу підвищити конкурентоспроможність та 

розвиток ресторанного бізнесу, а також забезпечить економічне зростання 

країни загалом. 
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господарство. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ринок ресторанних послуг на сьогодні є одним з 

найприбутковіших та найбільш привабливим сегментом ринку індустрії 

гостинності. Незважаючи на карантинні обмеження, саме заклади ресторанного 

господарства проявили свою мобільність та адаптивність до змін умов 

господарювання. Мінливість та нестабільність зовнішнього середовища 

вимагають у підприємств ресторанного бізнесу пошуку нових прийомів та 

методів управління з урахуванням специфіки даної галузі.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення теоретичних аспектів управління малих підприємств в сфері 

ресторанного бізнесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню проблем з 

управління та розвитку на підприємствах індустрії гостинності присвячено 

чимало праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких слід виділити: 

В. Архіпова, А. Мазаракі, Н. П’ятницької, П. Пуцентейла. Ряд вчених 

досліджували деякі аспекти вдосконалення управління підприємствами 

індустрії гостинності, зокрема: Л. Ваген, Н. Коноплева, О. Чернишов та ряд 
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інших. Незважаючи на таку увагу з боку дослідників, на сьогодні немає єдиних 

поглядів щодо визначення поняття «управління закладами ресторанного 

господарства» та їх характерних ознак для малого бізнесу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Огляд літературних джерел 

показав, що в теорії управління існує  чимало поглядів та концепцій щодо 

визначення сутності «управління». Поряд із визначенням управління широко 

застосовують визначення менеджменту на підприємствах ресторанного 

господарства. Ряд вчених ототожнюють поняття «менеджмент» і «управління», 

інші – вважають за необхідність їх розмежовувати, треті – ототожнювати на 

мікроекономічному рівні і розмежовувати на макроекономічному [1, с. 165].   

В праці І.В. Кононової виокремлено такі інтегровані підходи щодо 

управління: системний, ситуаційний, процесний та функціональний [2]. В праці 

І.А. Сененко вказано на розгляді тринадцяти наукових підходів до управління 

[10, с. 173]. Кожен з означених підходів має свої переваги та недоліки, проте не 

враховує специфіку господарської діяльності підприємств ресторанного 

бізнесу.  

Останнім часом все більшої популярності набуває застосування 

процесного підходу до управління. При всій вживаності даного підходу, 

поняття «процесний підхід», «процесне управління», «процесний підхід до 

управління» не має чітко встановленого означення та характеристики. В основі 

процесного підходу покладено виокремлення окремих бізнес-процесів та 

відповідно управління ними [1, с. 166]. 

Управління закладами ресторанного господарства – це комплекс заходів, 

методів та інструментів, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії 

процесів виробництва, реалізації та організації споживання кулінарної 

продукції з метою досягнення їх поточних та стратегічних цілей [9, с. 166]. 

На рис. 1.1 систематизовано основні риси специфіки управління закладами 

ресторанного господарства.  
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Рисунок 1.1 – Характерні особливості управління закладами ресторанного 

господарства [4, с. 59] 

 

Мале підприємництво – це невід’ємний елемент ринку ресторанних 

послуг. Відповідно до офіційних статистичних джерел, підприємства-суб'єкти 

підприємництва ресторанного господарства на ринку ресторанних за своїм 

розмірами були і є переважно малими (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Динаміка кількості та структури підприємств-суб’єктів 

підприємництва ресторанного господарства в Україні за 2016 – 2020 рр. 

Показники 
Роки 

Абсолютне 

відхилення, 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Частка великих і середніх 

підприємств у загальній кількості 

підприємств-суб’єктів 

підприємництва РГ, % 

3,04 3,4 3,22 2,87 2,46 -0,58 

Частка малих підприємств у 

загальній кількості підприємств-

суб’єктів підприємництва РГ, % 

96,96 96,60 96,78 97,13 97,54 0,58 

Частка мікропідприємств у:  - - - - - - 

 загальній кількості підприємств-

суб’єктів підприємництва РГ, % 
77,78 77,74 80,42 82,48 83,37 5,59 

 загальній кількості підприємств-

суб’єктів підприємництва РГ, % 
80,21 80,48 83,10 84,91 85,47 5,26 

 

 

Специфіка управління закладами ресторанного 

господарства 

Персонал – головний фактор успішності 

закладу ресторанного господарства. Специфіка 

полягає в роботі всього колективу.  

Пізнавально-функціонально професія «Людина-

Людина», де переважає пізнавальна діяльність: робота з 

управління людьми, з обслуговування людей. 

Фактори ідентичності підприємства є наступні: 

цінності, процес обслуговування, інтер’єр, 

оточення, тощо. 

Гостинна поведінка. Головний принцип – немає 

другорядних посад і співробітників, робота всього 

колективу відображається на іміджі закладу. 
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Результати таблиці 1.1 показали, що частка малих підприємств даної галузі 

є домінуючою станом на 2020 рік становить 97,54% проти 96,96% в 2016 році. 

на противагу, частка великих підприємств характеризується зменшенням і в 

2020 році складала 2,46%, що на 0,58% менше частки 2016 року. Оцінка 

абсолютних показників закладів великих підприємств ресторанного 

господарства показала, що впродовж 2016 – 2020 рр. в країні функціонувало 

лише одне велике підприємство з основним видом діяльності «Діяльність із 

забезпечення стравами та напоями» (секція І «Тимчасове розміщування й 

організація харчування» за КВЕД-2010). 

Щодо поділу підприємств як суб’єктів господарювання, то за оцінками 

спеціалістів Світового банку, у країнах, розвиваються, налічується близько 

п’ятдесяти тлумачень категорії малого підприємства. В економічно розвинених 

країнах існують різні класифікаційні ознаки віднесення суб’єктів 

підприємницької діяльності до категорії малих. 

Щодо України, то згідно вітчизняного законодавства малі підприємства – 

це підприємства, які відповідно до Господарського кодексу України 

кваліфікуються за показниками середньої чисельності зайнятих працівників, а 

також обсягом господарського обороту. Поділ суб’єктів малого підприємництва 

за видами діяльності, був представлений в нормативно-правовому акті [8, ст. 2], 

який  втратив чинність з прийняттям Господарського кодексу України. 

Особливу увагу слід приділити аналізу визначення категорії «мале 

підприємство» в Господарському кодексі України [5] та Законі України «Про 

державну підтримку малого підприємництва» [7]. Такі законодавчі зміни 

пояснюються прагненням держави уніфікувати і внести ясність в тлумачення 

терміну малого підприємництва для покращення якості регуляторних заходів, 

які будуть проводитися по відношенню до нього.  На рисунку 1.1 наведено 

критерії віднесення суб’єктів господарювання до класу малих 
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Рівень домінування у галузі 

Рівень ризику 

Управління власником 

Незалежність 

Якісні 

критерії 

Позиція на ринку 

Розмір власного капіталу 

Обсяг виробництва 

Величина активів 

валовий дохід (товарооборот) Річний 

Чисельність працюючих  

Кількісні 

критерії 

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

ПІДПРИЄМСТВА 

Рисунок 1.2 - Критерії віднесення підприємств до класу «малих» [6] 

 

Слід відмітити, що в галузі ресторанного господарства є дві групи 

платників єдиного податку, а саме: 

 другу, що включає фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, / або населенню, виробництво та / 

або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що 

протягом календарного року вони, по-перше, не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, по-друге, обсяг доходу не 

перевищує 1,5 млн. гривень; 

 третю, що включає фізичних осіб-підприємців, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичних осіб-суб'єктів господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 5 млн. гривень. 

Іноді підприємства ресторанного господарства намагаються зменшити 

податковий тиск шляхом утворення певної кількості малих підприємств, хоча 
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насправді ці підприємства можуть належати одному власнику або бути однією 

великою мережею ресторанних закладів. Багато є випадків, коли власники 

оформлюють своїх кухарів як фізичну-особу підприємництва, а бар та ресторан, 

що знаходяться в одному приміщенні можуть бути різними суб'єктами 

підприємницької діяльності.  

Малий бізнесу на ринку ресторанних послуг виконує такі функції [3]:  

створення «середнього» класу серед населення;  створення робочих місць; 

задоволення потреб суспільства; формування конкурентного середовища; 

формування інвестиційного клімату держави та регіонів; забезпечення бюджету 

грошовими надходженнями; створення підприємницької культури; 

протистояння монополістичним об’єднанням; сприяння стратегічному розвитку 

країни та її регіонів. 

Висновки. Встановлено, що управління ресторанним підприємством – це 

справжнє мистецтв, мистецтво досягнення цілей по впливу на персонал заради 

максимального одержання прибутку, впливу на клієнтську базу та навіть 

потенційних відвідувачів. Це мистецтво передбачити запити клієнта, щоб його 

бажання були цілковито задоволені, що зумовить повернення клієнта та 

економічний прибуток підприємства. Сутність і специфіка управління важлива 

на будь якому рівні розвитку підприємства. Розумне і чітко спрямоване 

управління задає відношення цілі діяльності до її результату, визначаючи тим 

самим характер поведінки в обслуговуванні клієнтів, що тим самим допомагає 

сформувати професійні взаємини персоналу в організації і формує установки 

організаційної поведінки. 

Визначено, що для малих підприємств у цілому характерні управлінські 

процеси відповідні великим підприємствам, але для управління малими 

підприємствами характерні наступні специфічні риси: об'єднання функцій 

власника й керівника, самостійне виконання власником більшості функцій, 

відсутність на багатьох підприємствах планових відділів, відсутність систем 

довгострокового планування, використання «підприємницького чуття». 

При організації управління малим підприємством необхідно мати на увазі 

його гнучкість і динамічність, об'єднання прав, обов'язків і відповідальності 
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власника з функціями управління, що надає організації управління 

підприємством специфічних особливостей які реалізуються під час 

управлінської праці. 
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У статті досліджується сутність поняття туристичний продукт та 

технології його створення. Системи просування та реалізації туристичних 

продуктів в туристичних агенціях. Та розробка напрямків удосконалення 

просування на ринку. 
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тенденція, туристичний оператор, реалізація. 

Постановка проблеми. У сучасному світі туристичний бізнес - одна з 

важливих складових економіки багатьох країн, незалежно від рівня їхнього 

розвитку, це чинник стабільного й динамічного збільшення надходжень до 

бюджету держав. Активний розвиток туристичної галузі позитивно впливає на 

еволюцію інших галузей економіки, передусім, транспорту, торгівлі, зв'язку, 

будівництва, сільського господарства тощо. Туризм сприяє підвищенню 

зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та 

історико-культурної спадщини, збереженню екологічної рівноваги. За даними 

Всесвітньої туристської організації, сьогодні туризм посідає перше місце серед 

галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і 

послуг [1]. Проте, туристичний  ринок  України та світі перебуває в умовах 

трансформаційних змін, обумовлених розробкою інноваційних технологій, 

децентралізаційних реформ та  карантинних  обмежень.  Для  створення  і  

впровадження  нового  туристичного  продукту туроператору недостатньо 

створити якісний тур з  прийнятною  ціною.  Формування  продукту  і  його  

вихід  на  ринок  необхідно  ретельно  спланувати  і  організувати.  Цей  

складний  процес  вимагає від фахівців, що працюють в туризмі, 
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професіоналізму  глибоких  знань  туристичних  ресурсів,  організаційно-

правових  особливостей  подорожей, психології та мотивацій споживача. 

Створення   туристичного   продукту   зазвичай   починається  з  виникнення  

ідеї  та  прийняття  рішення про розробку туру і завершується процесом 

просування його на ринку з наступними продажами.  

 Формулювання цілей статті. Проаналізувати особливості створення  

туристичного  продукту та відповідно до цілей, необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- виявити сутність поняття "туристичний продукт"; 

- проаналізувати методи створення туристичних послуг; 

-визначити проблеми та перспективні напрямки реалізації продукту на 

туристичному ринку. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.  Практична діяльність 

туристичної індустрії підтримується ґрунтовними теоретичними розробками у 

дотичних галузях, насамперед, в економічній науці. Вагомий внесок у вивчення 

проблем "туристичної послуги", "туристичного товару" і "туристичного 

продукту" зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: Квартальнов В. О., 

Котлер Ф., Ісмаєв Д.К., Бейдик О.О., Школа І. М., Уокер Дж. Питання   сутності   

поняття   туристичного продукту стало предметом наукових  досліджень  таких  

вчених,  як:  Балабанова  І.Т., Кабушкіна Н.І., Любіцевої О.О., Візерська М.С.[2 

с. 69–83.] , Криворучко Т.С., Гречишкина О.А., Зайцева Н.О., Шевчук Л.Е., 

Оливко О., Тонкошкур М., Угрюмова С., Першина Н., Шацкова Л. 

Виклад основного метеріалу дослідження. Відпочинок, нові враження, 

подарунки, сувеніри та інше задоволення – це перше, що більшість людей 

асоціює зі словом «туризм». Завдяки природному прагненню людини до 

відкриття та пізнання нових невідомих місць та країн, пам’яток культури та 

природи, історії та архітектури, бажання познайомитись з традиціями та 

звичаями різних народів роль туризму в житті сучасного суспільства постійно 

зростає. 
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 Одним з основних базових понять на ринку туристичних послуг є 

туристичний продукт. У загальному розумінні - це комплекс послуг, який 

дозволяє задовольнити всі потреби туриста під час мандрівки. Привабливість 

туристичного продукту напряму впливає на рівень майбутнього прибутку та 

ефективність діяльності кожного підприємства туристичного бізнесу. В своєму 

прагненні створити актуальний та ефективний туристичний продукт, компанії 

проводять дослідження ринку туризму, вивчаючи існуючий  та постійний 

попит. Отримані в результаті дослідження дані стають основою для 

формування нової пропозиції на туристичному ринку. В умовах високого рівня 

конкуренції - інтерес, унікальність та якість туристичного продукту стають 

його ключовими факторами успіху. 

 Отже, туристичний продукт – це результат діяльності суб’єктів 

туристичної індустрії – який має прояв у цілеспрямованій та впорядкованій 

сукупності туристичних послуг, які необхідні для того, щоб повноцінно 

задовольнити потреби туристів у відпочинку та рекреації [3. ст 54]. 

У Законі України «Про туризм» туристичний продукт характеризується, 

як: «...попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не 

менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 

розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 

розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку 

та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [4].  

Розрізняють два види туристичних послуг: 

- основні – це послуги, які вже входять до туристичного продукту; 

- додаткові – не входять до вартості туристичного продукту, а купуються 

туристом за додаткову плату.  

Туристичний продукт в процесі свого формування проходить довгий шлях 

від ідеї до повного його освоєння та впровадження.  

 Розробка життєздатного туристичного продукту напряму залежиться від 

вивчення всіх факторів, які впливають на його формування. В першу чергу це 
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затребуваність на ринку туристичних послуг саме такого туристичного 

продукту,  та відповідність до вимог споживачів, серед яких основними є ціна, 

якість та доступність. У ринкових умовах туристичний продукт – це об’єкт 

купівлі-продажу: населення має попит, а туристична фірма та ринкові агенти 

забезпечують частковий або комплексний збут туристичного продукту.  З 

приводу цього можна сказати, що туристичний продукт характеризується 

корисністю, має свою вартість  та є об’єктом маркетингової діяльності. 

Туристичний продукт потребує маркетингового просування на ринку 

туристичних послуг. Великі туристичні компанії та туроператори зазвичай 

мають необхідний штат співробітників, які обирають ефективні інструменти та 

оцінюють ефективність вже існуючих рекламних компаній. 

Основним та найбільш поширеним методом маркетингового просування в 

умовах ринку є реклама. Реклама - це присутність у засобах масової інформації, 

надання інформації щодо товару та підвищення відомості підприємства. 

Головне завдання реклами туристичного продукту - це звернути увагу та 

ознайомити потенційного покупця з певними туристичними напрямами з 

метою пробудити бажання до придбання туристичного продукту. 

Основними етапами розміщення реклами туристичного продукту в 

Інтернеті є: 

- поставка цілей SMM; 

- визначення цільової аудиторії; 

- обрання соціальних мереж для просування; 

- визначення позиціонування компанії у соціальні мережі, формування 

контенту; 

- складання медіа плану для кожного сегменту цільової аудиторії [5]. 

Важлива роль в просування туристичного продукту належить 

стимулюванню споживачів шляхом звертання їх уваги до туристичної 

пропозиції. Споживачі туристичного продукту умовно поділяються на дві 

категорії: корпоративні та роздрібні. 
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Засобами для стимулювання при обслуговуванні корпоративних клієнтів є:  

- знижки з оголошенням ціни на туристичні послуги у випадку 

попереднього бронювання; 

- додаткове безкоштовне обслуговування протягом 1-5 днів, якщо клієнт 

купить тур максимальної протяжності (20 днів); 

- включення до комплексного обслуговування деяких безкоштовних 

додаткових послуг; 

- роздача безкоштовних фірмових сувенірів, туристам які йдуть у подорож; 

- надання особливої уваги постійним клієнтам фірми, розміщення їх у 

більш престижних номерах, надання затишних місць у ресторані; 

- дарування квітів та ваз із фруктами постійним клієнтам; 

- урочисте вшанування ювілейних покупців (подарунки бонуси та ін.[6]. 

Серед засобів, які використовуються для стимулювання роздрібних 

клієнтів використовують наступні: 

- встановлення прогресивної комісії на продаж туристичних подорожей 

понад встановлену квоту; 

- надання знижок на групові подорожі, особливо у період зниження 

продажів; 

- надання безкоштовного обслуговування для працівників роздрібної 

фірми -туристичної групи; 

- вручення представникам різних агентств подарунків, сувенірів; 

- розповсюдження каталогів серед потенційних партнерів . 

Отже, заходи стимулювання залежать від загальної стратегії маркетингу, 

цілей компанії та умов при яких реалізується туристичний продукт. Для 

успішного функціонування туристичних  організацій повинні бути розроблені 

тури, що задовольняють запитам різних сегментів туристичного ринку і будь-

яким перевагам клієнтів. Асортимент турів повинен включати закордонні тури, 

подорожі по Україні, і, безсумнівно, тури по регіону, в якому це туристичне 

підприємство знаходиться. Такі туристичні продукти, безсумнівно, будуть 

користуватися попитом і приносити прибуток, якщо проявити креативність і 
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допитливість. Крім того, тури, розроблені на базі регіональних туристичних 

ресурсів, сприятимуть популяризації наявного туристично-рекреаційного 

потенціалу, залучати туристів, що в свою чергу приведе до додаткових 

інвестицій в регіон, поліпшенню його інфраструктури, появі нових 

туристичних об’єктів та до можливості охорони вже наявних пам’яток.  

Процес реалізації є ключовою точки зору взаємного обміну інформацією 

між туроператорами та турагентами як учасниками туристичного бізнесу. На 

практиці існують дві точки зору щодо реалізації туристичного продукту, одна з 

яких є найбільш прийнятною, оскільки дозволяє формулювати вимоги до 

сховища даних, які спільно використовуються туроператором і турагентом. 

Таке рішення передбачає здійснення опису всього технологічного процесу руху 

турпродукту зі специфікаціями функцій та визначенням ролі кожного суб’єкта. 

В якості зовнішніх об’єктів виступають клієнти, страхові компанії, посольства, 

постачальники обслуговування.  

Реалізація основних технологічних процесів на різних туристичних 

підприємствах здійснюється по різному, залежно від ступеня розподілу праці в 

організації, розміру фірми, її спеціалізації, місця на ринку, стратегії розвитку, а 

також рівня застосованих інформаційних технологій. Аналіз організаційного 

аспекту дозволяє виділити компоненти, оптимізація в яких суттєво вплине на 

конкурентоспроможність фірми. Функціональна модель представника 

туристичного бізнесу визначає розподіл функцій процесу за рівнями 

управління, зв’язок виробничих функцій із організаційною структурою, 

документообіг в організації. 

Висновки. Таким чином, створення туристичного продукту складний та 

багатоетапний процес, що передбачає врахування різних факторів впливу 

глобального та регіонального масштабів. Проаналізувавши визначення 

туристичного продукту, запропоновані вченими економістами, можна виділити 

три аспекти у його змісті: сукупність окремих елементів, можливість 

задовольняти потреби особливого роду, пріоритет організації та технології. 

Туристичний продукт включає у себе предмети, процеси, продукти праці, що 
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задовольняють певні людські потреби і відповідають інтересам та цілям 

споживача. Особливістю туристичного продукту слід вважати те, що він 

складається із сукупності матеріальних і нематеріальних благ. Об'єднання всіх 

благ в одне поняття "туристичний продукт" є об'єктивною необхідністю, 

оскільки споживач не може задовольнити свої різноманітні потреби у 

відновленні життєвих сил тільки за рахунок одного виду блага, за рахунок 

одного виду туристичних товарів та послуг. Це можливо зробити тільки через 

набор послуг і при наявності відповідних умов. Таким чином, поняття 

туристичного продукту є більш широким, ніж туристична послуга. 

Туристичний продукт - це набір послуг і товарів спеціального призначення, що 

виражають відносини між суб'єктами туристичного ринку, тобто між 

виробниками і споживачами туристичних послуг у процесі їх виробництва, 

просування та реалізації. Подальші дослідження у цьому напрямку мають бути 

спрямовані на розроблення методичного інструментарію формування ціни 

туристичного продукту. 
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У статті розглянуто шляхи вдосконалення організації клінігових робіт в 

готельному господарстві, дано характеристику певним видам клінінгових 
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У сучасному світі багато підприємств та компаній потребують 

систематичного вдосконалення якості продукції та послуг з одночасним 

зниженням їх собівартості та оптимізацією часу. Безумовно, клінігові 

організації у готельному бізнесі не є виключенням. Одним із інструментів, який 

дозволяє досягти покращення сервісу є клінінг. 

Загальним визначення терміну клінінгом називається такий вид діяльності, 

як професійне прибирання приміщень і супутні види послуг. У комплекс послуг 

з прибирання може входити не тільки миття підлоги, миття вікон або хімчистка 

килимів, але і догляд за нерухомістю в комплексі. Зокрема, це експлуатація 

будівель і споруд професійними службами, контроль і обслуговування 

внутрішніх систем, запобігання аваріям.  

Розвиток ринкових відносин в нашій державі зумовлює діяльність 

підприємств готельного господарства, умов їх функціонування на ринку. Тому 

підприємствам готельного бізнесу для того, щоб триматися на плаву, необхідно 

правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку а також 

регулярно проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення 

ефективності діяльності та отримання прибутку. Організація підприємств 

готельного господарства є збірним поняттям, що охоплює багато форми 

діяльності в сфері послуг, пов’язаних з прийняттям і обслуговуванням гостей.  
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Обслуговування клієнтів пов’язане з експлуатацією устаткування і 

приміщень (прибирання і чищення), зберігання і переміщення сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, які здійснюються складськими, 

транспортними і технічними службами тощо.  

Позитивне сприйняття обслуговування визначається повнотою набору 

послуг та комфортністю навколишнього середовища, яке створюється завдяки 

професійному прибиранню або завдяки використання технологій клінінгу. 

Дослідженням теоретичних і практичних аспектів організації клінінгу у 

сфері готельного  бізнесу приділяли увагу багато відомих науковців,  такі як 

Головко О.М., Кампов Н.С., Махлинець С.С., Симочко Г.В, Мальська М.П., 

Ковешніков В.С. та інші. Незважаючи на це,  особливості та використання 

діяльності цього сегменту залишаються малодослідженими. 

Метою роботи є є дослідження організація та контроль за прибиранням 

готельних номерів, а також розробка пропозицій по вдосконаленню цієї 

діяльності.  

Клінінгові підприємства Європи надають послуги з вже понад 100 років. В 

Україні професійне прибирання стало відоме лише на початку 90-х років ХХ ст. 

Навіть сьогодні термін «клінінг» залишається для багатьох українських 

споживачів новим і не зрозумілим.  

Клінінг (від англійського сlean – чистити, прибирати) – це прибирання 

приміщень за вищими європейськими стандартами, спеціально навченими 

фахівцями за допомогою професійного обладнання, надання клієнтові сервісу 

найвищого рівня з максимальним професіоналізмом. Ринок клінінгових послуг 

збільшується пропорційно ринку нерухомості України. З кожним роком 

девелопери вводять в експлуатацію нові торгівельні, офісні та інші об’єкти. 

Крім того, на національний ринок виходять закордонні мережеві оператори, 

відкриваючи один за одним супер- і гіпермаркети в різних регіонах країни. У 

зв’язку з вищезазначеним виникає потреба у якісних клінінгових послугах.  

Вітчизняний клінінговий ринок зараз переживає період інтенсивного 

зростання. Основна частина замовлень на клінингові послуги в Україні 
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припадає на місто Київ і великі обласні центри. Однак потрібно зазначити, що 

клінінг має великий потенціал для подальшого розвитку на всій території 

держави. За висновками експертів український ринок охоплений клінерами не 

більш, ніж на 20 %. Обсяг замовлень у великих клінінгових підприємств росте 

на 30-100 % у рік. Вони обслуговують практично всі види приміщень – офісні, 

торгівельні, житлові, складські й виробничі, а також прилеглі до них території. 

Оператори клінінгового ринку поряд зі зростаючою популярністю послуги 

відзначають, що підприємств які її надають в Україні стає з кожним роком 

більше. У багатьох виданнях і статистичних звітах йде мова про присутність на 

ринку від 150 до 200 клінінгових підприємств тільки в м. Київ.  

Якщо проаналізувати підприємств-представників даної сфери, то 

український ринок клінінгу складається максимум із 10 підприємств, що дійсно 

надають якісні, відповідні європейським стандартам послуги. Інші – 

підприємства, які припиняють свою діяльність незадовго після виходу на 

ринок. Схожа ситуація склалась і в цілому по Україні. Стверджувати, що на 

вітчизняному ринку клінінгових послуг працює багато професійних 

підприємств, як мінімум зарано. Для забезпечення подальшого розвитку і 

зростання, клінінгові підприємства повинні дотримуватись наступних 

рекомендацій:  

 сертифікувати послуги за системою менеджменту ISO; 

  використовувати хімічні засоби для чищення, які не тільки гарно 

видаляють бруд, а й підвищують зносостійкість об’єктів чищення; 

  постійно підвищувати кваліфікацію працівників (професійний 

співробітник клінінгового підприємства повинен знати особливості прибирання 

як квартири, так і музею чи спорткомплексу для підготовки плавців); 

  створити умови, щоб посада «прибиральник» лишилася свого звання 

«не престижна», шляхом надання гідної заробітної плати та гнучкої системи 

мотивації;  

 забезпечити своїх працівників якісним спецодягом та засобами 

особистої гігієни;  використовувати рекламу на ТВ для популяризації 
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клінінгових послуг. Отже, клінінгові підприємства України використовуючи 

закордонний досвід та пристосовуючи його до національних особливостей, у 

час активного використання бізнесмоделі управління підприємством на основі 

аутсорсингу, мають усі шанси вийти на якісно новий рівень та бути 

високорентабельними. 

Першим етапом вдосконалення ефективності клінінгових технологій є 

розробка нового технологічного стандарту для обслуговуючих технологічних 

циклів. 

Технологічний стандарт визначає види клінінгових технологій, їхню 

санітарно-гігієнічну спрямованість, послідовність виконання технологічних 

операцій і тимчасові нормативи.  

Прикладом таких нормативів можуть бути «Технологічні інструкції з 

прибирання номерів». Чинні нормативи визначають вимоги, запропоновані до 

технологічної послідовності здійснення робіт з прибирання житлових 

помешкань готелю і його оснащення. Вони вводяться з метою забезпечення 

дотримання відповідного санітарно-гігієнічного стану номерів і помешкань на 

житлових поверхах і забезпечення високої якості обслуговування гостей у 

готелі [1, c. 472]. 

У цілому технологічні нормативи прибирання в готельному господарстві 

потрібно періодично доопрацьовувати і оновлювати для забезпечення високої 

якості обслуговування. 

Для подальшого розвитку готельних послуг необхідно звернути увагу на 

плинність кадрів. Для цього можливо застосовувати різноманітні заохочення та 

преміювання покоївок. 

У сучасному світі  технологія клінінгу дуже швидко набирає обертів, для 

того щоб відповідати належному рівню необхідно запроваджувати новітні 

розробки в сфері прибирання та оснащення номерів. 

На сьогодні у сфері клінінгу простежуються такі тенденції: 

 створюються нові апарати та системи для професійного 

прибирання; 
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 все більше використовується колірне кодування, що дозволяє 

людям, які говорять на різних мовах, не випробовувати утруднень.  

Другим етапом підвищення ефективності клінінгових технологій в готелях 

є використання новітнього устаткування, що дає змогу обслуговуючому 

персоналу скоротити час прибирання та підвищити його якість [2, c. 328]. 

Наприклад у коридорах і номерах, де застосовуються килимові підлогові 

покриття, для прибирання можна використовуються сухі пилососи. Тип апарату 

визначається тим, які на підлозі килими - низковорсові або з високим ворсом. 

Високоворсові килими ефективно очищають щіткові пилососи з електричною 

валкової щіткою, яка при роботі піднімає ворс, причому - підстроюючись під 

його висоту. Професійні пилососи для сухого прибирання, в порівнянні з 

побутовими, які можуть бути близькі за ціною, володіють великим ресурсом і 

високою продуктивністю. 

Існують моделі з зниженим рівнем шуму,а також безпаперових пакетів. З 

ними процес прибирання не прирветься, навіть якщо на складі закінчилися  

пакети. 

Також доцільно використовувати новітню машину-пилосос, яка працює як 

від мережі 220 В, так і від акумуляторних батарей. Її зручно застосовувати на 

сходових прольотах, в коридорах без розеток. 

Вологе прибирання, а точніше, хімічне чищення текстильних покриттів, 

потрібне в будь-якому готелі. Для цього призначені машини екстракторів різної 

потужності. Як правило, одна така машини покриває потреби невеликого 

готелю [3, c. 368]. 

Екстрактори дозволяють видаляти найсильніші забруднення не тільки з 

поверхні, але і з глибини покриття. При цьому залишкова вологість дуже мала - 

всього 3-4%. Існують і свої тонкощі. Так, машини-екстрактори мають роздільні 

виносні ємкості під чисту і брудну воду. Цим забезпечуються простота і 

швидкість обслуговування, а також безпека самої машини. Такі агрегати здатні 

безвідмовно працювати десятиліттями. Взагалі, робота з такими машинами 

вимагає навчання. Правильний вибір хімічних препаратів, тиск, робота з 

вакуумом. Серйозні фірми-постачальники проводять навчання персоналу. 
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Машина ще одного типу - парогенератор - дозволяє не тільки видаляти 

бруд, але і проводити дезинфекцію, адже температура пари досягає 140 

градусів. При цьому - ніякої хімії. Спеціальні насадки дозволяють обробляти 

шви між плитками, важкодоступні місця, прилеглі до стін. Тому 

парогенератори використовують для видалення вапняних відкладень в 

санвузлах номерного фонду, а також в приміщеннях закладів харчування.  

Отже, сучасні клінінгові технології дають змогу готелю значно підвищити 

ефективність організації прибирання та обслуговування номерного фонду 

готелю.  

Слід зазначити, що такі заходи потребують значних фінансових вкладень, 

проте ці витрати будуть цілком виправдані, оскільки можна значно скоротити 

час, відведений на обслуговування номерів та громадських приміщень. Це 

сприяє більш продуктивній роботі персоналу, а також підвищенню якості 

прибиральних робіт.  

Цей фактор відіграє значну роль у виборі готелю клієнтом, адже кожен 

гість бажає почувати себе комфортно під час перебування в готелі. Якість 

прибиральних робіт значно впливає на престиж готелю, і, як наслідок, 

збільшення потоку відвідувачів [4, c. 472]. 

Отже, клінінгові підприємства України використовуючи закордонний 

досвід та пристосовуючи його до національних особливостей, у час активного 

використання бізнесмоделі управління підприємством на основі аутсорсингу, 

мають усі шанси вийти на якісно новий рівень та бути високорентабельними. 
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У роботі окреслена тема людського життя, яке великою мірою залежить від 

безпечних та якісних продуктів харчування. Тема  продуктів харчування 

трактує також сільськогосподарську продукцію, необроблену, напоїв 

оброблену або оброблену), яка може примінитися для споживання людиною.  

Сільськогосподарською продукцією є сільськогосподарські харчові продукти 

тваринного і рослинного походження, що призначені для споживання людиною 

у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі. 

Ключові слова: безпека, сировина, вимоги, якість, продукція  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Життя людини великою мірою позначається 

безпечними та якісними продуктами харчування. У процесі метаболізму   

речовини перетворюються в структурні елементи клітин людського організму 

та забезпечують працездатність, здоров’я і тривалість життя людини. Стаття 48 

Конституції України  трактує права на достатній життєвий рівень,   соціальні 

права та свободи людини. Але існування та соціальне функціонування людини 

обумовлюється не лише наявністю продуктів харчування, але й ступенем їх 

безпечності та якості. Згідно статистики ВООЗ понад 70 % усіх забруднювачів 

надходять в організм людини з продуктами харчування. 

Формулювання цілей статті. Харчовий продукт або їжа  згідно статті 1 

Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» — це будь-яка 

речовина або сирий продукт [1,с.5]. Трактування також включає 

сільськогосподарську продукцію, необроблену, напівоброблену або оброблену), 

яка може примінятися для споживання людиною. Сільськогосподарською 

продукцією є сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослинного 

походження, що призначені для споживання людиною у сирому або 

переробленому стані як інгредієнти для їжі. 
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 Актуальність статті є формування основних характеристик харчових 

продуктів, а саме показників - безпечності та якості. В законодавстві України 

безпечність харчового продукту визначається як стан харчового продукту, що є 

результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням 

вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними регламентами, та 

забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдає шкоди здоров’ю 

людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням. Безпечним може 

вважатися харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров’я 

людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з 

дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за 

призначенням. Якість харчового продукту — це ступінь досконалості 

властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити 

потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей 

харчовий продукт.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Регулювання показників 

якості та безпечності  сировини та харчових продуктів містяться в Законі «Про 

харчові продукти», Постанові Європейського парламенту і Ради ЄС №178/2002 

ЄС. В документах установлюються  принципи і вимоги правових норм [1,с.12; 

2,с.7]. Регламент №178/2002 Європейського парламенту і Ради Європейського 

Союзу «Про встановлення загальних принципів і вимог у продовольчому праві, 

про створення європейського органу з питань безпечності харчових продуктів і 

про встановлення процедури забезпечення безпечності харчових продуктів» від 

2002 року  є основним документом ЄС у сфері якості та безпечності харчової 

продукції.    

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі в Україні 

ставлять головним питання якості та безпечност сировини та виготовлених з неї 

продуктів. В країні  створюється дієва система державного контролю для 

контролю показників безпеки. Подібну систему впроваджено у таких країнах та 

об’єднаннях країн як Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та 

Японія. У країнах-сусідах України також відбуваються вдалі спроби створення 

системи координації та контролю якості та безпечності харчової продукції 

[4,с.10]. 
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 Першочерговою проблемою для економіки країни є безпечність сировини. 

Система заготівлі сировини має міжнародний характер. Співпраця структур 

урядів країн між заготівельниками, виробниками і споживачами продуктів 

харчування сприяє забезпеченню безпеки харчових продуктів. Україна, в тому 

числі на законодавчому рівні, намагається вирішувати питання харчової 

безпеки. Але це питання не лише держави, але й особисто кожного з нас. 

Відповідальність в питанні набору продуктів та складання власного раціону є 

запорукою збереження здоров’я та профілактики цілого спектру захворювань, 

пов’язаних зі способом харчування. Розроблена концепція загального 

управління якістю базується на принципі постійного поліпшення якості, 

системному і процесному підходах, лідерстві керівника і залучення всіх 

співробітників в удосконаленні якості, задоволенні потреб покупців. Харчова 

продукція відноситься до особливої групи товарів, оскільки людина щоденно, 

кілька разів на день приймає їжу, використовуючи продукти, включаючи 

перероблену сільськогосподарську продукцію [6, с.8]. Ця продукція у більшості 

випадків буває швидкопсувною, підданої мікробіологічному забрудненню, 

можливо із залишками пестицидів, ветеринарних препаратів тощо. Харчові і 

сільськогосподарські продукти є живими системами, які можуть змінюватися 

протягом тривало періоду під впливом біохімічних, мікробіологічних і 22 

фізичних впливів. Виробник повинен передбачити зміни цих ―живих 

матеріалів‖ і вміло керувати відповідними процесами, не допускаючи 

виникнення незворотних явищ втрати безпечності. З урахуванням цього і 

структура якості продуктів харчування буде відрізнятися від інших товарів, 

оскільки на перший план виходять фактори ризику здоров’ю людини. Фактор 

ризику, що відноситься до безпечності харчової продукції, є визначальним. 

Ймовірність виникнення ризикових ситуацій, зв’язаних передусім з отруєнням 

харчовими і сільськогосподарськими продуктами підтверджується 

статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, які 

констатують стабільність кількості захворювань і навіть смертельних випадків 

у різних країнах світу. Питання якості харчової продукції визначаються 

взаємовідносинами в системі виробник – споживач, і черговий фактор ризику 



87 

відноситься також до цього процесу, що включає участь оптових і роздрібних 

структур торгівлі. Наступний фактор ризику який базується на тому, що до 

покупця може попасти фальсифікована продукція. Проблеми безпечності і 

фальсифікації продукції у більшості випадків невидимі для споживача, який не 

має у своєму користуванні достатнього інструментарію і не володіє 

професіональним досвідом. Споживач сподівається на державні гарантії у сфері 

забезпечення безпечності і захисту від фальсифікації харчової продукції. 

Комбінування вимог споживача відносно харчової цінності і сенсорних 

властивостей продукту відносять до біологічної якості або ядра якості харчової 

продукції [8,с.11]. Ці вимоги в більшості випадків є визначальними при рішенні 

про покупку товару. В останні роки харчові підприємства всі більше уваги 

приділяють органолептичним властивостям товарів. Це відноситься як до самої 

продукції, так і до упаковки, яка функціонально повинна забезпечити 

збереженість заявлених властивостей якості протягом терміну придатності. 

Крім того, велике значення мають естетичність і привабливість упаковки, а 

також інформація, нанесена на неї. Якість харчової продукції можна 

охарактеризувати основними параметрами за допомогою «зірки якості». В 

умовах кризових явищ на одно з перших місць виходить вартість товару. 

Зменшення доходів і зміна структури затрат населення привело до значного 

зниження попиту відносно дорогого сегменту продовольчих товарів. Внаслідок 

імпортозаміщення іноземні постачальники сировини і матеріалів замінюються 

на вітчизняні, використовуються більш ефективні логістичні системи, 

знижуються затрати виробництва. Ріст конкуренції і одночасне зниження 

споживчого попиту змушує виробників відповідальніше дотримуватися вимог 

нормативної документації відносно якості, переходити до виконання більш 

жорстких вимог національних стандартів. Довіра споживачів до певних 

продуктів і виробників є результатом комплексного заходу, який базується на 

власних відчуттях органолептичних властивостей, порад знайомих і родичів, 

реклами, перегляду телевізійних передач та ін. Така довіра безпосередньо 

зв’язана з цільовою аудиторією споживачів даного продукту. Завдання 

виробника полягає в безперервному розширенні цієї аудиторії шляхом 
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виконання їх сьогоднішніх і майбутніх бажань, які направляють до повторних 

покупок. Якість продукту, його зовнішній вигляд, смак, аромат, структура, 

консистенція, а також зручність, функціональність та інформативність 

упаковки при доступній ціні в першу чергу приваблюють покупців, Якщо 

виробник задовольняє бажання споживачів відносно якості і натуральності 

продукту, відсутність синтетичних добавок, постійної пропозиції поліпшених і 

нових продуктів, то він збільшує свою цільову аудиторію, підвищує 

конкурентоздатність товарів і розширює частку ринку. Простежування 

вважається ефективним інструментом підвищення якості і дозволяє 

відслідковувати рух, місцезнаходження і походження сировини, харчової 

продукції та інгредієнтів, призначених для використання на всіх стадіях 

життєвого циклу. Простежування дозволяє створити впевненість споживача в 

тому, що виробник управляє безпечністю і якістю виробленої продукції, 

знижуючи ймовірність появи, в тому числі фальсифікованої продукції. 23 Дуже 

важливо зберегти стабільність якості харчових продуктів. Покупця цікавлять 

методи, прийоми і матеріали, за допомогою яких виробник забезпечує 

заявлений термін придатності. Довіра до виробника може швидко 

зруйнуватися, якщо споживач узнає, що використовуються інгредієнти і 

технології, здатні негативно вплинути на здоров’я людини. Покупець більше 

цінить натуральну продукцію з малими термінами придатності, у тому числі й 

органічні продукти, готовий платити більшу ціну, але не буде купляти повторно 

продукти, які зберігаються в холодильнику місяцями і не піддаються псуванню. 

В основі моделі системного забезпечення якості на харчових підприємствах 

закладено процесне представлення системи менеджменту якості, коли вихідна 

сировина і матеріали переробляються за допомогою виробничої системи 

взаємодіючих процесів, орієнтованих на споживача, і в результаті на виході 

отримана готова продукція необхідної якості. В системі враховуються зовнішні 

і внутрішні фактори, які суттєво впливають на якість продукції. Таким чином, 

підприємства, які використали систему, можуть дати гарантію якості продукції, 

що випускається.  
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Висновки. Забезпечення якості харчової продукції – складний процес. Ця 

процедура вимагає безпосередньої участі всіх служб і персоналу харчового 

підприємства за обов’язкового лідерства керівника та вищого керівництва. 

Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств харчової промисловості показав 

беззаперечні переваги у впроваджуваних систем якості. За невеликих 

фінансових і організаційних затрат, на належній увазі з боку керівництва 

здійснюється системне забезпечення якості процесів і продукції. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Молочна промисловість належить до тих галузей 

народного господарства, що забезпечує населення України молочною 

сировиною і молочними продуктами. Сучасна промислова переробка молока – 

це складний комплекс взаємопов’язаних хімічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших 

трудомістких і специфічних технологічних процесів. У виробництві питного 

молока та кисломолочних продуктів використовуються усі компоненти молока. 

Виробництво вершків, сметани, кисломолочного сиру, масла, сиру ґрунтується 

на переробці окремих компонентів молока [1].  

Останнім часом промисловість випускає нові види вершкового масла: 

селянське і дієтичне. Селянське масло вміщує вологи не більше 25 % та жиру 

не менше 72,5 %, може бути солодковершкове і кисловершкове. Дієтичне масло 

відрізняється підвищеним вмістом сухих знежирених речовин (до 14%), тому 

має солодкуватий смак. У склад плазми входять речовини, які надають 

продукту дієтичних властивостей: незамінні амінокислоти, фосфоліпіди, 

кальцій, фосфор, молочний цукор тощо; цих речовин у дієтичному маслі 

міститься більше, ніж в інших видах масла. Дієтичне масло містить молочного 

жиру не менше 60 %, вологи не більше 26 % [2]. 
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Вершкове масло вершкове відіграє важливу роль у харчуванні дітей та 

підлітків, так як є концентрованим джерелом калорій та природних 

жиророзчинних вітамінів, необхідних для високої життєвої активності 

організму, що росте. Його охоче споживають і представники старшого віку, що 

пов'язано з традиціями, що склалися в харчуванні, хоча для частини з них цей 

продукт вже не рекомендується дієтологамиз урахуванням високої 

калорійності, підвищеного вмісту насичених жирних кислот та холестерину [3].  

Споживачі молодого та середнього покоління щодо вершкового масла 

умовно поділяються на дві категорії. Одна з них, визнаючи переваги 

натуральності продукту та зберігаючи сімейні традиції, із задоволенням 

споживає вершкове масло у бутербродних та інших цілях, у т. ч. для домашньої 

випічки. Інша, сильно схильна до впливу інформаційного поля, де не завжди 

об'єктивно відображаються переваги та недоліки того чи іншого харчового 

продукту, робиться великий акцент на тотальну фальсифікацію, споживання 

низькожирних товарів хороших і продуктів для швидкого харчування, майже 

зовсім цурається його вживання. 

З урахуванням споживчого попиту виробники коригують свої бізнес-плани 

з виробництва цього досить витратного продукту, намагаючись переважно 

реалізувати його відразу після вироблення, що можливо при чітко 

відпрацьованій логістиці та сформованому колі споживачів, які визнають марку 

та якість певного виробника.  

Формулювання цілей статті полягає у обґрунтуванні технологічного 

процесу виробництва вершкового масла, та якісних показників готового 

продукту. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Значну увагу 

дослідженню питання розвитку ринку масла та молочної продукції приділяють 

у своїх працях такі відомі вчені, як І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, Н. С. 

Бєлінська, П. Т. Саблук, Т. Л. Мостенська, П. С. Березівський, Т. Л. Керанчук та 

інші. Зокрема, І. М. Демчаком та Д. М. Микитюком широко висвітлені питання, 

пов’язані із формуванням та розвитком ринку масла і молочної продукції в 

Україні. Праці Н. С. Бєлінської присвячені проблемам ціноутворення на ринку 

масла та нарощування обсягів виробництва. 
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Сучасні проблеми розвитку масляної галузі у теоретичному і практичному 

аспектах в розрізі країни та з урахуванням впливу світових тенденцій 

досліджені в працях П. Т. Саблука та Т. Л. Мостенської. Т. Л. Керанчуком 

висвітлено актуальні проблеми розвитку підприємств молочної промисловості 

України, проаналізовано кон’юнктурну ситуацію на ринку масла. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вершкове масло – харчовий 

продукт, вироблений із коров’ячого молока, що складається переважно з 

молочного жиру і плазми, в яку частково переходять усі складові частини 

молока – фосфоліпіди, білки, молочний цукор, мінеральні речовини, вітаміни і 

вода.  

Вершкове масло (молочного жиру більше 51,0 %) має специфічний 

властивий йому смак і запах, пластичну консистенцію (за 12 ± 2ºС), а також 

привабливий світло-жовтий колір. Якість вершкового масла багато в чому 

зумовлюється стійкістю і довговічністю фізичної структури, яка 

характеризується такими показниками, як твердість, в'язкість, пластичність, 

жиро і вологоутримуюча здатність. Структуру вершкового масла формують 

речовини, що знаходяться в різних агрегатних станах: твердому – жир; рідкому 

– жир і водні розчини лактози і мінеральних солей; газоподібному – повітря; 

колоїдному – білки. На фізичну структуру та якість масла впливають розмір 

крапель плазми (жирової частини) масла і однорідність їх розподілу, кількість і 

розмір бульбашок повітря. Молочна плазма є одним із основних компонентів 

вершкового масла, в якій сконцентровані всі водорозчинні речовини (білок, 

мінеральні речовини, фосфоліпіди, вітаміни), тому є сприятливим середовищем 

для розвитку мікроорганізмів [3]. 

На смак і біологічну цінність вершкового масла впливає масова частка 

білка і незамінних амінокислот, кількість яких зростає із підвищенням кількості 

молочної плазми. Колір масла залежить від наявності β-каротин в ньому. У 

залежності від вмісту останнього масло має приємний жовтий колір різних 

відтінків, що змінюються в основному від періоду року і годування корів. 
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До складу молочного жиру входять як насичені, так і ненасичені жирні 

кислоти. Кількість насичених кислот 53–77 %, ненасичених 25–47 % і може 

коливатися вміст окремих із них в залежності від породи тварин, раціонів 

годування, періоду року, регіону країни і багатьох інших факторів. Крім того, 

вміст жирних кислот також дещо різниться в залежності від розмірів жирових 

кульок. Ненасичених жирних кислот виявлено більше у дуже дрібних кульках, 

ніж у великих Проте, у маслі з коров'ячого молока міститься недостатня 

кількість поліненасичених жирних кислот: лінолевої, ліноленової і арахідонової 

[4].  

Масло має високі органолептичні властивості, а це смак, аромат, 

консистенція та колір. Цей продукт має дуже великий попит серед кулінарії та в 

кондитерській галузі. Дуже незвично, але продукт який відноситься до 

інгредієнтів кулінарії має дієтичне та навіть лікувальні властивості. На 

лікувальні властивості впливає якість та безпечність сировини з якої готують, 

та технологія виробництва. З цього продукту можна готувати страви, їсти в 

сирому вигляді, він не потребує якоїсь термічної обробки, використовується 

для харчового підприємства ресторанного типу [3,4]. 

Вимоги до молока – як сировини для виготовлення масла Молоко, яке 

використовується для вироблення вершкового масла, має відповідати ДСТУ 

3662:2018 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови» [5]. Основні вимоги: 

молоко, яке заготовляють і закуповують, має бути отримано від здорових корів 

які не хворіли найближчим часом, а також не робили ветеринарних щеплень 

протягом 14 діб до доїння. Після доїння молоко необхідно негайно 

профільтрувати і охолодити. Воно не повинно містити сторонніх, не властивих 

молоку смаків і запахів, а також сторонніх домішків у вигляді бруду та осаду. 

За консистенції воно має бути однорідною рідиною, кольору від білого до 

злегка жовтого, без пластівців і осаду [3, 4].  

Для виробництва масла використовують якісну сировину а саме: молока та 

вершки знежирені, які отриманні з здорової корови, молоко незбиране згідно з 

ДСТУ 3662-97 [6], закваску бактеріальну, сіль кухонну харчову, ретинол 

(вітамін А), воду яка відповідає стандарту ДСТУ.  
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Молоко не можна заморожувати. Щільність його має бути не менш ніж 

1,027 г/см
3
. Молоко, яке задовольняє цим вимогам та має температуру не 

більше 10 °C приймають як молоко 1-го сорту охолодження. За погодженням з 

підприємствами та органами санітарного і ветеринарного нагляду допускається 

здача парного не охолодженого молока, протягом 1 год після доїння.  

Свіже молоко яке не відповідає вимогам ДСТУ за показниками щільності й 

кислотності приймається як сортове. Молоко від хворих і підозрюваних в 

захворюванні корів, використовують в їжу виключно після термічної обробки. 

Молоко ж, яке не відповідає вимогам II сорту, кислотністю не вище 21ºТ, не 

нижче III класу бактеріальної забрудненості, не нижче II групи чистоти 

приймається як не сортове. Змішувати таке молоко з сортовим молоком 

заборонено. Молоко, яке не відповідає зазначеним вимогам, не приймають. Не 

приймають молоко, отримане в перші 7 днів після отелення (молозиво), молоко 

з додаванням речовин нейтралізаторів і консервантів, з запахом нафтопродуктів 

і хімікатів, із залишковою кількістю хімічних речовин захисту рослин і тварин, 

антибіотиків, прогіркле, з затхлим смаком і запахом, та неприємним смаком 

цибулі, часнику, полину, тощо [6]. 

Існує два способи виготовлення масла: шляхом збивання вершків і 

перетворення високожирних вершків у масло.  

Спосіб перетворення високожирних вершків ґрунтується на 

термомеханічному впливі високожирних вершків у спеціальних апаратах 

безперервної дії і термостатуванні в спокої або без термостатування. 

Технологічний процес виробництва масла зображений на рис. 1. 
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Рисунок 1.  Схема технологічної лінії виробництва масла способом 

перетворення високожирних вершків з використанням маслоутворювача 

циліндричного типу:  

1 – місткість для вершків; 2, 8 – насоси; 3 – трубчаста пастеризаційна установка; 4 – дезодоратор; 5 – 

напірний бачок; 6 – сепаратор для високожирних вершків; 7 – ванна для нормалізації; 9 – циліндричний 

маслоутворювач; 10 – ваги і конвеєр. 

 

Тривалість виробничого циклу процесу перетворення високожирних 

вершків 1-1,5 години. Смак і запах виражені в маслі, за рахунок отриманого 

методом перетворення високожирних вершків. Суть методу перетворення 

високожирних вершків полягає в концентрації жирової фази молока (вершків), 

нагрітих до температури 40-45 (60-80) °С, сепарації до вмісту їх в готовому 

маслі. При цьому спочатку на проміжній стадії процесу отримують 

високожирні вершки (аналогічні за хімічним складом масляному зерну, що 

отримується під час виробництва масла методом збиття вершків). Схема (рис. 

1) процесу виробництва масла цим методом передбачає приймання і сортування 

молока; підігрівання, сепарацію молока і отримання вершків; теплову і 

вакуумну обробку вершків; сепарацію вершків і отримання високожирних 

вершків; нормалізацію складу високожирних вершків; розрахунок і внесення 

бактерійної закваски і кухарської солі (за умови виробництва кисловершкового 

і солоного масла); перетворення високожирних вершків в масло; фасування і 

пакування масла.  
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Одним із переваг виробництва масла методом перетворення високо 

жирних вершків можна віднести: відмінне диспергування вологи (1-3 мкм); 

висока стійкість масла; економічне використання виробничої площі; 

короткочасність виробничого циклу (1- 1,5 год); в порівнянні з методом 

збивання, менші затрати холоду і води. 

Вершкове масло, отримане способом перетворення високожирних 

вершків, має тривалий термін зберігання і підвищену харчову цінність. 

Висновки. Отже, важливим складовим елементом є якість молока для 

виробництва вершкового масла, а найпріоритетнішим - спосіб перетворення 

високожирних вершків в масло, адже готовий продукт має підвищену харчову 

цінність та тривалий термін зберігання. 
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БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СИРОВИНИ - 

СІЛЬСЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ 

В Україні харчові підприємства впроваджують дієву національну культуру  

безпечності та якості впроваджуючи стандарти. Ця культура базується на 

міжнародних успішних практиках стандартах безпечності харчових 

продуктів, які згідно регламентів повинні застосовуватися на українському 

ринку. 

Ключові слова: якість, безпека, культура споживання, сировина, 

сільськогосподарська птиця 

В Україні- державі, що планує вступ до Євросоюзу існує розбіжність між 

світовими та українськими вимогами до якості та безпечності сировини.  Країна 

реформує та запроваджує нові нормативні документи для досягнення створення 

національної культури безпечності та якості, цілей, що базуються на 

правильному підході до вимог включаючи партнерство між державою, 

приватним сектором та світовим ринком продукції ЄС [1]. В таблиці 1 

окреслено цільові ринки та країни , що потребують безпечних продуктів , в 

тому числі м’яса птиці. 

Таблиця 1-Вимоги до безпечності м’яса сільськогосподарської птиці 

Цільові ринки  Продукція ЄС  

Продукція ЄС, Великобританія, Японія, 

Китай, Західна Африка (Нігерія та Гана 

Великобританія, Японія, Китай, Західна 

Африка (Нігерія та Гана) М’ясо птиці (0207) 

– упаковане м’ясо птиці, харчові продукти з 

м’яса птиці (шинка, ковбаси 1601,1602) 

Споживання м’яса птиці швидко зростає, і в 

України є можливості для нарощування 

поставок, уряд повинен докласти зусиль для 

відкриття доступу на нові, наразі закриті, 

ринки на кшталт Нігерії та Гани 
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 Продовження таблиці 1 

ЄС, Великобританія, Китай, Близький Схід Яловичина (0201, 0202) – готові продукти 

(ковбаса, шинка 1601, 1602), традиційні 

копчені продукти з дотриманням 

спеціальних вимог (халяль, кошерні 

продукти) Споживання таких продуктів 

зростає в усьому світі, що може сприяти 

розвитку вітчизняного виробництва 

яловичини 

ЄС, Великобританія, Гонконг, Африка, 

країни СНД, Азія  

Свинина (0203) – м'ясо 

сільськогосподарської птиця готові продукти 

(ковбаса, шинка 1601, 1602), традиційні 

копчені продукти; упаковане м’ясо свині (це 

– традиційний сектор в Україні, один з 

найважливіших видів м’яса) 

 *Джерело. МЕРТ. Секторальна експертна стратегія.  

 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Порядок здійснення контролю у вказаній сфері 

забезпечуються різними законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами. Правове регулювання здійснення заходів щодо забезпечення 

безпечності та якості сільськогосподарської продукції і харчових продуктів, 

підстави .  

Формулювання цілей статті. Держава забезпечує безпечність та якість 

харчових продуктів з метою захисту життя і здоров’я населення від шкідливих 

факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах [2,3], через: 

 встановлення обов’язкових параметрів безпечності для харчових 

продуктів; 

 мінімальних специфікацій якості харчових продуктів у технічних 

регламентах; санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для 

потужностей (об’єктів) та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу 

(постачання), зберігання (експонування) харчових продуктів; 

 забезпечення безпечності нових харчових продуктів для споживання 

людьми до початку їх обігу в Україні; 

 встановлення стандартів для харчових продуктів з метою їх ідентифікації; 
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 забезпечення наявності у харчових продуктах для спеціального 

дієтичного споживання, функціональних харчових продуктах і дієтичних 

добавках заявлених особливих характеристик та їх безпечності для споживання 

людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби; 

 інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців 

(постачальників) і споживачів стосовно безпечності харчових продуктів та 

належної виробничої практики; 

 встановлення вимог щодо знань та умінь відповідального персоналу 

виробників, продавців (постачальників); 

 встановлення вимог щодо стану здоров’я відповідального персоналу 

виробників, продавців (постачальників); 

 здійснення державного контролю на потужностях (об’єктах), де 

виробляються та переробляються продукти, що становлять значний ризик для 

здоров’я і життя людей; 

 здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання 

виробниками та продавцями (постачальниками) об’єктів санітарних заходів 

вимог законодавства; 

 виявлення порушень та здійснення необхідних заходів щодо притягнення 

до відповідальності осіб, які не виконують вимоги законодавства у сфері 

безпечності та якості продуктів харчування. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації.З метою забезпечення 

якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 29 грудня 2012 р. № 1140 

(зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 88/22620) 

затверджені Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та 

безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», які набрали 

чинності з 1 січня 2014 року [4]. Ці Державні санітарні норми та правила 

визначають медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та 

продовольчої сировини і не включають гігієнічні нормативи і регламенти щодо 

вмісту в харчових продуктах та продовольчій сировині хімічних, біологічних, 
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фізичних факторів. Вони поширюються на відносини, що виникають у сфері 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, котрі виробляються, 

перебувають в обігу, імпортуються та є обов’язковими для виконання 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та 

громадянами. Водночас вказані Державні санітарні норми та правила не 

поширюються на харчові продукти, що містять генетично модифіковані 

організми або виготовлені з них, а також на харчові добавки та ароматизатори 

[5]. Харчові продукти повинні задовольняти фізіологічні потреби людини в 

необхідних речовинах та енергії, відповідати встановленим вимогам до 

харчових продуктів у частині органолептичних та фізико-хімічних показників і 

встановленим гігієнічним нормативам допустимого вмісту хімічних, 

біологічних та фізичних факторів, які можуть становити небезпеку для здоров’я 

і життя людини та майбутніх поколінь. При розробці нових харчових 

продуктів, застосуванні нових технологічних процесів виготовлення, упаковки, 

зберігання, транспортування харчових продуктів підприємства, установи та 

організації незалежно від форм власності та громадяни зобов’язані забезпечити 

проведення аналізу небезпечних факторів, визначення поживної цінності та 

строку придатності. Харчові продукти, що вводяться в обіг, повинні 

супроводжуватися декларацією виробника. Для продовольчої сировини 

рослинного походження обов’язкова наявність сертифіката відповідності 

сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо 

вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для продовольчої сировини 

тваринного походження обов’язкова наявність ветеринарних документів, які 

містять інформацію про застосування (або відсутність застосування) пестицидів 

для боротьби з ектопаразитами або хворобами тварин, для обробки приміщень, 

де утримуються тварини та птиця, в рибогосподарських водоймах, призначених 

для розведення риби, бджіл, із зазначенням найменування пестицидів, а також 

ветеринарних препаратів, антибіотиків, гормонів. 
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Для обробки птиці не допускається використання розчинів, які містять 

хлор у концентраціях, що перевищують вимоги до питної води, встановлені 

Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» [6]. 

Для упаковки продовольчої сировини та харчових продуктів повинні 

використовуватись матеріали, дозволені до контакту з харчовими продуктами. 

Не дозволяється використання м’яса птиці, крім охолодженого, м’яса птиці 

механічного обвалювання і колагенвмісної сировини з м’яса птиці для 

виробництва продуктів, призначених для дитячого харчування (для всіх вікових 

груп, у тому числі в організованих дитячих колективах), дієтичного 

(лікувального та профілактичного) харчування, харчових продуктів 

спеціального дієтичного споживання (використання), призначених для 

харчування жінок у період вагітності та лактації. Не допускається використання 

м’яса птиці, крім охолодженого, для виробництва охолоджених 

напівфабрикатів та харчових продуктів, що не пройшли термічну обробку. 

Маркування харчових продуктів здійснюється відповідно до вимог Законів 

України «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про захист прав 

споживачів» та інших нормативно-правових актів. Для харчових продуктів для 

спеціального дієтичного споживання (використання), функціональних харчових 

продуктів та дієтичних добавок зазначаються: сфера застосування; 

найменування інгредієнтів, що входять до складу харчового продукту, харчові 

добавки, мікробні культури, речовини, що використовуються для збагачення 

харчових продуктів; рекомендації із застосування, у разі потреби — 

протипоказання до застосування; обов’язково зазначається інформація «Не є 

лікарським засобом», «Перед застосуванням потребує консультації з лікарем» 

[7,8]. 

Використання термінів «дієтичний», «функціональний», 

«профілактичний», «дитячий» або їх еквівалентів у найменуванні харчових 

продуктів, а також нанесення таких написів на упаковку та на рекламну 

продукцію до продукту здійснюється відповідно до вимог ст. 38 Закону 

України «Про безпечність та якість харчових продуктів». 
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Органолептичні властивості харчових продуктів не повинні змінюватися 

під час зберігання, транспортування (перевезення) і в процесі їх реалізації. 

Харчові продукти за органолептичними властивостями повинні відповідати 

харчовим звичкам населення, а також повинні бути специфічними для даного 

виду продукту. Продукти не повинні мати сторонніх запахів, присмаків, зміни 

кольору і консистенції та інших дефектів. Органолептичні показники окремих 

продуктів визначаються в нормативно-технічній документації. 

При виготовленні продовольчої сировини тваринного походження не 

допускається використання ветеринарних препаратів (кормових добавок, 

стимуляторів росту тварин, у тому числі гормональних препаратів, 

ветеринарних препаратів, зокрема антибіотиків), препаратів для обробки 

тварин, птиці, а також для обробки приміщень для їх утримання, не дозволених 

до використання [1]. 

При виготовленні продовольчої сировини рослинного походження не 

допускається використання пестицидів, не дозволених до використання. 

Безпечність харчових продуктів за мікробіологічними і паразитологічними 

показниками, а також за вмістом хімічних речовин визначається відповідно до 

затверджених гігієнічних нормативів. Визначення показників безпечності та 

харчової цінності харчових продуктів, зокрема спеціального дієтичного 

споживання і функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок 

змішаного складу здійснюється за основними видами сировини як за масовою 

часткою, так і за допустимими рівнями нормованих показників. Визначення 

показників безпечності сухих, концентрованих або розведених харчових 

продуктів здійснюється в перерахунку на вхідний продукт з урахуванням 

вмісту сухих речовин у сировині та в кінцевому продукті. 

Вміст мікотоксинів — афлатоксину В1, дезоксиніваленолу (вомітоксину), 

зеараленону, фумонізину, Т-2 токсину, патуліну — контролюється у 

продовольчій сировині та харчових продуктах рослинного походження, 

афлатоксину М1 — у мясі. 
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Основними забруднювачами є:для зернових продуктів — 

дезоксиніваленол; для горіхів і насіння олійних культур — афлатоксин В1; для 

продуктів переробки фруктів і овочів — патулін. Вміст охратоксину А 

контролюється у продовольчому зерні та борошняних і круп’яних виробах, 

фумонізіну — у кукурудзі та продуктах її переробки. Не допускається 

присутність мікотоксинів у продуктах дитячого та дієтичного харчування. 

У всіх видах продовольчої сировини і харчових продуктів контролюються 

пестициди, які віднесені до стійких органічних забруднювачів: 

гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-ізомери), ДДТ і його метаболіти. 

У м’ясі, м’ясопродуктах, субпродуктах   птиці,  контролюється вміст 

найбільш часто використовуваних у тваринництві та ветеринарії кормових і 

лікувальних антибіотиків: бацитрацину (Бацитрацин А, В, С, цинк-

бацитрацин); тетрациклінової групи (тетрациклін, окситетрациклін, 

хлортетрациклін — сума вихідних речовин і їх 4-Епімер); групи пеніциліну 

(бензилпеніцилін, феноксиметилпеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, пенетамат); 

стрептоміцину; левоміцетину (хлорамфеніколу). 

Контроль за вмістом ветеринарних препаратів, стимуляторів росту тварин 

(у тому числі гормональних препаратів), лікарських засобів (у тому числі 

антибіотиків), що застосовуються у тваринництві для цілей відгодівлі, 

лікування і профілактики захворювань худоби і птиці, риби ставкової та 

садкового утримання, бджолиних сімей проводиться на підставі інформації про 

їх застосування, що надається виробником (постачальником) продовольчої 

сировини та харчових продуктів при ввезенні їх на територію України або при 

надходженні на переробку. 

Гігієнічні нормативи за мікробіологічними показниками безпеки харчових 

продуктів включають такі групи мікроорганізмів: санітарно-показові, до яких 

належать кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (КМАФАнМ), бактерії групи кишкових паличок — БГКП 

(коліформи), бактерії родини Enterobacteriaceae, ентерококи; умовно-патогенні 

мікроорганізми, до яких належать: Е. coli, S. aureus, бактерії роду Proteus, В. 
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cereus і сульфітредукуючі клостридії, Vibrio parahaemolyticus; патогенні 

мікроорганізми, у тому числі бактерії роду Salmonella та Listeria monocytogenes; 

бактерії роду Yersinia та інші патогенні мікроорганізми згідно з епідситуацією в 

регіоні виробництва; мікроорганізми, що свідчать про псування продуктів, — 

дріжджі і плісневі гриби, молочнокислі мікроорганізми; мікроорганізми 

заквасочної мікрофлори і пробіотичні мікроорганізми (молочнокислі 

мікроорганізми, пропіоновокислі мікроорганізми, дріжджі, біфідобактерії, 

лактобацили тощо) у продуктах з нормованим рівнем технологічної мікрофлори 

і в пробіотичних продуктах. 

Висновки. Нормування мікробіологічних показників безпеки харчових 

продуктів здійснюється для більшості груп мікроорганізмів за альтернативним 

принципом, тобто нормується маса продукту, в якій не допускаються бактерії 

групи кишкових паличок, більшість умовно-патогенних мікроорганізмів, а 

також патогенні мікроорганізми, у тому числі роду Salmonella та Listeria 

monocytogenes. В інших випадках норматив відображає кількість 

колонієутворювальних одиниць в 1 г (мл) продукту (КУО/г, мл). Критеріями 

безпеки консервованих харчових продуктів є відсутність у консервованому 

продукті мікроорганізмів, здатних розвиватися при температурі зберігання, 

встановленій для конкретного виду консервів, і мікроорганізмів і мікробних 

токсинів, небезпечних для здоров’я людини. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  

У даній статті розглянуто ресторанний бізнес як невід’ємну складову  

індустрії вітчизняної економіки. Визначено рівень інвестиційної привабливості, 

основні тенденції його розвитку  та перспективи подальшого вдосконалення 

інвестиційної діяльності ресторанного бізнесу в Україні. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, інвестиційна діяльність, 

фінансове забезпечення, інвестиції, інвестиційна привабливість. 

Постановка проблеми. Ресторанний бізнес вважається одним із 

найприбутковіших напрямів розвитку економіки будь-якої держави. Дане 

питання є перспективною і для України, але існують певні проблеми, що 

значною мірою зупиняють  динаміку розвитку цього вектора економіки та його 

конкурентоспроможність у порівняні  з більш розвинутими країнами світу (не 
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достатньо швидкі тенденції розвитку даної сфери діяльності; наявний 

ресторанний фонд не відповідає світовим стандартам; низька купівельна 

спроможність населення тощо). 

Крім того, розвиток ресторанного бізнесу в нашій державі та ефективна 

діяльність підприємств у цій сфері значною мірою залежать від 

загальнодержавного інвестиційного потенціалу. Інвестиційний потенціал існує 

завдяки різним фінансовим джерелам, більшою мірою завдяки залученим 

інвестиціям.  

Інвестиційні ресурси становлять левову частку ресурсного забезпечення 

діяльності ресторанної сфери господарства, проте слід вказати, що для 

інвесторів під час будь-якої кризи виникають великі  ризики вкладання коштів 

у ресторанний бізнес. Таким чином, у даний час проблематика ризиків 

інвестиційної діяльності у сфері ресторанного господарства є дуже актуальною. 

Усе вищезазначене потребує багатьох досліджень типів і тенденцій 

розвитку ринку ресторанних послуг за допомогою розробки планів розвитку 

інвестиційної діяльності на рівні керівників ресторанних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних і 

практичних аспектів виробництва у сфері ресторанного бізнесу приділяли увагу 

багато відомих науковців, такі як: Т. Басюк, В. Білик, В. Гриньова, Г. Круль,   

О. Короткова, Н. П’ятницька, Н. Ніконова, І. Щербатенко та ін. У роботах 

даних науковців розглядаються організація, стан і подальший розвиток 

інвестування у ресторанний бізнес, виконується аналіз чинників, що мають 

прямий вплив на  інвестиційну привабливість ресторанного бізнесу в Україні.  

Метою статті є надання визначення інвестиційної привабливості 

підприємств ресторанного бізнесу, систематизація факторів впливу та вибір 

методики її оцінки з огляду на особливості зазначеної сфери діяльності. 

Виклад основного матеріалу. В наш час співпраця з інвестиційними 

фондами, приватними інвестиційними компаніями набула великої актуальності 

для України, так як саме завдяки залученню інвестиційних вкладень виникає 

можливість розвивати український ресторанний бізнес.  
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Ресторанне господарство значною мірою впливає на економічний стан і 

економічний розвиток багатьох регіонів України, відкривають можливість 

надходження  валюти в державу, створюють можливість утворити якомога 

більше робочих місць та в цілому працюють на вдосконалення інфраструктури 

країни. Для того аби отримати  максимальну користь від сфери діяльності 

ресторанного бізнесу та максимального розвитку інвестиційної діяльності 

кожна держава, зокрема Україна, створює туристичну політику. Це в свою 

чергу, є одним з напрямів соціально-економічної політики держави та 

невід’ємною складовою ресторанного бізнесу [2]. 

Туристична політика держави, як усім відомо, полягає в застосуванні 

стратегії і тактики. Головною метою туристичної стратегії країни – це 

створення високоефективного конкурентоспроможного середовища, що 

відкриває нові можливості для інвестування українськими та іноземними 

громадянами, а також значний внесок у розвиток економіки країни.  

Слід розуміти, що якщо наплив туристів у країну великий то і зростатиме, 

розвиток інвестування в ресторанне господарство. Туристична і ресторанна 

індустрія мають унікальну економічну структуру, що характеризується 

наявністю цілої низки окремих елементів, включно з різними галузями 

обслуговування, серед яких: 

− заклади індустрії гостинності; 

 − мотелі та готелі;  

− будинки відпочинку;  

− магазини, що продають страви  місцевих  і предмети мистецтва тощо.  

Як наслідок, інвестиції уряду в інфраструктуру, а часто і в  матеріально-

технічну базу туризму, підштовхує до  інвестування численних підприємств 

малого бізнесу [1]. 

Слід зазначити що, ресторанний бізнес є досить капіталомістким  через 

високу вартість нерухомості і обладнання. В свою чергу, вкладення в індустрію 

гостинності залучається на тривалий період, і отримання прибутку досить 

повільне, проте і сама структура інвестицій у цьому векторі подібна до 

інвестицій у бізнес, що вимагає великих капіталовкладень [3]. 
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Так, ресторанний бізнес в Україні вимагає постійних інвестиційних 

вкладень для того аби зберегти конкурентні позиції на ринку, підвищити рівень 

задоволення попиту споживачів на послуги, які за асортиментом та якістю 

відповідають світовим стандартам. 

Розглянувши більш детальніше вплив інвестицій на ресторанний бізнес, 

слід зазначити, що інвестиції – це вкладення капіталу для забезпечення доходу 

та зростання його вартості у майбутньому. За об’єктами інвестування 

виділяють інвестиції у технічний та кадровий потенціал цих суб’єктів 

господарювання, їх сировинні та товарні ресурси, інноваційні розробки, а також 

фінансові інструменти. 

Інвестування в досліджувані сфери має багато переваг як для економіки 

держави, так і для самого інвестора: 

−є джерелом валютних надходжень до національної економіки;  

− постійне поповнення дохідної частини бюджету завдяки зростанню 

податкової бази; 

− значне збільшення споживчого попиту; 

− утворення нових робочих місць;  

− зростання виробництва товарів і послуг, що збільшуються як результат 

платоспроможного попиту споживачів;  

− зростання доходи населення, що працюють у ресторанній сфері; 

 − достатньо швидкий термін окупності витрат. 

Слід вказати і на деякі недоліки, що виникають: 

 − вплив на зростання цін на місцеві товари та послуги, на земельні й інші 

види природних ресурсів і нерухомість; 

 − сприяння відтоку грошей за кордон через туристичний імпорт;  

− виникнення екологічних та соціальних проблем [5]. 

Інвестиційна привабливість підприємства змінюється під впливом великої 

кількості факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. Їх вивчення, 

систематизація, оцінка впливу – є основними завданнями з позиції управління 

інвестиційною привабливістю з метою підвищення її рівня. Система факторів, 

які впливають на інвестиційну привабливість підприємств ресторанного 

бізнесу, може бути представлена наступною сукупністю позицій (табл.1).  
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В таблиці фактори зазначені в послідовності, що відображає їх значущість 

для інвестиційної привабливості підприємства з позиції потенційного 

інвестора. 

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності підприємства 

туристичного ресторанного господарства також є позикові кошти, які являють 

собою довгострокові банківські кредити та облігаційні позики. Окрім цих форм 

залучення позикових коштів, що є традиційними, процес кредитування може 

бути організований у спосіб, що не пов’язаний з отриманням підприємством-

позичальником грошових коштів, а саме через механізм лізингу, за яким 

підприємство-лізингоодержувач отримує у платне використання на визначений 

період окремий вид майна (основні засоби) з правом можливого подальшого 

викупу [4].  

 

Таблиця 1 – Характеристика факторів, що впливають на інвестиційну 

привабливість підприємств ресторанного бізнесу 

Фактори Складові факторного впливу 

Внутрішні 

Стан матеріально-технічної 

бази 

забезпеченість основними фондами; відповідність обсягу і 

структури матеріально-технічної бази спеціалізації закладу; 

ступінь зносу основних фондів; ступінь оновлення основних 

фондів 

Фінансово-майновий стан рівень прибутковості, платоспроможності, ліквідності, ділової 

активності, фінансової стійкості; рівень фінансового і 

комерційного ризику 

Спеціалізація ринкова ніша; потенціал розширення кола споживачів; частка 

ринку спеціалізованих закладів 

Маркетингове 

забезпечення 

наявність маркетингової стратегії, цінової політики, рекламної 

політики, акційної політики, інформаційної політики 

Кадрове забезпечення рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу; відповідність 

кількості та структури кадрів спеціалізації та розмірам закладу; 

рівень менеджменту; організаційна структура управління 

Гудвіл  наявність ліцензій, прав, патентів; імідж; ділова репутація; 

наявність веб-сайту в мережі Інтернет 

Зовнішні 

Інвестиційна привабливість 

країни  

динаміка ВВП; динаміка валютного курсу; рівень попиту на 

вироблену продукцію; динаміка фондових індексів; рівень 

ставок банківського кредитування; податкове оточення; 

динаміка і структура закордонних інвестицій в економіку 

країни 
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 Продовження таблиці 1 

Інвестиційна привабливість 

галузі 

прибутковість галузі (прибутковість активів, прибутковість 

власного капіталу підприємств галузі за умови наявного 

галузевого фінансового левериджу, прибутковість реалізованої 

продукції); перспективність розвитку галузі (вагомість галузі в 

економіці країни, забезпеченість перспектив зростання 

власними фінансовими ресурсами, ступінь державної 

підтримки розвитку галузі, розвиток науково-технічної та 

сировинної бази галузі, який вимірюється на основі експертних 

оцінок); інвестиційні ризики (рівень конкуренції в галузі, 

рівень інфляційної стійкості продукції галузі, соціальна 

напруга галузі) 

Інвестиційна привабливість 

регіону 

рівень загальноекономічного розвитку; рівень розвитку 

інвестиційної інфраструктури регіону; демографічна 

характеристика регіону; рівень розвитку ринкових відносин та 

комерційної інфраструктури регіону; рівень криміногенних, 

екологічних ризиків 

 

Змішане фінансування інвестиційної діяльності у сфері ресторанного 

бізнесу передбачає реалізацію інвестиційних проєктів як за власні, так і 

позикові кошти.  У сучасних умовах доцільно виділити рису, яка притаманна 

всім категоріям інвестицій: це їх тлумачення як вкладу в розвиток основного 

капіталу. Інвестиції являють собою економічну категорію розширеного 

відтворення, що дають можливість здійснювати структурні зміни в економіці і 

формуванні необхідних пропорцій на макрорівні, адекватних ринковим формам 

господарювання.  

Тому інвестування у сферу туризму та готельно-ресторанного бізнесу для 

України можна вважати першою і найнеобхіднішою умовою виходу з 

фінансової кризи. Однак у будь-якій інвестиційній сфері важливу роль ще 

відіграють збитки розвитку інших галузей тощо. 

За наявності в Україні всіх передумов для активного розвитку туристичної 

галузі, і як важливої її складової - готельного і ресторанного бізнесу, потрібно 

активно залучати вітчизняні та іноземні інвестиції у ці сфери економіки. 

Забезпечення процесу інвестування підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

відповідним методичним інструментарієм сприятиме його активізації та 

підвищенню рівня обґрунтованості інвестиційних рішень. 
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Висновки. Таким чином, можемо зробити висновок що, для формування 

конкурентних переваг і забезпечення ефективної роботи підприємства 

ресторанного господарства необхідне розроблення інвестиційної стратегії яка 

включає: 

- стратегічний аналіз ринку; 

- маркетингові дослідження; 

- нові підходи і методики проведення рекламної діяльності;  

- користування послугами консалтингових компаній ресторанного бізнесу; 

- обґрунтування напрямі і об’єктів інвестицій в ресторанний бізнес.  

Стратегія повинна будуватись на основі вивчення реальних інвестиційних 

можливостей суб’єктів інвестування, внутрішніх і зовнішніх факторів, охопити 

такі проблеми, як оптимізація грошових коштів, власного і позикового 

капіталів, розподіл прибутку і формування відповідних фондів, інвестиційно-

інноваційна та цінова політика. 
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У статті розглянуто окремі аспекти формування попиту на туристичні 

послуги. Указано, що попит на туристичному ринку є важливим показником 

для продавців туристичних послуг. Визначено, що ціна має суттєве значення 

під час формування попиту на туристичні послуги. Подано нецінові чинники 

впливу на формування ринкового попиту на туристичний продукт.  
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Постановка проблеми. Визначення попиту на туристичний продукт є 

одним із пріоритетних завдань для успішної діяльності туристичного 

підприємства, а визначення попиту для туристичного оператора є стратегічним 

напрямом для формування туристичного продукту та виведення його на ринок. 

Враховуючи економічну, політичну ситуації, пріоритетним завданням під час 

формування туристичного продукту є визначення подальшого попиту на нього. 

Саме володіння інформацією щодо попиту на туристичні послуги стає 

вихідною і ключовою основою прийняття як поточних, так і стратегічних 

рішень. Це представляє як практичний, так і теоретичний інтерес, тому 

очевидною є необхідність визначення закономірностей формування попиту на 

туристичному ринку. 

Проблемою дослідження попиту на туристичні послуги займалися такі 

фахівці, як О. Любіцева, Н. Моїсеєва, Ф. Котлер, О. Дурович, В. Квартальнов, 

Г. Папірян, М. Мальська, Н. Кудла, О. Бейдик, Г. Скляра, О. Саврак, О. 

Любіцева. 

Цілі статті. Розвиток кон’юнктури туристичного ринку дає змогу 

збільшити попит на туристичні продукти та послуги, а це, відповідно, дає змогу 
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надавачам туристичних послуг отримувати більші доходи. Тому ціль 

дослідження - поглиблення існуючої системи понять, термінів та методів 

дослідження особливостей формування попиту на ринку туристичних послуг, 

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний туризм 

пов'язаний із багатьма чинниками, що впливають на його розвиток. Фахівці 

поділяють їх на статичні й динамічні. До статичних чинників належать 

природно-кліматичні та географічні. Динамічні чинники охоплюють політико-

правові, економічні, культурні, соціодемографічні чинники та новітні 

технології. Політико-правові, наприклад, пов'язані зі ставленням держави до 

розвитку туризму, що полягає в прийнятті законодавчих і нормативних актів, 

які можуть стимулювати або регулювати розвиток міжнародного туризму. 

Економічні чинники поєднані зі станом розвитку економіки в країні: коли вона 

стабільно розвивається, серед громадян підвищується попит на міжнародні 

поїздки, зростають обсяги інвестицій на будівництво засобів розміщення 

туристів та розвиток інфраструктурних галузей.  

Згідно з Законом України «Про туризм», «туристичний продукт – 

попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше 

ніж дві такі послуги, що реалізують або пропонують для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 

розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 

розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку 

та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [1, с. 7].  

В економічній літературі попит – це відношення між доброю ціною блага 

й послуги та їхньою якістю, яку споживачі здатні сплатити і спроможні купити 

у певному часі, за умови, що всі інші елементи, які характеризують ринкову 

ситуацію, залишаються незмінними. У розрізі туристичного ринку, К. Каспар 

визначає туристичний попит як «готовність туриста до купівлі визначеної 

кількості туристичних благ за визначену суму грошей» [2, с. 121]. 

Кожен споживач того чи іншого товару (послуги) має набір потреб і 

преференцій, які зумовлені як його власною особистістю, так і зовнішнім 
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середовищем його існування, а також конкретною ситуацією його діяльності 

(економічними, географічними, психологічними, соціальними чинниками та 

ін.).  Вибір туристичного продукту споживачем залежить від низки чинників: 

ціни, сервісу, інформованості клієнта про дану подорож чи туристичний тур. 

Потенційний споживач на туристичному ринку на підсвідомому рівні аналізує 

та узагальнює інформацію про доступні туристичні послуги, які є наявними на 

ринку та робить свій оптимальний вибір. Звичайно, вагомим чинником під час 

вибору туристичного продукту є його ціна. Туристичному ринку притаманна 

дія звичного закону попиту, тобто оберненої залежності між зміною ціни та 

обсягами споживання туристичних послуг. Проте є й інші чинники, які 

впливають на обсяги попиту на туристичні послуги (рис. 1). 

 

Рисунок 1  Нецінові чинники попиту на туристичному ринку [3] 

 

Важливе місце у формуванні обсягів попиту на туристичні послуги 

традиційно займає явище сезонності. Ю. Михайлова вважає сезонність 

головною проблемою туристичної діяльності, що суттєво відображається на 

обсягах отриманих прибутків [4].  
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О. Бейдик [5] виділяє такі туристичні сезони:  

1) сезон пік – період найбільшого попиту на туристичні послуги, 

пов’язаний із найбільш сприятливими природно-кліматичними умовами для 

відпочинку та традицією працівників брати оплачувані відпустки;  

2) сезон високий – час високої ділової активності у туристичній галузі;  

3) сезон низький – період зменшення ділової активності туристичного 

сектору, коли ціни на послуги знижуються (так званий «оксамитовий сезон»);  

4) сезон «мертвий» – украй несприятливий для туристичної діяльності 

час.  

Враховуючи нестабільну економічну та, передусім, політичну ситуацію в 

Україні, кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, з кожним роком 

скорочується: 2020 р. кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, 

порівняно з 2019 р., зменшилась на 4,7 %. Це пов'язано також із поширенням 

пандемії коронавірусу, що суттєво вплинула на туристичну галузь країн світу. 

Незважаючи на візовий режим і різке коливання курсу валют, а також пандемію 

спостерігаємо незначне збільшення кількості громадян України, які виїжджали 

за кордон 2020 року, порівнюючи з 2019 роком ( + 1 %), що відображено у 

табл.1.  

Таблиця 1  Узагальнені дані туристичних потоків (2015–2020) [6] 

Потік 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

щодо 

2019,% 

Кількість громадян України, які 

виїжджали за кордон, тисяч осіб 
23142 25226 27067 27977 29345 29642 +1% 

Кількість іноземних громадян, 

які відвідали Україну, тисяч осіб 
12428 13735 14580 14342 13709 13068 -4,7% 

Туристичний обіг, тисяч осіб 35570 38961 41647 42319 43054 42710 0,7% 

 

Слід зазначити, що туристичний сектор є одним із найбільш 

постраждалих в економіці, оскільки практично всі готелі, туристичні 

комплекси, курортно-рекреаційні об’єкти не мали змоги повноцінно працювати 
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у 2020 р. Постраждали і пов’язані з обслуговуванням туристичної галузі сфери, 

зокрема авіаперевезення, у 2020 р. скоротилися на 74% порівняно з 2019 р. 

(відповідно до даних Державної служби статистики України). Суттєвого 

поліпшення не відбулося і за провадження адаптивного карантину. Ця 

тенденція певною мірою продовжилася і в 2021 році. Динаміку відображено на 

рис. 2. 

Поряд із цим зріс попит на внутрішній туризм в Україні. Так, дані 

мобільного оператора Vodafone свідчать про значне збільшення у 2020 р. 

кількості абонентів на вітчизняних курортах порівняно з 2019 р. у період 

відпусток [7]. Зокрема, на українських морських курортах кількість абонентів 

зросла на 100–170%, у Кирилівці – на 55%, туристичних територіях Одеської, 

Херсонської та Миколаївської областей – у середньому на 30%. 
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Рисунок 2  Динаміка зміни кількості туристів у 2015–2020 рр. [6] 

 

Таким чином, розвиток туристичного ринку та зростання попиту на 

туристичні послуги сприятимуть розвитку інфраструктури та появі нових 

робочих місць, поповненню місцевих та державного бюджету. Проте поряд із 

цим є низка перешкод для туристичного бізнесу, зокрема нестабільна політична 

та економічна ситуація, а також військові дії на території країни. 
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Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна зробити такі висновки:  

– обсяг попиту є визначальним показником на туристичному ринку, а 

продавці туристичних послуг потребують актуальної та правдивої інформації 

щодо попиту на їхні продукти;  

– для ефективної діяльності туристичного підприємства, для формування 

конкурентоспроможної пропозиції та визначення пріоритетних напрямів 

роботи підприємства необхідний своєчасний аналіз туристичного попиту з 

урахуванням усіх особливостей та чинників; 

– попит на туристичні продукти формують не лише цінові чинники та 

зміна доходів споживачів, а й низка інших чинників, зокрема географічне 

розташування, політична та економічна стабільність, смаки та вподобання 

потенційних клієнтів, унікальність туристичного продукту тощо. 
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Постановка проблеми. Перехід України до змішаної економіки призвів до 

зміни розуміння місця і основної мети інноваційної політики. Конкурентні 

переваги досягаються завдяки інновацій, тобто нових методів і засобів 

здійснення діяльності. Сфера ресторанного бізнесу, як і будь-яка інша, 

потребує сучасних методів виробництва і реалізації товарів та послуг, але 

проблема постає в тому, що впровадження інноваційного менеджменту 

потребує не малих коштів, певного проміжку часу та спеціально підготовленого 

і кваліфікованого персоналу. Здійснення інноваційної діяльності потребує 

сприяння з боку держави, впровадження ефективної державної інноваційної 

політики. 

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових 

суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності 

формувати конкурентні переваги. Конкурентні переваги досягаються завдяки 

впровадженню інновацій. Вирішення проблеми використання інноваційного 

менеджменту в індустрії ресторанного бізнесу України є особливо актуальним 

адже ситуація, що склалась в ресторанному господарстві України практично 

неконкурентоспроможна на європейському та світовому ринку: слабка 
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матеріально-технічна база, яка потребує реконструкції або нового будівництва 

привабливих для туристів об’єктів, низький рівень сервісу, відсутність 

необхідної індустрії розваг, поганий стан пам’яток історії та культури, 

екологічні проблеми і тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інноваційного 

розвитку економіки присвячено наукові праці вітчизняних вчених, таких як О. 

Василенко, А. Власова, М. Йохна, Д. Черваньов та інші. Водночас проблеми 

інновацій та інноваційної політики підприємств ресторанного господарства 

потребують подальшого дослідження. Інноваційна діяльність є невід’ємною 

складовою виробничо господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на 

оновлення та вдосконалення виробничих сил та організаційно-економічних 

відносин.  

Мето статті є проаналізувати та дослідити інноваційну діяльності та 

політики підприємств ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне підприємство ресторанного 

господарства самостійно планує свою діяльність на макрорівні, вирішуючи яку 

продукцію чи послуги виробляти, для кого їх продавати і на яких ринках. 

Особливостями інноваційної діяльності є, в першу чергу, орієнтація на попит 

споживачів, адже на сьогоднішній день впровадження нових технологій 

коригують умови та потреби ринку. 

В умовах високої конкуренції сильні позиції буде мати підприємство, яке є 

гнучким і реагує на потреби ринку. Метою існування будь якого підприємства є 

одержання прибутку. Динаміка факторів ринкового середовища породжує 

зміни або виникнення нових потреб, тому пропозиція підприємства повинна 

постійно вдосконалюватися, а інноваційна політика проводитися свідомо. 

Інноваційна політика є складовою загальної стратегії підприємств 

ресторанного господарства і сприяє впровадженню в практику її основних 

вимог. Мета і пріоритети технічного розвитку визначаються відповідно до 

загальної стратегії підприємства на тому чи іншому етапі його функціонування. 

Управління сукупністю інноваційних процесів визначає інноваційну політику 

підприємства, яка формується на основі певних принципів і встановлює зв'язок 

між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності. 



120 

Інноваційна політика пов’язана із загальною політикою та стратегією 

підприємств ресторанного господарства, а також спрямована на впровадження 

нових ідей і розробок у процес виробництва з метою їх комерційної реалізації, 

що дозволяє створити нові ринки та задовольнити нові потреби. Інноваційна 

політика є формою стратегічного управління, яка визначає цілі та умови 

здійснення інноваційної діяльності підприємства, зосередженої на забезпеченні 

його конкурентоспроможності та оптимальному використанні наявного 

виробничого потенціалу [4]. 

Реалізація інноваційних рішень можлива за умови вираженої інноваційної 

політики, яка формує умови залучення до інноваційної діяльності певних 

функціональних служб підприємства. Так своєчасне розпізнання нових вимог 

забезпечується кваліфікованими маркетинговими дослідженнями, за 

результатами яких визначають напрями інноваційних змін і окреслюють 

завдання. Складовими інноваційної політики підприємств ресторанного 

господарства наведено на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові інноваційної політики підприємств ресторанного 

господарства 

 

Маркетингова політика має на меті формування тактики і стратегії 

поведінки підприємства ресторанного господарства на ринку. Вона спрямована 

на вирішення таких завдань: визначення процедур і періодичності 

маркетингових досліджень; розроблення товарної, цінової, збутової, 

Інноваційна політика 

Маркетингова політика 

Політика структурних 
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НДДКР 
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комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації; аналіз 

ефективності здійснюваної політики. Проведення маркетингових досліджень 

дає змогу вивчити структуру товарного ринку і прийняти рішення щодо форм і 

методів розвитку конкурентного середовища на ньому. 

Результатом є вирішення головного завдання підприємницької діяльності – 

забезпечення підприємством потрібної споживачам продукції. Політика 

структурних змін зорієнтована на вивчення внутрішнього середовища та 

організаційної форми підприємства, формування адекватної інноваційним 

завданням організаційної структури і культури підприємництва. 

Технічна політика визначає можливості впровадження інновацій. 

Завданням технічної політики є: розроблення напрямів технічного 

переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства; створення 

механізму реалізації заходів, спрямованих на  вдосконалення технологічного 

стану підприємства; аналіз та оцінювання ефективності здійснюваної технічної 

політики. 

Інвестиційна політика охоплює всі фінансово-економічні аспекти 

функціонування підприємства, що забезпечують реалізацію інноваційної 

політики. 

Елементи інноваційної політики перебувають у постійній взаємодії, кожен 

із них може оцінювати певні інновації, спрямовані на вирішення проблем у 

певній функціональній сфері. 

Формування інноваційної політики підприємств ресторанного 

господарства включає: 

 вибір видів інноваційної діяльності; 

 вибір джерел фінансування цих напрямів; 

 аналіз потенційних можливостей підприємства і проведення 

маркетингових досліджень; 

 забезпечення безперервності створення та реалізації інновацій4 

 прогнозування економічного ефекту, пов’язаного із збутом і 

використанням інновацій [5]. 
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Формування інноваційної політики необхідно здійснювати на основі 

певних принципів, які мають відображати загальний, системний підхід до 

управління інноваційними процесами на підприємстві, окреслювати межі 

інноваційної діяльності. принципи формування інноваційної політики – це 

норми, правила поведінки організації, що встановлюють взаємозв’язок між 

розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності. 

Інноваційна політика забезпечує реалізацію стратегічних цілей 

підприємств ресторанного господарства з врахуванням його наявних і 

потенційних ресурсних можливостей та з огляду на ринкову ситуацію. 

Одночасно інноваційна політика не повинна опиратися на метод екстраполяції 

– метод наукового пізнання. за якого відбувається поширення висновків, 

показників, тенденцій одних явищ.  

Крім того, інноваційна політика має враховувати регулятивні механізми 

економічного середовища і вибудовуватися так, щоб забезпечити розроблення 

підприємницьких ідей для досягнення цілей підприємства і створення 

механізмів їх реалізації. Щоб вирішити ці завдання вона повинна, по-перше, 

мати стратегічний характер; по-друге, бути нерозривно пов’язаною з ринковою 

ситуацією; по-третє, враховувати ресурсні можливості підприємства,; по-

четверте, ґрунтуватись на системному і цілеспрямованому підході до її 

формування; по-п’яте, забезпечувати неперервність і комплексність 

інноваційної діяльності підприємства, охоплення нею всіх внутрішніх 

елементів; по-шосте; забезпечувати нерозривність інноваційної політики і 

сучасних досягнень НТП [1]. 

З огляду на вимоги до формування інноваційної політики підприємств 

ресторанного господарства необхідно здійснювати інноваційну політику на 

основі таких принципів: переважання стратегічної спрямованості; орієнтація на 

потреби ринку; цілеспрямованість, комплексність, планомірність, інформаційна 

забезпеченість. 

Переважання стратегічної спрямованості означає, що інноваційна політика 

умови для створення і збереження тривалих конкурентних переваг 
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підприємства. Це вимагає прогнозування розвитку ринкової ситуації у 

довгостроковому періоді. Тому інноваційну діяльність варто планувати в межах 

обраної стратегії, а реалізація інновацій повинна забезпечувати досягнення 

стратегічних цілей.  

Орієнтація на потреби ринку передбачає, що розроблення і впровадження 

інновацій буде доцільним за умови, коли вони внесуть у товар чи послугу те, 

що вигідно вирізнятиме його від аналогічних товарів конкурентів, тобто 

створять йому конкурентні переваги. Для цього необхідно ретельно 

досліджувати ринок та його наявні і приховані потреби.  

Цілеспрямованість – це чітке визначення цілей інноваційної діяльності, що 

дає змогу вибрати засоби їх здійснення, контролювати процес реалізації 

інновацій через розроблення ієрархії цілей для структурних одиниць 

підприємства, задіяних у процесі реалізації інновації, і визначення ступеня 

досягнення ними поставлених цілей.  

Принцип комплексності вказує на необхідність залучення у процес 

розроблення інноваційних внутрішніх елементів підприємства. Це пов’язано з 

функціонуванням підприємства як інтегрованого механізму, зміна однієї 

частини якого обов’язково спричинить зміни в одному чи декількох інших 

елементах, при чому не завжди у бажаному напрямі. Так впровадження нової 

технології супроводжується зростанням вимог до компетенції працівників, що 

їх обслуговуватимуть. Виникає потреба у фахівцях з новим комплексом знань, 

що спричиняє зміну структури персоналу повноважень окремих працівників. 

Це може негативно вплинути на поведінку працівників, вони чинитимуть опір 

нововведенням, психологічний клімат погіршиться, продуктивність праці 

знизиться. Отже, необхідно передбачити заходи щодо збалансування нових 

відносин між елементами організації, структурними підрозділами, окремими 

працівниками, тощо. 

Керуючись принципом комплексності, керівники підприємства повинні 

розглядати конкретні інновації не як проблему окремого підрозділу, а як 

процес, що певною мірою стосується всіх служб підприємства. Для цього 
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потрібно контролювати процес на всіх його стадіях, до яких залучаються різні 

структурні одиниці фірми. комплексність у роботі з інноваціями дає змогу 

реалізувати єдину інноваційну політику і зберігати рівновагу внутрішніх 

елементів підприємства [3]. 

Комплексність під час планування інновацій передбачає систему 

координації всіх планів підприємства, незалежно від їх функціональної 

належності та цільової спрямованості , рівня розроблення та застосування. 

Планування інновацій має відбуватися з урахуванням цільових завдань різних 

інновацій, відмінностей у стадіях створення та впровадження інновацій. 

відмінностей залучення у процеси різних служб підприємства. Планування 

неодмінно включає оцінку ефективності впровадження інновацій, що сприяє 

коригуванню та оптимізації інноваційних заходів. 

Дотримання принципу планомірності дає змогу координувати роботу 

всього підприємства у період створення інновацій, підготовки до їх 

впровадження, реалізації та згортання. Це особливо важливо для розроблення 

та впровадження інновацій, які дають хороший результат. Цей принцип також 

передбачає неперервність інноваційних процесів. Процес формування 

інноваційної політики не може бути дискретним, він є циклічним і включає 

стадії та процедури з прямим та зворотними зв’язками, які використовуються 

для уточнення поточних планових завдань, з одного боку, та оперативного 

реагування на зміни зовнішнього середовища і внутрішніх цільових установок 

вищого менеджменту з іншого [2]. 

Отже, створення і впровадження інновацій є процесом, до якого залучають 

усі внутрішні елементи підприємства, усі структурні одиниці. Їх постійна 

взаємодія дає змогу реалізувати інноваційні рішення у заплановані терміни і в 

межах виділених ресурсів, внести своєчасні корективи у перебіг інноваційної 

діяльності з метою виявлення оптимального способу реалізації інновацій з 

урахуванням змін, що сталися в зовнішньому середовищі.  

Інноваційна політика підприємств ресторанного господарства має 

визначити напрями його змін відповідно до вимог зовнішнього середовища, 
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окреслювати коло можливих інноваційних рішень, формувати інноваційні 

завдання залежно від типу обраної стратегії, створювати умови для оперативної 

реалізації інновацій.  

Інноваційні рішення повинні бути зорієнтовані на потреби відповідного 

класу споживачів, аналізуючи які можна визначити тенденції змін попиту і 

перспективи продукту, напрями його модифікації та можливості подальшого 

розвитку. Тобто інноваційна політика має бути спрямована на створення умов 

для: 

 формування підходів до визначення позиції підприємства на ринку і 

напрямів його діяльності відповідно до ринкових тенденцій; 

 прогнозування, формування програмно цільових підходів до прийняття 

інноваційних рішень з метою обґрунтування та організаційного супроводу 

концепції підприємства; 

 проведення робіт щодо вдосконалення існуючої технології та організації 

господарсько-торговельної діяльності, створення технічної бази, яка 

уможливлюватиме в майбутньому гнучкішу реакцію на інновації, вимоги і 

потреби ринку; 

 підвищення ролі людського фактора, стимулювання мотивації до 

інноваційної діяльності, що забезпечить розвиток персоналу, посилить інтерес 

колективу до інновацій. 

На формування інноваційної політики підприємств ресторанного 

господарства впливають такі позитивні та негативні чинники. До позитивних 

відносять: 

 сформоване конкурентне середовище у ресторанному господарстві; 

 державну підтримку інновацій; 

 фінансово-економічну кризу в Україні, яка  дозволить позбутися тих 

господарюючих суб’єктів, котрі не спроможні адаптуватися до нових 

економічних умов. 

Негативні фактори включають: 

 відсутність коштів для фінансування інноваційно-інвестиційних 

проектів; 
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 недостатній розвиток матеріально-технічної бази; 

 правові обмеження податкового, антимонопольного, патентно-

ліцензійного характеру. тощо. 

Чинники інноваційної діяльності безпосередньо пов’язані з конкретними 

формами організації та окремими етапами створення нововведень. Сьогодні в 

розвинених країнах переважають програмно-цільові та ініціативні форми 

організації інноваційних процесів. Крім цього, на рівні малих підприємств 

активно розвиваються кооперативно-цільові дослідження щодо нововведень 

[5]. 

Такий підхід до інноваційної політики дає змогу підприємствам 

акумулювати фінансові ресурси і забезпечити впровадження у виробничу 

практику необхідних нововведень з метою подальшого розвитку малого і 

середнього підприємництва. Цього принципу необхідно дотримуватися і 

підприємцям України, що дало б можливість швидше забезпечити економічний 

розвиток національної економіки в цілому так і окремо галузі ресторанного 

господарства. 

Висновки. Отже, складовими інноваційної політики є маркетингова 

політика, політика в галузі науково-дослідницьких робіт та структурних змін, 

технічна та інноваційна політика. Елементи інноваційної політики перебувають 

у постійній взаємодії, кожен із них може ініціювати певні інновації, спрямовані 

на вирішення проблем у певній функціональній сфері ресторанного бізнесу. 

Інноваційна політика підприємства ресторанного господарства повинна 

враховувати особливості своєї галузі. У сучасних економічних умовах на 

формування інноваційної політики підприємств ресторанного господарства 

негативно впливають: відсутність (недостатність) обігових коштів, недостатній 

розвиток матеріально-технічної бази, правові обмеження податкового 

характеру. Спонукальними чинниками формування інноваційної політики 

виступають сформоване конкурентне середовище та державна підтримка 

інновацій. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ресторанне господарство є прибутковим видом 

економічної діяльності, що характеризується високими рівнями ліквідності 

капіталу та конкурентоспроможності. В сучасних умовах у ресторанному 

господарстві простежується існування різноманітних концепцій організації 

бізнесу, які не лише сприяють розвитку галузі, але й створюють конкурентне 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15336/
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середовище, мета якого – сприяти підвищенню рівня якості продукції, 

залученню більшої кількості споживачів та розширення асортименту 

ресторанних послуг. Кулінарний прогрес останніх 10 років розвивався за 

такими основними напрямками:  нова технологія приготування страв, новий 

асортимент сировини, інноваційне устаткування закладів ресторанного 

господарства, нові смаки страв, нові вимоги споживачів, сучасна подача страв, 

«цікавий» посуд для подачі та оригінальне оформлення страв. Все це сприяло 

розширенню наявного асортименту основних послуг та слугувало базисом для 

створення нових інноваційних форматів додаткових ресторанних послуг. 

Формулювання цілей статті. Метою написання даної наукової статті є 

дослідження нових видів ресторанних послуг та їх ролі в розвитку 

ресторанного бізнесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Різноманітні 

фундаментальні аспекти розвитку ресторанного господарства висвітлено в 

працях зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких особливо заслуговують 

на увагу наукові праці: В.І. Біян, Дж. Берноф, О.Ф. Гріценко, О.Ю.  Давидова, 

М.В. Клапчук, Т.Є. Лебедєва, А.Д. Нєшева, Н.В. Полстян, Г.Т. П’ятницька, 

Л.М. Яцун та інших провідних вчених.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера ресторанного 

господарства – це сфера надання послуг. Головне завдання в індустрії 

ресторанної діяльності визначається концепцією технології гостинності, 

спрямованої на задоволення найвибагливіших потреб споживача. Якщо гості не 

отримують задоволення від відвідування закладу ресторанного господарства, то 

все інше вже не має значення. 

У процесі обслуговування, як правило, заклади  ресторанного господарства  

надають  споживачам  комплекс  послуг,  перелік  яких  залежить від типу і 

класу закладу. Послуги повинні відповідати ряду вимог: 

 вимоги ергономічності, тобто відповідність умов обслуговування 

гігієнічним, антропометричним та фізіологічним можливостям споживання; 

 повинні мати соціальну адресність, тобто відповідати вимогам певного 

контингенту споживачів; 
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 вимоги ергономічності, що характеризується відповідністю умов 

обслуговування гігієнічним, антропометричним та фізіологічним можливостям 

споживання. Дотримання вимог  ергономічності сприяє забезпеченню 

комфортності обслуговування,збереженню здоров'я і працездатності 

споживача; 

 вимоги естетичності послуг характеризується гармонійністю 

архітектурно-планувального і колористичного вирішення приміщень, а також 

умовами обслуговування, у тому числі зовнішнім виглядом обслуговуючого 

персоналу, сервіруванням столу, оформленням і подаванням страв; 

 вимога інформованості передбачає  повне, достовірне та своєчасне 

інформування споживача про надавані послуги, зокрема  по харчовій та 

енергетичній цінності кулінарної продукції, що дозволяє йому, з урахуванням  

віку  та  стану  здоров'я,  правильно  підібрати  меню; 

 вимоги безпечності для життя і здоров’я споживачів, забезпечувати 

збереження їхнього майна і охорону навколишнього середовища. Умови 

надання послуг повинні відповідати вимогам діючої нормативної інформації за 

рівнем шуму, вібрації, освітлення, стану мікроклімату, санітарним нормам і 

правилам,архітектурно-планувальним і конструктивним рішенням, вимогам  

електро-, пожежо- та вибухобезпечності; 

 вимоги екологічності передбачають дотримання встановлених вимог 

охорони навколишнього середовища до території, технічного стану та 

утримання приміщень, вентиляції, водозабезпечення, каналізації тощо, а також 

положень державних стандартів системи безпеки праці [6, с. 55; 4, с.27]. 

Більшість дослідників виокремлюють такі види ресторанних послуг: 

1. Послуги харчування - послуги  з  виготовлення  кулінарної  продукції, її 

реалізації та організації споживання  відповідно до типу і класу закладу: 

ресторан, бар, кафе, закусочна, їдальня тощо.  

2. Послуги з виготовлення кулінарної продукції і кондитерських виробів: 

– виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів на 

замовлення споживачів, у тому числі в складному виконанні та з додатковим 

оформленням;  
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– виготовлення страв із сировини замовника;  

– послуги кухаря, кондитера з виготовлення страв, кулінарних і 

кондитерських виробів удома;  

3. Послуги з реалізації продукції: 

– реалізацію кулінарних та кондитерських виробів за межами закладу 

ресторанного господарства;  

– випуск обідів додому;  

– комплектування наборів кулінарної продукції в дорогу;  

– реалізація кулінарної продукції і кондитерських виробів через розносну 

та дрібно-роздрібну мережу.  

4. Послуги з організації споживання продукції та обслуговування 

споживачів: 

– організацію обслуговування свят, сімейних обідів, ритуальних заходів;  

– організацію обслуговування учасників конференцій, семінарів, нарад, 

культурно-масових заходів тощо;  

– послуги офіціанта (бармена) з обслуговування вдома;  

– доставку кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення 

споживачів, у тому числі в бенкетному виконанні;  

– доставку кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення  і  

обслуговування споживачів на пасажирському транспорті;  

– доставку кулінарної продукції, кондитерських виробів та обслуговування 

споживачів на робочих місцях і вдома;  

– доставку кулінарної продукції, кондитерських виробів та обслуговування 

в номерах готелю;  

– бронювання місць у залі закладу ресторанного господарства;  

– продаж талонів та абонементів на обслуговування скомплектованими 

раціонами.  

5. Послуги з організації дозвілля: 

– організацію музичного обслуговування;  

– організацію проведення концертів, програм вар’єте і відео-програм;  
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– забезпечення газетами, журналами, настільними іграми, ігровими 

автоматами, більярдом тощо.  

6. Інформаційно-консультативні послуги: 

– консультації спеціалістів з виготовлення, оформлення кулінарної 

продукції, кондитерських виробів та сервірування столу;  

– консультації дієтичної сестри з питань використання дієтичної продукції 

при різних захворюваннях (у дієтичних їдальнях);  

– організацію навчання кулінарній майстерності.  

7. Інші послуги: 

– прокат столової білизни, посуду, наборів, інвентарю;  

– продаж фірмових значків, квітів, сувенірів;  

– надання парфумерії, засобів для чищення взуття;  

– дрібний ремонт та чищення одягу;  

– пакування  страв  та  виробів  після  обслуговування  споживачів або 

куплених на підприємстві;  

– надання споживачам телефонного та факсимільного зв’язку;  

– гарантування збереження особистих речей і цінностей споживача; виклик 

таксі на замовлення;  

– паркування особистого транспорту споживачів на організованій стоянці. 

З цієї сукупності ресторанних послуг, можна відокремити основні та 

додаткові послуги. В основі такого поділу повинен бути функціональний 

підхід, згідно з яким основні ресторанні послуги пов’язані з реалізацією 

основних функцій підприємств ресторанного бізнесу: виробництво кулінарної 

продукції, реалізація кулінарної продукції та організація споживання. Інші 

послуги доцільно віднести до спектру додаткових послуг закладів ресторанного 

господарства. 

Слід також зазначити, що із зростанням споживчих запитів, розширюється 

і спектр додаткових ресторанних послуг на основі критерію інноваційності та 

доцільності щодо підвищення ефективності господарської діяльності закладів 

ресторанного бізнесу.  



132 

До такого спектру додаткових послуг відносять: 

– організація та проведення  різних  заходів,  зокрема  таких  як  офіційні 

прийоми, фуршети і бенкети, святкування ювілеїв та весіль, днів народжень, 

барбекю на природі та ін.; 

– забезпечення доступу до мережі інтернет з бездротовою технологією Wi-

Fi; 

– надання безплатної паркувальної зони; 

– забезпечення доступу відвідувачів до караоке-зали; 

– надання можливостей для клієнтів скористатися виїзним 

обслуговуванням; 

– надання послуг флориста, дизайнера букінг-артиста, фото і відеозйомки; 

– організація святкування з послугами відомих артистів різних жанрів, 

музичних колективів; 

– надання послуг піротехніків, кондитерів; 

– проведення дитячих свят з використанням дитячого меню, клоунів, 

улюблених персонажів казок, героїв мультфільмів, фокусників, ілюзіоністів, 

лялькового театру, шоу мильних бульбашок, рухливих ігор, кулінарних 

майстер-класів, турнірів з караоке; 

– надання дитячого майданчика; 

– надання VIP-будиночків; 

– забезпечення й організація активного відпочинку – катання на 

квадроциклах, велосипедах, лижах тощо; 

– організація риболовлі, полювання, збирання грибів та ягід; 

– організація пейнтболу, гри в теніс, купання в басейні та перебування в 

сауні [1, с. 137]. 

Висновок. На основі даного дослідження можна зробити висновок, що в 

умовах мінливих запитів споживачів змінюється асортимент ресторанних 

послуг із застосуванням інноваційного підходу. В процесі дослідження 

встановлено, що спектр основних послуг пов'язаний із реалізацією основних 

функцій закладів ресторанного господарства. Що ж стосується спектру 
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додаткових послуг, то їх перелік та різновиди залежать від типу закладу 

ресторанного господарства, а також від територіального розташування закладу. 

Головним критерієм розширення асортименту ресторанних послуг є 

ефективність (доцільність) їх впровадження та  реалізації в ресторанному 

бізнесі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ МЕРЕЖІ 

ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА 

В статті було визначено основні особливості діяльності франчайзера та 

франчайзі у сфері туристичного бізнесу. Досліджено основні переваги та 

недоліки франчайзера та франчайзі. Проаналізовано основні особливості 

розвитку франчайзингової мережі туристичних агентств міжнародного 

туроператора на території України. 
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Постановка проблеми. Досвід розвитку франчайзингу в українській 

туристичній діяльності невеликий. Однак приклади створення міжнародними 

туроператорами мережевих туристських агентств на національному ринку 

показали свою життєздатність у сучасних соціально-економічних умовах, 

дозволяючи туристським фірмам зменшувати операційні витрати та 

підвищувати власну значущість на ринку. Розвиток ринкових відносин сприяє 

подальшому поширенню мережевих туристських підприємств, утворених у 

вигляді стратегічних альянсів, зокрема розширення мережі франчайзингових 

підприємств. Поява на туристському ринку безперечних лідерів призводить до 

укрупнення туристських фірм, а також уніфікації правил гри в різних 

сегментах. Державні органи регулювання туристичної сфери також активно 

підтримують великі франчайзингові турфірми, переслідуючи мету здійснення 

ефективнішої координаційної політики. Тому, актуальним є дослідження 

розвитку франчайзингової мережі туристичних агентств міжнародного 

туроператора. 

Формулювання цілей статті. Основною ціллю статті є визначення 

напрямків та особливостей розвитку франчайзингової мережі туристичних 

агентств міжнародного туроператора на території України. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Окремі аспекти розвитку 

франчайзингової мережі туристичних агентств розглядали такі науковці: 

Вацковський Ю., Гринько Т., Крупський О., Гусєв Ю., Костинець В., 

Мельниченко С., Сміт М., Сахно А. Проте, в працях не було систематизовано та 

узагальнено особливостей розвитку франчайзингової мережі туристичних 

агентств міжнародного туроператора на території України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У світі франчайзинг найчастіше 

представлений у сфері послуг: ресторани, готелі, магазини, туристичні бюро, 

сервісні центри, автозаправки, рекламні агенції. Успіх франчайзингу 

розпочався у 70-х роках ХХ століття та впевнено зростає; сьогодні у США на 

франчайзингові підприємства припадає понад 5% обсягу виробничої діяльності, 

а у сфері послуг – близько 40% [1, с. 148]. 
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В туристичній галузі франчайзингові фірми зазвичай є успішними та 

прибутковими. Це означає, що організована структура управління між 

учасниками франчайзингової системи сприяє подальшому розвитку 

туристичної мережі. Франчайзингова форма ведення бізнесу є у сучасних 

економічних реаліях найбільш вигідним та перспективним напрямом і не 

потребує таких значних капіталовкладень. 

Франчайзинг у туризмі є найважливішим чинником розвитку цієї галузі 

економіки. Він сприяє відповідності певним стандартам, виступає в якості 

спонукача до дії у нових компаніях та «свіжого подиху» у давно діючих, адже 

при правильній організації бізнесу покупка франшизи значно збільшує шанси 

на успішний результат [3, с. 420]. 

Дана форма управління існуючим туристичним підприємством 

представляє масу переваг – це відомий бренд, досвід компанії, що управляє, 

рекламна підтримка, єдиний центр, підвищена комісія від постачальників-

туроператорів. 

Зараз будь-який підприємець може створити свій бренд, зареєструвати 

його, але для того, щоб він закріпився на туристичному ринку потрібно вкласти 

чималі кошти у створення та рекламу своєї торгової марки та покращення 

якості товару та послуги, які він пропонує. Необхідні широка рекламна 

кампанія, участь у виставках, активна робота комівояжерів. Це багатьом малим 

підприємствам зараз не по кишені. Малим підприємствам простіше придбати 

права використання солідного товарного знака у межах франчайзингу. У цьому 

випадку велика компанія – франчайзер надає малому підприємству необхідне 

обладнання та технологію, організує навчання персоналу, а воно зобов’язується 

використовувати торгову марку лише цієї компанії – незалежно від того, де 

воно знаходиться, в Україні чи за кордоном [4, с. 33]. 

В даний час франчайзинг отримав надзвичайну популярність у розвинених 

країнах, оскільки на більш глобальному рівні він не тільки приносить вигоду 

безпосереднім гравцям, але також сприяє економічному та соціальному 

процвітанню країни, тому що [1, с. 149]: 

 допомагає вирішити проблему зайнятості населення; 
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 задає норми етикету у веденні бізнесу; 

 збільшує інвестиційну привабливість країни для зарубіжних партнерів; 

 надає ідеальний майданчик для навчання підприємництву; 

 каталізує розвиток регіонів; 

 підвищує рівень добробуту суспільства. 

Франчайзинг в Україні – явище відносно нове. Сам термін «франчайзинг» 

походить від французького слова franchise (пільга, привілей), яке в первісному 

значенні увійшло в економічну лексику, в тому числі і вітчизняну, ще до того, 

як заговорили про франчайзинг. Франчайзинг – змішана форма великого та 

малого бізнесу: система взаємовигідних партнерських відносин, що об’єднує 

елементи оренди, купівлі-продажу, підрядництва, підприємництва.  

Франчайзинг – це спосіб організації бізнесу, використовуючи який 

франчайзер (як правило, велика компанія) передає франчайзі (мале або середнє 

підприємство) за певну плату право користування франшизою (пакетом 

виняткових прав).  

Велике підприємство – франчайзер і дрібне – франчайзі (оператор) 

укладають договір франчайзингу. Предмет договору – обов’язок франчайзера 

постачати оператора своїми товарами, апробованими технологіями, передавати 

йому виключне право на виробництво і збут під торговою маркою та від імені 

франчайзера обговорених товарів і послуг. 

В таблиці 1 наведені переваги та недоліки для франчайзера та франчайзі у 

сфері туризму. 

Таблиця 1 – Переваги і недоліки для франчайзера і франчайзі у сфері 

туризму 

Переваги та недоліки для франчайзера 

Фактори Переваги Недоліки 

Здійснює передачу права 
використання інтелектуальної 
власності і встановлених процедур 
надавати пріоритет товарам і 
послугам, прийнятим в компанії, 
незалежному операторові або 
іншій фірмі в обмін на разову 
плату або частину від доходів 
франшизи 

Дуже швидкий спосіб розширення і 
поширення бізнесу за мінімальних 
початкових вкладень і фінансових 
ризиків, тому що інвестиційний 
капітал надає франчайзі; 
відбувається забезпечення 
встановлених параметрів послуг, 
пропонованих і надаваних всіма 
підприємствами і компаніями цього 
бренду 

Кількість франшиз і місце 
розташування ускладнюють 
контроль за якістю; за їх 
недотримання можуть 
постраждати репутація і 
фінансовий стан усього 
підприємства; а якщо воно стає 
міжнародним, то дотримання 
норм може ускладнити 
культурні, політичні та 
економічні відмінності; в таких 
ситуаціях можуть виникати 
юридичні суперечки між 
партнерами 
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 Продовження таблиці 1 

Переваги та недоліки для франчайзі 

Фактори Переваги Недоліки 

Придбання права користування 

торговою маркою і 

стандартизованими процедурами 

надання товарів і послуг, 

закріплених за франчайзером, в 

обмін на одноразову і разову 

оплату або частину від доходів 

франшизи 

Ширші можливості позики коштів; 

фінансування можна отримати у 

власника франшизи; популярність 

бренду; певна схема управління; 

інструменти маркетингу; економія 

за рахунок численних угод 

Необхідність значних 

інвестицій; обов’язкове 

підпорядкування вимогам 

франчайзера; існує ризик 

виникнення суперечок зі 

власником франшизи; контракт 

на довгострокову перспективу; 

значні штрафи за порушення 

договору 

 

З огляду на вищенаведене, маємо відзначити, що під час вибору стратегії 

розвитку франчайзингового туристичного бізнесу слід враховувати три 

аспекти:  

1) фінансовий аспект – потреба у фінансових ресурсах для формування 

мережі; 

2)  стратегічний аспект – необхідність формування мережі для досягнення 

конкурентних переваг;  

3) операційний аспект – заходи щодо формування мережі. 

Виходячи на закордонні ринки, туристичні оператори вирішують складне 

питання відкриття власних або франчайзингових агенцій, оскільки з точки зору 

економіки, це різні види діяльності. З одного боку, зростання кількості власних 

агенцій свідчить про рентабельний бізнес, а з іншого – викликає сумніви щодо 

правильності організації франчайзингової мережі, якій приділяється мало уваги 

за таких обставин. На думку K. Wainwright [8], підприємства можуть 

використовувати власні торговельні точки для збільшення їх значущості на 

ринку. Європейські туристичні концерни не мають єдиної думки з цього 

приводу і наслідують принцип максимально ефективного розвитку, сутність 

якого полягає у вигоді бізнесу. Якщо в даний момент вигідніше відкривати 

власний офіс, то відкривають його. Якщо вигідніше розвивати франчайзингову 

мережу, то йдуть цим шляхом. Наприклад, концерну «TUI AG» (Touristik Union 

International) у Франції належать мережі туристичних агенцій «Nouvelles 

Frontieres» і «Havas». «Nouvelles Frontieres» має практично однакову кількість 
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власних і франчайзингових офісів, а «Havas» складається тільки з франчайзі. 

При цьому усі офіси отримують однакову підтримку та підлягають перевіркам 

контролю якості послуг, що надаються [7]. 

Туроператор «Join UP!» Займає одну з лідируючих позицій на ринку 

туристичних послуг України. В активі компанії більше 37 власних 

операторських напрямків: ОАЕ, Шрі-Ланка, Туреччина, Індія, Єгипет, Болгарія, 

Чорногорія, Хорватія, тощо. Географія бренду компанії Join UP! розширюється 

з кожним роком, і охоплює на сьогодні Україну, Молдову, Білорусь, 

Азербайджан і Казахстан. Туроператор «Join UP!» Щодня працює над 

досягненням поставлених цілей, зміцнює свою позицію надійного та 

стабільного туроператора, що пропонує туристичний продукт найвищої якості. 

Завдяки цьому компанія займає лідируючі позиції за обсягами продажів за 

багатьма напрямками, як в літній, так і в зимовий період [6]. 

На рисунку 1 наведені основні франчайзингові мережі в туристичній галузі 

України. 

 

Рисунок 1 – Основні франчайзингові мережі в туристичній галузі України в 

2020 р., од. об’єктів [5] 
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Таким чином, в Україні в туристичній галузі дуже поширеною формою 

бізнесу є франчайзинг, з огляду на статистичні дані. В числі найбільших 

туристичних франчайзингових мереж України також і міжнародні туристичні 

оператори (Coral Traver, TUI, Join UP!, Tour&Tickets, Anex Tour, Travel 

Professional Group, TEZ TOUR). 

У практичній діяльності франчайзингового бізнесу зустрічається такий 

аспект, як втрата якості надання туристичних послуг через недостатній 

контроль офісів-франчайзі. Багато споживачів сприймають кожне 

франчайзингове підприємство як частину одного ланцюга підприємств, що 

працюють під єдиним товарним знаком. І якщо який-небудь франчайзі погано 

веде свій бізнес, то це буде кидати тінь на всю франчайзингову систему. Саме 

тому для уникнення подібних ситуацій слід запровадити департамент контролю 

якості надання послуг і призначити куратора, який консультуватиме 

менеджерів, проводитиме особисті зустрічі, семінари, коуч-програми [4, с. 37].  

Погана динаміка фінансових показників офісів мережі (перш за все 

франчайзингових) є досить розповсюджений явищем. Дана ситуація 

відбувається по тій причині, що франчайзі почувать себе досить вільно і не 

відчувають контролю з боку головного офісу. 

При створенні системи управління франчайзинговою мережею необхідно 

керуватися наступними вимогами: 

 повне й однакове розуміння обома сторонами ідеї створення і правил 

ведення бізнесу;  

 певна свобода дій або повноважень, для того щоб франчайзі, який діє у 

даній системі, чітко усвідомлював, що особисто він може зробити для 

отримання бажаних результатів. Крім того, виконання кожної функції вимагає 

своєчасного забезпечення повною оперативною інформацією про ринок і 

іншими необхідними складовими. Розглядаючи досвід взаємодії з франчайзі, 

туроператор «TUI Ukraine» здійснює такі форми підтримки: організаційна 

підтримка – супровід і запуск офісу, розробка дизайну інтер’єру і екстер’єру, 

консультація і допомога в підборі персоналу, складання інвестиційного плану, 
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освітня підтримка – комплексне навчання фахівцями центрального і 

рекомендації по веденню бізнесу, рекламна підтримка – надання вимог і 

рекомендацій по стилістиці оформлення офісу, візуалізації та розробка макетів 

оформлення офісу [3]. 

При організації процесу управління у франчайзинговому бізнесі 

міжнародного туроператора необхідно враховувати сукупність всіх елементів 

системи франчайзингу, а також забезпечувати формування комунікаційної 

мережі для прийняття управлінських рішень, що відповідають цілям самої 

системи. Саме при такому підході накопичуються необхідні організаційні 

компетенції і створюються умови для зміцнення та оновлення конкурентних 

переваг. 

Висновки. Таким чином, було визначено, що на українському ринку 

туристичних послуг дуже поширена така форма організації бізнесу, як 

франчайзинг. З найбільших міжнародних туристичних операторів, що діють на 

території України, можна відзначити Coral Traver, TUI, Join UP!, Tour&Tickets, 

Anex Tour, Travel Professional Group, TEZ TOUR. Головною міжнародною 

туристичною компанією надається підтримка своїх франчайзі у вигляді запуску 

офісу, розробки дизайну інтер’єру і екстер’єру, консультації і допомоги в 

підборі персоналу, складання інвестиційного плану, освітньої підтримки. 

Завдяки цим інструментам розвитку франчайзингової мережі туристичних 

агентств міжнародного туроператора можна вдало вести туристичний бізнес на 

ринках різних країн. 
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У статті узагальнено систему прийомів для комплексної діагностики 

ефективності діяльності закладу гостинності, яка включає вимірювання 

системи показників, вираженість яких свідчить про ефективність 

функціонування для готельного бізнесу. Визначено шляхи забезпечення 

ефективності через підвищення якості надаваних послуг, збільшення 

прибутковості, покращення економічного положення підприємства на ринку, 

впровадження інноваційних технологій тощо. 

Ключові слова: готельне підприємство, готельна послуга, ефективність 

функціонування готелю, готельний бізнес. 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах готельно-туристичних 

послуг виявлення можливостей підвищення ефективності діяльності закладів 

гостинності є важливим дослідницьким завданням, оскільки індустрія туризму 

безперервно розвивається, соціально-економічні, політичні умови постійно 

змінюються, що виокремлює необхідність визначення конкретних напрямків 
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підвищення ефективності діяльності готелів задля зростання прибутковості 

бізнесу та високої конкурентоспроможності даного виду послуг як на 

національному, так і на міжнародному ринках. 

Загострення конкуренції, поява нових форм та методів обслуговування 

споживачів, використання новітніх технологій тощо є запорукою ефективної 

діяльності закладі гостинності, успіх якої потребує постійного дослідження і не 

втрачає актуальності попри наявні наразі розробки, тож актуальність 

дослідження шляхів підвищення ефективності функціонування готелів, 

конкретних методів та прийомів, які доцільно застосовувати, безсумнівна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою дослідження 

шляхів підвищення ефективності діяльності готелів займалися Д. Берестов, О. 

Борисова, А. Жуков, Р. Каплан, Д. Нортон, А. Орлова, В. Охота, І. Поворознюк 

та ін.; показників ефективності функціонування закладів гостинності В. 

Герасименко, Я. Гончаренко, Д. Кучер, О. Литвин, Н. Подвальна та ін.; підходів 

та методів вимірювання та оцінки діяльності готелів А. Донець, Ю. Іванов, А. 

Крисак, С. Пилипенко, А. Погребняк, Я. Петрик тощо. 

Мета статті полягає у виявленні та описанні шляхів підвищення 

ефективності функціонування готелів. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність функціонування є основою 

успішної діяльності будь-якого підприємства, в тому числі і готельного 

господарства як важливої складової туристичної індустрії на ринку послуг. 

Сутність поняття «ефективність функціонування готелів» більшістю 

дослідників виходить з розуміння економічної ефективності взагалі і певним 

чином трансформує дану дефініцію для застосування у сфері гостинності. 

Загалом ефективність є складним та багатоаспектним економічним поняттям, 

яке відображає результативність діяльності та визначається відношенням 

отриманого ефекту до витрачених ресурсів. 

До основних перешкод розвитку вітчизняного готельного господарства, які 

потребують усунення відносяться: 

1. Недостатня кількість готелів внаслідок значних бар'єрів входження на 
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ринок готельних послуг України. В Україні бракує близько 70 чотирьох та 

п'ятизіркових готелів (7 тис. номерів) та 400 тис. номерів в готелях нижчої 

категорії. Показник забезпеченості готелями (кількість готельних місць на 1000 

осіб) в Україні низький (при нормі 10 місць на 1000 осіб в Україні є лише 2,9 

готельних місця (для порівняння: у Парижі - 38,4; у Відні - 25,6). Все це 

перешкоджає розвитку готельного господарства, входженню на вітчизняний 

ринок відомих готельних операторів та створенню національних готельних 

мереж, які можуть забезпечити належний рівень послуг вимогливим туристам з 

усього світу. 

2. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість 

проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в 

готелях аналогічного рівня країн Європи, що зумовлено неналежним 

державним регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з обліку 

готелів та інших закладів розміщення, регулювання та контролю за їх 

діяльністю) та низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена 

мережа хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.). 

3. Відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних 

засобів розміщення економічного класу (хостелів, малих та міні-готелів, 

апартаментів). Частково задовольнити попит на місця розміщення могли б малі 

готелі, апартаменти та хостели, вартість проживання у яких значно нижча. 

4. Низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності 

корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг. Український 

готельний ринок характеризується незадоволеним попитом та обмеженою 

пропозицією як зі сторони іноземних готельних мереж, так і зі сторони 

українських готельєрів [2]. 

На сьогодні в Україні існує лише один національний мережевий готельний 

оператор - Premier-Hotels, до складу якого входять сім готелів. На сьогоднішній 

день, на український ринок вийшли і планують вийти такі міжнародні бренди, 

як: Radisson, Inter-Continental, Hyatt International, Hilton, Sheraton Hotels 

&Resorts, Marriott International, Accor Group, Magic Life, Rixos, Kempinski 

Hotels&Resorts, Continent Hotels & Resort, Park Inn, Orbis, Rival Hotels, Comfort 

Green Hotels Holiday Inn та інші.  
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Практика діяльності підприємств готельного господарства показує 

доцільність управління процесами їх розвитку за допомогою двох підсистем: 

управління і керування. За своєю сутністю вони повинні відбивати усі існуючі 

реалії структури управління конкретного підприємства. На наш погляд, для 

закладів готельного господарства необхідно визначити механізм взаємодії 

окремих елементів системи, який був би представлений її функціями. 

Кожна з функцій спрямована на забезпечення ефективності управління 

розвитком закладів готельного господарства: 

1. Цільова функція передбачає управління бажаним станом, визначає його 

мету й основний результат господарської діяльності. 

2. Функціональна ґрунтується на спеціалізації і забезпечує виконання 

окремих основних функцій (планування діяльності готелю, організацію, 

мотивацію, контроль і регулювання діяльністю). 

3. Інформаційна функція передбачає збір і обробку даних для 

застосування ефективних методів стимулювання праці, а також даних для 

використання їх в плануванні управління, підбору та розвитку персоналу 

готелю. 

4. Технічна функція сприяє забезпеченню засобами управлінського 

обліку, організаційною технікою, пристроями та знаряддям праці. 

5. Науково-правова ґрунтується на наукових досягненнях у галузі 

гостинності та передбачає розробку рекомендацій щодо організації управління 

розвитком закладів з урахуванням існуючої правової бази (міжгалузеві норми 

та нормативи). 

6. Нормативно-методична функція забезпечує нормативний супровід 

системи управління розвитком (розробка положення щодо управління 

розвитком готелю, рекомендації щодо організації цього процесу). 

7. Ресурсна функція передбачає раціональні перетворення для оптимізації 

ресурсного потенціалу (кадрового, матеріального, фінансового) [4]. 

У контексті вирішення вищенаведених проблем підготовки готельного 

господарства видається доцільним передбачити такі заходи: 
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1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до навчального 

процесу. 

2. Врахувати у документах стратегічного планування підготовки, 

організації розміщення, зокрема щодо: 

1) прогнозування очікуваної кількості туристів; 

2) диверсифікації закладів розміщення туристів (мотелі, хостели, садиби 

зеленого туризму та туристичні бази в рекреаційних зонах прилеглих до міста);  

3) розробки спеціальних економічних режимів для залучення вітчизняних 

інвесторів у розвиток мережі хостелів; 

4) впровадження електронних інформаційних та автоматизованих систем 

бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслуговування в 

готелях. 

3. Для окупності державних та приватних інвестицій в об'єкти 

інфраструктури, в тому числі об'єкти готельного господарства, доцільно вже на 

сучасному етапі брати приклад з Польщі та шукати можливості реалізації в 

майбутньому інших масштабних заходів з метою ефективного використання 

новостворених готельно-туристичних об'єктів. 

На якісне обслуговування в готелі впливають багато факторів: 

– стан матеріально-технічної бази: зручне планування і якісне 

облаштування приміщень готелю, оснащення його громадських приміщень і 

житлових номерів комфортабельними меблями та устаткуванням, повні 

комплекти високоякісної білизни, сучасне високопродуктивне кухонне 

обладнання, зручні ліфти та ін.; 

– прогресивна технологія обслуговування (чає порядок і способи 

прибирання громадських приміщень і житлових номерів, реєстрацію і 

розрахунок з клієнтами та ін.); 

– високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, 

його уміння і готовність чітко, швидко і культурно обслуговувати гостя; 
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– управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і 

впровадження стандартів якості, навчання персоналу, контроль, коригування, 

вдосконалення обслуговування на всіх ділянках готелю [1].  

Сфера гостинності бере безпосередню участь у створенні національного 

доходу країни та регіону. Саме тому даному сектору необхідно приділяти 

велику увагу у питаннях підвищення ефективності діяльності підприємств, що 

надають готельні послуги. 

Висновки. На підставі розглянутого теоретичного матеріалу можна 

зробити висновок, що готельний бізнес України знаходиться в тяжкому 

становищі. Як би там не було, а бізнес-туризм є найважливішою складовою 

гостьового потоку в українські засоби розміщення. На нього припадає близько 

однієї третини всіх гостей за програмними цілями поїздки. Природно домінує 

звичайний відпочинок (leisure-туризм). Помітною є і частка медичного туризму, 

про розвиток якого необхідно подбати в першу чергу. Вітчизняний готельний 

бізнес повинен розвиватися з урахуванням накопиченого світового досвіду. 

Україна активно входить в усі світові процеси, і глобалізація починає справляти 

все більший вплив на діяльність готелів. Використання багатого закордонного 

досвіду в практиці ведення готельного бізнесу за умови його адаптації до 

українських умов дозволить підвищити його ефективність. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглядаються та аналізуються питання, пов'язані з місцем та 

роллю маркетингу в туристичній діяльності. Багатопланова цілеспрямована 

маркетингова діяльність, що забезпечує вивчення ринку, налагодження 

комунікацій, підготовку вигідних пропозицій, організацію доставки послуг та 

успішний продаж турів, є запорукою стабільного зростання вітчизняної 

індустрії туризму.  

Ключові слова: маркетинг, стратегія, туристичні послуги, турпродукт, 

сегментація, позиціонування, цільовий клієнт, клієнтська політика. 

Постановка проблеми. Актуальність теми даної статті викликана тим, що 

відправною точкою діяльності будь-якого підприємства мають бути його 

потреби та потреби його споживачів. Маркетингова діяльність підприємства є 
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творчою управлінською діяльністю, завдання якої полягає у розвитку ринку 

товарів, послуг та робочої сили, шляхом оцінки потреб споживачів, а також у 

проведенні практичних заходів для задоволення цих потреб. В даний час жодне 

підприємство в системі ринкових відносин не може нормально функціонувати 

без маркетингової служби для підприємства. І корисність маркетингу з кожним 

моментом зростає. Це тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси 

підприємства обмежені. Організація маркетингової діяльності для підприємства 

є складне завдання, оскільки необхідно ув'язати між собою у динамічній 

рівновазі внутрішні ресурси підприємства  і вимоги споживачів.  

Метою статті є розробка заходів щодо вдосконалення маркетингової 

діяльності у туристичній організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль маркетингу в розвитку 

туристичних підприємств розглядали такі вітчизняні науковці як .М. 

Буднікевич, Д. С. Баранюк, І. А. Крупенна, Н. М. Стручок, О. М. Вітер, Н. С. 

Рожко, Н. І. Юрченко. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний маркетинг туристичної фірми 

означає більше, ніж розробка хороших послуг, встановлення на них 

привабливої ціни та наближення до них споживачів цільового ринку. Для будь-

якої туристичної фірми питання не тільки в тому, яку комунікаційну політику 

проводити, а й як багато грошей потрібно витратити і як це зробити. Отже, 

підвищення ефективності діяльності організації у вигляді маркетингу потребує: 

- визначення функцій маркетингу, необхідні підприємству, здатних 

покращити його діяльність;  

- присвоєння відділу маркетингу, чи окремому співробітнику, що виконує 

обов'язки відділу, статусу ―інформаційного центру‖;  

- перегляд підходу до планування, залучення відділу маркетингу до 

процесу планування.  

Аналіз наукових праць з сучасного маркетингу на підприємстві, дає 

можливість виділити чотири основні інструменти маркетингових комунікацій, 

що застосовуються при просуванні турагентства (дати їх характеристику та 

поняття) 
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 Кожна із складових системи маркетингових комунікацій має свої 

особливості, але вони разом створюють єдиний комплекс.  

Основні характеристики складових маркетингових комунікацій 

представлені таблиці 1. [5,с.117] 

Таблиця 1 - Основні характеристики складових маркетингових 

комунікацій 

Реклама 

- експресивний характер, можливість 

ефективно подати товар, саму фірму;  

- масове охоплення аудиторії; 

 -можливість багаторазового використання, 

здатність умовити та переконати;  

- громадський характер; здатність 

спілкуватися з аудиторією у формі 

монологу. 

Персональні продажі 

- особистий характер;  

- безпосереднє, живе спілкування з 

аудиторією у формі діалогу;  

- примус до зворотного реагування;  

- найбільша вартість серед усіх засобів 

маркетингових комунікацій у розрахунку 

на один контакт. 

Стимулювання збуту 

- привабливість заходів стимулювання збуту 

споживачів; 

 - викликання бажання споживачів до 

здійснення покупки;  

- короткодіючий ефект, який неприйнятний 

для дня формування стійкої відданості 

одній марці товару;  

- підвищення ефективності заходів 

стимулювання при одночасному їх 

застосуванні з рекламою. 

Директ-Маркетинг 

- особистий характер - безпосереднє 

спілкування з аудиторією у формі адресних 

звернень як у прямому, так і у зворотному 

порядку;  

- висока достовірність інформації та довіра 

до неї аудиторії;  

- тривалий ефект, спрямований 

формування стійкої відданості споживачів 

одній торговій марці. 

 

Розглянемо докладніше елементи маркетингових комунікацій, 

використовувані під час просування туристичного агентства, згадані у таблиці 

1. 

1) Реклама. Незважаючи на велику різноманітність думок та поглядів на 

рекламу, всі автори єдині у розумінні її ролі та значення: реклама – це, перш за 

все, найважливіший засіб просування товарів на ринку від підприємця до 

покупця. Оскільки рекламний бюджет практично будь-якої туристської агенції 

дуже обмежений, співробітники та директори агентств змушені вдаватися до 

пошуків нових форм дешевої, але ефективної реклами. Один із таких її 
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напрямків отримав назву «Партизанський маркетинг». Перше, що активно 

впроваджують зараз прихильники ―Партизанського маркетингу в туризмі‖, це 

перехід з графічної інформації, на відео формат. Тобто, успішне агентство 

записує відпочинок своїх туристів, менеджерів або просто відповіді на питання 

туристів про продукт, на відео і в такому форматі презентує даний контент 

споживачам, тим самим дотримуючись сучасних тенденцій маркетингових 

досліджень. [1]  

2) Стимулювання збуту. У широкому сенсі стимулювання збуту - це вид 

маркетингової діяльності, у якому застосовуються спонукальні прийоми та 

засоби впливу на цільову аудиторію з метою прискорення та/або збільшення 

продажу товарів чи послуг та носить тимчасовий характер. У вузькому 

значенні, стимулювання збуту - це комплекс стимулюючих заходів і прийомів, 

вкладених утримання сприятливіших умов купівлі/продажу товарів чи послуг. 

Хоча реклама доводить доцільність придбання товару чи послуги, 

стимулювання збуту пояснює, чому необхідно зробити негайно. Для 

стимулювання збуту на прикладі турагентської діяльності можливе 

використання таких інструментів:  

- Повідомити клієнта про те, що при покупці туру в найближчі терміни він 

зможе брати участь у різноманітних лотереях. Наприклад, зараз популярні такі 

види розіграшів, як шанс отримати безкоштовний тур, або безпрограшні 

лотереї, де турист може виграти сертифікат від 1000 до 5000 гривень знижки на 

наступну покупку в даному турагентстві.  

- Також популярними бонусами є безкоштовна подушка, путівник або 

обкладинки для документів, які можна отримати, купивши тур лише у певний 

термін. [3,с.68] При плануванні комплексної програми заходів щодо 

стимулювання збуту продукції необхідно враховувати можливість виникнення 

негативних наслідків та вжити заходів щодо їх попередження. Непродумане 

використання того чи іншого прийому стимулювання збуту часто призводить 

до небажаних (навіть протилежних очікуваних) наслідків і під загрозою можуть 

опинитися всі учасники комунікаційного процесу.  
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3) Персональні продажі - це складова маркетингової комунікації, яка є 

складним процесом особистісного представлення товару (як правило, усного, 

тобто в ході бесіди) декільком або одному потенційному покупцю із зворотною 

реакцією у вигляді питань, заперечень, зацікавленості чи покупки, причому 

остання реакція є найбільш бажаною для продавця. Згідно з класичним 

маркетингом, виділяють також таку особливість персонального продажу, як 

найбільша вартість його серед усіх засобів просування. Ступінь виконання цих 

функцій визначає ефективність персональних продажів. [2,с.46] Більшість 

маркетингових комунікацій у турагентській діяльності становлять саме 

персональні продажі. Відповідно необхідно приділяти цьому аспекту особливу 

увагу. Для підвищення конверсії даного типу продажу багато керівників 

відправляють персонал на різні курси підвищення кваліфікацій, причому вони 

не завжди пов'язані безпосередньо з туризмом, адже сама суть персонального 

продажу практично не змінюється, виходячи з особливостей ринку послуг. 

Безумовно, знання продукту є однією з найважливіших якостей продавця 

турпродукту, для цього туроператори регулярно влаштовують семінари та 

вебінари, які постійно відвідуються провідними менеджерами агенцій, 

наприклад, спеціально для менеджерів роздрібної мережі.  

4) Директ-Маркетинг – будь-яка платна форма особистого інформаційного 

впливу на споживача та партнерів через адресні звернення з метою формування 

мотивів купівлі певних товарів, довгострокових взаємовигідних партнерських 

відносин та залучення їх до діалогового режиму. Турагентства використовують 

директ-маркетинг у різний спосіб. Один із найстаріших це директ-розсилання 

листів на електронні адреси постійних чи потенційних клієнтів. При цьому виді 

маркетингу агентство потребує бази даних, найчастіше формату CRM. Останні 

5-6 років популярні так звані "лендінги" (landing-page), потрапити на які клієнт 

може за допомогою директ-реклами. [4,с.159]  

Одним із прикладів специфіки маркетингових інструментів у галузі 

туризму є продаж гарячих турів. Виникнення цього інструменту ґрунтується на 

четвертій якості послуги – її не зберігання. Кожен товар має термін 
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придатності, після закінчення якого товар списується. Послугу не можна 

списати, вона не реалізується. Наприклад, такого маркетингового інструменту 

просування турпослуги Туристична фірма є продаж палаючих поїздок. Це і є 

специфікою маркетингових інструментів у туризмі, так як неможливо 

організувати подібну маркетингову політику у просуванні інших послуг 

(медичних, страхових, перукарських, освітніх, юридичних тощо) Так само 

специфікою маркетингових інструментів та механізмів у туризмі є те, що вони 

застосовуються у просуванні турпродукту, який є сукупність безлічі видів 

послуг (танспортних, готельних, страхових, юридичних, побутових тощо). 

 Таким чином, маркетинг у туризмі – це система управління та організації 

діяльності туристичних  компаній з розробки нових, більш ефективних видів 

туристично-екскурсійних послуг, їх виробництва та збуту метою отримання 

прибутку на основі підвищення якості туристичного  продукту та обліку 

процесів, що протікають на світовому туристичному ринку.  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що маркетинг - це 

система управління торгово-виробничою діяльністю туристичної фірми в 

умовах ринкової економіки. Головна мета маркетингу – ідентифікувати та 

оцінити існуючий чи прихований попит на туристські послуги, які туристичне 

агентство може запропонувати споживачеві. Відповідно до рекомендацій 

Всесвітньої туристичної організації виділяються три головні функції 

туристичного маркетингу:  формування контактів із споживачами туристських 

послуг, тобто. здатність переконати потенційних споживачів у виборі місця 

відпочинку;  розвиток контактів з допомогою нововведень, які забезпечують 

нові види обслуговування; контроль за результатами обслуговування, тобто. 

аналіз результатів просування послуг ринку.  
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У статті аналізуються питання щодо актуальних методів дослідження 

якості обслуговування у ресторанному бізнесі.  Окреслено фактори, що 
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одними з найважливіших є харчування та відпочинок. Сьогодні галузь 

ресторанного господарства характеризується значними динамічними 

процесами, внаслідок яких виникають зміни структурно-функціональних 

параметрів закладів, збільшується асортимент продукції різних національних 

кухонь, розширюється номенклатура додаткових послуг, застосовуються 

різноманітні форми та методи обслуговування. Всі ці складні та неоднозначні 

зміни, зумовивши згадані перетворення, змінили вимоги до якості 

обслуговування, додавши їм нових характеристик і критеріїв оцінки[1, ст. 55]. 

 Питання підвищення  якості обслуговування постає зараз не тільки перед 

великими, брендовими закладами, але й перед малими готельно-ресторанними 

підприємствами. Адже наявність високої якості обслуговування відповідає 

соціальним та законодавчим запитам держави, сприятиме створенню пози-

тивного іміджу та підвищенню конкурентоспроможності закладів сфери 

гостинності. 

Метою статті є аналіз особливостей формування  якості обслуговування у 

ресторанному бізнесі, пропозиція моделі їх вдосконалення. 

 Окремі компоненти якості обслуговування у  ресторанному  бізнесі 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені. У працях таких вчених, як М.Г. 

Бойко, Л.М. Гопкало, О.М. Головко, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець, Г.В. 

Симочко, окреслено питання організації обслуговування на підприємствах, 

висвітлено основні поняття  якості обслуговування. 

Під якістю обслуговування розуміємо сукупність властивостей і ступенів 

корисності послуг, тобто відповідність наданих послуг очікуваним або 

встановленим стандартам. Відповідно до цього стандарти, їхня реальна форма і 

зміст є критеріями якості обслуговування у готельно-ресторанному комплексі. 

Критерієм оцінювання якості наданої послуги для споживача є ступінь його 

задоволеності, тобто кореляція між очікуваним і отриманим. А одним із 

критеріїв ступеня задоволеності клієнта є його бажання повернутися ще раз і 

порадити вибраний ним рестора своїм друзям, колегам і знайомим [2, с. 45]. 

Відповідно, якість обслуговування варто розуміти не як кінцевий результат, а 

як процес, який постійно треба вдосконалювати з урахуванням критики та 

побажань зацікавлених сторін.  
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Зауважимо, що на формування якості обслуговування у ресторанному 

бізнесі впливають зовнішні (державна політика в туристичній галузі, структура 

ресторанного господарства, науково-технічний прогрес у сфері обслуговування, 

територіальний розподіл підприємства) та внутрішні фактори (кадрова 

політика, персонал, комплексне матеріально-технічне оснащення  ресторанного 

комплексу). При цьому на підприємствах якість послуг має свої особливості 

формування:  

– споживання ресторанних послуг переважно збігається з їх виробництвом;  

– оцінювання якості послуг можливе лише в процесі надання, отримання, 

споживання;  

– ресторанні послуги не підлягають збереженню та накопиченню;  

– надаючи ресторанні послуги, працівник ресторанного підприємства 

вступає в безпосередній контакт зі споживачем; 

- на відміну від товарного ринку, де товар «йде» до покупця, в 

ресторанному бізнесі, навпаки, споживач «йде» до послуг ресторанного 

підприємства, тобто ресторанна послуга не підлягає транспортуванню;  

– попит на ресторанні послуги коливається залежно від сезону, соціально-

політичної ситуації та інших циклів життєдіяльності людей; для ресторанного 

господарства характерні добові, тижневі, місячні, річні коливання попиту [3, 

с.68]. 

Якість обслуговування визначається обсягом, видами і характером послуг, 

наданих відвідувачам. Цей показник дозволяє охарактеризувати відношення 

споживачів до результатів діяльності закладів харчування. 

До основних чинників, що визначають якість обслуговування, 

відносяться: зручність розташування і правильний вибір режиму роботи 

підприємства, якість кулінарної продукції, що випускається, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень, посуди і меблів, 

швидкість обслуговування, комфорт в обідньому залі, ввічливість, пильність і 

зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу. Ввічливість, пильність і 

зовнішній вигляд персоналу створюють обстановку гостинності, забезпечують 

гарний настрій у відвідувачів, спонукають їх до повторних і кількаразових 

відвідувань даного підприємства. 
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При визначені якості обслуговування встановлюється сукупність 

властивостей процесу обслуговування; функціональних, технічних, естетичних, 

санітарно-гігієнічних, які задовольняють потреби людини чи групи людей 

відповідно до свого призначення. При цьому якість обслуговування 

регламентується як узагальнене поняття, складовими якого є оптимальність 

складу основних та додаткових послуг, економія часу споживачів, якість 

продукції, експлуатаційна якість приміщень для споживачів, технічна 

досконалість прийомів і методів праці персоналу, дотримування правил 

торгівлі і норм поведінки персоналу. 

Критерієм якості обслуговування у закладах ресторанного господарства є 

її відповідність системі вимог, що випливають із сучасного рівня техніки, 

організації виробництва і обслуговування, виробничих відносин, моральних і 

правових норм суспільства, рівня розвитку архітектурно-художнього 

конструювання, санітарно-гігієнічних норм, сумлінного ставлення до праці. 

При оцінці якості обслуговування порівнюють фактичні показники якості 

з показниками, що прийняті за базу даного порівняння. Це дозволяє встановити 

ступінь досконалості процесу обслуговування і його придатність задовольняти 

потреби споживачів. 

Якість обслуговування - це сукупність властивостей, упорядкованих в 

систему за своєю структурою. При цьому якість нульового рівня являє собою 

складні властивості, що характеризують процес обслуговування в найбільш 

узагальненому вигляді. При декомпозиції складні властивості розкладаються на 

більш прості[4, с.226]. 

До узагальнюючого показника якості обслуговування входять такі групові 

показники: комплексність обслуговування, якість продукції, якість праці 

обслуговуючого персоналу, експлуатаційна якість приміщень для споживачів. 

Важливим є показник, що характеризує якість праці обслуговуючого 

персоналу, їх кваліфікований рівень. Він передбачає перш за все опанування 

професійних знань та навичок, високу етичну та естетичну культуру. 
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Комплексність обслуговування включає показники, які характеризують 

реалізацію та організацію споживання продуктів харчування й організацію 

відпочинку; "якість продукції" - показники, що характеризують харчову 

цінність продукції та її асортимент; "якість праці обслуговуючого персоналу" - 

показники, що характеризують час очікування відвідувачами початку 

обслуговування, техніку роботи персоналу, його культуру поведінки, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, дотримання правил торгівлі; 

"експлуатаційні якості приміщень" - показники, що характеризують 

відповідність приміщень функціональному їх призначенню, естетичним, 

санітарно-гігієнічних вимогам їх оснащенню. 

Найвагомішими є показники, що характеризують якість продукції. Це 

закономірно, оскільки головним завданням діяльності закладу ресторанного 

господарства є задоволення потреб населення в продуктах харчування. 

Комфорт, як одиничний показник якості обслуговування передбачає не 

тільки найсуворіше виконання вимог санітарії і правил особистої гігієни всім 

обслуговуючим персоналом підприємства, але і забезпечення необхідних 

санітарно-гігієнічних і естетичних умов для споживачів в торговому залі та 

інших торгових приміщеннях. Сюди відносяться також рівень музичних і 

розважальних програм, майстерність їх виконання, тобто створення 

обстановки, в цілому сприятливої для відпочинку. 

Відвідувачі віддають перевагу тим закладам, які краще оформленні, 

пропонують більше вигод для відпочинку, де реалізація продукції здійснюється 

безперебійно. У зв'язку з цим більше значення має місце розташування 

підприємства і режими роботи торгового залу, які визначають готовність 

підприємства задовольнити потреби в продукції і послугах ресторанного 

господарства по мірі їх появи як у часі, так і в просторі. Місце розташування 

повинно гарантувати повну доступність підприємства споживачам, для 

обслуговування яких воно призначено[5, с.8]. 

Наприклад, дуже важливо передбачити гарний вигляд із вікон торгового 

залу, а там, де це не можливо, прикрасити інтер'єр шторами, вітражами та 

іншими витворами прикладного мистецтва. Бажано, щоб зона розміщення цих 

підприємств була якомога менше забруднена. 
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Якість обслуговування це - ключ до комерційного успіху, а тому вона 

заслуговує на особливу увагу. Фахівці ресторанного бізнесу виділяють п'ять 

показників якості обслуговування: 

1. Внутрішня якість (непомітна споживачу), яка проявляється в якості 

організації виробництва, технологічного обслуговування обладнання, роботи 

роздавальні, буфету; 

2. Матеріальна якість (помітна споживачу) відображення у дизайні 

приміщень, меблів, якості посуду, скла, білизни, оздоблення страв; 

3. Нематеріальна якість (помітна споживачу) представлена у вигляді 

музичного супроводження, достовірності реклами, комфорту, естетичного 

задоволення; 

4. Час обслуговування (помітна споживачу) включає час очікування, 

оперативність та швидкість обслуговування; 

5. Психологічна якість обслуговування (помітна споживачу) проявляється 

у гостинності, ввічливості, доброзичливості, чуйності обслуговуючого 

персоналу. 

Вимоги до якості продукції і послуг ресторанного господарства по мірі 

зростання матеріального добробуту споживачів, їх культурного рівня 

безперервно ростуть. Особливо це стосується до якості обслуговування. Так, за 

останні роки зросла популярність неординарних, "екзотичних" закладів 

ресторанного господарства, де оригінально оформлений інтер'єр торгового 

залу; посуд, меню і одяг офіціантів відповідають типу і назві підприємства, 

музична програма гармонійно доповнює загальне враження.   

Формування  якості обслуговування в ресторанному бізнесі передбачає 

злагоджену діяльність персоналу, що спрямована на забезпечення комфорту 

гостей, їх задоволення від проживання, харчування, розваг та інших 

організованих заходів. Передумовами формування високої якості 

обслуговування є належний рівень організаційної та корпоративної культури, а 

також відмінна якість продукції та послуг.  
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СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ 

В статті розглянуто та наведено технологію виготовлення соняшникової олії. 

Досліджено основні тенденції, що характерні для сучасного етапу розвитку 

олієжирової промисловості.  

Ключові слова: олія, якість, безпека, методи, технологія, схема, проект. 

На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3].  
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Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 

Основна олійна культура в Україні – соняшник. Його частина становить 

понад 75 % загального обсягу виробництва рослинної олії. Соняшник належить 

до ботанічної родини айстрових, квітки його зібрані в суцвіття типу кошика. 

Плід – сім‖янка з крихкою оболонкою, що не розкривається. Кращі сорти 

соняшника відзначаються високою врожайністю (35 – 40 ц/га) та олійністю (52 

– 60%). Вміст плодової оболонки та лушпиння становить близько 20%.  

Насіння соняшнику є джерелом отримання цінних харчових і кормових 

продуктів. При виробництві рослинних олій передбачається впровадження 

цілого комплексу робіт, що спрямований на виведення нових сортів насіння з 

високим вмістом олії. 

Шеретування, виділення з шеретівки лушпиння, подрібнення ядра є 

важливими ланками технологічного процесу для отримання  високоякісних 

олій, шроту.  

В процесі переробки насіння з лушпиння в олію переходять воскоподібні і 

інші супутні речовини. Тому відділення лушпиння являється важливим 

фактором в процесі добування якісної олії. Відділення оболонки від ядра 

проводиться в два етапи: шеретування (руйнування) і відділення оболонки від 

ядра. Руйнування оболонки проводиться методом однократного або 

багатократного удару. Принцип  багаторазового удару застосовується в бічовій 

шеретувальній машині, а принцип однократного удару -  у відцентровій 

шеретувальній машині. Завдяки використанню сучасної відцентрової 

шеретувальної машини ефективність процесу покращується і продуктивність 

набагато збільшується. 

Особливістю аспіраційної насіннєвійки, яка використовується в даному 

процесі, є розділення шеретівки за розмірами і фракціями, відділення 

лушпиння. 
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В сучасній технології виробництва рослинних олій пресування як спосіб 

вилучення олії з насіння найчастіше передує остаточному знежиренню 

матеріалу органічним розчинником – екстракції. Тільки в порівняно невеликих 

об'ємах використовують тільки пресове віджимання олії. 

Завдяки використанню нових видів обладнання відбувається підвищення 

продуктивності переробки насіння соняшнику і покращення якості 

виготовленої продукції [4, 5]. 

Для виробництва пресової олії використовується основна та допоміжна 

сировина. 

До основної сировини належить насіння соняшнику.  

Насіння соняшнику повинно відповідати вимогам ДСТУ 7011:2009 

«Соняшник. Технічні умови». 

Насіння соняшнику було вперше привезене до Європи з Мексики в XVI 

столітті і називалося «травою сонця» або «перуанською квіткою сонця». В 

Америці цю рослину знали вже 20—30 століть тому. Велике яскраво-жовте, 

як сонце, суцвіття, що повертається назустріч сонячним променям, привертало 

загальну увагу. Соняшником стали прикрашати сади біля будинків. 

В Англії вживали в їжу молоді кошики суцвіть з оцтом і олією. Слов'яни 

дізналися про соняшник у XVIII столітті, а в першу чергу переважно в Україні, 

де його садили просто біля будинків. 

Соняшникове насіння – плід соняшнику (Helianthus annuus). Для 

комерційних цілей, насіння соняшнику, як правило, класифікується за 

візерунком на його лушпинні. Якщо лушпиння суцільного чорного кольору, то 

насіння називається чорне олійне насіння соняшнику. Посіви можуть бути 

віднесені до олійних культур. Це насіння, як правило, вирощують для 

виготовлення олії. Смугасте насіння в основному використовується для 

виробництва продуктів харчування, в результаті чого його можна назвати 

кондитерським насінням соняшнику [4] . 

Соняшник – одна з провідних культур для одержання олії в світі. Насіння 

новітніх гібридів містять більш ніж 47-50% жиру, 16-19% білка, і вихід олії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D1%8F
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становить майже 47%. Масло широко використовується для приготування 

маргарину, консервів, хлібних і кондитерських виробів, а також застосовується 

в миловарній, лакофарбовій та інших галузях промисловості. При переробці 

насіння отримують також шрот та макуху, що є цінним кормом у тваринництві 

[5] . 

Способи добування олії з насіння олійних культур поділяють на механічні, 

в основі яких лежить пресування, та хімічні, або екстракційні. Виробництво олії 

способом екстракції зумовлюється властивостями деяких рідин розчиняти її і 

практично не розчиняти переважну більшість складових речовин насіння. 

Переробку насіння олійних культур названими способами можна 

здійснювати за різними технологічними схемами і при різних технологічних 

режимах. Принципіальна технологічна схема переробки насіння олійних 

культур передбачає такі процеси: очищення насіння від домішок; підсушування 

в сушильних агрегатах; обрушування (шеретування); розділення рушанки; 

подрібнення ядра і вологотеплова обробка його (підсмажуванням); відділення 

олії пресуванням або екстракцією; очищення олії. 

Щоб забезпечити оптимальні умови зберігання і переробки насіння 

олійних культур, треба очистити його від сторонніх органічних і мінеральних 

домішок. Цей процес ґрунтується на різниці в розмірах насінин і 

аеродинамічних властивостях її домішок. Від металевих домішок насіння 

олійних культур очищають на електромагнітних сепараторах. 

Для очищення насіння соняшнику, льону, сої, арахісу тощо застосовують 

ситові, повітряні й повітряно-ситові сепаратори різних конструкцій: ЗСМ-100, 

ЗСМ-50, ЗСМ-10, КДП-100, ЗСП-10у та ін.[2, 3]. 

Оптимальна вологість, потрібна для нормального проходження тех-

нологічного процесу, у більшості насіння, що піддається обрушуванню, дещо 

нижча від вологості його при зберіганні. Якщо потрібно зменшити вологість 

насіння олійних культур перед переробкою, застосовують теплове сушіння його 

сумішшю повітря і топкових газів у пневматичних, шахтних барабанних 

сушарках різної конструкції і продуктивності або активне вентилювання 

підігрітим повітрям, використовуючи для цього повітропідігрівачі ВПТ-600, 

ТПЖ-50 та ін. 
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Дуже важливий у технологічному процесі переробки насіння олійних 

культур наступний етап – відділення оболонки (лузги) від ядра. Для цього на 

спеціальних машинах обрушують насіння, в результаті чого руйнуються і 

відділяються оболонки від ядра (перепусканням через віялки, сепаратори). 

Техніка обрушування і відділення оболонок від ядра залежить від фізико-

механічних властивостей насіння. Для цього можна застосувати такі способи: 

розколювання оболонок ударом (соняшник), стискання їх (рицина), 

розрізування оболонки і частково ядра (бавовник), обдирання оболонок тертям 

об шершаву поверхню (коноплі) та ін. 

Щоб відокремити оболонки від ядер, використовують машини із 

стальними або чавунними робочими органами, які працюють за принципом 

багаторазового або одноразового удару насіння  об металеву поверхню (бичові і 

відцентрові насіннерушильні машини); із стальними робочими, органами, що 

розрізають насіння (дискові, ножові й вальцеві шеретувальні машини для 

насіння бавовнику); з гладенькою і рифленою металевою поверхнею, які 

працюють за принципом роздавлювання (тельмашина, що використовується 

для обрушування насіння рицини, рифлені вальцівки – для обрушування 

насіння сої і гірчиці). 

На олійних заводах для обрушування насіння соняшнику застосовують 

бичову насіннерушильну машину МНР. Її продуктивність від 50 до 90 т 

насіння за добу. Руйнування оболонок відбувається внаслідок удару насіння 

об бичі барабана і виступи підбарабанник, закріплені, шарнірно на деякій 

відстані від барабана. Спеціальним штурвалом регулюють відстань між 

підбарабанням і бичами барабана. Якість шеретування залежить від 

вологості насіння, відстані між підбарабанням і бичами барабана та 

швидкості обертання останнього. Добре відрегульована машина шеретує 

насіння на 95 %. Нешеретованого насіння повинно бути не більш як 5 %, а 

січки не більш як 3 % від . маси ядра. Віялку треба відрегулювати так, щоб у 

ядрі залишилося лушпинні не більш як 5..6 %, а в лушпинні – не більш як 

0,5 % ядра [2]. 
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Для обрушування насіння соняшнику також використовують відцентрову 

насіннєрушильну машину Всесоюзного науково-дослідного інституту жирів, 

яка працює за принципом одноразового напрямленого удару насіння об 

підбарабання з негайним відведенням рушанки із сфери шеретування. 

Пропускна здатність її від 150 до 200 т насіння соняшнику за добу.  

При виробництві олії пресуванням втрачається 8...9 % олії. Чим менший 

вміст олії у насінні, тим більші втрати, тому що із зменшенням Вмісту олії 

збільшується кількість неолійної частини м'язги (твердої фази), яка вбирає 

олію і зменшує вихід її [3] . 

Екстракційний спосіб добування олії більш досконалий порівняно із 

способом пресування. У відходах, так званих шротах, при переробці 

залишається тільки 1 % олії. Ця різниця особливо помітна при переробці 

сировини з низьким вмістом олії.  
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У статті розглянуто теоретико-методологічні засади підвищення 

продуктивності праці на підприємствах ресторанного бізнесу, включаючи 

сутнісні ознаки продуктивності праці та методи її вимірювання на 

підприємствах ресторанного бізнесу, а також характеристику факторів та 

умов зміни продуктивності праці. 

Ключові слова: трудові ресурси, ефективність, продуктивність, 

продуктивність праці, результативність, факторний аналіз. 

Постановка проблеми. У зв'язку з існуванням економічних проблем серед 

підприємств ресторанного бізнесу, виникає потреба пошуку оптимальних 

шляхів їх вирішення. Основним чинником є підвищення продуктивності праці. 

В умовах сьогодення надважливою умовою ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання є раціональне використання наявного у них ресурсу праці – 

кадрового ресурсу та трудового потенціалу працівників. Саме від ефективної 

роботи працівників залежить конкурентоспроможність продукції та 

підприємства в цілому. Показник продуктивності праці, встановлення чинників 

та резервів його підвищення є надважливим завданням системи менеджменту 

на сучасних підприємствах ресторанного бізнесу. Дана тема є актуальною, 

оскільки зростання продуктивності праці підвищує ефективність 

функціонування будь-якого підприємства та галузі, в тому числі підприємства 

ресторанного бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження 

продуктивності праці, методів та резервів її підвищення займалися багато 

українських науковців. Проаналізувавши та систематизувавши наукову 

літературу, виділимо різновекторні трактування категорій «продуктивність» та 
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«продуктивність праці»: Мантур-Чубата О.С., Саламаха Д.В., Дьяченко Н.К., 

Лапа В.О., Микитюк С.О., Микитюк В.О., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю., 

Сидорченко Т.Ф., Бережна О.О., Романченко Н.В., Кожемякіна Т.В.,                      

Пічик К.В., Шахно А.Ю., Кутова Н.Г., Козир А.А., Пасінович І.І., Старко І.Є., 

Пілявськии В.І. При існуванні великого різноманіття точок зору на поняття 

«продуктивність праці» об’єднує їх те, що вони нерозривно пов’язані з 

поняттям «ефективність праці». Поняття ефективності праці є більш широким 

за змістом і, на відміну від поняття продуктивності, виражає не тільки кількісні, 

а й якісні результати праці, а також відображає необхідність її економного 

використання. 

Постановка завдання. Основною метою статті є розгляд теоретико-

методологічних засад підвищення продуктивності праці на підприємствах 

ресторанного бізнесу, включаючи сутнісні ознаки продуктивності праці та 

методи її вимірювання на підприємствах ресторанного бізнесу, а також 

характеристика факторів та умов зміни продуктивності праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутнісні ознаки продуктивності 

праці та методи її вимірювання на підприємствах ресторанного бізнесу. 

Міжнародною організацією, яка здійснює регулювання співпраці між урядами 

та організаціями роботодавців і працівників у сприянні соціальному та 

економічному прогресу є Міжнародна організація праці (далі – МОП). МОП 

розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, що 

встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав: свободу 

асоціації, право на організацію, ведення колективних переговорів, заборону 

примусової праці, гендерну рівність тощо. Основними стратегічними цілями 

МОП є сприяння реалізації основоположних принципів та прав у сфері 

праці, створення більш широких можливостей для працівників з метою 

забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати, 

підвищення ефективності соціального захисту для всіх верств населення, а 

також зміцнення соціального діалогу [6]. 
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У сучасній науковій літературі існує багато різних поглядів та трактувань 

поняття «продуктивність праці». МОП у своїх рекомендаціях пропонує 

розрізняти поняття «продуктивність» і «продуктивність праці». Такі ж терміни 

мають місце і в зарубіжній літературі − продуктивність (productivity) та 

продуктивність праці (labor productivity) [8]. 

Відповідно до рекомендацій МОП, продуктивність є загальним 

показником, який характеризує ефективність використання ресурсів (таких як 

праця, капітал, земля, матеріали, енергія та інші) у процесі виробництва товарів 

та надання послуг. Ця категорія показує зв’язок між якістю та кількістю 

вироблених товарів чи наданих послуг та ресурсами, які витрачені на їх 

виробництво. Продуктивність дає змогу порівнювати результати виробництва 

на різних рівнях економічної системи, а саме: індивід, цех, підприємство, 

галузь та держава. Здійснюючи їх оцінювання слід ураховувати міру зростання 

вартості ресурсів, наприклад сировини, енергії тощо [4]. 

Сьогодні неможливо з абсолютною точністю визначити роль і частку 

ресурсів, які використані на виробництво продукції. З цієї причини для 

визначення ефективності діяльності виробництва найбільш поширеним є 

використання показника продуктивності праці, проте не тільки праця є 

фактором впливу на продуктивність. Продуктивність праці відображає рівень 

ефективності процесу праці. У її визначенні ключовою категорією являється 

праця. 

При існуванні великого різноманіття точок зору на поняття 

«продуктивність праці» об’єднує їх те, що вони нерозривно пов’язані з 

поняттям «ефективність праці». Поняття ефективності праці є більш широким 

за змістом і, на відміну від поняття продуктивності, виражає не тільки кількісні, 

а й якісні результати праці, а також відображає необхідність її економного 

використання. 

На основі аналізу наукових праць щодо трактування поняття 

«продуктивність праці», виділимо такі її види, як: індивідуальна, локальна, 

сукупна (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Види продуктивності праці 

 

Рівень продуктивності праці визначається обсягом виконаних робіт чи 

наданих послуг, які виробляються працівником за одиницю робочого часу 

(годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), іншим варіантом визначення 

вказаного показника є кількість робочого часу, який витрачається на виконання 

одиниці робіт чи надання послуг. 

У 2019 році в Україні оновили нормативне забезпечення розрахунку 

продуктивності на макрорівні. Наказом Міністерства економіки України від 

6 червня 2019 року № 965 затверджено Методичні рекомендації щодо 

розрахунку показників ресурсоємності валового внутрішнього продукту на 

рівні національної економіки за основними групами ресурсів, продуктивності 

праці на рівні національної економіки, регіональному рівні та за видами 

економічної діяльності і коефіцієнта віддачі основних засобів на рівні 

національної економіки та за видами економічної діяльності [7]. 

Види продуктивності праці 

індивідуальна 

продуктивність праці 

це продуктивність кожного окремого працівника або 

продуктивність на окремо визначеній виробничій 

дільниці підприємства. На конкретному робочому 

місці її прирівнюють до норми виробітку з 

конкретного виду продукції, яка визначається як 

кількість продукції у натуральному вираженні 

виготовленої за одиницю робочого часу. 

локальна 

продуктивність праці 

це продуктивність праці у певному регіоні чи галузі 

економіки. Визначають її як відношення обсягу 

продукції, який виготовлено на підприємстві, до 

загальної чисельності виробничого персоналу 

досліджуваного підприємства (галузі, підгалузі). 

сукупна 

продуктивність праці 

це продуктивність праці загалом по економіці країни. 

Визначають її як відношення основних 

макроекономічних показників (наприклад: валовий 

національний продукт, валовий внутрішній продукт, 

національний дохід) до загальної чисельності 

зайнятих у промисловому виробництві. 
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Відповідно до вказаних Методичних рекомендацій, продуктивність праці 

на рівні національної економіки рекомендовано розраховувати як відношення 

ВВП по економіці в цілому в період, для якого проводиться розрахунок, у цінах 

базисного року, до кількості зайнятих у періоді, для якого проводиться 

розрахунок. Використання цін базисного року дає можливість нівелювати 

вплив інфляції на зростання продуктивності праці. 

Для оцінки рівня продуктивності праці на підприємстві використовують 

два методи вимірювання: прямий (за виробітком) та обернений (за 

трудомісткістю) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Методи вимірювання продуктивності праці персоналу [3] 

 

Таким чином, продуктивність праці – важлива економічна категорія, яку 

найчастіше пов’язують із результативністю або ефективністю праці. 

Проаналізувавши погляди вчених на сутність категорії «продуктивність праці», 

вважаємо, що вказана категорія є досить суперечливою та дискусійною. 

Неоднозначність полягає насамперед у тому, що для визначення 

продуктивності праці на кожному окремому підприємству, відповідно до виду 

його діяльності, притаманні певні особливості. Наприклад, продуктивність 

праці працівників ресторану визначається із врахуванням нормальної 

інтенсивності праці, яка враховує, окрім інших факторів, рівномірну роботу з 

повною віддачею, напруженість праці, що відповідає кваліфікації працівника.  

Характеристика факторів та умов зміни продуктивності праці. У сучасних 

Продуктивність праці 

прямий  

(за виробітком) 

обернений 

(за трудомісткістю) 
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соціально-економічних умовах зростання продуктивності праці на підприємстві 

є найважливішою умовою його ефективного розвитку. В економічному сенсі 

категорія «продуктивність праці» характеризує результат використання робочої 

сили в конкретних організаційно-технічних умовах підприємства. Виділяють 

такі об’єкти управління продуктивністю праці: персонал, працівник, результати 

праці, робоче місце, робочий час. Суб’єктами управління продуктивністю праці 

є: вище керівництво, лінійні керівники, відповідні кадрові підрозділи. 

Зацікавленість керівників підприємств у підвищенні продуктивності праці 

висока, але найчастіше з причини відсутності необхідної компетенції, бажання 

або часу, керівники підприємств акцентують увагу на цій проблемі досить рідко 

і вибірково. У такому разі необхідно звернутися до розкриття основних 

чинників, які впливають на підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

До чинників, які визначають продуктивність праці, сучасні науковці 

відносять: матеріально-технічні, організаційно-економічні, соціально-

психологічні. 

Матеріально-технічні чинники пов’язані з рівнем розвитку техніки і 

технологій, упровадженням у виробництво наукових відкриттів і розробок, 

удосконаленням знарядь і засобів праці, модернізацією наявного устаткування. 

Тобто сприяють технічному прогресу підприємства, установи, організації, 

підвищують рівень технічних можливостей працівників [5]. 

До групи організаційно-економічних чинників входять: удосконалення 

структури апарату управління та систем управління виробництвом, повсюдне 

впровадження та розвиток автоматизованих систем управління; покращення 

матеріальної, технічної і кадрової підготовки виробництва, удосконалення 

організації виробничих та допоміжних підрозділів; удосконалення поділу та 

кооперації праці, розширення сфери суміщення професій і функцій, 

упровадження передових методів та прийомів праці, удосконалення організації 

й обслуговування робочих місць, упровадження прогресивних норм і 

нормативів праці; покращення умов праці та відпочинку, удосконалення систем 

матеріального стимулювання. Вони сприяють прогресивним змінам в 
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організації праці (упорядкування організації праці, підвищення трудової 

дисципліни, персональної відповідальності), виробництві (удосконалення 

організації виробничих підрозділів) і управлінні (зміна чисельності керівників, 

фахівців і службовців, оптимізація їх чисельності) [9]. 

Соціально-психологічні чинники передбачають: повну, своєчасну 

об’єктивну і достовірну інформацію про соціально-психологічні процеси у 

трудових колективах за допомогою соціологічних досліджень; методи 

професійного відбору (професійна придатність) і навчання; виробничу 

адаптацію; охоплюють причини плинності кадрів; бюджет вільного часу; 

соціально-психологічний клімат у соціальних групах і організації; 

комплектування малих груп і оптимальне співвідношення в них між 

працівниками; гуманізацію праці; психологічну мотивацію працівників 

(виховання професійних інтересів, творчий зміст праці). Тобто сприяють 

встановленню нормального психологічного клімату в колективі, створюють 

необхідну мотивацію для підвищення продуктивності праці. 

На вітчизняних підприємствах, традиційно, значну увагу приділяють 

матеріально-технічним чинникам та недооцінюють значимість соціально-

психологічних та організаційно-економічних факторів. Незважаючи на те, що 

соціально-психологічні та організаційно-економічні фактори не є такими 

очевидними, як матеріально-технічні, тим не менш вони є надважливими. Цей 

факт підтверджується тим, що міжнародні (транснаціональні) компанії, 

виходячи на нові ринки, створюють еталон ефективності (точну копію 

головного підприємства), у тому числі, стажують весь персонал філії, 

розуміючи, що продуктивність праці впливає на загальну ефективність 

діяльності підприємства. 

Певні науковці виділяють дві основні групи чинників, що впливають на 

підвищення продуктивності праці: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішніми є ті чинники, які підприємство не може контролювати і не 

чинить на них жодного впливу. Внутрішні чинники – це чинники, на які 

підприємство чинить безпосередній вплив і коригує їх за допомогою певних 

механізмів управління. 
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До зовнішніх чинників включають загальнодержавні та 

загальноекономічні чинники, тобто такі: законодавство, політику та стратегію 

країни, її ринкову інфраструктуру, структурні зрушення в суспільстві, зокрема 

зміну обсягів державних замовлень або попиту і пропозиції на ринку, природні 

ресурси, соціально-економічні умови в суспільстві і регіоні; рівень кооперації з 

іншими підприємствами; надійність матеріально-технічного постачання тощо. 

Відзначимо, що вони опосередковано впливають на продуктивність праці, але 

позначаються на кінцевих результатах її використання [1]. 

Внутрішні чинники включають рівень технічної озброєності підприємства, 

ефективність застосування технологій, енергоозброєність праці, організацію 

праці і виробництва, дієвість застосовуваних систем стимулювання, навчання 

кадрів і підвищення кваліфікації, поліпшення структури кадрів, тобто всі вони 

залежні від колективу, самого підприємства і його керівників. Слід зазначити, 

що внутрішні чинники включають рівень технічної озброєності промислового 

підприємства, ефективність застосовуваної техніки і технології, ефективність 

організації виробництва і праці тощо, тобто те, що залежить від його 

керівників. 

Щодо рівня продуктивності праці в ресторанах, то він залежить від 

багатьох чинників, основними з яких є: 

1) рівень механізації праці (в ресторанному господарстві ще досить 

низький (20-25%) та впровадження більш досконалих технологій; 

2) запровадження наукової організації праці на робочих місцях, що 

дозволяє скоротити втрати робочого часу. 

3) склад товарообігу. Відомо, що продукція власного виробництва є більш 

трудомісткою порівняно з обігом за купівельними товарами, тому збільшення її 

частки у загальному товарообігу призводить до збільшення витрат праці. 

4) перехід підприємств ресторанного господарства на роботу з 

напівфабрикатами та готовою кулінарною продукцією. Це сприяє зниженню 

трудомісткості первинної обробки сировини на підприємствах, що дозволяє 

значно скоротити чисельність працівників [2]. 
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Важлива сукупність усіх чинників для підвищення продуктивності праці 

на підприємствах ресторанного бізнесу, бо це мотивує до праці і є внутрішнім 

стимулом випробувати себе. Так, наприклад, важливе створення нормального 

психологічного клімату на робочому місці, де людина почуває себе комфортно. 

Особливо шкідливими для робочого процесу є такі явища, як дискримінація 

(ситуація, у якій особа (чи група осіб) зазнає обмеження у правах і свободах за 

певними ознаками (раса, колір шкіри, стать, сексуальна орієнтація), мобінг 

(психологічні, економічні або фізичні утиски на робочому місці), булінг 

(фізичне насильство), газлайтінг (психологічна маніпуляція) та інші. 

Навпаки, позитивною мотивацією для працівника є справедливе, лояльне 

ставлення (не з погляду особистих міркувань керівника, а зважаючи на 

професійні здібності кожного і можливість зробити щось корисне в загальному 

процесі). Справедливе ставлення передбачає висловлення похвали працівнику, 

що сприяє формуванню почуття власної гідності і допомагає більш упевнено й 

ефективно виконувати свої трудові обов’язки. 

Таким чином, чинниками підвищення продуктивності праці є рушійні 

сили, під впливом яких змінюються витрати праці на виробництво одиниці 

продукції (робіт, послуг) або збільшується кількість продукції на одного 

працівника в одиницю часу. Виділяють три групи чинників підвищення 

продуктивності праці: матеріально-технічні; організаційно-економічні; 

соціально-психологічні. Деякі науковці також поділяють фактори впливу на 

продуктивність праці на зовнішні (які не залежать від підприємства) та 

внутрішні (які підприємство затне контролювати).  

Основними чинниками підвищення рівня продуктивності праці на 

підприємствах ресторанного бізнесу, серед багатьох інших, є рівень механізації 

праці, запровадження наукової організації праці на робочих місцях, склад 

товарообігу, перехід підприємств ресторанного господарства на роботу з 

напівфабрикатами та готовою кулінарною продукцією. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНИХ 

СУМІШЕЙ У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

У статті розглянуто особливості використання композитних сумішей у 

технології виробництва хлібобулочних виробів. Метою роботи є вдосконалення 

рецептури та технологічної схеми виготовлення хлібобулочних виробів з 

додаванням нетрадиційної сировини, за для підвищення вмісту біологічно 

активних речовин та ін.  

Ключові слова: хліб, функціональні добавки, композитні, борошняні, суміші. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Хлібопекарська галузь відіграє значну соціальну 

роль, задовольняючи потреби населення в основному продовольчому продукті.  

Хліб – один з найважливіших продуктів харчування. Тому дієтологи 

надають особливе значення хлібобулочним виробам, оскільки вони 

характеризуються високою енергетичною цінністю, гарною засвоюваністю.  

Встановлено, що внесення в тісто високобілкових добавок замість частини 

пшеничного борошна сприяє інтенсифікації процесу бродіння і зміни 

структурно-механічних властивостей тіста: збільшення водопоглинальної 

здатності, швидкості утворення тіста, зменшення його розпливчасті. Такі 

вироби є дорожчими за соціальні, тому обсяги продажів у натуральних 

одиницях виміру є досить незначними. Проте експерти прогнозують 

збільшення частки інноваційної продукції [1].  

Дослідження щодо створення та застосування в хлібопеченні 

функціональних добавок і нетрадиційних видів натуральної рослинної 

сировини є актуальними і перспективними. Розробники збалансованого 

харчування удосконалюють рецептури виготовлення хлібу та хлібобулочних 

виробів шляхом збільшення харчової цінності продукту білками, вітамінами, 

макро- та мікроелементами. Це досягається різними шляхами: використання 
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композитних сумішей (наприклад, суміш горохового, пшоняного, рисового та 

гречаного борошна); збагачення продукту насінням льону, кунжуту, соняшнику 

та ін.; додавання сировини з різних трав (червона конюшина, люцерна, кропива 

та ін.); застосування настою чайного грибу та багатьох інших білкових добавок 

[2]. 

Формування цілей статті. Метою роботи є вдосконалення рецептури та 

технології виготовлення хлібобулочних виробів з додаванням нетрадиційної 

сировини, що володіє дієтичними і профілактичними властивостями; з високим 

вмістом біологічно активних речовин та можливим збільшеним строком 

зберігання. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретико-методологічні 

засади конкуренції та конкурентоспроможності розкрито у фундаментальних 

працях зарубіжних дослідників, зокрема Г. Азоєва, І. Ансоффа, С. Брю,                      

А. Градова, А. Деметьєва, Р. Кемпбелла, А Курно, А. Маршала, Д. Мілля,                   

Н. Моісєєвої, Ф. Найта, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Робінсона, П. Самуельсона, 

А. Смітта, Р. Фатхутдінова, П. Хейне, Й. Шумпетера, А. Юданова та ін.  

Суттєвий внесок у дослідження проблем підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, у т. ч. хлібопекарської галузі, зробили 

вітчизняні науковці: А. Андрійчук, І. Бланк, 5 Л. Балабанова, Т. Гончарук,                   

В. Губенко, І. Драган, Г. Крамаренко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, М. Малік,                  

Л. Масловська, С. Науменкова, О. Николюк, В. Павлова, О. Пересада,                         

П. Саблук, Ю. Самойлик, С. Скибінський, І. Соловйов, В. Ткачук, Н. Ушакова, 

О. Шпичак та ін.  

Незважаючи на значну кількість та різноплановість напрацювань названих 

дослідників і сучасних наукових розробок для теорії і практики підвищення 

конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі, слід зазначити, 

що окремі аспекти досліджуваної проблеми потребують подальших 

досліджень. Передусім це стосується необхідності обґрунтування 

концептуальних засад управління хлібопекарськими підприємствами на основі 

системного підходу до запровадження стратегічного контролю 
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конкурентоспроможності, визначення складових управління конкурентним 

розвитком, розробки методики моделювання конкурентоспроможності 

підприємств галузі дослідження. Це зумовило необхідність проведення 

окремого ряду дослідженнь. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Харчування – основа 

життєдіяльності людей, одна з основних умов його існування, впливає на 

тривалість життя, працездатність, самопочуття і настрій, опірність інфекціям і 

іншим несприятливим факторам навколишнього середовища. Їжа є не тільки 

джерелом енергії, але і містить комплекс біологічно активних речовин, що 

регулюють функції організму. Поряд зі зниженням енерговитрат, відбувається 

зниження різноманітності раціону, збільшення споживання рафінованих 

продуктів, висококалорійних, але бідних основними поживними речовинами 

продуктів, таких як білий хліб, макаронні, кондитерські вироби тощо. 

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що розв’язанням цієї проблеми є 

розробка і створення великого промислового виробництва різноманітних 

спеціалізованих продуктів харчування, щоб отримати додатково збагачені 

вітамінами відсутніми, макро- і мікроелементами до рівня, відповідного 

фізіологічним потребам людини.  

Істотне розширення спектра біологічно активних добавок зробило 

необхідним розробку нового покоління продуктів харчування, збагачених не 

якимось одним або невеликим числом корисних компонентів, а по можливості 

всім або найбільш повним комплексом вітамінів, мінеральних речовин і 

харчових волокон в поєднанні, коли це можливо, зі зниженням калорійності і 

введенням смакових і ароматичних добавок, що забезпечують високі 

органолептичні властивості збагаченого продукту.  

Найважливішим шляхом створення продуктів, що забезпечують здорове 

харчування (продуктів функціонального призначення), є збагачення базових 

продуктів відсутніми фізіологічно функціональними інгредієнтами (вітамінами,  

мінеральними речовинами, поліненасиченими жирними кислотами, харчовими 

волокнами та ін.) і розробка нових технологій отримання цих продуктів. При 

всьому різноманітті харчових продуктів лише одна їх група постійно присутня 

у всіх харчових раціонах – це продукти на основі зернових культур. 
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Пріоритетним напрямком у створенні хлібобулочних виробів є 

використанням композитних сумішей з метою корекції хімічного складу різних 

круп (гречаної, вівсяної, ячмінної, рисової, пшоняної, горохової) [3-4]. При 

цьому доцільно подрібнювати наступні крупи: ядриця, рис подрібнений, ячну 

крупу, вівсяну крупу дроблену. Такі продукти мають підвищену харчову 

цінність поряд з крупами, що мають ціле ядро, однак користуються низьким 

споживчим попитом. Введення в пшеничне борошно додаткових компонентів, 

таких як мука з круп’яних і зернобобових культур дозволяє управляти хімічним 

складом, змінюючи при цьому органолептичні показники продукту: смак, 

аромат, зовнішній вигляд, що дозволяє збагатити і розширити асортимент 

продукції.  

В даний час намітилася тенденція до виробництва продуктів, збагачених 

рослинною сировиною, багатих харчовими волокнами, біологічно активними 

речовинами, вітамінами і володіють хорошими споживчими властивостями [3-

4]. Особлива увага в нашій країні і за кордоном приділяється розробці рецептур 

і технологій продуктів на основі поєднання різних рослинних компонентів: 

1) вироблення хліба з цільнозмеленого і пророслого зерна для підвищення 

харчової цінності;  

2) виготовлення хлібобулочних виробів на основі композиційних сумішей 

високосортного борошна, висівок та ін. (тобто додавання окремих 

морфологічний частин зерна до борошна сортового помелу);  

3) виробництво хліба з використанням зерна, що пройшло спеціальну 

обробку (механічну, гідротермічну, біохімічну) для підвищення 

перетравлюваності речовин, що містяться в ньому. 

Існує кілька напрямків підвищення харчової цінності хліба: внесення 

різних добавок рослинного походження, а також продуктів життєдіяльності 

різних мікроорганізмів; внесення синтетичних речовин; підвищення виходів 

борошна з метою включення в нього по можливості всіх частин алейронового 

шару і зародка, найбільш багатих мінеральними речовинами, вітамінами, 

білками і клітковиною.  
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Для підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів рекомендують 

додавати в борошно натуральні продукти, що містять значну кількість 

вітамінів, мінеральних речовин і білків. До таких добавок відносяться ізоляти 

дріжджів, соєве борошно, зародки пшениці і кукурудзи, жита, харчові макухи, 

білкові ізоляти насіння олійних і бобових культур, яблучні порошки, порошки з 

морських водоростей і ін. Дріжджі і дріжджові ізоляти цінні тим, що містять 

багато білка (50 – 60 % по сухій речовині) і вітамінів групи В.  

Для збагачення хліба рекомендують використовувати зародки злаків 

(пшениці, жита та кукурудзи) з великим вмістом цінного білка, жирних кислот, 

вітамінів Е і групи В, а також суху неденатуровану клейковину [4]. Зародок 

багатий цінними речовинами. Альбуміни зародка містять незамінні 

амінокислоти (в % від загального азоту): аргінін – 5,94, цистин – 2,83, лізин – 

2,75, триптофан – 3,34. Крім білків, важливе значення мають харчові волокна.  

Рослинні харчові волокна – комплекс біополімерів, що включає 

клітковину, геміцелюлозу, пектинові речовини, лігнін. Роль харчових волокон у 

харчуванні різноманітна. Маючи великий обсяг, харчові волокна створюють 

ефект помилкового насичення, спричиняють обволікаючу дію на стінки 

шлунку. Під час проходження по кишечнику харчові волокна формують 

грудки, які проявляють адсорбційні властивості і утримують воду, в результаті 

зменшується концентрація токсинів, солей важких металів, бактерій, вірусів, 

подразнюються рецептори стінки кишечника, прискорюється кишковий 

транзит.  

Теоретично обґрунтовано доцільність використання композитних 

борошняних сумішей із підвищеною харчовою і біологічною цінністю. 

Висновки. Отже, подальні дослідження будуть спрямовані на розробці та 

удосконалені технології хлібобулочних виробів з функціонально–

технологічних композиційних сумішей на основі комбінування натуральної 

рослинної та тваринної сировини, яка не лише містить значні кількості 

високомолекулярних структуроутворювачів, а й дозволяє отримувати дієтичні, 

смачні високоякісні продукти. 
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Анотація. Дана стаття містить актуальні дослідження необхідності 

професійного розвитку працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу як 

однієї зі складових системи управління персоналом. Особливу увагу приділено 

сучасним методам розвитку та підвищення професійної майстерності 

персоналу на підприємствах готельно-ресторанного господарства. 
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професійне зростання, заклади готельно-ресторанного бізнесу. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Підвищення кваліфікації персоналу та його 
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професійне зростання є однією з функцій системи управління персоналом. Це 

слугує вагомим засобом підвищення якості роботи, а отже, ефективності 

функціонування підприємств ресторанного бізнесу. Від рівня кваліфікації та 

професіоналізму працівників підприємств готельного та ресторанного 

господарства залежать обсяг наданих послуг, сума доходів та можливість 

фінансового забезпечення його майбутнього розвитку.  

Вагомий внесок у вирішення проблем системи управління персоналом 

присвячено низку досліджень видатних зарубіжних та українськихвчених-

економістів, зокрема Н. Аймаутової, М. Армстронга, М. Білопольського, Д. 

Богині, М. Боровик, Х. Грехема, О. Грішнової, О. Єськова, Г. Завіновської, А. 

Кібанова, А. Колота, А. Литвиненко, А. Маслоу, М. Мескона, О. Раєвнєвої, В.  

Савченко, С. Шапіро, І. Швець, С. Шеклі, С. Шекшня та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення ролі та значення системи професійного зростання персоналу на 

підприємствах індустрії гостинності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління  персоналом  –  це  

сукупність принципів, методів та засобів цілеспрямованого впливу на персонал, 

що забезпечують максимальне використання їх інтелектуальних і фізичних 

здібностей при виконанні трудових функцій для досягнення цілей 

підприємства. В зв’язку із зростаючою роллю людського фактору в сучасному 

виробництві, однією з найважливіших функцій управління персоналом стає 

розвиток персоналу, а не просто приведення його чисельності у відповідність 

до наявності робочих місць, що потребує іншого підходу до прийняття 

управлінських рішень. Це стало аргументом для виділення управління 

поведінкою персоналу в окремий напрямок менеджменту [3].  

Система управління розвитком персоналу передбачає професійне 

навчання; планування та розвиток кар'єри; створення та ведення кадрового 

резерву; розкриття потенціалу працівників, найефективніше використання їхніх 

здібностей, знань і навичок [6]. 

Особистий розвиток і професійне зростання – це один з найефективніших 



182 

способів збільшення внеску персоналу в роботу закладів готельно-ресторанного 

бізнесу. Більшість дослідників відзначали, що кожен працівник прагне у своїй 

роботі до професійного зростання та здобуття професійної майстерності. 

Внутрішні мотиви кожного працівника є особливими та формуються під 

впливом особистісних рис кожної окремої людини. Щодо зовнішніх мотивів, то 

головним мотиватором до професійного росту є керівники, адміністрація 

закладів готельно-ресторанного господарства. Проведені дослідження серед 

працівників щодо задоволеністю своїм професійним розвитком показали, що 

лише кожний шостий співробітник повністю вдоволений своєю кар'єрою. Це не 

є високим показником задоволеності персоналу. Лише частково задоволені 

своїм посадовим і професійним ростом 20% респондентів. Крім того, велике 

число тих, хто ухилився від оцінки своєї кар'єри, що говорить насамперед про 

недостатню увагу управління персоналу до проблем кар'єри [4]. 

Професійний розвиток персоналу – це використання зовнішніх чинників, 

що змушують працівника працювати ефективно і підвищувати свою 

результативність. Стимулювання буває позитивним і негативним. Позитивне 

стимулювання спрямоване на підвищення рівня задоволення потреб працівника 

і на збереження ним існуючої поведінки; негативне – на блокування існуючої 

поведінки шляхом зниження рівня задоволення потреб. Генрі Форд вважав, що 

«лише два стимули змушують людей працювати: бажання заробітної плати та 

страх її втратити». Але зараз існує велика кількість класифікацій, моделей і 

теорій мотивації: ієрархія потреб Маслоу; теорія потреб Альдерфера, теорія 

мотивації Мак-Клелланда; двофакторна теорія мотивації Герцберга; теорії «X» і 

«Y» Мак-Грегора; теорія драйвів Фрейда; теорія мотивації Портера – Лоулера; 

теорія очікувань Врума та інші.  

Влаштовуючись на роботу, працівник сподівається отримати гроші, 

стабільність і безпеку, комфорт, справедливість, розвиток і кар’єру, визнання, 

новизну і драйв, самореалізацію [5, с. 159]. 

Зарубіжні компанії витрачають на професійне навчання і підготовку кадрів 

на виробництві великі кошти – від 2 до 10% фонду оплати праці. В Україні 
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витрати на професійне навчання кадрів дорівнюють менше ніж 1% від фонду 

заробітної плати, охоплено трохи більше ніж 8% працівників, тоді як у країнах 

Європейського Союзу – не менше ніж 20%. Періодичність підвищення 

кваліфікації працівників в Україні становить у середньому 12 років замість 

нормативних 5 років [1]. 

Сучасним методом розвитку персоналу у закладах гостинності, який 

сприяє саморозкриттю людини чи організації, на нашу думку, є коучинг. 

Останній працює як інтерактивний процес підтримки окремих людей і 

організацій, який полягає в тому, щоб сприяти максимальному розкриттю 

їхнього потенціалу. Він допомагає керівникові усвідомити його завдання, 

причини удач і невдач і визначити напрям зміни поведінки керівника й, 

відповідно, зміни в розвитку організації [2, c. 53]. Коучинг спрямований на те, 

щоб максимально повно розкрити можливості нового працівника і добитися від 

нього повної віддачі в роботі. Коучинг не вчить, а допомагає навчатися [2]. 

Отже, застосування коучингу в закладах індустрії гостинності дасть змогу 

повню мірою розкрити потенціал працівника, тим самим зменшиться плинність 

кадрів і з'явиться у працівника бажання обслуговувати споживачів готельно-

ресторанного господарства ще краще, що так важливо для цих підприємств. 

Технологія «buddying» – це насамперед підтримка, допомога, керівництво 

й захист однієї людини іншою для того, щоб були досягнуті її результати й 

мета. Суть методу полягає в тому, що за фахівцем закріплюють «buddy», 

партнера. Цей метод заснований на наданні один одному об'єктивного й 

чесного зворотного зв'язку та підтримці у виконанні мети і завдань (як 

особистих, так і корпоративних), і в освоєнні нових навичок [1]. Для 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу вказана технологія була б досить 

актуальною, оскільки персонал цієї галузі потребує безпосереднього процесу 

навчання практик роботи із клієнтами під керівництвом професіонала [6]. 

Для ефективного розвитку готельно-ресторанного бізнесу необхідно  

постійно підвищувати професійний розвиток персоналу. Під час навчання 

необхідно враховувати такі чинники: 
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1. Велика частина менеджерів ресторанного бізнесу – це молоді дівчата у 

віці до 30 років з вищою або середньою спеціальною освітою. 

2. Навчання менеджерів відбувається шляхом комунікацій зі старшим 

співробітником і вивчення матеріалів компанії. 

3. У менеджера є три фокусу уваги на зміні: гість, персонал, продукт. 

4. Найактуальніше в роботі менеджера – це ефективна організація своєї 

роботи й управління персоналом. 

5. 2/3 опитаних вважає, що навчання співробітників залу повинно 

відбуватися на робочому місці, тоді як як 25% опитаних менеджерів схильні 

делегувати це завдання менеджеру з персоналу або внутрішньому тренеру. 

6. Володіння професійними навичками менеджери в середньому оцінюють 

у себе досить високо – на 3,9 бала. 

7. 94% менеджерів займаються самоосвітою, віддаючи перевагу статтям, 

книгам та перегляду фільмів [5, с. 161]. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження показало, що сприяння 

професійному розвитку персоналу позитивно впливає на підвищення 

результативності праці, підвищенню його соціальної та професійної 

мобільності. Підвищення кваліфікаційних характеристик персоналу – це не 

лише індивідуальна зацікавленість кожного окремого працівника, а й 

колективна зацікавленість успішного розвитку закладу готельно-ресторанного 

господарства. Це пов’язано зі специфікою галузі готельно-ресторанного 

господарства, оскільки якість надання готельно-ресторанних послуг 

першочергово залежить від кваліфікації та підготовленості працівників.  
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У статті розглянуто питання сутності інновацій, визначено особливості 

інновацій у сфері туризму. Проаналізовано основні групи інновацій. Зроблено 

висновки щодо пріоритетних шляхів інноваційного розвитку підприємств 

туристичної сфери. 
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інновації, туристичне підприємство, туристична галузь.. 

Постановка проблеми. Сучасні виклики ринку та всеохоплюючі світові 

процеси глобалізації вимагають від підприємств туристичної галузі бути у 

постійному пошуку нових можливостей для розвитку, вдосконалення та 

адаптації до мінливих умов ринку, підвищення споживчих якостей  

туристичних послуг.  

http://bses.in.ua/journals/2020/56_2020/11.pdf
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Дієвим інструментом ефективної діяльності туристичних підприємств є 

нововведення, які дозволяють створювати необхідні умови для реалізації 

інновацій і являються фундаментним елементом для організації цілого 

інноваційного процесу.  

Мета статті полягає у визначенні категорії «інновація», її впливу на 

конкурентоспроможність підприємств туристичної галузі для подальшого 

розроблення науково-теоретичних пропозицій, спрямованих на впровадження 

ефективних інновацій в туристичних компаніях. 

Дослідження та публікації. Питання інновацій, систематизації їх видів, 

можливостей використання у різних галузях економіки постійно перебувають 

на пульсі досліджень науковців. 

Основні питання щодо сутності та ефективності інновацій в діяльності 

підприємств туристичної галузі було висвітлено у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених: Н. М. Власова [1], І. А. Жукович [2], Л. Р. Маклашина [4], 

С. Р. Муминова [5], О. О. Романенко [7], Я. Д. Совєткін [8], А. А. Сотнікова [9] 

та інших. 

Однак, віддаючи належне теоретичній та практичній цінності попередніх 

наукових здобутків щодо сутності та ефективності інновацій існує досить 

багато невирішених питань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростання 

конкурентоспроможності туристичних підприємств в значній мірі залежить від 

їх інноваційної діяльності [2, с. 70]. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваціями є  

новостворені (застосовані, і вдосконалені) конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і соціальної сфери [6].  

Зазначене трактування сутності інновацій пов'язане більше із засобами 

виробництва або технологічними процесами, що є необхідною але 

недостатньою умовою, яка повинна спрямовувати весь інвестиційний потік 

ресурсів у галузі народного господарства з його ефективним використанням.  
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Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності 

діяльності туристичних підприємств зумовлює необхідність розуміння сутності 

інновацій у туристичній галузі. 

Так, Н. М. Власова, В. В. Смирнова та Н. Ю. Семененко наводять власне 

визначення інновацій у сфері туризму – це системні заходи, що мають якісну 

новизну і ведуть до позитивних зрушень, забезпечують стійке функціонування і 

розвиток туристичної галузі в регіоні [1, с. 113]. 

З точки зору А. А. Сотнікової інновації в туризмі – багатопланові 

організаційно-управлінські нововведення, які перебувають у цілеспрямованих 

постійних змінах, які відбуваються на різних рівнях туристичної індустрії. До 

них відносять правове забезпечення проєктів, створення кардинально нових 

туристичних продуктів, інформаційно-рекламне забезпечення попиту, що 

включає в себе інноваційні технології [9, с.157]. 

Л. Р. Маклашина під інноваціями в туризмі розуміє розробку та створення 

нових туристичних проєктів та маршрутів із застосуванням досягнень у галузі 

техніки, науки та IT-технологій, також знань та досвіду у сфері маркетингової 

діяльності та управлінні, що дозволить досягти збільшення величини доходів, 

покращення туристичного іміджу країни та регіонів, прискорення соціально-

економічного розвитку та підвищити рівень зайнятості населення [4, с.131].  

Аналіз вищезазначених тлумачень терміну «інновація в туризмі» дає 

можливість зробити висновок, що поки немає єдиного чіткого визначення. 

Науковці дискутують стосовно того, що відносити до інновацій: результат, 

впроваджений продукт чи послугу, або процес реалізації ідеї та її втілення в 

готовий результат чи окремі стадії процесу. 

Існують різні види інновацій. Так, Я. Д. Совєткін пропонує виділяти 

продуктові та процесні інновації. Останні поділяються на процесно-технічні, 

що зачіпають виробництво товарів, та управлінські, створені задля управління 

всією організацією, тобто і створення нових товарів, і інновації виробничих 

процесів [8, с.502] 

На думку Т. О. Кіндрик та О. М. Головінова, класифікація інновацій в 

туристичній галузі представлена їх розподілом на 4 групи:  
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– продуктові інновації – інновації, що представлені новими продуктами та 

проєктами, новими сегментами ринку, пов’язані з освоєнням нових 

туристичних територій та залученням до туристичної сфери нових видів 

ресурсів;  

– управлінські інновації – інновації, що представлені новими методами 

реалізації маркетингового циклу в туризмі, обґрунтуванням нових методів і 

форм управління суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності, а також 

забезпеченням державного та регіонального управління туристичною сферою; 

– сервісні інновації – інновації, що представлені впровадженням передових 

методів навчання, підготовки та перепідготовки працівників, розробкою 

інноваційних моделей розміщення трудових ресурсів, а також впровадженням 

національної моделі сервісного обслуговування, враховуючи культуру та звичаї 

туристично-рекреаційних зон; 

– технологічні інновації – інновації, що пов’язані з впровадженням ІТ-

технологій в системі бронювання і резервування готелів, авіаквитків, 

розробкою нових видів матеріально-технічного забезпечення туристичного 

обслуговування, покращення якості послуг, нововведенням в системі 

транспортного обслуговування, екологізацією технологій обслуговування  [3]. 

О.О . Романенко та О. Г. Яворська окрім запропонованих чотирьох груп, 

виділили п’яту групу та назвали її «інституційні інновації».  

Інституційними інноваціями є нова організаційна структура, яка 

відображає принцип співпраці, організації бізнесу (мережі, бренди, 

сертифікація компаній тощо, а також охоплює і правові аспекти), з метою 

ефективного перенаправлення або збільшення прибутковості в індустрії 

туризму [7, с.7]. 

Ми вважаємо, що однією з головних видів інновацій, котрі впроваджують 

на підприємствах туристичної галузі є управлінські інновації, які можуть 

упроваджуватися як окремо, так і паралельно з іншими видами інновацій. 

Першочергова причина необхідності застосування управлінських інновацій 

– досягнення конкурентоспроможності як цілісності конкурентних переваг, що 

будуть визначати здатність приймати безпосередню участь в конкурентній 

боротьбі на ринку туристичних послуг. 
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Напрями ІТ-інновацій мають прикладне значення і не вичерпують всі 

можливості використання ІТ у туризмі. Широкий діапазон застосування ІТ для 

створення інновацій різних типів - від процесних до продуктових - робить їх 

інвестиційно-привабливими. Окрім того, використання готових ІТ-проєктів, які 

довели свою ефективність, це оптимальний варіант для тих туристичних 

підприємств, які лише збираються активізувати інноваційну діяльність [5, с.11]. 

Таким чином, керівники туристичних підприємств мають можливість, 

проаналізувавши кожен із аспектів з урахуванням наявних ресурсів, зовнішніх 

та внутрішніх факторів, ухвалити рішення стосовно того, що стане кінцевою 

метою інноваційної діяльності та у відповідності до цього обирати засоби її 

досягнення. ІТ у цьому відношенні є, мабуть, найдоступнішим та 

універсальним засобом. 

Висновки. Інноваціями, при визначенні вектору розвитку туристичного 

підприємства, створюється підґрунтя в першу чергу для інвестиційних товарів, 

послуг і капіталу, а потім – для інноваційних. Використання інноваційних 

продуктів принесе туристичним компаніям цілу низку важливих переваг: 

значно підвищиться здатність компаній вести конкурентну боротьбу; 

збільшиться їх кінцевий прибуток; збільшиться їх клієнтський потік; з'явиться 

можливість підвищити вимоги до кваліфікації співробітників та якості послуг. 

Головні зусилля з розвитку інновацій у туризмі спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності компаній, на суттєве вдосконалення туристичного 

обслуговування. 
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Туризм закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих 

галузей світової економіки XXI ст. Для багатьох країн індустрія туризму є 

найважливішою статею доходу і, як наслідок, одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки. Держави які вчасно визначили перспективність туризму як 

галузі і зуміли побудувати розвинену інфраструктуру, грамотно позиціонували 

себе на міжнародному ринку туристичних послуг, регулярно отримують 

багатомільйонні прибутки. 

Одним із способів звернути увагу споживачів на свої послуги є пропозиція 

ринку такої послуги, яка б відрізнялася від уже існуючих на туристичному 

ринку пропозицій. Цьому має сприяти впровадження інновацій. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних відносин 

глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, у тому числі 

й туристичну галузь [4]. На даному етапі функціонування туристичної галузі 

України вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу індустрії туризму на 

інноваційну модель економічного розвитку. Практика доводить, що саме 

інноваційні зрушення в діяльності підприємств туристичної галузі здатні 

забезпечити їх конкурентоспроможність, підвищити якість вітчизняних 

туристичних послуг, забезпечити високі показники економічного зростання. 

Метою статті є здійснення аналізу сутністі та особливостей управління 

інноваційною діяльністю туристичного підприємства з урахуванням 

специфічних особливостей даної сфери, факторів, що сприяють впровадженню 

інновацій, основних напрямів, заходів та перспектив інноваційного розвитку 

туристичної індустрії України. 

В Україні відбуваються активні дії по переходу на інноваційний шлях 

розвитку економіки. Інновації - це щось інше, дії щодо впровадження досягнень 

науки і техніки в технології та управління, в тому числі і в соціальній сфері, 

тобто в організаціях, що займаються наданням послуг населенню. 

Протягом другої половини ХХ ст. спостерігається прискорення темпів 

інновацій та зростання масштабів інноваційної діяльності в усіх секторах 

економіки, включаючи соціально-культурний сервіс і туризм. 
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Туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за 

швидкі темпи він визнаний економічним феноменом сторіччя. 

Згідно Ст. 3 Закону України «Про інноваційну діяльність», поняття 

«інновація» трактується як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні  технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери [5]. 

Інноваційна діяльність туристичного підприємства повинна бути 

сконцентрована на пошуку і здійснюванні інновацій з метою невпинного 

оновлення та розширення економічної та технологічної бази послуг, освоєнні і 

випуску туристичної послуги якісно нового рівня.  

Наукові та практичні проблеми, пов’язані з інноваційною діяльністю та 

інноваційним потенціалом підприємств, розглядалися такими фахівцями, як 

Аренкова І.А., Бородіна В.А., Грінько Т.В., Захарчін Г.М., Кудінова С.В., 

Михайліченко Г.І., Тітова В.В., Турило А.М., Чухрай Н.І. Проте питання 

управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств залишається 

відкритим і таким, що потребує подальшого розгляду з боку науковців. 

Одним із ключових факторів розвитку як економіки в цілому, так і 

туристичної індустрії зокрема інновацій. Термін «інновація», що в перекладі з 

англійської дослівно означає «нововедення», увів у науковий обіг австрійський 

вчений Й. Шумпетер. У своїй роботі «Теорія Економічного розвитку» він 

виділив п’ять напрямків здійснення інновацій: 

- провадження нового товару;  

- впровадження нового методу виробництва;  

- впровадження нової організаційної структури виробництва. 

Аналіз наукової економічної літератури з питань інновацій у туризмі 

вказує на існування різних підходів до визначення цього терміну. Враховуючи 

те, що до туризму належить велика кількість різноманітних підприємств, 

виникає складність у предметному визначенні сутності цього поняття. Процес, 

за допомогою якого нова ідея або практика стає корисною, нові шляхи, що 

забезпечують вирішення різних задач для задоволення потреб людей. 
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Інновації – це «запровадження будь якого нового або значно 

вдосконаленого продукту (товару або послуги) чи процесу, нового методу 

маркетингу або нового організаційного методу в діяльності підприємства, 

організації робочих місць чи зовнішніх зв’язків» [5]. 

Систематизація видів інновацій у туризмі дозволила розробити перелік 

інновацій у сфері туризму: 

- нові форми відпочинку та туризму;  

- нові види засобів розміщення;  

- нові туристсько-екскурсійні об’єкти;  

- нові туристсько-екскурсійні маршрути;  

- нові види послуг;  

- нові види розваг;  

- нові види готельного та ресторанного обслуговування; 

- нові види бронювання та продажів;  

- нові види туристичної реклами; нові методи управління персоналом, 

форми організації. 

Поява сучасних засобів інформації та зв'язку справила глибокий вплив на 

суспільне виробництво і побут людей. Сучасну туристську діяльність і роботу 

туристських фірм не можна уявити без мережі Інтернет. Сучасна аудіо-, 

відеотехніка істотно змінила технологію менеджменту. Управління 

проводиться в режимі реального часу і т.д. Таким чином, відбувається 

інтеграція інформаційних громадських інструментів і послуг у всіх видах 

туристичної діяльності, зокрема здійснюваних малими підприємствами, їх 

використання державними і приватними туроператорами, особливо малими та 

середніми підприємствами, посилюється і виявляється в підвищенні обізнаності 

та партнерських ініціативах, а також належному використанні різних 

національних і європейських програм. 

На туристичному підприємстві ключовими складниками інноваційної 

діяльності є 

- заходи, сконцентровані на пошук або створення нових туристичних 

продуктів, політики ціноутворення тощо; 
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- роботи, спрямовані на завершення заходів, реалізованих раніше, до рівня 

інноваційних проектів (послуг, продуктів, технологій), орієнтованих на потреби 

туристичного ринку; 

- діяльність, спрямована на освоєння інноваційних проектів, технологій 

виробництва послуги тощо. 

Менеджер туристичного підприємства повинен чітко усвідомлювати, що 

інновації, якими може й повинно займатися його підприємство – це: 

 - сталий продукт туристичних дестинацій (за умов поєднання відмінної 

туристичної інфраструктури та заходів активного або пізнавального характеру);  

- налагодження доступної та якісної інфраструктури обслуговування тощо;  

- розвиток комунікативного потенціалу підприємства;  

- позитивний репутаційний рейтинг підприємства;  

- адекватна ціна на послуги підприємства;  

- заходи щодо відновлення та нарощування якості історико-культурного 

потенціалу території; 

- потреба (можливо, штучно створена і підтримувана) в об’єктах 

відвідування або популярність туристичного бренда серед певних прошарків 

споживачів [2].  

На сучасному етапі в національних та міждержавних системах управління 

туристичною діяльністю почали відбуватися інноваційні процеси, настав час 

освоєння і застосування нових технологій (електронна торгівля), створення 

віртуальних туристичних фірм, удосконалення форм маркетингу та створення 

затребуваного туристичного продукту. 

Для України інноваційні технології важливі з позиції вирішення нагальних 

проблем у туристичній галузі (підвищення рівня сервісу, удосконалення 

матеріально-технічної бази, збереження пам’яток культури тощо) [5]. 

Таким чином, інноваційна діяльність туристичного підприємства 

здебільшого спрямована на створення нового або зміну існуючого 

туристичного продукту, освоєння нових ринків збуту, впровадження передових 

IT-технологій у бізнес-процес і сучасних форм організаційно-управлінської 
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діяльності на підприємстві. Управління нововведеннями та їх впровадження 

для розвитку туристичного підприємства - основне і найбільш вагоме питання, 

вирішення якого забезпечить конкурентну перевагу і, як результат, виживання 

туристичного підприємства. 
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Постановка проблеми. Важливим значенням для перспективи розвитку 

підприємств ресторанного бізнесу є повне задоволення матеріальних і духовних 

запитів клієнтів. Сучасний розвиток індустрії гостинності диктує необхідність 

нових підходів взаємодії з партнерами, клієнтами, співробітниками. 

Від ціннісних установок і поведінкових стратегій, що відрізняють дане 

підприємство від усіх інших, підвищення зацікавленості працівників у 

результатах своєї діяльності залежить результат діяльності підприємства. 

Виникає потреба у створенні системи цінностей, норм, правил і переконань, 

тобто корпоративної культури, що дозволяє досягти результативної роботи, 

зосередитися на досягненні цілей компанії. Корпоративна культура являє собою 

не тільки домінуючий фактор ідентичності підприємства, а й інструмент 

управління поведінкою персоналу, який може бути причиною підвищення або 

зниження ефективності діяльності підприємств ресторанного бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корпоративна культура в 

індустрії гостинності безпосередньо пов’язана з теорією організації та 

менеджменту, яка досліджувалась іноземними вченими, серед яких варто 

виділити Т. Діла, А. Кеннеді, А. Фаайоля, Ф. Тейлора, Дж. Муні, Г. Хаєта та 

інших. Останнім часом спостерігається прогрес у дослідженні даної 

проблематики серед українських вчених, таких як А. Клебанов, А. Костерін, М. 

Нікітін, Є. Новаторів, А. Панкрухін, Ю. Попов, О. Грішнова. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних підходів до 

аспектів управління корпоративною культурою на підприємствах ресторанного 

бізнесу та особливостей корпоративної культури в закладах індустрії 

гостинності. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні успіх закладів ресторанного бізнесу 

залежить від повного задоволення матеріальних та духовних запитів клієнтів. 

Стрімкий розвиток індустрії гостинності диктує нові, інноваційні вимоги до 

взаємодії із клієнтами, працівниками, партнерами, конкурентами. Від 
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сформованої місії та стратегії розвитку підприємств, індивідуальної системи 

цінностей залежить результат діяльності підприємства. Саме тому виникає 

потреба у створенні особливих цінностей, норм, правил і переконань, тобто 

корпоративної культури, яка дасть змогу досягти поставленої місії та цілей 

закладів ресторанного бізнесу. Корпоративна культура становить собою 

домінантний чинник ідентичності підприємства, інструмент управління 

поведінкою персоналу, який може бути причиною підвищення або зниження 

ефективності діяльності підприємства. 

Корпоративна культура (англ. corporate culture) – це система цінностей та 

переконань, які розділяє кожен працівник та яка передбачає його поведінку, 

зумовлює характер життєдіяльності організації [3]. Інші науковці під 

корпоративною культурою розуміють систему цінностей і переконань, що 

розділяють усі працівники, колективну свідомість і менталітет організації. 

Корпоративна культура визначає поведінку персоналу індустрії гостинності, 

його взаємини з клієнтами, керівництвом, посередниками, постачальниками, що 

завдяки цьому знають, як діяти і на що чекати від службовця [1]. 

Корпоративна культура дає працівникам почуття мети і формує відданість 

своїй організації, відповідальності за все, що відбувається, усвідомлення 

важливості комунікацій, створює основу для стабільності, контролю та єдиного 

цілого. 

Компоненти корпоративної культури: 

 • прийнята система лідерства; 

 • стилі вирішення конфліктів;  

• чинна система комунікації;  

• положення індивіда в організації; 

 • прийнята символіка: гасла, організаційні табу, ритуали.  

У процесі розвитку корпоративної культури, підприємствам ресторанного 

бізнесу варто вирішити низку завдань для ефективної її реалізації: 

1. Впровадження змін будь-якого типу (усунення опору з боку персоналу 

та мотивація на досягнення результату). 
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2. Згуртування управлінської команди (єдине уявлення про місію та 

стратегії закладу). 

3. Формування лояльності у персоналу. 

4. Якісний добір нових співробітників. 

5. Організаційний порядок (приймають на всіх рівнях управління 

регламент поведінки в різних ситуаціях, виробничу дисципліну, культуру 

відносин з клієнтами та колегами). 

6. Гармонізація психологічного мікроклімату в підприємстві. 

Кожному підприємству властива культура, загальними принципами якої є: 

об’єднання колективу навколо загальних цінностей, спільних завдань під час 

вирішення проблем і надання бездоганного сервісу та створення власного 

стилю у спілкуванні зі споживачами [2]. 

Корпоративна культура є «родзинкою» індустрії гостинності, певною 

системою цінностей організації, яка підкреслює індивідуальність і 

неповторність організації. 

В Україні інтерес до корпоративної культури з’явився значно пізніше й в 

основному був обумовлений глобальними змінами, інтеграцією та 

інформаційною відкритістю, яка надала доступ до світового досвіду 

ефективного ведення бізнесу. На даний момент проблема становлення, 

формування і розвитку корпоративної культури на підприємствах ресторанного 

бізнесу є недостатньо вивченою, що, у свою чергу, надає поле діяльності для її 

подальшого дослідження. 

Особливості впливу корпоративної культури на поведінку персоналу в 

ресторанному бізнесі є стратегічним чинником, оскільки успішність 

підприємства залежить саме від поведінки співробітника. Тому що саме 

культура поведінки персоналу в індустрії гостинності є тією складовою, яка 

визначає ефективність і, отже, подальші економічні вигоди організації.  

Підприємствам ресторанного бізнесу необхідно усвідомити, що головна 

особливість – це стандарти обслуговування, клієнтоорієнтованість, які давно в 

міжнародній індустрії гостинності стали мистецтвом обслуговування гостя, де 

прояви високого професіоналізму зростають з розкриттям ролі людського 

чинника [4]. 
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У світовій літературі питанням сутності, структури, і властивостей 

корпоративної культури присвячено багато робіт, а питанням оцінки її 

економічної ефективності – недостатньо. Питання трансформації корпоративної 

культури з метою підвищення її ефективності в рамках управління 

підприємством залишаються недостатньо дослідженими, хоча на сьогоднішній 

день саме вони є особливо актуальними через стрімкий розвиток підприємств. 

Американські дослідники в галузі економіки виробництва Т. Діл і            А. 

Кеннеді в якості показника ефективності використовували продуктивність 

праці. Ними були виявлені ключові складові корпоративної культури, які 

безпосередньо впливають на продуктивність [5]: 

- сильна, об’єднуюча корпоративна філософія і місія;  

- лідер, який довіряє іншим і в якого вірять;  

- відкриті канали комунікацій і доступ до вищого керівництва; 

- особливу увагу до людей і продуктивності; 

- особливу увагу до клієнтів і сервісу; 

- наявність підтримуваних усіма церемоній, ритуалів, звичаїв; 

- загальний емоційний підйом, що стосується роботи й майбутнього; 

- почуття задоволення, пов’язане з виконавчою майстерністю, вкладеними 

у загальну справу. 

На нашу думку, більшість джерел досліджують корпоративну культуру 

переважно як другорядний чинник економічної діяльності, а не як 

корпоративний актив, що становить фундамент для здійснення дієвих 

конкурентних переваг підприємства і здатен впливати на створення 

підприємства.  

Розуміння корпоративної культури як найважливішої інтелектуальної 

компоненти у механізмі функціонування економічної діяльності 

господарюючого суб’єкта знаходить найбільш прийнятне вираження в понятті 

«інтелектуальний актив», що містить у собі економічний ресурс організації, 

який є результатом творчої або винахідницької діяльності та здатен приносити 

економічні вигоди. 
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У даний час теоретичне осмислення нематеріальних ресурсів не привело 

до вироблення єдиного, затвердженого понятійного апарату, що створює певні 

труднощі на шляху ідентифікації корпоративної культури в системі таких 

нематеріальних ресурсів підприємства. 

Також американські дослідники Т. Діл і А.Кеннеді запропонували 

динамічну модель організаційних культур, залежну від галузевих особливостей. 

Повністю погоджуючись з висновками науковців, уважаємо, що корпоративна 

культура підприємств ресторанного бізнесу повинна відображати специфіку 

цієї галузі, тобто сервісні цінності, які є першоосновою індустрії гостинності, а 

також потребами, цілями і завданнями, які стоять перед підприємствами 

ресторанного бізнесу [5]. 

На нашу думку, сучасний розвиток корпоративної культури в 

ресторанному бізнесі, виходячи з професійної специфіки, необхідно 

досліджувати з точки зору аксіологічних складових сервісних корпоративних 

культур, диференціюючи на такі складові, як якість послуги, стандарти 

обслуговування, клієнтоорієнтований сервіс, довіра клієнтів. 

Ураховуючи вищевикладене, уважаємо, що корпоративна культура на 

підприємствах ресторанного бізнесу – це унікальний інтелектуальний актив, 

заснований на базових сервісних цінностях: якість послуги, стандарти 

обслуговування, клієнтоорієнтованій сервіс, довіра клієнтів тощо та нормах 

професійних стандартів, які значною мірою визначають поведінку в організації 

окремих особистостей і груп до роботи, до клієнтів, колег та ін. для досягнення 

певних цілей. 

Проведений аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що 

корпоративна культура – це ключовий компонент, який формується 

керівництвом, вона є результатом цілеспрямованої роботи фахівців з 

управління, які конструюють необхідний тип відносин. 

Висновки. Формування культури на підприємствах ресторанного бізнесу 

передбачає злагоджену діяльність персоналу, що спрямована на забезпечення 

комфорту гостей, їх задоволення від проживання, харчування, розваг та інших 
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організованих заходів. Передумовами формування високої культури є 

належний рівень організаційної та корпоративної культури, а також відмінна 

якість продукції та послуг. 

Таким чином, корпоративна культура – це інструмент в руках менеджера, 

за допомогою якого можливо істотно впливати на результативність 

функціонування поведінки персоналу підприємств ресторанного бізнесу. В 

умовах швидко мінливого зовнішнього і внутрішнього корпоративного 

середовища, феномен культурного потенціалу здатен забезпечити економічній 

системі досягнення більшої стійкості, інноваційної сприйнятливості, 

конкурентні переваги та здатності до постійного розвитку. 
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В сучасних умовах структурні зміни в українській економіці суттєво вплинули 

на діяльність як залізничних компаній, так і компаній туристичної галузі, 

кардинально змінивши механізми управління їхньою діяльністю.  Нагальною 

необхідністю стали інноваційні розробки для забезпечення цим підприємствам 
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Процес успішної інтеграції української залізниці в систему 

континентального транспортного сполучення та нарощування пасажирських 

туристичних перевезень безпосередньо залежить від інвестицій у залізничну 

інфраструктуру та розвиток туристичних об’єктів, а також від інших системних 

заходів. Тому першочерговим завданням є не лише придбання необхідної 

кількості транспортних засобів, переважно нових поколінь, які відповідають 

європейським технічним стандартам для залізничного транспорту, а й 

можливість виходу на туристичний транспортний ринок приватних компаній, 

надання необхідних ліцензій, доступ до залізничних колій і мереж, можливість 

отримання інвестицій тощо. 

Мета статті полягає у розкритті поняття залізничного туризму як 

важливого компоненту туристичної галузі та можливостей розвитку 

туристичних перевезень залізничним транспортом в Україні. 

Проблемами удосконалення туристичної галузі в Україні займається 

велика кількість науковців, але розвитку залізничного туризму присвячено 

невелику кількість праць, тому дослідження та висвітлення цих питань є на 

даний час дуже актуальними. 
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Значна частина вітчизняних науковців погоджуються з необхідністю 

розвитку туризму в Україні з використанням можливостей залізничних 

перевезень та залізничного туризму, що буде безперечно сприяти загальному 

зміцненню економіки країни на основі створення сприятливих ринкових умов, 

державного регулювання та контролю. Сучасний стан, перспективні моделі 

формування залізничного туризму як стратегічного напряму розвитку 

залізничної галузі в Україні та методологію досліджень у своїх роботах 

визначили: Ю. С. Бараш, О. М. Гненний, Г.В. Грабовська, В.М. Запорожець, 

Р.Г. Коробйова, Л. В. Марценюк, О.В. Орловська, О.В. Павлусенко, В. М. 

Проценко, О. М. Пшінько, В. В. Скалозуб, Т. Ю. Чаркіна [1; 2; 3; 4]. 

В економіці галузі туризму відповідають певні види діяльності. Як сфера 

економічної діяльності, туризм належить, з одного боку, до попиту і 

споживання відвідувачів, а з іншого боку, до товарів і послуг, що виробляються 

для задоволення цього попиту. Тому туризм охоплює широкий спектр видів 

діяльності, включаючи міжнародні та внутрішні перевезення, розміщення, 

харчування, розваги, послуги тур агентів та туроператорів. 

При визначенні сфери туризму залізницею значенням цього поняття є його 

основні функції (проїзд залізницею, переміщення туристів до туристичних 

об'єктів, туристичні послуги, харчування та розміщення туристів), а також його 

сутність і накопичення або результат його побудови (функціональні, 

організаційні та ресурсні компоненти) [5]: 

1. По-перше, визнання відомого поняття «залізничний туризм» (його 

розуміння). За аналогією і дедукцією, аналізом і синтезом, порівнянням і 

класифікацією, узагальненням і абстрагуванням окремих компонентів, 

використанням інших способів наукового дослідження формується загальне 

уявлення про туристичні послуги. 

2. По-друге, накопичення інформації про сферу залізничного туризму. 

Знання про туристичні послуги мають передусім емпіричне походження і 

формуються за допомогою узагальнення матеріалів для реалізації теоретичної 

систематизації, але у підсумку є результатом багатьох досліджень. 
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3. По-третє, створення та відчутність результатів функціонування сфери 

залізничного туризму. Сфера туристичних послуг створюється людьми і існує 

незалежно від індивідуальної свідомості у вигляді об'єктивної цілісності для 

забезпечення життєздатності суспільства. 

Залізничні туристичні перевезення мають попит у туристів майже в усіх 

країнах світу. «Залізничний туризм або круїз є спеціалізований вид туризму, де 

пересування туристів відбувається на залізничному складі (поїзді) за 

заздалегідь запланованим маршрутом, із зупинками по шляху проходження для 

проведення екскурсій. Залізничні круїзи передбачають використання 

спеціально обладнаних туристично-екскурсійних поїздів як засобу розміщення 

підвищеної комфортності. При здійсненні залізничного круїзу поїзд 

використовується не тільки як транспортний засіб, але і як пересувний готель. 

Подорож залізницею містить всі необхідні елементи для життєзабезпечення 

туристів під час подорожі (проживання, харчування, транспорт), не вдаючись 

до додаткових атрибутів інфраструктури» . 

Поняття «залізничний туризм» охоплює весь процес надання туристичних 

послуг з використанням залізничного транспорту (як переміщення туристів до 

туристичних об'єктів або як колісний готель під час подорожі), суть виділяється 

в сукупності галузевих категорій завдяки сутності компонента системи - 

значення терміну «турист», тобто ті, хто подорожує екскурсійно за допомогою 

залізничного транспорту. Це комплекс економічних та соціальних відносин, 

пов’язаних із наданням послуг для туристів з особистими або соціальними 

потребами для подальшої подорожі іншим транспортним засобом (залізничний 

трансфер) або надання послуг, необхідних під час екскурсійної поїздки в 

спеціальному пасажирському вагоні. Повний спектр послуг з розміщення в 

готелі, харчування в кафе та ресторанах, екскурсії та інші види трансферів. 

Виходячи з вищесказаного, можливо дати загальне визначення поняття 

«залізничний туризм». Це специфічний вид економічної діяльності, який 

включає комплекс послуг з перевезення туристів залізничним транспортом, 

включаючи обслуговування подорожі (готелі, ресторани, кафе, салони тощо) та 
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фізичних осіб (туроператорів, турагентств), які займаються наданням таких 

туристичних послуг. Загальні класифікації також включають часові проміжки 

проведення подорожі та можливість мандрівки з використанням одного або 

декількох видів транспорту. 

У сучасному бізнес-середовищі керівництво турагентства керує 

інноваційними розробками, враховуючи нестабільність зовнішнього 

середовища, постійну «боротьбу» з конкурентами, зміни внутрішнього 

середовища.  Дослідженнями О.С. Камушкова встановлено, що туристична зона 

як складова господарського комплексу країни характеризується такими 

характеристиками та функціями: створювати туристичні послуги, формувати 

туристичні продукти та здійснювати їх реалізацію. Формувати ринок 

туристичних послуг різного рівня складності. Це мультиплікатор зростання 

національного доходу, валового національного продукту, зайнятості, розвитку 

регіональної інфраструктури, підвищення рівня життя .  

Це сфера, де дешево створюються робочі місця та гарантується високий 

рівень ефективності та швидка окупність інвестицій. Це ефективний засіб 

охорони довкілля та історико-культурної спадщини, що є важливою основою 

потенційних ресурсів туризму, що формують ту чи іншу сферу діяльності. 

Сумісна майже з усіма областями, галузями та діяльністю людини. Визначає 

переваги процесу інтеграції та глобалізації, що відбувається у всьому світі. 

Українська залізнична туристична організація має дві основні складові: 

перевезення туристів та надання туристичних послуг під час подорожі. Перший 

вид діяльності має виконувати будь-яка пасажирська залізнична компанія, а 

другий – туроператор або агент. Нині в Україні існує багато варіацій у 

класифікації туристичної діяльності за різними ознаками. По-перше, треба 

розглянути, що офіційно використовується в Україні: 

 1. За видом суб'єкта туристичної діяльності: туроператор, туристичне 

агентство, суб’єкти, які займаються екскурсійною діяльністю. 

2. Для сторонніх послуг, що надаються у виробництві туристичних 

продуктів: розміщення туристів (готелі, апартаменти, приватний сектор), 
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транспортні послуги (залізничний транспорт; повітряний та водний транспорт; 

міський транспорт; туристичні автобуси; оренда); харчування; медичне 

страхування; екскурсійні послуги (без транспортних послуг); візові послуги; 

культурна освіта, характер культурного дозвілля, послуги організацій культури 

та інші послуги, що використовуються у виробництві туристичних товарів. 

3. За статусом реєстрації: юридичні особи; фізичні особи підприємці.  

4. За міграцією через кордон: в’їзд іноземних громадян в Україну – за 

країнами, з яких вони прибули; виїзд громадян України за кордон – за країнами, 

до яких вони виїжджали.  

Проте перевезення туристів наразі в основному здійснює АТ 

«Укрзалізниця». Сьогодні туристичні послуги пропонують різні компанії в 

різних формах власності, обсяг яких значною мірою залежить від політичних та 

сучасних соціально-економічних умов в країні, особливо останніми подіями, 

пов’язаними з війною на Сході та карантинними заходами. Ринок послуг 

залізничного туризму формується за двома напрямками. Перший – перевести 

частину клієнтів з автомобільного туризму на залізничний транспорт. Новий 

сучасний туристичний тип вагону є надійнішим, безпечнішим, комфортнішим і 

не потребує розміщення туристів в готелях. Друге – залучення більшої 

кількості вітчизняних та іноземних туристів, насамперед наявними та новими 

вузькоколійними маршрутами [1]. 

На основі цього розроблено інноваційну стратегію розвитку туристичних 

агентств, спрямовану на створення регуляторів декомпенсації для пом'якшення 

або усунення негативного впливу факторів нестабільності зовнішнього 

середовища. Це вимагає визначення соціально-економічних передумов 

розвитку залізничного туризму, перманентної оцінки інноваційної діяльності 

пасажирських компаній у часі та просторі на різних етапах життєвого циклу 

компанії, а також створення залізничного туризму, що дозволяє адаптувати 

сучасний та інноваційний розвиток туризму. Суть підготовчого та 

організаційного етапів є ключовою для інноваційного розвитку туристичних 

компаній через організацію залізничного туризму з урахуванням обов’язкової 

оцінки технічних умов, ресурсної потужності, економічних показників та 

соціальних факторів . 
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У результаті аналізу науковець приходить до висновку, що через 

скорочення інтенсивності руху, Укрзалізниця має транспорт, яким можна 

вільно користуватися та за допомогою якого можна організувати залізничний 

туристичний проїзд. О. Г. Дейнека також виступає за диверсифікацію 

залізничного транспорту в Україні. Зокрема, у сфері комерційних пасажирських 

перевезень пропонує розширити спектр послуг на вокзалах. Він відзначає той 

факт, що в Україні поки немає достатнього практичного та теоретичного 

досвіду для успішної диверсифікації компаній залізничного транспорту для 

надання повного пакета послуг туризму [6]. 

Для активізації залізничного туризму на регіональному ринку науковці 

пропонують створити кластер екскурсійних послуг, що зумовлює створення 

чотирьох секторів: обслуговування, створення туристичних продуктів, 

підтримки та туристичного кластера життєзабезпечення . 

Р. Г. Коробйова  вважає, що для розвитку туристичної галузі України 

необхідно розвивати транспортні компоненти. Автор наголошує на можливості 

відродження залізничного транспорту, тобто оновленні інфраструктури та 

рухомого складу коштом приватних інвесторів. Деякі дослідники бачать 

розвиток туристичних маршрутів як один з ефективних та перспективних 

напрямків діяльності українських залізниць. При цьому вони стверджують про 

відповідність європейським стандартам якості обслуговування, адже лише 

високий сервіс може зробити індустрію залізничного транспорту та туризму 

більш конкурентоспроможною і, як наслідок, залучити більше туристів  

Тому в більшості випадків формування думки туристів про визначні 

пам’ятки певної місцевості залежить насамперед від організатора туристичного 

маршруту. Під час розробки стратегії залізничного туру основними мають бути 

заходи для залучення нових клієнтів, що має враховувати кількість та якість 

усіх послуг, що надаються в поїзді і поза ним, кількість історико-культурних 

об'єктів, оптимальне сполучення для залізничного транспорту та інших видів 

транспорту. Таким чином, попри мобільність автомобільного транспорту, 

залізниця має більше переваг. Є можливості при організації туристичних 
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перевезень поїздом організації сну та забезпечення харчуванням туристів. 

Залізничний транспорт безпечніший та не залежить від погодних умов, хоча в 

туристичних перевезеннях залізничний транспорт на сьогодні необґрунтовано 

менш поширений, ніж автомобільний . 

Висновки. Отже, залізницю можна використовувати не тільки як засіб 

перевезення пасажирів, а й зробити залізничний транспорт більш 

конкурентоспроможним у сфері туристичних пасажирських перевезень. 

Внутрішній ринок в Україні на сьогодні має великий потенціал, враховуючи 

зміни в державі в напрямку євроінтеграції.  Люди загалом стали мобільнішими 

та на сучасному етапі розвитку країни мають прагнення та можливості 

подорожувати, як з метою ведення бізнесу, так і з метою відпочинку. Сучасні 

транспортні послуги залізниці також мають тенденцію до поліпшення умов 

пересування та підвищення комфорту пасажирів. Тому в сучасних умовах 

карантинних обмежень необхідно розвивати саме сферу туристичних 

подорожей залізницею більшою мірою в межах України, що однозначно 

сприятиме залученню додаткових коштів для модернізації інфраструктури 

туристичних об’єктів країни, а після закінчення карантинних заходів залучення 

іноземних туристів на цій основі до нашої країни. Це можливо сьогодні 

здійснити, надаючи ширші можливості для комерційних туристичних 

підприємств у вигляді впорядкування законодавчої бази та залучення 

додаткових інвестицій. Поширення залізничного туризму сприятиме 

покращенню іміджу Української залізниці, оновленню транспортних засобів, 

розширенню сфери обслуговування та підвищенню його рівня. Крім того, 

розумні організаційні заходи щодо туристичних перевезень та здійснення 

туристичної діяльності значно поповнюють бюджети всіх рівнів. 
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 В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  

Дана стаття присвячена вивченню та узагальненню теоретичних аспектів 

якості харчової продукції. Зокрема, визначено сутність поняття «якість 

продукції» та визначено роль якості харчової продукції в сфері ресторанного 

бізнесу. Автором також проаналізовано вимоги до безпечності та якості 

харчової продукції згідно чинного законодавства України. 

Ключові слова: якість, ресторанна продукція, харчова продукція, управління 

якістю харчової продукції, безпечна продукція. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Соціальна спрямованість сучасної ринкової 

економіки має на меті створення умов для забезпечення гідного рівня життя 

населення, серед яких одними з найважливіших є харчування та відпочинок. 

Сьогодні галузь ресторанного господарства характеризується значними 

динамічними процесами, внаслідок яких виникають зміни структурно-

функціональних параметрів закладів, збільшується асортимент продукції різних 

національних кухонь, розширюється номенклатура додаткових послуг, 

застосовуються різноманітні форми та методи обслуговування. Всі ці складні та 

неоднозначні зміни, зумовивши згадані перетворення, змінили вимоги до 

системи управління якістю продукції/послуг, додавши їм нових характеристик 

та критеріїв оцінки. 

Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення теоретичних аспектів якості харчової продукції на підприємствах 

ресторанного бізнесу. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. На сучасну теорію та 

практику управління якістю вплинули дослідження відомих зарубіжних вчених 

у сфері якості. Серед них насамперед можна виділити концептуальні розробки 

Е. Демінга, Ф. Кросбі, М. Мескона, М. Альберта та Ф. Хедоурі, А. 

Фейгенбаума, що являють собою теоретичне підґрунтя системи управління 

якістю. Щодо прoблеми управлiння якістю в закладах рестoраннoгo 

господарства, то слід виокремити таких науковців-дослідників як: В.I. Карсекiн, 

O.I. Кoчерга, Н.O. П’ятницька, В.М. Селютiн, С.С. Ткачoва, Л.М. Яцун та iн.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У ринкових умовах 

господарювання існує велика кількість підходів щодо визначення поняття 

«якість». Аналіз історії розвитку та становлення цієї категорії показує, що вона 

розвивалася в рамках двох окремих напрямків знань (табл. 1).  
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Таблиця 1.1 – Визначення якості у різні періоди [6] 

Автор, джерело Визначення поняття «якість» 

Аристотель (III ст. 

до н.е.) 

Відмінність між предметами. Диференціація за ознакою «гарний –

поганий» 

Гегель (XIX ст. н.е.) Якість насамперед – це тотожна з буттям визначеність, так що 

дещо перестає бути тим, що є, коли воно втрачає свою якість 

Китайська версія Ієрогліф, який позначає слово «якість», складається з двох елементів 

- «рівновага» і «гроші» (якість = рівновага + гроші), отже, якість 

тотожна поняттям «висококласний», «дорогий» 

У. Шухарт (1931р.) Якість має два аспекти: об’єктивні фізичні характеристики; 

суб’єктивний бік: наскільки річ «хороша» 

К.Ісікава (1950 р.) Якість – властивість, що реально задовольняє споживачів 

Дж. Джуран (1979 р.) Придатність для використання (відповідність призначенню). Якість – 

це ступінь задоволення споживача (для реалізації якості виробник 

повинен з’ясувати вимоги споживача і зробити свою продукцію 

такою, щоб вона відповідала таким вимогам) 

ГОСТ 15467-79 Якість продукції – сукупність властивостей продукції, що 

зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до 

призначення 

ДСТУ 2995-94 Якість – сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) 

щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби 

ДСТУ ISO 9000- 2001 Якість – ступінь, до якого сукупність відмітних властивостей 

задовольняє сформульовані потреби або очікування, 

загальнозрозумілі або обов’язкові. Термін «якість» можна вживати 

з такими прикметниками, як погана, добра або відмінна 

ДСТУ ISO 9000:2007 Якість ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє 

вимоги. 

 

Спочатку її розглядали різні філософи на всіх етапах розвитку суспільства, 

намагаючись визначити сутність якості. Згодом якість формувалася як поняття, 

що застосовується в будь-якій галузі виробництва матеріальних благ. При 

цьому філософський погляд на поняття «якість» ширший, ніж другий – техніко-

економічний, що зумовлено більш пізнім проявом матеріального виробництва 

[5].  

У результаті сформувалося та набуло поширення визначення, відповідно 

до якого під якістю продукту стали розуміти його властивість (здатність) 

задовольняти потреби та очікування конкретного споживача.  

В роботах більшості наукових праць розглянуто підходи до визначення 

якості як відповідності вимогам споживачів та рівня технічних характеристик 
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продукції. Важливо дослідити еволюцію визначення поняття «якість» 

провідними організаціями в галузі стандартизації та регулювання якості. Згідно 

з ГОСТ 15467-79 якість визначається як сукупність властивостей продукції, що 

зумовлюють її придатність задовольнити певні потреби у відповідності з її 

призначенням. Міжнародний стандарт ISO 8402-86 визначає якість як 

сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, що надають їм 

можливість задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів.  У 

міжнародному стандарті ISO 9000-2000 під якістю розуміють ступінь, до якого 

сукупність власних характеристик продукції, процесу або системи задовольняє 

сформульовані потреби чи очікування [2].  

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 

грудня 1997 року, визначає якість харчового продукту як ступінь досконалості 

властивостей та характерних рис харчового продукту, як і здатні задовольнити 

потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей 

харчовий продукт. Щоб задовольнити вимоги споживачів, якісна харчова 

продукція має бути, в першу чергу, безпечною для життя та здоров'я людини. 

Ось чому в цьому законі України одразу після визначення якості продукції 

наводиться тлумачення безпечності харчового продукту. Під безпечністю 

харчового продукту розуміють стан, що є результатом діяльності з виробництва 

та обігу, яка здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними 

заходами та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, 

що харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він 

спожитий за призначенням [1, с.2].  

З позицій підприємства поняття якості, на думку М.Г. Круглова та Г.М. 

Шишкова, виглядає як замкнений цикл, що містить такі компоненти: якісні 

кадрові ресурси, інфраструктуру, виробниче середовище; якісні бізнес-процеси; 

високий рівень задоволення потреб клієнта; позитивні фінансові результати [3, 

с.28-29].  

Таке визначення формування якості на окремому підприємстві слід 

доповнити на першому етапі якісною інформацією стосовно ринку та потреб 
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споживачів, тобто якісними маркетинговими дослідженнями. В іншому 

випадку ступінь урахування запитів споживачів буде зростати з кожним 

циклом, але такий процес підвищення якості товарів буде надто повільним і 

витратним.  

Важливим моментом визначення якості продукції є пошук балансу між 

ступенем задоволення потреб споживачів, рівнем технічних характеристик 

продукції та вартісними показниками, як і зумовлюють економічний результат 

діяльності підприємства.  

Якість має вирішальний вплив на підвищення попиту і пропозиції та 

конкурентоспроможність продукції, адже чим вищий попит на продукцію, тим 

вища пропозиція та конкурентоспроможність підприємства в цілому. Витрати 

та ціна на продукцію будуть зростати залежно від її собівартості та рівня 

рентабельності, а чим більшим буде прибуток – тим ефективність виробництва 

й прибутковість роботи підприємства буде вищою. Взаємозв’язок якості з 

основними показниками діяльності підприємства зображено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Залежність та вплив якості продукції на діяльність 

підприємства [4, с. 78] 

 

Якість продукції залежить від: 

Якість продукції впливає на: 
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Врахування всіх вимог споживача до продукту, що б задовольняли потреби 

ринку, відіграють важливу роль при формуванні якісних властивостей 

продукту, які бажають отримати споживачі в процесі споживання. 

Це свідчить про те, що якість кінцевої продукції дійсно залежить від цілої 

низки складових, на яких виробник повинен постійно зосереджувати увагу. 

Серед них виділяють такі: визначення потреб ринку; якість проектування 

продукту; якість сировини, яка надійшла у виробництво; якість процесу 

виробництва; відповідність якості кінцевої продукції вимогам проекту; якість 

після продажного обслуговування. 

Отже, питанням якості продукції необхідно приділяти першочергову увагу 

на всіх стадіях її формування, адже від цього залежать основні технічні й 

економічні параметри продукції і діяльності підприємства в перспективі [4]. 

Відповідно до чинного законодавства України у сфері якості визначено 

такі основні ознаки безпечності харчової продукції: 

1) харчовий продукт має бути придатним для споживання;  

2) не повинен справляти шкідливого впливу на здоров’я людини та на 

майбутні покоління, а також не повинен призводити до накопичувального 

ефекту токсичності;  

3) у ньому відсутні сторонні речовини чи предмети, токсичні  речовини,  

небезпечні для здоров’я мікроорганізмів, гормональні препарати, забруднюючі 

речовини або залишки у кількості, що перевищує рівень, встановлений 

законодавством, а також харчові добавки чи домішки, що не дозволені до 

використання;  

4) містить належне маркування продукції та повну інформацію про окремі 

види продуктів харчування, а також інформацію про кінцеву дату придатності 

до споживання;   

5) відповідає вимогам чинного законодавства  України  та  нормативним  

документам щодо споживних властивостей продуктів харчування та 

безпечності для життя і здоров’я людини;  

6) безпечність продуктів харчування має забезпечуватися системою 

заходів і технічних регламентів;  



215 

7) безпечний харчовий продукт не повинен впливати на особливу 

чутливість організму окремої категорії споживачів, для якої даний харчовий 

продукт призначений [5, с.113]. 

Висновки. На основі проведеного аналізу наукових підходів щодо 

тлумачення поняття «якість», можна зробити висновок, що під якістю продукції 

слід розуміти не лише сукупність певних характеристик та властивостей 

продукту, що відрізняють його від іншого, аналогічного, але й наявність тих 

властивостей, що в повному обсязі задовольняють вимоги та бажання 

споживачів. Отже, на основі узагальнення існуючих підходів різних вчених на 

якість продукції, можна дати наступне визначення: якість продукції – це 

ступінь відповідності та досконалості характеристик і властивостей продукту 

стосовно вимог та потреб споживачів.  
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Постановка проблеми. Туристична сфера в світі швидко розвивається. Все 

більше людей з різних країн світу прагнуть відвідати інші країни, з метою 

ознайомлення з культурою, традиціями, історичними та архітектурними 

пам’ятками, кухнею, звичаями, і взагалі просто відпочити та насолодися 

дивовижними місцями нашої планети. В результаті такого зростання 

популярності туризму, туристична галузь стає все більш значною для 

економічного розвитку кожної країни.  

В багатьох країна світу створені та діють на державній основі національні 

туристичні організації, основна мета яких полягає у розвитку та активізації 

туристичної сфери в країні. Ефективно розроблена стратегія розвитку туризму в 

країні, як на національному, так і на регіональному рівнях сприяє розвитку 

інфраструктури, збереженню та відновленню історико-культурних та 

архітектурних пам’яток, збільшенню робочих місць, зростанню надходжень до 

бюджетів та покращенню добробуту населення в цілому. В Україні на сьогодні 

структура державного регулювання туризму є незбалансованою, неефективною 

та не відповідає сучасним викликам.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам розвитку 

туристичної сфери в Україні та пошуку шляхів її покращення присвячені 

роботи різних авторів. Значний внесок у дослідження даної проблематики 
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внесли: І. Балабанов, І. Безуглий, Ф. Бойченко, В. Данильчук, В. Євдокименко, 

В. Кифяк, В. Кравців, А. Панасюк, О. Поліщук, Д. Стеченко, В. Цибух, 

Л. Шевчук та ін. В своїх роботах автори наголошують на значущості активізації 

та підтримки сфери туризму на державному рівні, формуванні стратегії 

розвитку туристичної сфери. Але не дивлячись на значну кількість наукових 

робіт в цьому напрямку, він потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні державної 

політики розвитку туризму в Україні, визначенні недоліків та пропозиції 

шляхів її активізації на рівні держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  В багатьох країнах світу туризм 

входить до трійки головних галузей держави, він характеризується швидким 

розвитком та відіграє важливе соціальне та економічне значення (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соціальне та економічне значення туризму 
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регіонів, вирішується проблема безробіття, використовуються незадіяні 

ресурси, покращується благоустрій територій та розвивається соціальна 
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інфраструктура. В деяких країнах світу внесок від туризму у валовий 

національний дохід є на рівні 20-45%. Завдяки відвідуванню іноземними та 

внутрішніми туристами підвищується ділова активність та розширюється 

виробництво товарів та послуг.  

Проте, необхідно зауважити, що позитивний вплив туризму на економіку 

держави буде лише за умови його розвитку з усіх боків. Таким чином, як галузь 

туризм є перспективною та може стати одним з головних джерел до державного 

бюджету країни. 

Система органів державної влади та основні законодавчі документи, що 

регулюють сферу туристичної діяльності в Україні подані в табл.1. 

 

Таблиця 1 – Система органів державної влади та законодавчі документи в 

сфері регулювання туристичної діяльності України 

Органи загальної і спеціальної 

компетенції 
Основні законодавчі документи 

- Верховна Рада України; 

- Президент України; 

- Кабінет Міністрів України; 

- Судові та правоохоронні 

органи; 

- Місцеві державні 

адміністрації: органи місцевого 

самоврядування та інші органи 

в межах їх компетенції; 

- Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України; 

- Державне агентство розвитку 

туризму. 

- Закон Україна «Про туризм»; 

- Закон України «Про курорти»; 

- Закон України «Про приєднанні до Протоколу про сталий 

туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат»; 

- Закон України «Про спеціальну економічну зону туристсько-

рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що 

призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання)»; 

- Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта 

туристичної інфраструктурі та його категорію»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Координаційної ради з питань туристичної діяльності»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

діяльності Державного агентства розвитку туризму»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». 

 

Отже, в системі органів виконавчої влади України створений та діє 

уповноважений орган центральної виконавчої влади, якому підпорядковуються 

місцеві органи з питань туризму.  
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Проте, регулювання сфери туризму в країні має незбалансовану структуру, 

яка є неефективною на сьогодні. В Законі України «Про туризм» (рис.2) і досі 

існують певні регуляторні бар’єри щодо здійснення туристичної діяльності, 

відсутня ефективно розроблена політика підтримки в’їзного та внутрішнього 

туризму, не розроблено необхідний механізм контролю виконання 

законодавчих актів в галузі туризму з боку держави [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функції державного регулювання сфери туризму в Україні 

 

Державне регулювання туризму згідно Закону Україні «Про туризм» 

Здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та контролю за діяльністю в галузі 

туризму з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту 

навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування та 

забезпечення безпеки туризму тощо. 

Регулююча 

Розробка й прийняття законодавчих актів у сфері туризму, встановленні умов провадження 

туристичної діяльності, забезпечення сприятливих умов для розвитку туризму шляхом 

спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів 

регулювання, створенні спеціального правового механізму, який забезпечує державний 

контроль за діяльністю в галузі туризму. 
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В Україні державну політику в галузі туризму та курортів Україні реалізує 

центральний орган виконавчої влади – Державне агентство розвитку туризму 

(ДАРТ) (рис.3). Агентство було утворено згідно постанови Кабміну Україні 

№995 4грудня 2019 року [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Місія, візія та мета ДАРТ Україні 

 

До основних завдань ДАРТ належить: реалізація державної політики в 

сфері туризму та курортів; внесення на розгляд Міністерства інфраструктури 

пропозицій щодо формування державної політики у сфері туризму та курортів 

[12]. Цілі Державного агентства розвитку туризму України наведені на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Цілі ДАРТ України на 2020-2024 рр. 
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Згідно до розробленої загальної стратегії розвитку туризму в Україні 

визначені стратегічні цілі, досягнення яких покладено на Державне агентство 

розвитку туризму в Україні (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Основні стратегічні цілі ДАРТ України згідно розробленої 

стратегії розвитку туризму 

 

Згідно загальної стратегії розвитку туризму та основних стратегічних цілей 

на ДАРТ України покладені завдання щодо підтримки розвитку туристичної 

індустрії, створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму та 

Стратегічні цілі розвитку сфери туризму та курортів 

Забезпечення конкурентоспроможного туристичного продукту завдяки системному 

маркетингу, який спрямований на чітке позиціонування різних видів туристичних 

продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів 

Проведення системних заходів підвищення якості інфраструктури курортів та 

рекреаційних територій завдяки програмі поетапного вдосконалення матеріально-

технічної бази, впровадження кластер них моделей, створення умов для державно-

приватного партнерства та соціального замовлення 

Створення умов для ефективного і комплексного використання наявного 

туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу завдяки удосконаленню 

територіальної структури сфери туризму та курортів з метою розвитку туристичних 

території, розробці бренду територій 

Забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шляхом створення 

умов для оптимізації організаційно-економічної структури діяльності суб’єкті малого 

та середнього бізнесу у сфері туризму і розроблення національних стандартів 

надання туристичних послуг відповідно до міжнародних стандартів 

Створення центрів туристичної інформації та популяризації туристичних продуктів, 

удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг, 

проведення виставкової, ярмаркової та фестивальної діяльності 

Організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму 

та курортів 
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курортів; забезпечення міжгалузевої координації та міжрегіональної кооперації; 

формування іміджу України як країни, привабливої для туризму; гармонізація 

національного законодавства з європейським, дотримання цілей і принципів, 

проголошених стратегічними документами розвитку держави [13, с. 3]. 

 На нашу думку, для удосконалення розробки стратегії розвитку туризму, в 

першу чергу, потрібно оцінити стратегічний потенціал, тобто всі туристичні 

ресурси регіону та визначити найбільш перспективні напрями. Далі обирати 

стратегію розвитку туризму для кожного регіону окремо, залежно від рівня 

його туристичного стратегічного потенціалу.  

На рис. 6 подані заходи, які необхідно вживати для розвитку туризму в 

регіонах України та активізації їх туристичного потенціалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 6 – Заходи розвитку та активізації туризму в регіонах України 

 

Зазначені на рис. 6 заходи для активізації та розвитку туризму є 

загальними для усіх регіонів. Проте в кожному регіоні стратегія повинна 
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рідкісні ландшафти через засоби масової інформації. Організовувати 

загальнонаціональні конкурси, рейтинги тощо. 
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розроблятися у відповідності до рівня стратегічного потенціалу та регіональних 

особливостей. Стратегія розвитку туризму в регіонах повинна забезпечувати 

перетворення туризму у високорентабельну, конкурентоспроможну та 

інтегровану у міжнародний туристичний ринок галузь. 

 Пропонується використання п’яти стратегії розвитку туристичної галузі в 

регіонах відповідно до рівня їх туристичного потенціалу: 

1. Роз’яснювальна стратегія – для регіонів ізольованих від туризму. 

2. Еволюційна стратегія – для регіонів з низьким розвитком туризму. 

3. Підтримуюча стратегія – для регіонів з піонерним розвитком туризму. 

4. Мотиваційна стратегія – для регіонів з розвиненою туристичною  

індустрією. 

5. Інноваційна стратегія – для регіони зі сталою туристичною індустрією. 

Висновки. Гальмування розвитку туристичної галузі в Україні відбувається 

через те, що недостатньо розвинута туристична інфраструктура; недостатня 

забезпеченість галузі туризму професійними кадрами; недостатня кількість 

відповідних засобів розміщення в регіонах, особливо тих, що відповідають 

міжнародним стандартам; невідповідність стану багатьох об’єктів туристичного 

показу, а це в свою чергу стримує туристичні відвідування регіону; 

недосконала нормативно-правова база в сфері туризму.  

Наразі відсутній чіткий механізм та системність в сфері управління 

туристичною галуззю на державному рівні в Україні. Проте, деякі питання, 

стосовно цього вже закладені в стратегії розвитку туризму та курортів і 

визначені як основні стратегічні цілі для Державного агентства розвитку 

туризму України.  

 Регіони України характеризуються значним туристичним потенціалом для 

розвитку різних видів туризму, але для кожного з регіонів необхідно 

розробляти окрему стратегію розвитку у відповідності до наявних туристичних 

ресурсів. Для України туристична сфера є перспективним напрямом для 

наповнення бюджету країни, розвитку регіонів, створенню нових робочих 

місць, покращенню інфраструктури та зростанню добробуту населення. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО  УПРАВЛІННЯ 

ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У даніи статті розглянуто основи антикризового управління на підприємстві. 

Особливу увагу приділено специфіці антикризового управління туристичним 

підприємством. Визначено причини та види кризових ситуаціи у сфері 

туризму. Проаналізовано інструменти антикризового управління та 

розроблено механізм иого реалізаціі, в основі якого побудова ефективноі 

антикризовоі стратегіі.   
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Постановка пробеми. Тенденціі до зростання обсягів туристичних послуг 

актуалізують питання дослідження специфіки організаціі туристичноі 

діяльності з метою забезпечення ефективноі стратегіі розвитку туристичного 

підприємства для утримання існуючих ринкових позиціи та отримання 

додаткових конкурентних переваг. При цьому на першии план виходить 

проблема забезпечення підприємства релевантною системою управління, котра 

б враховувала можливість настання непередбачуваних кризових ситуаціи та 

містила елементи превентивного захисту від іх негативного впливу. Поряд з 

тим, окремі аспекти антикризового управління в туристичніи сфері, зокрема 

інструменти антикризового управління туристичним підприємством та 

механізм іх реалізаціі в умовах гіперзалежності туристичноі діяльності як від 

чинника сезонності, так і від системи інших некерованих чинників динамічного 

підприємницького середовища (природнокліматичних, соціально-культурних, 

санітарно-епідеміологічних, політико-правових тощо) потребують подальших 

досліджень.  

Метою статті є визначення особливостеи антикризового управління 

туристичним підприємством та розробка механізму реалізаціі основних 

інструментів антикризового управління шляхом формування та обґрунтування 

антикризовоі стратегіі розвитку туристичного підприємства.  

Сучасні дослідження та публікації. Проблема антикризового управління 

досліджувалась у працях Р. І. Біловола, І. А. Воловика, Л. О. Лігоненко,                     

І. Л. Сазонця, В. О. Василенко, Е. А. Уткіна, З. Є. Шершньовоі, В. Г. Туленкова, 

В. Д. Чумака, Ю. С. Яковлєва, А. Д. Чернявського, А. М. Штангерта,                          

Б.А. Раизенберга, К. А. Пріба, А. Хікмана, Д. Морріса, Г. І. Ханіна та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Антикризове управління є 

частиною системи управління підприємством, яка охоплює систему 

управлінських заходів з діагностики, попереджання, неитралізаціі та подолання 

кризових явищ та іх причин на всіх рівнях економіки. Завдання антикризового 

управління полягають у:  
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1. Прогнозуванні передкризових ситуацій, що є доволі складним процесом, 

оскільки необхідно визначити перелік можливих кризових явищ (зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємста), з якими може стикнутись 

підприємство у майбутньому.  

У сфері туризму антикризове управління потребує особливої уваги з боку 

загальнокорпоративної управлінської стратегії, оскільки туристична сфера 

перебуває у значно більшій залежності від можливого ризику настання 

природних, екологічних, соціальних та політичних криз, аніж інші галузі 

національної економіки [1]. 

2. Економічному обґрунтуванні антикризових програм. При цьому 

важливо чітко визначити зовнішні та внутрішні причини виникнення кризових 

ситуацій. 

Зовнішні причини виникнення кризи зумовлені системою взаємозв’язків 

туристичного підприємства з іншими суб’єктами національної економіки.  

Так, до них відносять суспільно-економічні чинники (інфляцію, 

нестабільність податкової системи, недостатній розвиток інфраструктури в 

розрізі окремих туристичних регіонів, зниження рівня доходів населення, 

зростання безробіття, політико-правову нестабільність, посилення митних 

формальностей тощо); ринкові чинники (нестабільність валютного ринку, 

монополізація ринку іноземними туроператорами, фрагментарність 

туристичного ринку тощо); інші причини (природно-кліматичні зміни, 

екологічне перевантаження туристичних дестинацій, загрози санітарно-

епідеміологічного характеру тощо) [2]. 

Внутрішні причини виникнення кризи прямо пов’язані з діяльністю 

підприємства і з точки зору управління є керованими. До них можна віднести 

причини, пов’язані власне з системою управління підприємством (конфлікти та 

суперечності керівництва, відсутність динаміки системи управління, високий 

рівень комерційного ризику на стадії входження на ринок, що згодом може 

завадити ринковому зростанню, недостатня обізнаність реальної кон’юнктури 

ринку, слабка маркетингова система тощо); виробничі причини (фізичне і 
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моральне старіння техніки і технологій, низька продуктивність праці); 

фінансові причини; кадрові причини (особливо актуальна група причин у 

туризмі, оскільки лояльність до туристичного продукту прямопропорційно 

визначається якістю туристичного обслуговування тощо) [2]. 

3. Визначенні методів та інструментів управління в умовах кризи. 

4. Диференціації технологій управління (передусім застосуванні 

інноваційних) щодо аналізу та оцінки кризових ситуацій з метою прийняття 

релевантних управлінських рішень. 

5. Розробці ефективної антикризової кадрової політики з врахуванням 

ризику наростання міжособистісних організаційних конфліктів, що є 

неодмінним атрибутом кризового стану. 

Дослідження причин виникнення кризових ситуацій та видів кризи, що 

дозволило виокремити основні чинники ефективності антикризового 

управління, приводять до висновку про те, що антикризове управління повинне 

здійснюватись на підприємстві безперервно, на кожному етапі його розвитку, 

як превентивний засіб щодо непередбачуваності та непрогнозованості 

майбутніх подій. А тому існує необхідність формування механізму 

антикризового управління підприємством, в основі якого антикризова стратегія 

поведінки підприємства на ринку. 

У цілому процес побудови стратегії відбувається за класичною схемою 

стратегічного управління, проте має певну специфіку, зумовлену неможливістю 

точного прогнозування майбутніх змін підприємницького середовища. 

Основними етапами механізму формування антикризової стратегії 

туристичного підприємства є: 

1. Комплексна діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища 

діяльності підприємства для прогнозування тенденцій розвитку.  

Оскільки причини кризи можуть бути пов’язані як з зовнішніми, так і з 

внутрішніми тенденціями розвитку, важливо чітко виділити чинники 

зовнішнього макросередовища (політико-правові, економічні, соціальні, 

технологічні, природокліматичні) і зовнішнього мікросередовища (споживачі 
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туристичних послуг, безпосередні виробники туристичних послуг, 

туроператори-партнери, туроператори-конкуренти, інші контактні аудиторії), а 

також ключові чинники внутрішнього середовища підприємства в розрізі 

пріоритетних елементів ланцюга цінностей (виробництво послуг, якість 

туристичного обслуговування, цінову та збутову політику, політику прямих і 

зворотних маркетингових комунікацій).  

Іншим, не менш важливим кроком на даному етапі є прогнозування 

майбутнього сценарію розвитку підприємства з визначенням та обґрунтуванням 

у ньому ключових контрольних показників для моніторингу результатів 

поточної діяльності у просторі та часі з можливістю коригування сценарію у 

випадку настання кризових ситуацій. 

2. Оцінка альтернативних сценаріїв та прийняття антикризової стратегії. 

На даному етапі важливим є єдине корпоративне розуміння обраної 

антикризової стратегії, оскільки у будь-якому випадку криза є завжди 

негативним явищем [3]. 

Антикризова стратегія «цунамі» застосовується у випадку панічного 

страху щодо настання кризи на підприємстві. Полягає у застосуванні 

консервативних методів «жорсткого» авторитарного управління для 

якнайшвидшого подолання кризових явищ і відновлення попередніх показників 

діяльності підприємства. При цьому основним інструментом є стабілізаційна 

програма, що передбачає накопичення фінансових ресурсів шляхом зменшення 

поточних виробничих та фінансових витрат. Може бути успішною лише за 

умови попередньо розробленої антикризової програми, оскільки панічна 

реакція збільшує ризик прийняття імпульсивних рішень без моделювання 

сценарію розвитку.  

Антикризова стратегія «тиха гавань» передбачає нейтральну реакцію на 

кризу і, як наслідок, сповільнення темпів діяльності, інерційність розвитку, 

поки кризова ситуація не покращиться. Доволі небезпечна бездіяльна стратегія, 

яка у підсумку може призвести до виходу підприємства з ринку. 

 Антикризова стратегія «серфінг» є еволюційним підходом до розуміння 

кризи, в якій вбачає можливості змін і виходу на нові, вищі якісні і кількісні 

показники розвитку.  
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Основними інструментами стратегії є переосмислення стратегічних цілей 

підприємства, реструктуризація всіх бізнес-процесів, диверсифікація діяльності 

на нові види діяльності і/або нові ринки. Запорукою успішної реалізації такої 

стратегії є антикризове управління, здатне детально проаналізувати ситуацію, 

оцінити можливості та загрози, розробити та обґрунтувати сценарії розвитку. 

На даному етапі важливо також в межах обраної стратегії розробити 

антикризові функціональні програми (виробництва, фінансів, маркетингу, 

персоналу). 

3. Реалізація обраної стратегії та моніторинг відхилень контрольних 

показників для коригування стратегічної поведінки підприємства в умовах 

кризи [4]. 

 Висновки. Таким чином, формування антикризового механізму 

управління туристичним підприємством є важливою складовою системи 

управління підприємством. Він є своєрідним індикатором стіикості 

підприємства до можливих негативних змін підприємницького середовища, а 

тому повинен бути гнучкою, інтегрованою, відкритою системою, яка охоплює 

інструменти та методи, за допомогою яких забезпечується життєздатність 

підприємства.  
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Постановка проблеми. Сьогодні туризм стає визначним та важливим 

фактором не тільки соціально-економічного розвитку для вітчизняної 

економіки, а й основою інформаційної політики і безпеки держави у частині 

формування її іміджу. Сьогодні ці питання для України мають екзистенційне 

значення. Враховуючи виклики, які несе у собі війна та інформаційна її 

частина, розвиток культурно-пізнавального туризму повинен бути націлений не 

тільки на зовнішні туристичні потоки як елемент економічної перспективи 

задля відновлення української економіки після перемоги та формування 

позитивного іміджу країни з огляду на нашу древню культуру та характерні для 

нації традиції; а і на внутрішнього користувача із метою розкриття усього 

історичного здобутку нашої культури та її потужного потенціалу. Патріотична 

хвиля та згуртування народу сприятиме розвитку культурно-пізнавального 

туризму у найближчій перспективі, а видобута героїчним супротивом слава 

нації формувати стабільний попит на розуміння історично-культурних 

цінностей нашої території як всередині країни, так і ззовні. Це посилюватиме 

міжнародні відносини нашої країни та її геополітичну позицію на міжнародній 

арені. 

Дослідженням культурно-пізнавального туризму займалися численні 

вітчизняні і зарубіжні науковці, серед яких необхідно відмітити наступних: 
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Грановська В. Г., Стукан Т. М., Вірджінія Дж., Маккерчер Б., ду Крос Х. тощо. 

Роботи наведених науковців були зосереджені на впливі культурно-

пізнавального туризму на економічне зростання й загальний розвиток 

туристичної індустрії. У той же час сучасні реалії ставлять об'єктивну 

необхідність проведення наукового дослідження стану розвитку культурно-

пізнавального туризму із окресленням перспектив його подальшого розвитку 

після закінчення військових дій на території України. 

Цілі статті. Цілями дослідження є вивчення дефініції культурно-

пізнавального туризму та стану його розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному глобальному 

суспільстві особливо важливою тематикою для дискусій є обговорення 

змінності інформації, швидкого темпу життя, постійно мінливих поколінь 

людей із властивими їм рисами. Проте більш важливішими стають сьогодні 

національні ідентичності та культурні відмінності, які мають вирішальне 

значення, щоб виділитися за рахунок привернення уваги інших культур, 

залучення інвестицій та розвитку економіки, зміцнення культури та 

національної ідентичності, а також іміджу конкретної країни. Туризм – галузь 

економіки, яка, за даними UNWTO та UNESCO, матиме швидкі темпи 

зростання, особливо культурно-пізнавальний туризм [6]. 

Відповідно до параграфу 2 статті 7 Рамкової конвенції Всесвітньої 

туристичної організації (UNWTO) з туристичної етики «туристичну політику та 

діяльність слід проводити з повагою до художньої, археологічної та культурної 

спадщини, яку вони мають охороняти та передавати майбутнім поколінням. 

Особливу увагу слід приділяти збереженню пам’яток, культових місць, 

археологічних та історичних місць, а також модернізації музеїв, які мають бути 

широко відкритими та доступними для туристичних відвідувань» [2]. 

Сьогодні гостро стоїть питання щодо зміцнення діалогу між туризмом і 

культурою та прийняття обґрунтованих рішень у сфері культурно-

пізнавального туризму за рахунок обміну передовим досвідом, демонстрування 

інклюзивних систем управління та інноваційного досвіду культурно-

пізнавального туризму. 



233 

Відповідно до визначення, ухваленого Генеральною Асамблеєю UNWTO, 

на її 22-й сесії (2017 р.), культурний туризм має на увазі «тип туристичної 

діяльності, в якій суттєвою мотивацією відвідувача є пізнання, відкриття, 

досвід і споживання матеріальних і нематеріальних культурних 

пам'яток/продуктів в туристичному місці. Ці атракціони/продукти стосуються 

набору відмітних матеріальних, інтелектуальних, духовних та емоційних 

особливостей суспільства, яке охоплює мистецтво та архітектуру, історичну та 

культурну спадщину, кулінарну спадщину, літературу, музику, творчі галузі та 

живу культуру з їх стилем життя, системою цінностей, віруваннями та 

традиціями» [4]. 

У дослідженні В. Г. Грановської та Т. М. Стукан визначено, що вперше 

дефініція «культурно-пізнавальний туризм» була використана на Всесвітній 

конференції із культурної політики, а активне використання даного терміну 

розпочалося із 1982 року. За визначенням авторів під цією категорією 

необхідно розуміти «згруповану сукупність популярних історичних, пам’ятних, 

географічних місць, що становлять культурне надбання регіону, країни, що є 

доступною до широкого кола людей при цьому веде до реалізації освітньої 

функції туризму» [1]. Із наведеного визначення можемо окреслити мету 

культурно-пізнавального туризму – ознайомлення та популяризація серед 

населення визначних пам’яток культури, які включають: 

– історичні пам’ятки культури; 

– архітектурні пам’ятки культури; 

– мистецтво та його твори; 

– етнічних особливостей життя народонаселення (як правило, традиції, 

вірування, предмети побуту та народна творчість корінного населення).  

При цьому UNESCO виділяє культурно-пізнавальний туризм в окремий 

кваліфікаційний вид, який має свою специфіку та характерні риси, які 

відрізняють його від інших видів туризму [1]. 

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS) 

характеризує цю дефініцію як певну організовану діяльність, що несе 
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пізнавальний, освітній та елітарний характер з поширення й роз’яснення 

культурної ідеї. Також за своєю суттю культурно-пізнавальний туризм носить 

не тільки інформаційний характер, за ним існує більш глобальна місія – 

збереження культурної спадщини, самобутності регіону, а також вирішення 

суперечних питань, які існують між культурою та туризмом [1]. 

Культурно-пізнавальний туризм особливо тісно пов’язаний із особливими 

запитами туристів, оскільки важливим мотивом є бажання досліджувати, 

«випробувати» інші автентичні культури, досліджувати артефакти вимерлих 

культур, а також основною метою є ознайомлення з «іншими» культурами [6]. 

Це спонукає туроператорів культурно-пізнавального туризму формувати  

комплексний погляд при розробці продуктів на культурні артефакти: сам об’єкт 

не може функціонувати без цільового середовища, оскільки разом вони 

утворюють культурний ландшафт. 

У той же час культурно-пізнавальний туризм є не менш важливим для 

збереження культурної та історичної спадщини: чим більше туристів 

цікавляться культурною спадщиною, тим більше фінансової підтримки вона 

залучає. Крім того культурно-пізнавальний туризм залишається важливим у 

створенні позитивного іміджу країни чи міста у глобальному масштабі.  

Культура завжди була головною метою будь-якої подорожі, починаючи з 

Великих подорожей у шістнадцятому столітті. За словами Б. Маккерчера [5], 

культурний туризм, безсумнівно, є найдавнішим видом «найсучасніших» видів 

туризму: люди подорожували з так званих культурних причин з римських часів; 

різниця в тому, що до сьогодні вони не розглядалися як виняткові мандрівники. 

Паломницькі подорожі, відвідування історичних місць, особливі події, 

фестивалі та ритуали відомі здавна. Сьогодні це називається альтернативним 

туризмом, до якого, власне, і належить культурно-пізнавальний туризм. 

Задоволення культурних потреб стає не лише складовою відпустки, а й 

головним каталізатором подорожей. Через різні конфлікти у світі та 

ксенофобію на основі непорозумінь культурно-пізнавальний туризм часто може 

допомогти культурам спілкуватися та заохочувати взаєморозуміння. Знаючи 
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культуру інших народів, ми краще розуміємо один одного і відчуваємо 

зростання бажання співпрацювати. Це сприяє комунікації та інтеграції у 

світовому масштабі [5]. 

Цінність культурно-пізнавального туризму – беззаперечна. Культурно-

пізнавальний туризм забезпечує відчуття відкриттів, міжкультурного розуміння 

та збагачує особистість. Культурно-пізнавальний туризм допомагає пізнати 

світ, познайомитися з культурним розмаїттям, традиціями, звичаями, дізнатися 

про різні способи життя. 

У населених пунктах, які часто відвідують туристи, збільшується 

зайнятість мешканців і стає легше утримувати людей у регіоні, що позитивно 

впливає на розвиток країни та регіону. Це покращує демографічну ситуацію, 

тому що молоді надається більше можливостей. Крім того,культурно-

пізнавальний туризм допомагає створювати нові ідеї запрошує місцевих 

жителів до співпраці, що в свою чергу сприяє економічному та соціальному 

розвитку країни [5]. 

У той же час культурно-пізнавальний туризм є одним із каналів, через які 

країни можуть розкрити свою ідентичність міжнародному суспільству. 

Європейська комісія підтримує культурний туризм як головну галузь 

промисловості, що приносить економічний прибуток. Туристи, як правило, 

купують більше місцевої продукції. Більше того, «культурно-пізнавальні» 

туристи подорожують довше, ніж місцеві туристи, і витрачають більше грошей; 

таким чином, культурно-пізнавальний туризм створює дохід для самої культури 

і підтримує її [6]. 

З огляду на всі ці переваги культурно-пізнавального туризму, можна 

сказати, що всього цього неможливо досягти без належного управління та 

державного регулювання. Тому кожна країна повинна вкладати великі кошти в 

управління культурно-пізнавальним туризмом. Метою такого управління є 

створення й представлення унікального продукту і пропозиції туристу-

споживачу такий досвід, який привернув би їхню увагу на основі наступних 

трьох основних принципів: збереження, використання і просування. Перш за 
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все, це може заохочувати консервативне використання цінностей та розвивати й 

вдосконалювати особистість, тобто новий турист, який належить до 

постмодерного, споживчого суспільства, повинен розуміти, що культурні 

цінності потрібно не лише споживати, а й зберігати для майбутніх поколінь [6]. 

До об'єктів культурно-пізнавального туризму необхідно віднести  пам'ятки 

культової, цивільної та ландшафтної архітектури, музеї, театри, виставкові 

зали, пам'ятники археології, сільські етнопоселення, соціально-культурний 

сервіс, замки, фортеці, палаци, місця пов'язані з історією та історичною 

спадщиною регіону, об'єкти етнографії, народні промисли й ремесла, центри 

прикладного мистецтва [1].  

Загалом можливо виділити чотири основні напрями культурно-

пізнавального туризму: 

1) історико-археологічний туризм;  

2) етнографічно-краєзнавчий туризм;  

3) архітектурно-історичний туризм;  

4) симпозіумний туризм.  

Наведений вище перелік ключових напрямів повністю відповідає наявній 

історичній спадщині України, що формує достатні передумови задля  

формування та розвитку туристичного потенціалу нашої країни. Україна має 

достатній культурно-історичним потенціалом, який спроможний задовольнити 

потребу як внутрішнього, так і зовнішнього споживача.  

Сучасний стан культурно-пізнавального туризму в Україні можливо 

охарактеризувати як кризовий. У 2020-2021 роках такий стан був зумовлений 

впливом пандемії, внаслідок якої запроваджені карантинні обмеження мали 

суттєвий негативний вплив через скорочення внутрішнього туристичного 

потоку та відсутність зовнішніх туристів через карантинні обмеження. При 

цьому необхідно відзначити, що такий стан був характерний для всієї 

вітчизняної туристичної індустрії. 2022 рік для культурно-пізнавального 

туризму в Україні став третім поспіль кризовим роком через військове 

широкомасштабне вторгнення Росії. Дійсно сьогодні розвиток туристичного 
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напрямку випав із пріоритетних завдань нашої держави. Сьогодні культурно-

пізнавальний туризм більш стосується відвідування представників іноземних 

держав та місій, цим він наразі і обмежується наряду із внутрішньою міграцією 

населення до західних областей, де вони активно знайомляться із місцевою 

культурою. У той же час Україна сьогодні фігурує на шпальтах усіх газет по 

всьому світу. Відбувається активна трансформація іміджу країни. Україна 

сьогодні почала формувати власний бренд нескорених захисників та міст-

героїв. Це очікувано у перспективі спричинить суттєвий розвиток культурно-

пізнавального напрямку туризму після перемоги через високий рівень 

зацікавленості іноземців історією нашої країни. І Україна повинна до цього 

готуватися. 

У постмодерному суспільстві, до якого прагне України, дуже важливо не 

тільки розвивати культурно-пізнавальний туризм, який є однією з найбільш 

швидко зростаючих галузей економіки, але й використовувати культурну 

спадщину у формування стійкого іміджу країни. Узгодження проблематики 

інформування світу про культурну спадщину України та туристичної індустрії 

має можливість створювати додаткову фінансову вартість для міст, регіонів, а 

також формувати певні уявлення щодо України та її населення. У культурно-

пізнавальному туризмі туристичні продукти та програми формуються не лише 

туристичними операторами, а й спільнотами, які мають автентичну матеріальну 

та нематеріальну спадщину. Важливо відзначити, що культурно-пізнавальний 

туризм може трансформуватися і успішно співпрацювати із іншими видами 

туризму. 

Висновки. Спрямування культурно-пізнавального туризму відбувається не 

тільки на інформування, а і на масове охоплення культурними ідеями, 

розкриття національного коду та формування іміджу української нації як 

древнього самобутнього народу, що проживає на даній території, має власне 

коріння та історично сформовані традиції. Завдання культурно-пізнавального 

туризму полягають і в суто економічному змісті, вони повинні сприяти 

задоволенню потреб споживачів через ефективне використання туристичного 
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продукту. На національному рівні між культурою та туризмом існує тісний 

зв’язок. Зближення між туризмом і культурою, а також зростаючий інтерес 

відвідувачів до культурного досвіду створюють унікальні можливості та нові 

виклики для туристичного сектора. 
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Стаття присвячена вивченню особливостей інновацій та інноваційної 

діяльності у сфері туризму. Формулюються чинники, що впливає на 

інноваційну діяльність у туризмі, називаються принципи інноваційної 

діяльності туристичного підприємства.  

Ключові слова: інновації, маркетинг, інноваційна діяльність, туристична 

галузь, інноваційна стратегія, підприємство. 

Актуальність. На сучасному туристичному ринку інноваційні маркетингові 

технології є не від’ємною частиною просування туристичних послуг. 

Інноваційні процеси набувають все більшої значущості, їх головним завданням 

є досягнення підприємствами конкурентних переваг та повніше задоволення 

попиту споживачів на високоякісні послуги. 

Постанова проблем. Індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових та 

динамічних галузей світового господарства. Тому і конкуренція на цьому ринку 

чи мала.  При всій захопленості новими маркетинговими концепціями, 

цифровими технологіями та новою тактикою ведення бізнесу, як і раніше, існує 

серйозна проблема, яка неодноразово доводила непропорційність впливу на 

бізнес: визначення джерела зростання для бренду, продукту чи послуги. 

Вибір неправильної мети або менш значущої, безумовно, знизить 

потенціал зростання та загальмує повернення інвестицій. 

Мета статті: розглянути маркетингові технології в умовах інноваційного 

розвитку туристичного бізнесу. 

Викладка основного матеріалу. Сучасний туризм – це складна соціально-

економічна система, найважливішою умовою розвитку якої є розробка та 

впровадження нововведень. Інновації, як відомо, перестали бути питанням, 

яким займаються лише в університетах, на підприємствах і навіть стали 

поняттям, яке надають значення політики. 
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Інноваційний процес сповнений невідповідностей та протиріч. Інтеграція 

цих протиріч є складним завданням для будь-кого, хто хоче керувати 

інноваціями, та лідери команд, які підтримують команди, а також менеджери 

компанії повинні знайти спосіб примирити ці компоненти. Наприклад, 

менеджери повинні задовольнити суперечливі очікування різних сторін. сторін. 

Співробітники постійно вимагають гарантій зайнятості та продовження 

У той час, як акціонери вимагають збільшення доходів, вони також хочуть 

передбачати результати діяльності. У той час, як споживачі вимагають 

продукти, що містять новітні технології, вони також вимагають узгодженості 

між продуктами версій, велику лінійку продукції, яка може задовольнити їхні 

вимоги, а також низьку ціну та швидке обслуговування. Ці суперечливі 

очікування вимагають балансування, яке є надзвичайно складним процесом. 

Тому керівники груп, а також менеджери компанії повинні керувати 

технологією, бізнес-процесами (клієнти, постачальники, фінансові та зовнішні 

ресурси) і т.д.), і людськими відносинами (культура, комунікація, організація 

тощо) таким чином, щоб підтримувати та просувати інновації, дуже обережно і 

обачно, серед цих протиріч. (Дурна, 2020) 

Індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових та динамічних галузей 

світового господарства. На цьому етапі туристична індустрія характеризується 

високими темпами розвитку та зростанням її ролі в економіці. Внаслідок 

зростаючого впливу внутрішнього та зовнішнього середовища інновації стають 

найважливішим елементом управління на туристичному підприємстві з 

орієнтацією на стратегічний успіх. У свою чергу, застосування інноваційних 

технологій висуває нові вимоги щодо змісту управлінської діяльності, 

викликаючи необхідність удосконалення специфічних форм, методів та 

принципів управління у туристичній галузі. 

 В економічній літературі наводяться різні трактування терміну інновація. 

Інновацію можна назвати і кінцевим результатом інноваційної діяльності, 

отриманим у вигляді нового продукту або вдосконаленої технології або сам 

процес перетворення з метою отримання нового продукту/технології. Часто під 
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інновацією розуміють інвестиційне вкладення у виробництво, а також 

цілеспрямовану зміну, які вносять у середовище впровадження (організацію, 

галузь, муніципальну освіту тощо) елементів. Вдале визначення категорії 

«інновацій у туризмі» надав В. С. Новіков «як результат дій, спрямованих на 

створення нового або зміну існуючого туристичного продукту, освоєння нових 

ринків, використання передових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, вдосконалення надання туристичних, транспортних та готельних 

послуг, створення стратегічних альянсів для здійснення туристичного бізнесу, 

запровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності 

туристичних підприємств». (Новіков В.С., с.10) 

У сфері туризму інновації можна розглядати на рівні бізнес-процесів, 

менеджменту     інформаційних систем, розробки туристичних продуктів. 

Стимулюючий вплив на інноваційні процеси у туризмі роблять різноманітні 

фактори, такі як: досягнення науки та техніки, новітні технології, геополітична 

ситуація в світі, нормативно-правові обмеження, які встановлюються 

міжнародними організаціями. Наприклад:  

 Всесвітньою туристичною організацією;  

 нова інформація про туристичні ресурси у світі;  

 внутрішні нормативно-правові документи, 

 визначальні правила діяльності у сфері туризму всередині країни;  

 поява нових туристичних напрямків 

 невідповідність пропонованих послуг потребам мандрівників, 

  зміна структури попиту, 

 поява нових вимог з сторони споживачів до якості туристичного продукту 

та інше.  

Підприємства, що працюють на ринку туристичних послуг, обирають свій 

шлях реалізації інноваційної діяльності. Так, деякі турфірми створюють 

інноваційні турпродукти. Найбільші турфірми пропонують для споживачів 

варіанти турів, які націлені на максимальний відрив від урбанізованого міста: 

похід лісом, купання в лісовому озері, проживання в рубаних хатах та 
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відвідування чанів. Також інноваційні турпродукти активно створюються за 

напрямів екотуризму та подійного туризму – наприклад, тури організовані до 

Полтави та присвяченим фестивалю галушок , тури організовані в міста 

проведення великих міжнародних змаганнях Інші фірми йдуть шляхом 

впровадження інновацій в управління та інші внутрішні бізнес-процеси. Так, 

найчастіше туристичні підприємствами створюються унікальні бази клієнтів 

або використовують інноваційні програмні продукти, які значно полегшують 

роботу їх працівників. Наприклад, мережа турфірм "Coral" одна з перших 

почала використовувати інноваційну оболонку U-On Travel, яка дозволяє 

автоматизувати багато управлінських процесів турагентства. Основними 

принципами інновацій у туризмі є: 

 1. Принцип науковості полягає у використанні наукових знань та методів 

для реалізації інновацій, які відповідають потребам туристів. 

2. Принцип системності полягає в обліку факторів та умов, необхідних для 

задоволення потреб людини у відпочинку, ресурсних можливостей регіону 

(економічні, фінансові, кадрові та ін.). 

3. Принцип відповідності інновацій до потреб туристів. 

4. Принцип позитивного результату полягає у запобіганні нерозумному, 

непродуманому створенню та впровадженню нововведень, які несуть 

небезпеку, як для туриста, так і для біосфери та суспільства в цілому. 

5. Використання інвестиційних ресурсів для проведення відповідних 

досліджень розробки та матеріалізації інновацій. Ефективність ресурсів 

визначається ступенем важливості та масштабності нововведення. 

6. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів до рівня розвитку 

суспільства. Нововведення, які для певного суспільства не відповідають 

конкретному етапу розвитку, не можуть принести користь і бути у попиті. 

7. Принцип зв'язності. Інноваційний процес закінчується появою на ринку 

товару, певному етапі свого життєвого циклу має викликати потребу 

(стимулювати ідею) створення наступної інновації та забезпечити фінансову 

підтримку цього процесу. 
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8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна гарантувати безпеку 

людині та довкілля. Організація процесу передбачає ймовірність заподіяння 

шкоди та заходи усунення негативних впливів.  

Інноваційний розвиток – це постійний процес нововведень, що 

реалізуються заснованих на новітніх інформаційних технологіях управління, 

маркетингу, фінансів, продажів, навчання персоналу. При цьому інновації 

повинні мати новизну, задовольняти ринковий попит, приносити прибуток 

виробнику. Завдання інноваційного розвитку визначаються не тільки 

формуванням основного інноваційного процесу управління, а й розвитком 

системи факторів та умов, необхідних для його здійснення. Тому особливе 

місце у інноваційної діяльності туристичної організації займає її маркетингова 

політика. Необхідність впровадження інноваційних управлінських технологій, 

зокрема, маркетингових технологій, обумовлена масштабними змінами, що 

відбуваються у туристичній галузі. Сучасні туристичні організації перебувають 

у складних внутрішніх та зовнішніх умовах. Для формування своєї 

конкурентоспроможності організаціям сфери туризму необхідно активно 

використовувати продуману маркетингову політику: задіяти всі інструменти 

маркетингу, постійно вивчати попит та пропозицію на ринку туристичних 

послуг, формувати «продуктовий портфель» конкурентоспроможних 

туристичних послуг, пропонувати адекватні платоспроможному попиту та 

якості послуг ціни, здійснювати гнучку та інтерактивну комунікаційну політику 

зі своїми споживачами. Маркетинг використовує стратегію та тактику 

пристосування до вимог реальних та потенційних споживачів з одночасним 

цілеспрямованим впливом на них, основний упор у всій діяльності переносить 

на ефективне задоволення потреб у туристичних послуг. Елементами 

маркетингової політики туристичної організації в рамках інноваційної 

діяльності є: кадрова політика (формування маркетингової компетентності 

персоналу та організаційної культури, Сілаєва А.А., Коновалова Є.Є., Інновації 

на підприємствах туризму та сервісу. 2014. Т. 8. №3 (50). С. 96-105. 

Також варто зауважити, що найбільш ефективним та популярним 
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інструментом маркетингу та ведення бізнес є сторінок в соціальних мережах. 

Наприклад соціальна мережа Instagram. Понад мільярд людей користуються 

нею щомісяця, і приблизно 90% з них стежать хоча б за одним бізнесом. Це 

означає, що у 2022 році використання Instagram для бізнесу не викликає 

сумнівів. Всього за 10 років Instagram перетворився із програми для обміну 

фотографіями на центр ділової активності. Бренди можуть проводити акції зі 

збирання коштів у Instagram Live, відкривати магазини зі своїх профілів та 

дозволяти людям бронювати тури, готелі та квитки у своїх акаунтах . 

Оновлення нових бізнес-інструментів, функцій  у додатку стали практично 

рутиною. Чим вдало користуються власники бінесу.   

До прикладу давайте розглянемо останні маркетингові пастки для 

залучення аудиторії у найпопулярнішого туроператора Join UP. Восени 2021 

року, туроператор запустив масштабний діджитал – проект про європодорожі. 

#bigcitylife_joinup - це захопливе тревел-шоу в інстаграмі, що закохає вас у 

сіті-туризм. Спостерігайте за мандрівками 16 блогерів, голосуйте за 

найкращого та вигравайте подорож для себе! Як усе відбувається: 

 Вибираємо 8 європейських міст для вікенду  

 У кожне відправляємо по 2 блогери  

 Вони отримують по 200 євро на розваги  

 І завдання - скласти крутий маршрут  

А завдання для підписників було: дивитися на пригоди та віддати голос 

блогеру, хто підкорить ваше тревел любне серденько Отже, ви вибираете лідера 

у кожному місті, а потім серед 8 фіналістів визначиться один переможець. 

Cepeд його вболівальників і буде розіграно класний європейський вікенд. 

(Instagram сторінка туроператора Join UP) 

Таким чином ми можемо спостерігати збільшення взаємодії з контентом, 

збільшення підписників, заікавленість аудиторії та збільшення продажів 

завдяки даному проекту. 

Беручи до уваги специфіку туристських послуг - неможливість 

споживання продукту в місці його придбання і високий ризик незадоволення 
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турпродуктом, фахівці в галузях дизайну, Інтернет-технологій та туризму 

розробили новий спосіб презентації турпродукту - так званий «Віртуальний 

Тур». Цей спосіб маркетингових комунікацій, на даний момент, ще не 

поширений повсюдно, але вже є ряд компаній, що пропонують туристським 

підприємствам розробку подібних рішень, знову-таки, за принципом 

аутсорсингу.  

Існують Інтернет-портали та системи бронювання, де користувачам 

пропонують ознайомитися з придбаним туром «віртуально». «Віртуaльний тур» 

демонструє не тільки те, як виглядають номери готелів, пляжі, прилеглі 

території та пам'ятки туристського регіону, але й дає можливість «зaзирнути» у 

готель, «пройтися» по пляжу і навіть поспілкуватися з адміністратором готелю 

допомогою Онлайн відео-зв'язку у режимі «реального часу». У деяких 

компаніях «Віртуальний-Тур» клієнту надається безкоштовно, в якості 

рекламного матеріалу, в інших - за окрему плату. 

За останні 5 років інтернет-технології міцно закріпилися в нашому житті, і, 

з кожним роком, їх потенціал зростає. В найблищому майбутньому, аналітики 

прогнозують значне збільшення частки інтернет-офісів, онлайн-магазинів та 

інших веб-сервісів. В Україні , ситуація з розвитком інноваційних туристських 

технологій в Інтернет має ускладнення законодавчими обмеженнями на 

підприємницьку діяльність і певною недовірою громадян цифровим магазинам, 

це ми може спостерігати у старшого покоління. Але, можливо, вже через кілька 

років, після прийняття низки законів про Інтернет-комерції та оформленні 

документів «онлайн», туристський бізнес переходить на новий, 

високотехнологічний рівень. 

Як і в інших нішах бізнесу, на дaному етапі туристичний ринок  являє 

собою склaдну динамічну систему. Зa умов повільного зростання попиту 

конкурентна боротьбa переноситься в сферу «переманювання» клієнтів від 

конкурентів, що потребує нових стратегічних ідей тa неординарних 

маркетингових рішень. Посилена конкуренція на цьому ринку є наслідком 

збільшення чисельності туристичних підприємств, які до того ж мають майже 
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рівні можливості та недостатньо диференційований туристичні ослуги. До того 

ж, туристичні підприємствa не повністю використовують маркетингові заходи. 

Інновації традиційно предстaвляються як нaпрямок нaуково-технічного 

прогресу і як процес, пов'язaний з впровадженням результaтів наукових 

досліджень і розробок в практику, що виступaє в якості явного фактора зміни, 

як результaт діяльності, втілений у новий чи вдосконaлений продукт, 

технологічні процеси, нові послуги і нові підходи до задоволення соціальних 

потреб. 

Інновaційна діяльність у сфері туризму спрямовується на створення нового 

або зміну існуючого продукту, на вдосконaлення автобусних, авіа, залізничних, 

готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій та сучасних форм 

організаційно-управлінської діяльності.  

Висновок.  Отже, туристична діяльність - це не лише надання послуг з 

організації подорожей, але й джерело надходжень до бюджету країни, що 

виводить гaлузь та економіку крaїни на новий етап економічного зростaння, 

саме маркетингові технології та інновації в туристичному бізнесі допомагають 

залучити нових інвесторів та іноземних туристів які збагачують галузь та 

Україну в цілому. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти просування туристичного продукту 

на ринку галузі. Проаналізовано основні етапи та інструменти просування 

туристичного продукту. 

Ключові слова: туризм, туристичний продукт, просування.  

Туристичні підприємства - це виробничі підприємства різних форм 

власності (державні, приватні, товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерні товариства тощо), які виробляють туристичні товари і послуги для 

громадян. Усі туристичні підприємства є частинами туристичної індустрії, яка 

виробляє товари та послуги. Туристичний бізнес може бути представлений 

різними формами - від індивідуальних туристичних підприємств до 

туристичних компаній і різноманітних форм їх об'єднань. 

Просування на ринку як самої турфірми, так і її туристичного продукту є 

найважливішим засобом маркетингу в туризмі. Просуванням вважається 

налагодження зв'язків із реальними та потенційними споживачами туристичних 

послуг з метою їх інформування про пропоновані турпродукти і спонукання до 

купівлі. 

Подібні зв'язки реалізуються через такі канали просування, як: 

– реклама в засобах масової інформації та інших визнаних рекламо-носіях; 

– стимулювання продажу; 

– прямий продаж (прямий маркетинг); 

– зв'язки з громадськістю (РК). 

Усі заходи з просування турпродукту на ринку пов'язані з великими 

інвестиціями. Витрачаючи значні кошти на рекламу, підприємець ще не знає, 

наскільки вони окупляться в майбутньому. Тому ця ділянка маркетингової 

роботи вимагає особливої уваги. 
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Основними етапами роботи з просування турпродукту є: 

– планування просування турпродукту на ринку; 

– вибір каналів просування і рекламоносіїв; 

–  складання рекламного звернення; 

–  виконання й оцінка ефективності реклами. 

Планування просування турпродукту на ринку включає: дослідження 

ринку, окреслення цілей, формування і розподіл бюджету [1]. 

Без якісного просування туристичний продукт (наприклад регіональний) 

не зможе вийти на належний рівень ринку. В даний час, конкуренція в світі 

перевищує всі масштаби, боротьба за споживача відбувається не тільки між 

готелями чи турфірмами, але і між містами, регіонами та країнами. Просування 

туристичного продукту - це один із самих складних та важливих етапів  

діяльності на туристичному ринку. Відповідно, весь процес просування 

продукту впливає на розвиток туризму в регіоні та країні. 

До сучасних методів та технологій просування туристичних послуг,  

можна віднести: Інтернет, ярмарки та виставки, брендинг, франчайзинг, 

рекламу, телемаркетинг. До ефективних інструментів просування туристичних 

послуг належать: 

– державні програми розвитку туризму; 

– PR-кампанії та акції; 

– організаційні виставки державного та міжнародного масштабу; 

– спеціалізовані туристичні інформаційні центри. 

Державна програма - це документ стратегічного планування, який містить 

комплекс запланованих заходів, які взаємопов'язані по задачах, часу виконання 

та ресурсного забезпечення. Вони націлені на складання найважливіших 

проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць та здійснюються з використанням коштів Державного 

бюджету України. 

Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та 

відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, 
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конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, 

патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, 

регіональні та інші програми розвитку туризму. 

Програми розвитку туризму затверджуються з метою реалізації 

довгострокових пріоритетів країни в галузі туризму і становлять комплекс 

взаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів, 

спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян, розвиток 

туристичної галузі. 

Державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму повинні 

передбачати заходи щодо забезпечення безпеки в галузі туризму. 

Порядок формування, фінансування і реалізації регіональних та місцевих 

програм розвитку туризму визначається законом [2]. 

Перехід до ринкової економіки обумовив появу нового типу комерційного 

працівника - ініціативного, самостійного в прийнятті рішень, що володіє 

мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, що знає основи 

рекламної PR - кампанія, на відміну від рекламної, готує майбутній ринок, 

створює споживачеві сприятливу обстановку для прийняття ним позитивного 

рішення через певний проміжок часу на користь ідеї, товарів, послуг. Мета PR - 

компанії - створення позитивної громадської думки.( на відміну від товарної 

реклами,яка спрямована на формування попиту на ринку). PR і реклама 

відрізняються також і способом виконання завдань, тим, як використовуються 

ЗМІ, рівнем контролю, яким вони мають над передачею повідомлення, що 

сприймається достовірністю. 

Мета PR - встановлення двостороннього спілкування для виявлення 

загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, 

заснованого на правді, знанні і повній інформованості. 

Масштаби такої взаємодії, спрямованого на розвиток міцних зв'язків з 

громадськістю, можуть бути самими різними залежно від величини і характеру 

сторін, але філософія, стратегія і методи залишаються дуже схожими, яка б 
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мета ні ставилася - будь то, наприклад, вплив на міжнародне взаєморозуміння 

або поліпшення відносин між компанією та споживачами її продукції, агентами 

і співробітниками. Основний аспект PR в туризмі - діяльність туристичних фірм 

із залучення клієнтів. Можна відзначити, що більшість цих фірм пропонують 

однотипний продукт і стандартний набір напрямків. Тому клієнтові дуже важко 

розібратися у великій кількості фірм, і, як показують дослідження, лише 

невелика кількість туристів з року в рік віддають перевагу одній і тій же 

компанії. Більшість же вибирає ту компанію, яка ближче до будинку, до 

роботи, або просто випадково проходячи повз. 

У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо організації подій, яка 

поділяється за характером події та кінцевою метою. Значення подієвого 

туризму зводиться до відвідин подій, які відбуваються в інших країнах, тобто, 

основна ціль подорожі присвячена події в якій турист прийматиме пасивну 

(спостерігача) або активну участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за 

характер невичерпний. 

До видів івенту (event) можна віднести : 

– фестивалі, карнавали, паради, святкування; 

– конференції, форуми, симпозіуми, круглі столи; 

– освітні заходи: семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації; 

– спортивні змагання (наприклад, Олімпійські ігри); 

– концерти, покази фільму, театральні постановки; 

– ювілеї, весілля, торжества; 

– ділові події: виставки, ярмарки, торгівельні шоу, презентації, відкриття 

підприємств, прийоми, заходи, пов'язані з просуванням торгівельної марки і т.д. 

У науковій літературі всі події, що сприяють розвитку подієвому туризму 

згруповують і класифікують за трьома напрямами: 

– спортивні: чемпіонат, олімпіада, ігри, індивідуальні спортивні зустрічі, 

кубки, престижні змагання і т.д.; 

– ділові: виставка, конференція, семінар, форум; 

– культурно-пізнавальні: зарубіжна прем'єра, театральна постановка, 

фестиваль, концерт, перфоманс, карнавал, шоу. 
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Зв'язки з громадськістю (PR) є ще одним поширеним засобом 

маркетингових комунікацій. Зв'язки з громадськістю PR —public relations — це 

встановлення відносин із громадськістю, спрямованих на просування товарів, 

формування та захист іміджу компанії. 

По-перше, PR є формою непрямого впливу компанії на споживачів та 

інших суб'єктів, від яких залежить досягнення компанією її цілей, він є більш 

тонкою, більш вишуканою формою впливу, ніж, скажімо, реклама або 

стимулювання продажів. PR виключає використання прямих звернень щодо 

доцільності придбання товару; це натяки, опосередковане спрямування думки 

споживача в необхідне русло. 

По-друге, можна розрізняти PR як спеціально сплановану кампанію та PR 

як імпровізаційні дії співробітників компанії-продавця. Іноді торговельний 

персонал або менеджери компанії так втілюються у роль творців та носіїв 

певного іміджу компанії, що їх особиста відповідність цьому іміджу стає вже 

постійною формою їх діяльності. Вираз обличчя, слова, тональність, манери 

спілкування - стають постійним образом, поглинають ті природні вияви, які 

можуть  бути властивими людям [3]. 

Організаційні виставки, ярмарки, фестивалі та інші схожі за значенням 

заходи відіграють важливу роль у просування туристичних послуг. Завдяки 

таким заходами можливо знайти ділових партнерів, побачити конкурентів, 

просувати свої туристичні послуги та багато іншого. 

Виставки та ярмарки займають особливе місце в маркетингу, вони дають 

змогу одночасно поширювати та отримувати необхідну інформацію. Вони 

допомагають: оцінити розвиток галузі, зробити аналіз цінової політики, 

отримати досвідом та вдалий економічний ефект від участі, домовленості з 

турагентствами та постачальниками туристичних послуг [4]. 

Не менш важливу роль відіграють спеціалізовані туристичні інформаційні 

центри, які допомагають у приваблюванні та обслуговуванні туристів. 

Створення таких центрів дасть змогу координувати та просувати туристичну 

діяльність з урахуванням інтересів усіх задіяних.  



252 

Таким чином, просування туристичного продукту – це комплекс дій, які 

направлені на його реалізацію, включаючи рекламу, вироблення буклетів, 

участь в різних виставках та інше. Для просування туристичного 

продукту використовуються наступні маркетингові комунікації: реклама, 

особисті продажі, PR, стимулювання збуту. 
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Постановка проблеми. Використання різноманітних маркетингових 

комунікацій в роботі туристичних підприємств спонукає до розвитку широкого 

спектру нових форм комунікації, що робить діяльність підприємства більш 

перспективною, забезпечуючи стабільність та підтримку професійного іміджу. 

Маркетинг впливає на інтереси кожного, тому для успішного бізнесу 

необхідно надавати якісні туристичні послуги, керуючись принципами 

цілепокладання з урахуванням потреб споживачів. На практиці на процес 

управління маркетинговими комунікаціями впливає ряд факторів, які мають 

значення при виборі та плануванні комунікаційних інструментів. 

Метою статті є дослідження сучасного стану маркетингу, зокрема 

маркетингової концепції управління в туризмі. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дуже багато праць 

відомих вітчизняних вчених присвячені питанням використання маркетингових 

комунікацій. Серед них варто виділити напрацювання таких вчених, як А. 

Войчак, В. Сахаров, Г. Почепцов, Є. Ромат, Т. Лук'янець, Т. Примак. 

Використання маркетингових комунікацій, у тому й числі в сфері туристичної 

галузі, розглядається в багатьох підручниках та наукових працях таких авторів: 

Г. Папирян, Дж. Бернет, З. Горбильова, І. Синяєва, Н. Біріцька, С. Земляк, С. 

Моріарті та інші.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні маркетинг зачіпає 

інтереси кожного споживача. Це процес розробки певних товарів і послуг, що 

передаються в користування людям, і таким чином забезпечують комфортний 

рівень життя. Туризм – це сфера послуг, одна з найбільш динамічних галузей 

економіки, де маркетинг відіграє, мабуть, найважливішу роль. На міжнародній 

арені туризм справляє найбільш значний вплив на розвиток політичних, 

економічних, соціальних і культурних відносин, і водночас впливає на 

міжособистісні стосунки, стає змістом і способом життя мільйонів людей [2, c. 

145]. 

Туризм є однією з найперспективніших і найбільш швидко зростаючих 

галузей. Туристично-рекреаційний потенціал України є досить багатим, але 
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характеризується низьким рівнем соціально-економічного розвитку, певні 

регіони знаходяться в занедбаному стані та з низьким рівнем ділової 

активності, однак мають велике культурне, історичне та природне значення. 

Міста та села мають сприяти розвитку туризму як інструменту збільшення 

зайнятості, скорочення трудової міграції, відтоку молоді, збільшення ділової 

активності, покращення корпоративних фінансових показників та створення 

хорошого туристичного іміджу.  

Сьогодні туризм є сферою народногосподарського комплексу і став 

галуззю, що стрімко розвивається в багатьох країнах світу. У сучасних умовах 

неможливо уявити роботу туристичних підприємств без розвиненої мережі 

маркетингових комунікацій. Це можна зробити шляхом активної мотивації 

підприємців, створення сприятливого середовища для інвестування та 

підприємництва, участі підприємців у створенні туристичних інформаційних 

центрів, використання інструментів фінансової допомоги у розвитку туризму, 

розробки нових туристичних маршрутів, та формування туристичних 

маркетингових стратегій. Однак для успішного бізнесу необхідно надавати 

якісні туристичні послуги, що враховують потреби споживачів, керуючись 

принципами планування. У цьому випадку на допомогу приходить маркетинг і 

його широкий спектр інструментів, який все більше зміщується від масового 

ринку до цільового. Останніми роками у міру зростання ролі маркетингу зросла 

роль маркетингових комунікацій. Сьогодні ці поняття стали нерозривними, 

оскільки сучасний маркетинг вимагає не тільки створення продуктів і 

задоволення потреб клієнтів. 

На сучасному насиченому ринку успіх маркетингових комунікацій є 

однією з головних гарантій процвітання бізнесу. Управлінням системами 

маркетингових комунікацій, як і фінансовим менеджментом, необхідно 

займатися систематично [3, c. 112]. 

З точки зори маркетингу комунікації вважаються складним і 

багатогранним поняттям. Маркетингові комунікації можна розбирати як 

двосторонній процес: з одного боку, це вплив на цільові та інші аудиторії, а з 
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іншого боку – прийом зустрічних повідомлень і реакція цих аудиторій на вплив 

підприємства. Маркетингові комунікації – це процес виробництва та передачі 

інформації, необхідного компанії змісту до її цільової аудиторії, кінцевою 

метою якого є формування та динамічне підтримання позитивного іміджу 

виробника та його бренду, схиляння цільової аудиторії до проведення покупок. 

Для туристичної індустрії особливо важливими є фундаментальні 

принципи використання системи управління маркетинговими комунікаціями, 

включаючи персоналізацію та націлювання комунікацій, створення 

позитивного іміджу компанії та використання комбінації комунікаційних 

інструментів і прийомів, які характеризують конкретний бізнес. Комплекс 

маркетингових комунікацій – це система заходів, цілеспрямованих на 

встановлення та підтримання певних взаємовідносин між туристичними 

підприємствами та реципієнтами комунікацій. 

Комплекс маркетингових комунікацій можна розділити на дві групи: 

 група прямих способів маркетингових комунікацій: широкі інструменти 

прямого маркетингу, пряма комунікація шляхом відправлення ділових 

пропозицій партнерам, спілкування з потенційними споживачами під час участі 

у виставці; 

− група непрямих маркетингових комунікацій: методи маркетингових 

комунікацій не передбачають створення індивідуальних, персоналізованих 

зв'язків з партнерами та споживачами, а натомість розповсюджують 

інформацію відразу великій групі цільових аудиторій (спонсорство, 

стимулювання продаж, реклама, персональні продажі, Public Relations) [5]. 

Реклама є найважливішим елементом комунікаційного комплексу. Вона 

має великий потенційний вплив на всі інші елементи комплексу (може залучити 

велику кількість людей) і є найдорожчою. До методів реклами належать: 

зовнішня реклама, комп'ютерна реклама, поліграфічна реклама, реклама в 

пресі, реклама на транспорті, сувенірна реклама та теле- і радіореклама. Серед 

відомих методів Public Relations існують такі, як: благодійність, використання 

мови, виставки та промислово-торговельні ярмарки, відносини зі ЗМІ, 

друковані матеріали, Інтернет-ресурс, фільми та аудіовізуальні засоби та фото 

продукція. 
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 Всі інструменти маркетингової комунікації раніше розглядалися окремо. 

Сьогодні туристичні агентства все частіше використовують PR-кампанії та 

матеріали для ознайомлення туристів з характеристиками нових туристичних 

маршрутів, оскільки дорогу рекламу не можна відшкодувати, коли йдеться про 

залучення сегментованих цільових груп. Насправді маркетинг − це не тільки 

рішення щодо пасивного завдання детального, всебічного і ґрунтовного 

вивчення потреб споживачів, а й активне формування попиту, просування для 

збільшення продажів, ефективності ринку та прибутковості. Саме для цього 

слугує комплекс маркетингових комунікацій [4, c. 57]. 

Туристичні підприємства функціонують у середовищі, в якому є безліч 

складних комунікаційних систем. Підприємство підтримує контакти зі своїми 

клієнтами, банками, страховими компаніями, виробниками туристичних послуг 

та різноманітними контактними аудиторіями. Завданням туристичного 

підприємства є формування і підтримка іміджу пропонованих продуктів і 

фірми, у цілому в очах своєї наявної та потенційної клієнтури та громадськості. 

Наприклад, існуючі або потенційні клієнти повинні бути проінформовані про 

новий маршрут подорожі та його характеристики, з якими вони ще не мають 

жодного стосунку. Про це потрібно розповідати по ТБ і радіо, публікувати 

статті в ЗМІ, а потім рекламувати і просувати. Запорукою успіху туристичного 

агентства на ринку є його здатність оптимально організувати взаємодію 

численних елементів системи, визначаючи тим самим найбільш ефективні та 

дієві види маркетингових комунікацій. Однією з ефективних є реклама 

туристичного агентства в всесвітній мережі Інтернет – це цілком ефективний 

прийом формування іміджу компанії. Основні елементи формування: банери, 

веб-сайт компанії,  електронна пошта та група новин [1]. 

Дослідження показує, що основна маркетингова функція, яка виконується 

Інтернет-технологіями у комунікаційній стратегії туристичних підприємств 

спрощена до формування позитивного іміджу (бренду) туристичних операторів. 

Якщо рекламна кампанія організації або пряма угода менеджера з продажу 

може викликати певні підозри у клієнтів, то Public Relations, навпаки, може 
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викликати у них довіру (коли продукт є неупередженим незалежним 

джерелом), тому вони є більш надійним елементом комунікаційного процесу. 

Наприклад, потенційний клієнт роблячи покупки в туристичній агенції може 

віддати перевагу продуктам, які були рекомендовані професійним оглядачем в 

галузі туристичної діяльності в друкованому виданні чи телебаченню, а не 

продуктами, що активно пропонують рекламні видання.  

Одним із основних засобів стимулювання збуту та просування туристичної 

продукції є індивідуальна участь у міжнародних виставках, що дає можливість 

привернути увагу не лише до туристичної продукції, а й до всього 

підприємства. Відділ маркетингу збирає інформацію про всі виставки та 

семінари (професійні конференції) та відбирає найцікавіші для відвідування [6, 

c. 107]. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що зараз туризм широко 

поширився в усіх країнах і зробив великий вплив на світову економіку. 

Ефективний розвиток туристичного бізнесу значно збільшує потік іноземних 

громадян в інші країни, що впливає на зростання податкових відрахувань до 

бюджету, сприяє розвитку відповідних галузей економіки, збільшує зайнятість, 

дає можливість мандрівникам отримати нові враження та позитивний настрій 

під час подорожей. 

На основі проведеного дослідження можна сказати, що туристичні 

компанії активно залучаються до своєї діяльності, розробляючи креативні акції, 

різноманітні планування та запуск акцій. В умовах сучасного позитивного 

розвитку туристична маркетингова діяльність стала одним із найважливіших 

видів діяльності для підтримки стабільних позицій на ринку та стимулювання 

збуту продукції. 

Дослідження особливостей маркетингових комунікацій в галузі  

туристичної діяльності показало, що в сучасних умовах пріоритетним 

залишається застосування концепцій маркетингових комунікацій, оскільки 

формування ефективної стратегії маркетингової комунікації сприяє досягненню 

цілей відділу маркетингу та корпоративних цілей, веде до економії коштів та 
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збільшенню прибутку; має позитивний вплив на споживачів через брендову або 

організаційну послідовність, раціональність, інтегрованість. Споживачі 

отримують можливість осягнути необхідну інформацію, що зменшує рівень 

труднощів під час прийняття рішень у виборі різних варіантів подібних товарів, 

скорочуючи час на пошук необхідного виду туристичних послуг, формує стале 

усвідомлення цінності бренду, довгострокові відношення з туристичним 

агентством. 

Кожне підприємство туристичної індустрії, що формує систему 

маркетингових комунікацій, має використовувати маркетингові інструменти 

для зосередження своєї діяльності на прибутку та розвитку. 
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У статті проаналізовано туристичний потенціал України. Розглянуто види 

туризму, що розвиваються в Україні. Досліджено передумови розвитку 

туризму. Розкрито проблеми розвитку туристичної галузі. Розглянуто 
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сталий розвиток. 

Постановка проблеми. Туризм - один із перспективних напрямів 

соціально-економічного розвитку держави. Як відомо, туризм визначає 

розвиток інших галузей, впливає на зайнятість населення, виступає чинником 

сталого розвитку територій, створює позитивний імідж окремих регіонів та 

країни в цілому. 

Україна має всі передумови, необхідні для успішного розвитку туризму: 

мальовнича природа, ландшафтна різноманітність, багата історико-культурна 

спадщина, сприятливі рекреаційні умови та ресурси. Проте можливості 

туристичної сфери, яка могла б стати двигуном розвитку економіки, не 

реалізуються повною мірою. Наша держава значно відстає від провідних 

туристичних держав світу як за якістю та різноманітністю туристичних послуг, 

так і за рівнем розвитку туристичної інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

розвитку внутрішнього туризму в Україні зробили І. Безуглий, Д. Стеченко, 

Л. Федулова, В. Данильчук, А. Александрова, М. Долішній, В. Кифяк, 
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І. Балабанов, П. Гаман, О. Ахмедова, О. Поліщук, ін. Однак окремі аспекти 

розвитку туризму в умовах сучасних викликів потребують аналізу та пошуку 

перспективних шляхів розвитку галузі.  

Постановка завдання. Метою презентованої статті є аналіз сучасного стану 

та перспектив розвитку внутрішнього туризму в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця 

проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях 

без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає [6].  

Україна, як відомо, володіє значним туристичним потенціалом. Вона є 

однією з провідних країн Європи за кількістю об’єктів історико-культурної 

спадщини – лише на державному обліку перебуває близько 150 тис. нерухомих 

пам’яток історії та культури, в т. ч. 57206 пам’яток археології, 51364 - історії, 

16800 - архітектури та містобудування [8]. 

Потенційний фонд природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних 

територій становить 12,1 млн га або 20% площі території України, що 

відповідає міжнародним показникам раціонального збереження природно-

рекреаційних ресурсів. Одноразова місткість ландшафтів України, враховуючи 

допустимі природоохоронні норми, становить понад 40 млн осіб. 

Найбільшу питому вагу територій і об'єктів природно-заповідного фонду 

мають: - від 8 до 13% - Тернопільська, Херсонська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Хмельницька області; - 5-7% - Сумська, Рівненська, Чернівецька 

області; - 3-5% - Чернігівська. Львівська області. Автономна Республіка Крим; - 

до 3% - Донецька, Миколаївська, Полтавська області; - до 2% - Волинська, 

Житомирська, Запорізька, Одеська, Черкаська області; - до 1% - Вінницька, 

Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Харківська області [3]. 

 Основними видами туризму в Україні є міський, екологічний (зелений), 

етнічний, сільський, культурно-пізнавальний, подієвий, медичний (лікувально-

оздоровчий), гастрономічний, релігійний, спортивний, освітній; круїзний 

(яхтовий), шопінг-туризм, розважальний [7]. 
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Складна політична та економічна ситуація в Україні, війна та пандемія 

Covid-19 негативно позначилися на розвитку туристичної сфери та 

продовжують завдавати їй серйозних втрат. За наявною інформацією, у 2021 р. 

у зв’язку з пандемією туристична галузь України зазнала втрат орієнтовно на 

60 млрд грн [2]. Втрати від війни, безсумнівно, будуть в рази більшими. 

Незадовільна якість та вузький асортимент туристичних послуг негативно 

позначаються на конкурентоспроможності вітчизняного туризму, а відтак, 

спричиняють розвитку виїзного туризму. Так, за даними Державної 

прикордонної служби України, у 2020 р. наші співвітчизники здійснили 

подорожі до 123 країн світу. Всього за кордон, навіть зважаючи на карантинні 

обмеження, змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. громадян України. 

Найбільш відвідуваними стали три країни, що межують з Україною (Польща – 

близько 4 млн, Угорщина – 1 млн 635 тис. та Росія – 1 млн громадян України). 

Серед лідерів 2020 р. були також такі країни як Туреччина, де побувало 965 тис 

українців, та Єгипет – 730 тис осіб [4]. Іноземців в Україну у 2020 р. прибуло 

майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості до нас завітали зі 192 країн 

світу. Найбільше в Україну приїздили туристи з країн, що межують з нашою 

державою. Так, лідерами виявилися громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 

463,5 тис., Росії – 390 тис., Польщі – 272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 

217 тис., а також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та 

США – 42 тис осіб. Переважна більшість іноземців перебували в Україні з 

приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу 

країну транзитом [4].  

У сучасних умовах господарювання, враховуючи нові виклики, що стоять 

перед туризмом, необхідно застосовувати нові підходи, принципи та механізми 

активізації розвитку туристичної сфери. Саме використання інноваційних 

рішень дасть змогу подолати існуючі проблеми та забезпечити ефективний 

розвиток туризму. До інновацій у туризмі відносять нововведення, що 

характеризують відновленням фізичних і духовних сил споживача; якісними 

змінами туристичного продукту; розвитком туристичної інфраструктури, 
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процесів формування та позиціонування туристичних товарів і послуг; змінами 

факторів виробництва [1]. Ступінь інноваційного розвитку туристичної галузі 

визначають ринкова кон’юнктура, рівень освіти та кваліфікації кадрів, 

наявність на досліджуваній території ресурсів, передусім унікальних ресурсів. 

Для забезпечення соціально-економічної ефективності туристичної 

діяльності необхідно створити умови для функціонування туризму на засадах 

сталого розвитку. Умовами сталого розвитку туризму в Україні є:  

- забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної 

туристичної політики; 

 - концентрація ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку 

сфери туризму та курортів; 

 - створення загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та 

курортів та її інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі; 

 - удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин 

у сфері туризму та курортів; 

 - популяризація нашої держави у світі та просування якісних національних 

туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі [7]. 

 Згідно з Планом заходів щодо підтримки сфери культури, охорони 

культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму, затвердженим 

урядом, у сфері розбудови сучасної туристичної інфраструктури, у 2022 р. 

заплановане розроблення Державної цільової програми розвитку внутрішнього 

та в’їзного туризму «Мандруй Україною».  

Протягом 2022-2023 рр. у галузі туризму було заплановано:  

• провести дослідження щодо змін та перспектив розвитку ринку 

туристичних послуг, вивчення існуючих цільових аудиторій;  

• запровадити Єдиний туристичний реєстр – національну систему збору та 

аналізу туристичних даних;  

• створити умови для розвитку конференц-індустрії, зокрема створити 

Державне конференц-бюро; 

 • створити і впровадити офіційний багатомовний туристичний портал;  
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• розвивати туристично-інформаційні центри;  

• розвивати і популяризувати в’їзний та внутрішній туризм у рамках 

проекту «Мандруй Україною»;  

• реалізувати проект «Туристичні магніти України» [5].  

Основними завданнями перспективного розвитку туризму в Україні, на 

наш погляд, є: 

 - забезпечення державної підтримки розвитку туризму як важливої галузі 

економіки країни;  

- розробка та реалізація регіональних програм розвитку туризму; 

 - ефективне використання туристичного потенціалу окремих регіонів 

країни;  

- комплексний розвиток туристичної та рекреаційної сфер; 

 - диверсифікація туристичних послуг, підвищення їх якості та 

конкурентоспроможності; 

 - розбудова, покращення та вдосконалення туристичної інфраструктури; 

 - популяризація цікавих туристичних об’єктів в країні та за її межами;  

- залучення інвестицій в розвиток туристичної галузі, реконструкцію та 

розбудову туристичних об’єктів шляхом створення сприятливого 

інвестиційного клімату;  

- надання податкових пільг для новостворених малих підприємств 

туристичного спрямування;  

- розвиток сільського та екотуризму;  

- вдосконалення системи наукового забезпечення та якісної підготовки 

туристичних кадрів; 

 - гармонізація законодавства у сфері туризму з європейським та світовим, 

дотримання міжнародних стандартів якості туристичних послуг; 

 - гарантування безпеки споживачів туристичних послуг та захист їхніх 

прав;  

- використання досвіду держав, що займають провідні позиції на ринку 

туристичних послуг; 
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 - участь в міжнародних програмах розвитку туризму; 

 - використання сучасних інформаційних технологій для ефективного 

розвитку туристичної сфери. 

Висновки. Проведений аналіз засвідчив наявність в Україні ресурсів, 

необхідних для розвитку туристичної галузі. Разом з тим, їхнє використання є 

далеко неповним, а сама галузь позначена низкою проблем, що утруднюють її 

розвиток. Для ефективного функціонування туристичної сфери та виконання 

пріоритетних завдань туризму, на наш погляд, необхідно забезпечити державну 

підтримку та сприяння розвитку галузі, реалізувати Стратегію розвитку 

туризму, розробити регіональні програми розвитку туризму, підвищити 

конкурентоспроможність українського туристичного продукту, стимулювати 

залучення інвестицій та рекламувати привабливі туристичні об’єкти в Україні 

та за її межами. 
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Одним із найбільш прибуткових напрямків мисливського користування є 

мисливський туризм. Цей вид туризму є важливим важелем для підвищення 

ефективності мисливської діяльності. Метою мисливського туризму є 

збільшення фінансових надходжень користувачами мисливських угідь, зокрема 

валютних, з допомогою послуг, наданих з організацією полювання.  
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Постановка проблеми. Мисливський туризм є важливим важелем для 

підвищення ефективності мисливської діяльності. Він є одним із найбільш 

прибуткових напрямків мисливського користування. Водночас, як і у всьому 

мисливському господарстві країни, у мисливському туризмі накопичилося 

чимало проблем, які потребують вирішення. 

Мета дослідження – оцінка стану мисливського туризму у Волинській 

області, підготовка пропозицій щодо розвитку мисливського господарства. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#n9
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

функціонування мисливської галузі досліджували такі вчені: А. Башта,                 

В. Бондаренко, В. Бурмас, Г. Говда, А. Дейнека, І. Делеган, О. Проців та ін. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш прибуткових напрямків 

мисливського користування є мисливський туризм. Цей вид туризму є 

важливим важелем для підвищення ефективності мисливської діяльності. 

Метою мисливського туризму є збільшення фінансових надходжень 

користувачами мисливських угідь, зокрема валютних, з допомогою послуг, 

наданих з організацією полювання. Традиційно основу мисливського туризму 

становлять послуги, що надаються іноземним мисливцям. 

Мисливський туризм один із важливих напрямів розвитку туристичної 

галузі у Волинській області. При правильній організації та грамотному 

менеджменті в найближчому майбутньому значне збільшення валютних 

надходжень у країну може безпосередньо бути пов'язане з просуванням на 

міжнародний туристичний ринок волинського мисливського туризму. Доречно 

згадати ще один аспект даного туристичного напряму. Полювання – це ціла 

галузь, яка створює робочі місця. У цьому сенсі її значення для мешканців 

малих міст та населених пунктів важко переоцінити. Мисливський туризм має 

специфічні особливості, але, незважаючи на всі труднощі, це дуже 

перспективна галузь туристичної діяльності, що вимагає детального 

опрацювання як з боку держави, так і з боку самих мисливських господарств. 

Мисливський туризм - один із найдорожчих видів активного відпочинку, 

який забезпечує не тільки перебування туристів у привабливих для них місцях, 

але й надає їм можливість займатися незвичайним видом діяльності, тобто 

полюванням. Специфічною рисою такого туризму є отримання різних ліцензій, 

що дозволяють полювання, риболовлю, вивезення трофеїв. Мисливський 

туризм пов'язаний з певним ризиком, тому для безпеки турів необхідні 

висококваліфіковані інструктори. Цей вид туризму має досить високу вартість, 

тому його можна віднести до розряду елітного відпочинку. 
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Волинська область розташована на північному заході України, в лісовій та 

лісостеповій зонах. На півночі Волинь має кордон із республікою Білорусь, а на 

заході – з республікою Польщею (Хелмським і Замостським воєводствами). 

Площа області – 20,2 тис. кв. км. Ліси займають 649,1 тис. га – третину 

території області. 130 річок, які протікають по Волині, належать до басейнів 

Дніпра і Західного Бугу. В області налічується 209 природнозаповідних 

територій і об'єктів [9; 80]. Найбільш привабливою територією для туристів є 

північно-західна частина Волинської області. Тут знаходиться найбільша 

кількість озер та річок, а також Шацький національний природний парк, де 

розташовано 23 унікальних озер карстового походження. Клімат Волинської 

області – помірно-континентальний з м’якою зимою та не жарким літом [103; 

104]. На території Волинської області є приблизно 90 зон тривалого 

відпочинку, загальна площа яких 260 га, зон короткотривалого відпочинку - 140 

площею – 1777 га та лісів рекреаційного призначення – 1762 га [83]. 

Щодо геополітичного розташування – тут безсумнівно, Волинська область 

«виграє» у всіх планах. Адже область має транзитний кордон із Білорусією та 

Польщею. Тому багатий туристично-рекреаційний потенціал, прикордонне 

розташування області та транзитні магістралі, які проходять через область, 

слугують розвитку в’їзного туризму. 

Значна лісистість і добре розвинута гідрографічна сітка, різноманітна 

рослинність, змішані за складом і структурою лісові угіддя, сприятливі 

кліматичні умови – все це приваблює диких звірів і птахів до певних 

ландшафтних місцевостей. 

Станом на 01.01.2020 р. загальна площа мисливських угідь Волинської 

області становить 1569,4 тис. га. Користувачів мисливських угідь можна 

поділити на 3 основних групи: 16 державних підприємств системи ВОУЛМГ за 

якими закріплено 527,7 тис. га або 33,6 % усіх мисливських угідь області, 15 

мисливських господарств обласної організації УТМР, які користуються 832,9 

тис. га (53,0 %) та 11 господарств інших форм власності, що мають у 

користуванні 207,7 тис. га (13,2 %) [6, с. 60]. 
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Мисливські господарства області досить різноманітні як за розміщенням, 

своєю спеціалізацією, так і за площею. Вони розміщені переважно в польовій та 

водно-болотній частині області і спеціалізуються в основному на проведенні 

полювання на пернату і хутрову дичину для широких мас мисливців. За 

лісомисливськими підприємствами переважно закріплені лісові угіддя, на яких 

проводиться ліцензійне полювання на копитних тварин (олень благородний, 

козуля, кабан). Основна маса мисливців області проводить полювання на 

пернату дичину та хутрових звірів, тому зосереджується на територіях 

підпорядкованих Українському товариству мисливців та рибалок [6, с. 60]. В 

організаційному плані промислово-мисливська фауна області переважно 

зосереджена на території лісових угідь держлісфонду і закріплена за 16 

районними і 2 міськими товариствами мисливців і рибалок. За природними 

комплексами мисливські угіддя поділяються таким чином: близько 26 % 

займають ліси, 56 % – поля і 18 % – водно-болотні угіддя [5]. 

Волинська область багата видовим складом і чисельністю диких звірів і 

птахів. Найтиповішими представниками мисливської фауни є лось, видра, 

ондатра, дика свиня, козуля, лось, борсук, лисиця, куниця, єнотоподібний 

собака, видра, вовк, заєць-русак, ондатра, тхір та деякі інші звірі. Серед 

пернатої фауни зустрічаються тетеруки, глухарі, рябчики, частіше – сіра 

куріпка фазан, перепел, різні види качиних, куликів і пастушків. В мисливських 

угіддях їх популяції нараховують 180 тис. особин, в процентному відношенні 

це виглядає так: качки благородні – 65 %, інші види качок – 10 %, лисуха – 25 

%. Основна маса птахів (75 %) сконцентрована на півночі області. 

За даними щорічної таксації промислово-мисливської фауни у Волинській 

області налічується понад 50 тис. особин зайця-русака, близько 10 тис. козуль, 

понад 3 тис. диких свиней і лисиць. Серед промислово-мисливських птахів 

різко переважають представники водоплавної дичини. 

Найбільше значення серед окремих видів тварин у  сукупній 

продуктивності мисливських угідь мають: заєць-русак (понад 60 %), дика 

свиня, козуля, лисиця. На ці види фауни припадає близько 90 % сумарного 

потенціалу мисливських ресурсів [4]. 
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Мисливський туризм - один із найскладніших видів з точки зору його 

організації. По-перше, у його організації задіяно багато різних відомств: 

Міністерство спорту та туризму, міністерство внутрішніх справ, Міністерство 

лісового господарства, Міністерство природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища. Виходить досить довгий ланцюжок погоджень та 

оформлення турів, що забирає багато часу та сил. По-друге, дуже важливо мати 

штат кваліфікованих мисливствознавців та єгерів для гарантованості 

видобутку. По-третє, дотримання умов полювання - колективного або 

індивідуального, за заявленими видами дичини та іншими параметрами [2]. 

Розвиваючи мисливський туризм, слід пам'ятати, що він може бути 

стійким лише за раціонального використання та охорони природи та 

тваринного світу. Для вирішення цієї проблеми доцільно розвивати мисливські 

господарства, що спеціалізуються на штучному розведенні копитних тварин. 

Адже саме лось, олень і козуля стають основними мисливськими тваринами 

доти, доки скасують особливий режим використання ресурсів дикого кабана. 

Доведено, що регульований мисливський туризм сприяє покращенню якості 

популяцій тварин, збереженню рідкісних видів, оскільки доходи від нього 

йдуть у тому числі і на охорону та відтворення. Крім того, він сприяє 

інтенсифікації мисливської галузі загалом. А також мисливський туризм, 

особливо в'їзний, сприяє підвищенню культури сторони, що приймає. 

Метою розвитку мисливського господарства є створення умов для 

максимального задоволення потреб громадян у полюванні, продукції 

полювання та пов'язаної з полюванням рекреації, розвитку іноземного 

мисливського туризму на основі збереження природного продукування 

мисливських угідь та збільшення їх біологічного розмаїття шляхом 

стимулювання максимальної екологічно обґрунтованої продуктивності. 

ефективності мисливської діяльності 

Для досягнення зазначеної мети необхідне вирішення наступних завдань: 

1) забезпечити зростання чисельності мисливських тварин, насамперед 

копитних (лось, олень, козуля та ін.), до оптимального рівня; 
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2) удосконалювати законодавство у сфері ведення мисливського 

господарства та полювання на основі гласності та доступності змісту правових 

норм; 

3) розробити ефективні форми контролю над станом ресурсів мисливських 

тварин, зокрема що у користуванні, із застосуванням передових технологій; 

4) створити сприятливі умови для реалізації інвестиційних проектів у 

галузі ведення мисливського господарства; 

5) забезпечити громадянам України у доступність заняття полюванням; 

6) підвищити рівень культури проведення полювання, у тому числі 

створити у кожному мисливському господарстві комфортні умови для 

відпочинку мисливців; 

7) підвищити зацікавленість мисливців у належному здійсненні охорони 

ресурсів мисливських тварин, а також у якісному проведенні біотехнічних 

заходів шляхом закріплення за ними конкретних ділянок мисливських угідь; 

8) підвищити ефективність використання продукції полювання за рахунок 

проведення заходів щодо організації її закупівлі у мисливців та забезпечення 

можливості її переробки та реалізації через роздрібну торговельну мережу. 

Метою створення мисливських турів є задоволення зростаючих запитів 

мисливців-туристів. Для цього необхідно створювати комфортабельні засоби 

розміщення з міжнародним зв'язком, з точками громадського харчування та 

місцями для проведення вечірнього дозвілля. На наш погляд, раціональне 

ведення мисливського господарства з реалізацією суворого контролю за 

дотриманням правил аматорського полювання дозволить якнайкраще вирішити 

питання охорони фауни в заповідниках і заказниках. Щоб уникнути поранень 

серед мисливців, необхідно чітко проводити інструктажі з техніки безпеки. 

Менеджери мисливських господарств повинні регулярно брати участь у зборах 

організації, що проводяться для обміну досвідом та обговорення різних 

скрутних ситуацій, володіти короткою інформацією про всі напрямки 

мисливського туризму, постійно знати поточні справи не тільки своєї 

туристської організації, а й загального стану мисливського туризму у 
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Волинській області. Організаторам мисливських господарств треба пам'ятати, 

що якщо господарство правильно функціонує, воно залучатиме все більше 

мисливців, і витрати на придбання обладнання для оснащення господарства 

швидко окупляться. Також мисливські господарства отримуватимуть більше 

вигод від організації турів на полювання, якщо надходження від продажу 

ліцензій на відстріл та вилов риби й надалі частково використовуватимуться 

для облаштування мисливських угідь. При розробці нових мисливських турів 

працівники повинні застосовувати сучасні методи маркетингових досліджень, 

враховувати фактор моди полювання на певні види тварин, а також шукати нові 

форми просування туристичного продукту, використовуючи для цього творчий 

потенціал працівників фірми. 

Процес організації мисливських турів досить складний вимагає особливої 

підготовчої роботи. Відмінності видно при реалізації туру для іноземних 

мисливців та місцевих. Різниця виявляється у ціні на тур та у підготовці до 

нього. Тур для іноземних громадян коштує набагато дорожче. Це відбувається 

через те, що іноземцям пропонується більший спектр послуг. Ціна на такий тур 

включає не лише ліцензію на відстріл лося або оленя, але й переїзди на 

автотранспорті, харчування, проживання, послуги мисливствознавців, кухарів 

та перекладачів. Сюди ж входять комісійні посередники та інші витрати. 

Місцеві мисливці-аматори не в змозі оплатити все вищезгадане, та й ліцензію 

на відстріл може сплатити не кожен. Тому сьогодні поняття «мисливець-

турист» фактично застосовується лише до іноземних мисливців, які є 

туристами у сенсі цього терміну. Все це ніяк не сприяє розвитку внутрішнього 

мисливського туризму, особливо з огляду на високу вартість мисливської 

ліцензії. На наш погляд, було б виправдано деяке зниження ціни на ліцензію, 

оскільки, по-перше, це сприяло б санітарному контролю над диким тваринним 

світом, по-друге, залучило б у країну іноземних громадян не лише з далекого, а 

й з ближнього зарубіжжя. Це позитивно позначилося як у економіці, і на 

розвитку мисливського господарства Волині. Поява додаткових коштів у 

бюджеті означає інвестиції у будівництво, інфраструктуру та кадрове 
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забезпечення галузі. Сьогодні, щоб відновити порушений баланс у зв'язку з 

масовими вибоями дикого кабана через епідемію, потрібен масовий, а не 

елітарний мисливський туризм. 

Але є й небезпека надмірного перенасичення лісів Волині туристами-

мисливцями. Тому не варто забувати про пропускну спроможність наших 

мисливських угідь. Необхідне планування кількості гостей і рівномірний 

розподіл їх приїзду на полювання протягом сезону. 

Якщо врахувати, що поголів'я кабана майже знищено, необхідно 

розглянути влаштування вольєрного полювання на оленя, лося та козулю. 

Незважаючи на те, що вольєрне полювання має ряд недоліків, таких як: 

- підвищені витрати на біотехнічні заходи та проведення ветеринарно-

профілактичних робіт; 

- витрати на постійне обслуговування огорожі; 

- значні втрати при проникненні у вольєр хижаків; 

- негативний вплив на лісові екосистеми високої щільності копитних [4]. 

Пристрій вольєра має ряд переваг: 

- цілорічний проведення гарантованих полювань; 

- регулювання структури популяцій у бік збільшення чисельності самців, 

що важко здійснити у природних умовах; 

 - проведення ретельної селекційної роботи для покращення трофейних 

якостей тварин; 

- організація та проведення гарантованих турів в умовах, близьких до умов 

природного середовища [5]. 

Висновки. Трудомісткість організації мисливського туру компенсується 

отриманням прибутку та певним іміджем на світовому ринку. Це основні 

завдання розвитку мисливського туризму Волині. Їхнє рішення і визначає 

подальшу політику щодо становлення мисливського туризму. Туристичні 

компанії сьогодні намагаються йти в ногу з часом та надавати послуги за 

міжнародними стандартами. Правильна політика у сфері мисливського туризму 

принесе реальну віддачу у найближчому майбутньому. 
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Існують об'єктивні передумови для динамічного розвитку мисливського 

туризму та мисливського господарства, підвищення його ролі в системі сталого 

природокористування та задоволення потреб народного господарства та 

населення у продукції та послугах галузі. Це зумовлює необхідність 

інституційних змін управління мисливським господарством, зміцнення 

кадрового потенціалу, вдосконалення та підвищення ефективності та 

раціонального використання мисливських ресурсів на основі принципів сталого 

розвитку, кон'юнктури ринку, тенденцій постіндустріального світового 

розвитку та зростання ролі екологічної сфери в житті суспільства. 

Список використаних джерел: 

1. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. К. : Альтерпрес, 

2009. 400 с. 

2. Головне управління статистики у Волинській області: URL: 

https://www .lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 05.04.2022) 

3. Єрко І. В. Характеристика альтернативних видів туризму Волинської 

робласті. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. 

Луцьк : Східноєвроп. нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. № 13. С. 85-92. 

4. Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та 

рекреаційної діяльності Волинської області. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту 

ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. 2013.  Вип. 2. С. 101-115. 

5. Павловська Т. С. Лабораторні роботи з курсу «Географія Волині» : мед. 

розробка для студ. геогр. ф-ту.Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ураїнки, 2011. 

92 с. 

6. Черчик Л. М. Туристсько-рекреаційний комплекс Волинської області: 

передумови розвитку : Монографія. Луцьк : Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2014. 128 с. 

 

https://www/


274 

УДК 331.101.265:640.43(045) 

Альона Піхунова 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ  ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

У статті наведені дані дослідження і розгляд найважливіших проблем  при 

зберіганні і сушінні зернових культур. Розроблена перспективна технологія 

очищення, калібрування та сушіння зерна, яка основується на передовому 

досвіді ведучих підприємств та впровадження новітніх машин. 

Ключові слова:  зернові культури, властивості, зберігання, сортування, 

очищення, аератор,  використання. 

Одним із перспективних напрямів розвитку харчової промисловості є 

розширення асортименту і підвищення якості продуктів харчування. При цьому 

особливу увагу приділяють безпечності і якості сировини. Насіння соняшника– 

повноцінна сировина для отримання низки харчових і кормових продуктів.  

Сушіння є однією з найбільш поширених технологічних операцій в різних 

галузях переробних і харчових виробництв, зокрема при консервуванні 

сировини. Перспективи розвитку сушильних технологій передбачають 

зниження енергетичних витрат на процес вилучення вологи; підвищення якості 

сушеної продукції; розробку високоефективної універсальної техніки; 

забезпечення екологічної безпеки сушильних підприємств.  

Однією з найважливіших операцій технології обробітку олієвмісного 

насіння є післяжнивна обробка. Обумовлена нерівномірністю дозрівання, 

різноякісного насіння олієвмісних культур, що має початкову вологість 

15…25%, тоді як кондиційна вологість складає 7...8%. Внаслідок високої 

вологості і олійності насіння схильне до окислювальних змін і 

мікробіологічного псування. Тому для збереження високих посівних і 

технологічних якостей олієвмісного насіння, необхідно проводити своєчасне 

сушіння. 
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У зв'язку з цим, дослідження процесу сушіння насіння соняшнику 

спрямоване на вирішення проблеми збереження якості продукту і підвищення 

ефективності процесу сушіння, є актуальним і важливим науково-технічним 

завданням. Одним із перспективних способів сушіння олійного насіння є 

застосування інфрачервоного випромінювання. Техніка зневоднення продуктів 

і матеріалів значно випереджає теоретичні положення сушіння. Не тільки 

класична література з проблем сушіння, але і спеціальна не дають конкретних 

рекомендацій з проєктування установок з електромагнітним підведенням 

енергії. Разом з тим, саме такі установки активно прогресують і 

характеризуються серйозними проблемами в моделюванні, тому поки що 

єдиним надійним шляхом їх дослідження є експеримент. 

У системі технологічних операцій післязбиральної обробки соняшнику 

найважливіше місце належить сушінню. Якісне сушіння не тільки забезпечує 

зберігання зібраного урожаю, запобігає його втратам, але у деяких випадках і 

підвищує якість готового продукту [1, 2, 3]. 

Широке впровадження в аграрний комплекс країни інтенсивних 

технологій, які створюють найкращі умови для вирощування і зберігання 

сільськогосподарських культур, — важливий резерв приросту їх валових 

зборів. 

Різноякісність насіння – явище, широко поширене в рослинництві. Воно 

виражається в тому, що насіння однієї рослини  нерівнозначне за своїми 

морфологічними і фізіолого-біохімічними показниками. Дослідженням цього 

питання займалися багато учених, і всі однозначно прийшли до висновку, що 

саме біологічно цінне насіння формується в середній частині колоса, качана і т. 

д. Таке насіння володіє високою енергією проростання, схожістю і, природно, 

дає максимальний урожай. Повноцінність насіння характеризують не стільки 

величина насіння, скільки їх питома вага, яка пов'язана із стиглістю і натурою 

насіння. Тільки зерна з максимальною питомою вагою формуються в середній 

частині колоса. Але після обмолоту колоса зерна знеособлюються, унаслідок 

чого вже неможливо дати висновок про їх біологічну цінність. Для якісного 
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зберігання зерна необхідно провести його очищення від домішок. Для цих цілей 

якраз і існують сепаратори, механізми, що проводять сортування насіння. У 

основу більшості пропонованих сепаруючих установок переважно покладений 

принцип розділення зерна по розмірах, стану поверхні і так далі, але щоб 

виділити найповноцінніші зерна, з максимальною питомою вагою, що 

володіють високим потенціалом врожайності, необхідна машина, яка сепарує 

зерно по питомій вазі з точністю + 5%.  

Відокремивши найкраще зерно для насіння його необхідо якісно зберегти 

до посіву. Для збереження врожаю існують різні методи та способи зберігання. 

На даний час в сільськогосподарських підприємствах зберігання зернових 

культур знаходиться на задовільному рівні, при відсутності відповідних машин 

для зберігання втрачається від 2 до 15% врожаю, в залежності від погодніх 

умов та способу зберігання. 

Насіння високоолійного соняшнику надійно зберігається, якщо вологість 

їх не перевищує 7 %, а температура знижена до 10 °С і нижче. При вологості 

вище критичної та температурі 20...25 °С, в насипі насіння починається 

бурхливий розвиток мікроорганізмів, інтенсивно відбуваються гідролітичні і 

окисні процеси. Такі процеси призводять до швидкого погіршення якості 

насіння соняшнику як олійної сировини. Навіть кілька годин зберігання щойно 

зібраного насіння високоолійного соняшнику вологістю вище критичної 

призводить до масового самозігрівання і псування, що робить неможливим 

отримання високоякісної олії [1]. 

Сушіння олійного насіння при підготовці їх до технологічної переробки 

проходить в основному на шахтних і барабанних сушильних установках різних 

модифікацій.  

Загальними класифікаційними ознаками сушарок для олійного насіння є 

наступні: 

– у сушарках застосовується конвективний спосіб підведення тепла до 

насіння; 

– сушарки стаціонарні, безперервної дії; 
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 – сушильним агентом служить суміш атмосферного повітря (– 90%) з 

продуктами згорання газоподібного, рідкого і твердого палива (~10%); 

– по напряму руху насіння і сушильного агента сушарки працюють за 

принципом, близьким до перехресного потоку. 

Способи сушіння і конструкції сушарок, вживані за кордоном для сушіння 

олійного насіння, мало відрізняються від прийнятих в нашій країні. Останніми 

роками набули також поширення шахтні зерносушарки з попереднім 

підігріванням зерна і з киплячим шаром. В основному ж використовується 

конвективний спосіб сушіння в щільному малорухливому шарі і засновані на 

нім шахтні, жалюзійні і стрічкові сушарки. 

В даний час для сушіння насіння зернових і олійних культур можуть 

знайти застосування  такі сушильні установки. 

Сушарка зернова колонкова СЗК-8-1 (рис. 1.1) [2] призначена для сушіння 

зерна і насіння зернових колосових, зернобобових, круп'яних, ріпаку, олійних і 

кукурудзи. Складається з двох колонкових шахт, розділених на камери нагріву, 

сушки і охолоджування зерна, надсушильного бункера, шиберних випускних 

пристроїв, завантажувальної і розвантажувальної норій, одного топкового 

агрегату, системи повітропроводів з пиловими вентиляторами, 

електроустаткування і засобів автоматичної роботи сушарки. Сушарка має 

продуктивність до 12 т/год, теплову потужність 700 кВт, встановлену 

потужність електроприводу 43,2 кВт. Витрата рідкого палива до 80 кг/год. 

Питомі витрати: палива 5,40 кг/т; електроенергії 3,93 кВт-год/т; нерівномірність 

сушіння + 2,7...– 2,6%. 

Шахтна сушарка безперервної дії NDT [2] (рис. 1.2) призначена для 

сушіння всіх сипких продуктів сільського господарства. Наприклад: пшениця, 

ріпак, кукурудза, горох, соняшник, рис, боби, ячмінь. Сушарка побудована за 

принципом повторного використання тепла для процесу сушіння. При цьому 

ненасичене повітря з охолоджувача сипкого матеріалу повторно підмішується 

до теплого повітря. 
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Для просування повітря через сушарку передбачені аксіальні і радіальні 

вентилятори. До приєднаного повітряного каналу може підключатися у разі 

потреби шумоглушник. Як правило, випуск використаного газу здійснюється 

через верхню частину сушарки. Вироблення теплого повітря в сушарці може 

здійснюватися з використанням різних джерел енергії (газ, нафтопродукти, 

електроенергія). Сушильна установка виготовляється в Німеччині. 

Сушарки карусельні універсальні призначені для сушіння зернових, 

соняшнику, ріпаку, рису, бобових культур і насіння трав. Сушарки працюють 

потоково, безперервно.  
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На кожному етапі розвитку суспільства виробництво продуктів харчування 

було і залишається первинною основою життя, і в цьому розумінні основою 

будь-якого матеріального виробництва [1, 2, 3].  
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Харчова галузь є однією із найвагоміших та необхідних галузей 

господарства. Забезпечення якісними продуктами харчування – основна мета 

переробних підприємств. Договірні умови між виробниками сировини та 

безпосередньо переробними підприємствами, дають можливість розвивати, як 

сільське господарство так і харчову промисловість України. 

Дослідження стану здоров'я населення в більшості країн світу виявили, що 

в раціоні харчування людей відсутні або містяться в недостатній кількості 

необхідні для людини вітаміни, харчові волокна, макро- та мікроелементи, 

мінеральні речовини, незамінні амінокислоти. 

До зниження якості та безпеки сировини та як наслідок харчових продуктів 

призводить погіршення екологічної обстановки, порушення технологічних 

процесів виробництва, використання синтетичних збагачувачів та консервантів 

[2]. 

Хліб та хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування, 

проте їх якість не завжди відповідає вимогам сучасної науки про харчування. 

Одним із напрямків вирішення даної проблеми є створення нових 

безпечних сортів хлібобулочних виробів функціонального призначення для 

корекції харчування населення. 

Вирішити цю проблему можна було б за рахунок використання продуктів 

переробки нетрадиційної рослинної сировини,  зважаючи на наявність у ній 

низки корисних речовин: харчових волокон, пектину, вітамінів, органічних 

кислот, поліфенолів, макро- та мікроелементів.  

В якості перспективних інгредієнтів для створення функціональних 

харчових продуктів практичну цінність становлять продукти переробки 

нетрадиційної рослинної сировини – продукти переробки розторопші 

плямистої. 

Споживчі властивості пшеничного борошна залежать від хімічного складу 

борошна, його енергетичної цінності та використання. 

Хімічний склад борошна близький до хімічного складу зерна, з якого воно 

виготовлене. Зокрема у нижчих сортів він близький до складу цілого зерна. 

Проте порівняно із зерном у борошні міститься більше крохмалю і менше жиру, 

цукру, клітковини, мінеральних речовин та вітамінів. 
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У пшеничному борошні із сухих речовин переважають вуглеводи, 

насамперед крохмаль (60-70%). Вміст крохмалю знижується з пониженням 

сорту борошна.  

У вищих сортах борошна загальна кількість білків менша, а гліадину та 

глютеліну більша.  

Гліадин та глютелін – найбільш важливі білки пшеничного борошна. 

Гліадин та глютелін здагні утворювати клейковину, яка відіграє велику роль у 

виробництві хлібобулочних виробів.  

Вміст жиру у пшеничному борошні становить 1,1—2,2%.  

Вміст цукрів становить відповідно 0,2—1,0%.  

Вміст клітковини становить 0,1—1,0%.  

Зольність  –від 0,5 до 1,5%.  

Енергетична цінність борошна залежно від виду та сорту складає від 300 

до 330 ккал/100 г. 

Організація правильного харчування базується на кількісних розрахунках 

корисних елементів харчових продуктів, які повинен отримувати організм 

людини для повноцінної роботи.  

Якість харчування населення України не відповідає у повній мірі 

принципам раціонального збалансованого харчування. Повноцінне харчування  

у багатьох людей дуже порушене, це має відображення у дефіциті в раціоні 

повноцінних білків, вітамінів та мінеральних речовини [2, 3]. 

Зменшення у продуктах харчування біологічно активних компонентів 

зумовлює зниження захисних сил організму людини, розумової, фізичної та 

працездатності.  

Відповідно, постає завдання виробництва та споживання якісних 

збалансованих біологічноцінних продуктів харчування [3]. 

Вживання повноцінних харчових продуктів є одним з найкращих засобів 

уникнення захворювань, що пов’язані із захворюванням шлунково-кишкового 

тракту, серцево-судинної системи, порушенням правильного обміну речовин.   



281 

Оздоровчі та збалансовані продукти харчування повинні відрізнятися за 

біологічною цінністю, хімічним складом, вмістом окремих складників від 

продуктів загального призначення, тому створення нових продуктів із 

збалансованим складом поживних речовин наразі є актуальним завданням. 

У зв'язку з несприятливим екологічним станом і надходженням з їжею і з 

навколишнього середовища речовин, що мають токсичну і канцерогенну дію, 

більшої актуальності набуває впровадження в хлібопекарську промисловість 

інгредієнтів, що мають гепатопротекторний ефект.  

Для приготування пшеничного тіста застосовують два способи: 

безопарний та опарний. 

Безопарний спосіб виробництва тіста. При безопарному способі 

виробництва усі компоненти, що входять до складу рецептури тіста, у повному 

обсязі вносять одночасно. В результаті замісу отримують тісто густої 

консистенції. Розвиток дріжджів у ньому утруднений, тому норма введення 

дріжджів становить понад 1,5 % до маси борошна. Тривалість процесу бродіння 

тіста 3 – 3,5 год. Якість хліба нижча, ніж в опарному способі. 

Опарний спосіб виробництва тіста. Підготовка сировини складається з 

наступних стадій: просіювання борошна, виготовлення дріжджової суспензії і 

приготування розчину солі.  

Заміс опари проводять 4 - 6 хв. до утворення однорідної маси. Заміс тіста 

триває 5-8 хв. Під час замісу опари і тіста починається процес бродіння. 

Дріжджі зброджують моно- і дисахариди, що є у борошні, і дисахарид 

мальтозу, що утворюється при гідролізі крохмалю. Мета  бродіння  - 

накопичення в опарі та тісті смакових і ароматичних речовин, а також 

приведення тіста за такими показниками, як  газоутримуюча здатність і фізичні 

властивості, у стан, що найбільш підходить до проведення розподілу тіста і 

випічки. 

Спосіб приготування тіста на густій опарі універсальний. Цим способом 

можна готувати усі види хлібних виробів: хліб, булочні, здобні, бубличні 

вироби, сухарі.  
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Він забезпечує хорошу якість продукції, високий об’єм, формостійкість, 

еластичність м’якушки, виражений смак і аромат. Порівняно з безопарним і 

прискореним способами передбачає менші витрати дріжджів на приготуванні 

тіста ( 0,7-1,5 проти 3-5% ) при однофазних способах. 

Способи приготування тіста на великих густих опарах з інтенсивного 

обробного тіста порівняно з традиційним передбачає зародження в опарі 

більшої частини борошна ( 60-70 проти 45-50% ), що обумовлює накопичення в 

опарі та тісті більшої кількості продуктів бродіння, підвищення її кислотності, 

покращуються смак і аромат виробів, подовжується термін зберігання свіжості.  

Збільшення кількості збродженого борошна в опарі,  інтенсивне 

оброблення тіста при замішуванні обумовлюють скорочення тривалості його 

дозрівання, знижується загальна тривалість технологічного процесу. Цей спосіб 

не потребує громіздкого обладнання для бродіння тіста при його 

безперервному приготуванні та дозволяє скоротити кількість діж при 

порційному приготуванні. 

В хліб та в хлібобулочні вироби додають різні поліпшувачі, 

цукрозамінники, добавки для покращення якості виробів. 

Проведений аналіз літературних джерел показує, що в якості 

функціональних добавок рослинної сировини може служити женьшень та 

обліпиха [2, 3].  
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У статті проаналізовано зміст поняття «імідж», розкрито його роль у 
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Постановка проблеми. На сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції між 

товаровиробниками, імідж є однією з найважливіших складових успішної 

роботи будь-якого підприємства, в тому числі у сфері туризму. Робота з 

іміджем досить кропітка, вона зачіпає багато рівнів, процесів і людей в 

організації, але в умовах конкуренції без цього не обійтися. Формування та 

стала оцінка ефективності іміджу є важливими етапами у діяльності 

підприємства, а її дослідження – своєчасним та актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання 

формування іміджу підприємства знайшли своє відображення в наукових 

працях таких вчених, як М.В. Томілова, О.Ю. Сухіна, М.В. Попова, 

Н.М. Синяєва, С.А. Янданова, Н. І. Норіцина тощо. 

Мета статті – розкрити зміст поняття «імідж», проаналізувати його роль у 

діяльності туристичного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В перекладі з англійської мови слово image 

означає «образ», «зображення», «уявлення». Але в реальному житті дане 

поняття вживається в значенні публічного образу когось або чогось. Тобто, це 

вже створений в суспільстві образ об’єкта, який має певні характеристики, 

засновані на реальній або придуманій інформації, що володіє соціальною 

значимістю для сприймаючого. 
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Імідж – це структурований, емоційно забарвлений образ чогось або когось, 

сприйнятий масовою свідомістю, який створює певну думку; символічний 

образ, який впливає на емоції, свідомість і поведінку людини або групи людей у 

відношенні до об’єкта [1].  

Суттєва особливість іміджу також в тому, що це не лише суб’єктивне 

сприйняття, а й зміст людської свідомості, не тільки образ, а й проекція образу 

на предмет, що відображається в ньому. Це приводить до того, що будь-які 

знання про об’єкт, заключне в імідж, перестає викликати у суб’єкта сумніви і 

стає предметом довіри. Емоції, викликані іміджем, автоматично відносяться до 

об’єкта і пробуджують відповідну поведінку по відношенню до нього. 

Зазвичай, спеціалісти реклами дають таке формулювання іміджу організації – 

це цілісне сприйняття компанії різними групами громадськості, яке формується 

на основі збереженій в їх пам’яті інформації про різні сторони діяльності 

організації.  

До основних властивостей іміджу можна віднести: інформацію, активність,  

зв’язки з громадськістю, авторитет, довіра, професіоналізм, використання 

символів, ефективність.  

Якщо розглядати ці властивості більш конкретно, то інформація – це те, 

що конкретизує імідж, і те, що призначено для конкретної цільової групи. Це 

комплекс інформаційних ознак туристичного підприємства, які можуть бути 

приписані до об’єкта, з цілю підвищення конкурентності, або реально діючі.  

Активність – одна із особливостей іміджу, як типу діяльності. Адже імідж 

активну взаємодіє на емоції, свідомість та дії людей через всі доступні засоби 

масової інформації. Якщо компанії притаманні активна діяльність з 

формування позитивного іміджу, клієнти будуть віддавати свою перевагу тим 

підприємствам, чий імідж вищий [2].  

Авторитет має інформаційний характер, оскільки він характеризується 

соціальним впливом компанії на громадськість. Підприємство з сильним 

авторитетом може нав’язувати свою думку іншим, бути засновником та 

впровадженням трендів на ринок. Авторитет трактується як «той, хто 

заслуговує довіри».  

https://www.pixartprinting.co.uk/blog/corporate-image-best/
https://blog.hubspot.com/marketing/corporate-image
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Імідж слугує основою для формування довірених відносин між компанією 

та клієнтом. Для вірного використання компанією даного впливу потрібні 

необхідні умови. Вивчення і практична частина використання таких умов 

трактується спеціальною наукою – іміджелогія.  

Іміджмейкінг – це професійна діяльність компанії зі створення 

позитивного іміджу, який має певні властивості для покращення діяльності 

компанії.  

Використання символів – це невід’ємна структура іміджу.  Адже імідж 

направлений на інформування аудиторії про певні позитивні або негативні 

властивості організації і для того щоб це повідомлення було вірно зрозуміле, 

використовують знайомі символи або знаки і їх звичайних значеннях. 

Діяльність з формування іміджу завжди має затратний характер – реклама, 

зв’язки з громадськістю, придбання матеріальних засобів і т.д. Ефективність 

іміджу означає не лише отримання бажаної реакції зі сторони аудиторії, а й 

приріст об’єму продажу і прибутку. Затрати, які пов’язані з формуванням 

необхідного іміджу, не повинні перевищувати отриманий результат.  

Імідж є найбільш простим і економним способом розпізнавання важкої 

соціальної діяльності та заснований на результатах обробки інформації. Імідж 

характеризується реальним засобом впливу на масову думку, тому що він має 

просту, зрозумілу форму, що запам’ятовується – знаки, символіка і т.д.  

Саме тому імідж туристичного підприємства створюється з точки зору 

клієнта, партнерів, персоналу, фінансової структури компанії, конкурентів та 

ЗМІ. 

Залежно від структури туристичного підприємства, його основної 

діяльності та приорітетів, відбувається класифікація іміджу.  

1. До конструктивних типів іміджу належать: 

 стратегічний корпоративний імідж – той, до якого прагне компанія. Це 

бажанні якості, що позиціонуються як ціль організації, сукупність,  в якій 

представляється діяльність та робота підприємства, а також уявлення про фірму 

ЗМІ та громадськості.  
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 Корпоративний імідж має головну характеристику – це конструювання 

та створення орієнтовної місії і діяльності підприємства. Зазвичай, місія 

компанії  розповідає її філософію, значення приходу туристичного 

підприємства на ринок.  

2.  До поточних іміджі відносяться: 

 Дзеркальний імідж – це уявлення компанії про себе, без урахування 

сторонньої думки. Такий вид притаманний лідерам на ринку. 

 Внутрішній імідж – формується як враження про роботу персоналу, про 

корпоративні відносини, про традиції і т.д. 

 Зовнішній – орієнтований на думку громадськості, яка має зв’язки з 

підприємством [1].  

Створення іміджу – це в першу чергу, позиціонування об’єкта, тобто самої 

компанії, де основний інструмент – це характеристика.  

Позиціонування допомагає представити громадськості той чи інший 

предмет, подію на перший план, показавши позитивні або негативні якості, в 

залежності від завдання. Це як відбір певних характеристик, в якому найбільш 

зацікавлений споживач.  

Метод позиціонування найчастіше використовують в 

конкурентоспроможному середовищі. Так створюється розуміння чим це 

туристичне підприємство відрізняється від іншого, яка його особливість та 

трактування.  

Процес конструювання бажаного іміджу характеризується такими 

прийомами: 

1.  Розуміння поточного образу туристичного підприємства. Перед тим, як 

підійти до конструкції іміджу, необхідно знати сильні та слабкі сторони 

компанії. Таке визначення проходить від позиції громадськості та її думки, до 

характеристик самої організації.   

Для того, щоб зрозуміти вигідні сторони, компанія орієнтується на загальні 

показники: репутацію, прибуток, відгуки. Після визначення необхідно 

прирівняти отриманні характеристики до бажаних. 

https://www.pixartprinting.co.uk/blog/corporate-image-best/
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2. Головна ідея іміджу. Без ідеї неможливо створити конструювання 

іміджу. Вона залежна від місії і бачення компанії. Тобто, обираються 

характеристики, які будуть працювати на ідею, а слабкі сторони мінімізуються 

або перетворюються на сильні.  

Ідея іміджу – це спосіб впливу на цільову групу. Зазвичай, виражається в 

салогані, символі, який має передавати сенс діяльності туристичної компанії. 

Слоган має бути популярний як в комунікаційній сфері, так і для ЗМІ.  

3. Відбір характеристик – це процес, в результаті якого підприємство 

отримує ті чи інші ознаки. Потім реальні сильні сторони посилюються та 

утримуються відповідно до ідеї іміджу. При цьому, характеристики, які не 

мають достатньої ефектності відкидаються, а сукупність відібраних створює 

бажаний образ компанії.  

4. Перетворення характеристик. Туристична компанія за допомогою 

відібраних характеристик, створює відображену ідею іміджу і проектує її на 

різні канали комунікації. Але для цього необхідно перевести характеристики у 

вербальну, візуальну сферу.  

Подальше просування іміджу має будуватися не на абстрактних поняттях, 

а на правдивих та довірених фактах про туристичне підприємство.  

Головний інструмент перетворення характеристик -  це створення історії 

компанії. Історія працює як гарант надійності: чим яскравіше історія, тим 

більший авторитет компанії. 

В умовах наявності гострої конкуренції на туристичному ринку, основним 

інструментом формування позитивного іміджу компанії є такі інструменти 

маркетингу: інтегровані маркетингові комунікації, брендинг та ребрендинг.  

Інтегровані маркетингові комунікації – це структурована система, згідно 

якої всі компоненти концепції просування товарів та послуг підприємства 

повинні створювати єдину систему взаємопов’язаних елементів, направлених 

на досягнення чітких цілей формування іміджу та репутації компанії. Це 

взаємодія внутрішніх та зовнішніх суб’єктів маркетингу з метою створення 

позитивного іміджу туристичної компанії.  
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Існують основні інструменти, які застосовують для формування іміджу 

компанії в сучасних умовах, які відносяться до інтегрованих маркетингових 

комунікацій:  

 рекламна діяльність; 

 формування іміджу та престижу з використанням ЗМІ; 

 створення необхідної сфери для цінової еластичності попиту і 

пропозиції; 

 інформування цільової аудиторії про властивості та унікальність 

послуг і товарів компанії; 

 інформування про участь компанії в конкурсах, виставках, ярмарках та 

ін.; 

 розповсюдження інформації про діяльність компанії та її досягнення; 

 PR-діяльність; 

 благодійна діяльність та спонсорство та ін. 

За допомогою каналів зв’язку кожен інструмент може взаємодіяти на 

клієнта. Ці засоби встановлюють між особисті та неособисті комунікації в 

діяльності компанії [5].  

Найбільше місце в інтегрованих маркетингових комунікаціях відводять 

рекламі та PR-діяльності. Швидкий ефект дає реклама розміщена в соціальних 

мережах, але також не варто нехтувати створення власного сайту. Якісний 

ресурс, який містить всю необхідну інформацію для споживача буде позитивно 

впливати на імідж компанії.  

Процес створення туристичним підприємством довгострокових відносин з 

клієнтами формується методом створення в свідомості споживачів асоціацій, 

які пов’язані з діяльністю та фірмовою назвою. Ці асоціації створюють спільну 

яскраву картину представлення туриста про компанію, її торговий знак і 

називаються брендом. А процес створення бренду та управління ним називають 

брендингом.  

Основне завдання брендингу – це формування лояльності клієнта по 

відношенню до підприємства, яке тісно пов’язане з іміджем компанії і прямо 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/542075.pdf
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залежне від неї. Наявність бренду підприємства позитивно сприймається 

громадськістю і сприяє більш швидке прийняття рішення про покупку товару 

чи послуги. Імідж-політика важлива в тому випадку, коли торгова марка бажає 

отримати довіру у покупців на популярність на ринку [3].  

Звичайно, більше значення при формуванні позитивного іміджу компанії 

має реклама та зв’язки з громадськістю. Реклама – це платна форма 

односторонньої масової комунікації, яка служить прямою або непрямою 

підтримкою діяльності компанії; це засіб комунікації , який дозволяє компанії 

передати повідомлення потенційним клієнтам, з якими ще не створеного 

прямого зв’язку. Застосовуючи рекламу, підприємство створює свій імідж і 

формує популярність на ринку. 

Основне правило позитивного іміджу компанії формується в наступному: 

компанія повинна прагнути того, щоб її образ в свідомості споживачів був 

більш схильний до образу, який створили спеціалісти. Але цей образ повинен 

бути сконструйований на реальних перевагах та досягненнях. 

Імідж туристичного підприємства повинен мати точну позицію, тобто, 

подобатися певним групам людей на яких орієнтовані туристичні послуги. Це 

має бути оригінально, просто та зрозуміло, а також пластично: імідж повинен 

залишатися незмінним у сприйнятті покупців незважаючи на різні чинники 

впливу на компанію, щоб споживачам було комфортно. Позитивний образ 

туристичного підприємства складається з основної діяльності компанії та 

рекламно-інформаційній роботі.  

Після створення позитивного іміджу туристична компанія повинна 

відповідати ряду необхідних принципів: 

 незмінна назва; 

 якість послуг; 

 естетичність, неповторність назви підприємства; 

 асоціація з представленими послугами; 

 оптимальне відношення ціни та якості туристичних послуг. 

Можна рекомендувати низку способів, які забезпечують формування 

ефективного позитивного іміджу туристичного підприємства і створюються на 

представниках зацікавлених груп: 

https://rezart.agency/blog/brend-i-brending/


290 

1. Бізнес-партнери. Необхідно забезпечити максимальне ознайомлення 

партнерів з ідеєю і стратегічними планами підприємства, формувати високу 

ділову репутацію на ринку, шляхом забезпечення чіткого виконання 

домовлених обов’язків та можливостей. 

2. Персонал підприємства потрібно готувати до зрозумілих цілей та місій 

компанії шляхом створення комфортного робочого середовища, проведення 

різних зібрань та тренінгів, впровадження системи навчання персоналу, 

формування системи інформування, розробки системи оцінювання діяльності 

на основі загальноприйнятих критеріїв з участю матеріального та морального 

мотивування. 

3. Споживачі: проведення рекламної компанії з цілю формування 

позитивного іміджу підприємства, забезпечення подачі рекламної інформації 

про якість і кількість продукції фірми, створення і розвиток системи сервісного 

обслуговування [4]. 

Висновки. Формування ефективного іміджу туристичного підприємства – 

це важкий і багатозначний процес, який потребує достатньої кількості часу, 

особливої уваги і великих зусиль. Туристичне підприємство повинно постійно 

контролювати формування і підтримку взаємовигідних відносин між компанією 

та споживачами.  

Створення позитивного образу туристичного підприємства потребує 

комплексного підходу, а також команду професіоналів, які будуть працювати 

над проблемою формування і підтримки іміджу. Адже лише те підприємство, 

яке працює над формуванням позитивного іміджу на постійній основі, може 

розраховувати на довгостроковий успіх в умовах жорсткої  конкуренції та 

глобальної економіки. 
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Постановка проблеми. Сучасний період характеризується стрімким 

розвитком туризму у світі. Результати багатьох досліджень вказують на те, що 

в структурі вартості туристських продуктів значна частка належить такій 

складовій, як транспортні перевезення. За даними багатьох публікацій, ця 

частка може сягати 60 % і більше. Роль транспорту в розвитку туризму є 

безумовною, про що свідчать результати досліджень українських і закордонних 

вчених. 

Разом з тим, практично відсутня інформація про характер взаємозв’язку 

туризму і транспорту, про основні напрямки і завдання розвитку транспортної 

системи України, які необхідно реалізовувати для задоволення потреб 

туристської галузі у перевезеннях туристів і транспортних подорожах. 
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Аналіз останніх досліджень. Питання транспортного обслуговування і 

перевезення туристів, організації транспортних подорожей розглядали у своїх 

роботах такі фахівці, як Аріон О., Антоненко І., Бабарицька В.,                    

Герасименко  В., Кифяк В., Любіцева О., Мальська М., Мельник І., 

Фастовець О., Біржаков М., Бутко І., Гуляєв В., Ільїна О., Дурович А., 

Котельникова В., Кусков А., Остова О., Одінцова Т., Сєнін В., Чудновський В. 

Метою даної статті є аналіз ролі та місця атомобільних перевезень у 

туризмі. 

Легковий автомобіль є найбільш поширеним транспортним засобом 

пересування. У туристичній галузі легковий автомобіль найчастіше 

використовується з метою: трансферу; перевезення туристів від готелів до 

об’єктів показу і назад; виконання ділових поїздок; пересування в подорожі; 

відпочинку і розваг.  

Автомобільний транспорт являє собою сукупність транспортних засобів, 

безрейкових шляхів, технічних засобів і споруд (склади, вантажно-

розвантажувальні пункти, вантажні і пасажирські станції, засоби зв’язку й 

сигналізації). 

Автобусний туризм належить до популярних і недорогих видів туризму і 

тому користується великою популярністю серед туристів у різних країнах. 

Автобусний транспорт забезпечує перевезення туристів на великі відстані (за 

розкладом або поза ним) та одноденні екскурсійні поїздки. Автобуси 

використовують і для організації трансферу, а також на внутрішньо 

маршрутному пересуванні туристів у країні перебування [5]. 

У сучасних умовах туристична сфера ставить якісно нові вимоги щодо 

автотранспортних перевезень, зокрема щодо видів, тривалості, швидкості, умов 

безпеки, комфорту тощо. В зв’язку з цим постає завдання наукового аналізу 

взаємодії автотранспорту та туризму стосовно видів та форм організації 

перевезень, вдосконалення транспортно-технологічних процесів, стосунків 

туристичних та автотранспортних підприємств [3]. 
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Міські і приміські автобуси використовуються як громадський транспорт 

для перевезення пасажирів у межах міста і в приміській зоні. 

Трансферні автобуси здійснюють організовані перевезення туристів від 

великих транспортних вузлів до готелів і назад. Для трансферу 

використовуються автобуси покращеного туристського комплектування з 

м’якими сидіннями, великими багажними відділеннями. [4]. 

Спеціальні автобуси вокристовуються для перевезення пасажирів по 

льотному полю аеропортів від терміналу до літака і назад. Кількість місць – до 

200 чоловік. 

Екскурсійні автобуси – здійснюють перевезення туристів у туристичних 

центрах. Частину об’єктів екскурсійного показу туристи можуть оглядати 

безпосередньо з автобуса у ході екскурсії, наприклад, при оглядовій екскурсії. 

Деякі дворівневі автобуси мають м’який дах другого ярусу, що 

складається, який закривають в випадку негоди. Екскурсійні автобуси 

відрізняються підвищеною комфортністю, м’якими сидіннями, великими 

панорамними вікнами, наявністю радіопідсилювача з мікрофоном для 

екскурсовода, який займає спеціальне місце поряд із водієм. Автобуси для 

далеких рейсів поділяються на рейсові і чартерні. 

Рейсові автобуси призначені для регулярного перевезення пасажирів і 

туристів за встановленим маршрутом і розкладом, незалежно від кількості 

пасажирів. 

Чартерні автобуси здійснюють перевезення пасажирів (найчастіше 

туристів) на замовлення. Якщо туристична фірма регулярно здійснює 

відправлення туристів по будь-якому автобусному турі, то такий чартерний 

рейс виконується за точним розкладом і досить часто має проміжні зупинки у 

тому чи іншому напрямку руху [5]. 

Автобус як туристичний транспортний засіб найвигідніший під час 

короткочасних туристичних поїздок, міських оглядових екскурсій, поїздок 

пам'ятними місцями, групових туристичних подорожей з різною метою, 

подорожей для участі у спеціальних заходах. 



294 

Туристичні фірми використовують автобуси для відвідування туристами 

концертів, спортивних та культурних заходів, обслуговування конгресів, 

ярмарків, виставок. Фактично це – єдиний транспортний засіб для виконання 

так званих трансфер-перевезень туристів на відрізках маршруту: летовище – 

готель – летовище, вокзал – готель – вокзал. [4]. 

Можна виділити два способи організації нерегулярних перевезень 

туристів: 

1. Туристична фірма розроблює певний автобусний тур і доручає 

перевезення транспортній організації, яка організує перевезення за даним 

маршрутом, виконує технічне обслуговування рейсу. 

2. Туристична фірма орендує автобус у транспортній організації (або 

приватної особи) і сама організує перевезення. Така фірма повинна мати 

ліцензію на здійснення перевезень пасажирів у міжнародному напрямі, 

дозволи. 

У той же час автомобільний туризм має деякі суттєві переваги перед 

іншими видами транспорту, а саме:  

1. Висока мобільність. 

2. Лише частково потребує використання трансферних перевезень для 

поїздки деякими автомобільними дорогами.  

3. Сфера туристичних послуг значно ширша, ніж у залізничного 

транспорту, оскільки є значно більша мережа автомобільних доріг. 

4. Туристичні автобуси можуть без перешкод курсувати автомобільними 

дорогами європейських країн, що дуже утруднено для залізничного транспорту, 

оскільки потрібна заміна візків для колії 1435 мм. 

Але має автомобільний транспорт має і власні суттєві недоліки:  

1. Низька швидкість руху, яка не перевищує в середньому 110 км/год, що 

значно поступається авіаційному транспорту — 850 км/год. 

2. Залізничний та автомобільний транспорт (обмежено) можна 

використовувати лише в межах материків.  

3. Обидва види туристичних перевезень різною мірою забруднюють 

зовнішнє середовище. 
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4. Через обмежений термін туристичної подорожі, який не перевищує 

28 діб, автомобільний та залізничний туризм значно поступаються морському 

[3]. 

Таким чином, транспорт відіграє важливу роль в туристичній галузі. 

Автотранспорт займає друге місце в світі, після авіаційного, за кількістю 

перевезених туристів. Недоліком цього виду транспорту є нездатність до 

міжконтинентальних перевезень. Проте, значною перевагою є ціна за надані 

послуги та варіативність наданих послуг ( перевезення до дестинації, трансфер 

від аеропорту до готелю, екскурсії). Така функціональність обумовлює широке 

використання автобусів українськими туроператорами для проведення турів. 

Формуючи туристичний продукт, виходячи з пропозицій ринку туроператор 

формує автобусні тури, обираючи відповідну категорію та клас 

обслуговування. 

Таким чином, неможливо уявити здійснення турів без імплементації 

автобусів у формуванні туристичного пакету. Адже цей вид транспорту є 

доступним, зручним та комфортним, а серед найбільших його переваг - низька 

вартість послуг. 
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Актуальність теми зумовлена тим, що проблема дослідження туризму в 

невеликих  історичних містах України за останні роки набула нового розвитку 

та значення у зв’язку з культурними та економічними чинниками. Туризм як 

складний вид економічної діяльності характеризується найвищою в усіх країнах 

стійкістю до змін природи (довкілля), загальної економіки, суспільства та 

політики.  З розвитком національної думки, становлення свідомості українців 

та децентралізацією постала потреба розвитку внутрішнього туризму особливо 

малих міст. Дану проблему досліджували: Масюк Ю.О., Ю. Жук, Божко Л. Д., 

Кривенкова Р. Ю., Кифор М. В. та інші науковці.  

Малі міста в структурі людських поселень становлять найбільшу групу з 

усіх міст і відіграють важливу роль у територіальній організації суспільства.  

Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України  від 17 березня 2000 

року № 521 ―Про Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих 

монофункціональних міст‖ (втратила чинність) мале місто визначається як 

―місто із загальною чисельністю населення до 50 тисяч чоловік‖. 

Малі міста особливо важливі для подальшого розвитку туристичної галузі 

України. Особливого значення набувають малі історичні міста, що є не тільки 

об’єктами культурного, а й унікального історичного значення. 

Україна – країна з величезними рекреаційними та туристичними 

можливостями, а її історико-культурна спадщина є величезним ресурсом для 

розвитку. Особливо це стосується невеликих міст, що не зазнали значного 

антропогенного впливу. Загалом, саме туризм може стати важливою стратегією 
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майбутнього розвитку багатьох із цих міст. Кожне із 147 історичних міст 

України, список яких затверджено відповідно постановою Кабінету міністрів 

України, є окремою сторінкою державної хроніки. Багато історичних подій, які 

мали великий вплив на хід цивілізації, відбувалися на цій планеті протягом 

століть. Тому, цікава наша історико-культурна спадщина, яку зберегли малі 

історичні міста України. У той же час цей величезний туристичний потенціал 

малих міст сьогодні використовується рідко [1]. У маленьких містах є 

романтика та особливі кольори, які неможливо відтворити штучно. Головко, Е. 

Ю. Брецко зазначають, що малі міста надають великі можливості для малої 

індустрії туризму та відпочинку, яка позбавлена великих баз відпочинку через 

величезне навантаження на територію та наявність вже створеного 

підприємства відпочинку [2]. Але перевага невеликих міст у тому, що міські 

жителі з міських центрів приїжджають спокійно відпочити в екологічному та 

незвіданому просторі. Але з роками відсутність уваги до них сповільнила їх 

розвиток та прискорила занепад. У зв’язку з цим актуальним залишається 

питання розвитку малого історичного міста. На наш погляд, малі історичні 

міста є окрасою України та потребують соціально-економічного стимулювання 

розвитку туризму. 

Дослідження показують, що політична та соціально-економічна 

нестабільність неоднозначно впливає на туристичні тенденції [3]. Якщо 

розглядати історичний контекст то варто відзначити ,що перші кроки розвитку 

туризму малих міст відбулися ще за стародавніх часів. Перший період розвитку 

туризму в Україні пов’язаний із подорожами з давніх часів. Геродот також 

вказує на те, що причорноморські степи Північної України, заселені тоді 

скіфами: «їхня країна рівна й багата на трави, і зрошується водою з багатьох 

річок, як і каналів у Єгипті. Це Істр (Дунай), який має п’ять гирл, потім Тирас 

(Дністер), Типаній (Південний Буг), Борисфен (Дніпро), Танаіс (Дон). Таким 

чином,  тогочасний туризм, власне як і побудова самих поселень базувався 

відповідно до розташування прісни водойм і річок. Це становило нагальну 

потребу для життя та процвітаня регіону.  Власне, річки ставали предметом 

захоплення та дослідження. 
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Геродот писав про Дніпро: «Борисфен, що він є найкориснішим для людей 

не тільки серед інших річок Скіфії, але й серед усіх інших, крім єгипетського 

Нілу, бо не зрівняється з жодною іншою річкою». Навколо Борисфена 

«Найкращі і найпоживніші пасовища для худоби, і багато риби, приємної на 

смак, і вода там дуже чиста і поля навколо гарні, а де їх не засіяно, висока трава 

росте‖ [4]. 

Далі, наступний етап розвитку туризму у світі, пов'язаний з становленням 

індустріального суспільства, сприяв перетворенню стихійних подорожей в 

організований туризм. Проте, тут переважав інтерес до великих міст ат 

поселень як джерела можливостей. 

Приєднання західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії 

(1772 рік) сприяло вдосконаленню вже відомих на той час курортів. Так, у 1778 

році відкрився санаторій «Любінь Великий». У 1814 році в Немірі почали діяти 

спеціальна бальнеологічна лікарня і пансіонат. Курорт Трускавець був 

відкритий у 1827 році. Перший медичний санаторій у Моршині з’явився у 1876 

році. 

У третій міжвоєнний період розвитку туризму в Україні швидко 

відновилася туристична та місцева робота на західноукраїнських землях, тоді 

завойованих Польщею. У 1921 р. професор І. Крип’якевич заснував гурток, зо 

допомогою якого організовано перші науково-освітні поїздки до Львова та 

околиць. Відповідно, на наш погляд, в цей час туризм до малих історичних міст 

відбувався у контексті досліджень великих поселень. Малі міста розглядалися 

як околиці та не були безпосередніми об’єктами туризму. Після Другої світової 

війни, яка завдала великої шкоди туристичній інфраструктурі, Україна вийшла 

на четвертий етап розвитку світового туризму. 

Відповідно, на той час, туризм в Україні вже давно занепадав. Лише у 

1960-х роках держава зацікавилася його подальшим розвитком, особливо коли 

в 1965 році на обласному рівні були створені профспілкові ради з туризму та 

екскурсій, підпорядковані Республіканській раді українського туризму та 

екскурсій. 
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З 1970-х років туризм в Україні поступово перетворюється на сферу 

послуг з розвиненою інфраструктурою. Проте, суттєвим недоліком туристичної 

галузі було пряме втручання в їх діяльність керівних органів комуністичних і 

трудових організацій [5]. Вже з другої половини 20 століття в багатьох країнах 

із запровадженням оплачуваних відпусток туризм зазнав зовсім інший 

розвиток, турист вже не просто «той, хто виїжджає за межі свого звичного 

середовища хоча б на одну ніч», це набагато ширший набір видів діяльності До 

запровадження оплачуваних відпусток туристичні поїздки були прерогативою 

заможних верств суспільства, а тепер маса робітників та їхніх сімей нарешті 

можуть подорожувати, як їм зручно [
6
]. 

На сучасному, етапі розвитку, туризм має колосальне економічне, 

соціально-культурне та рекреаційне значення. Відповідно до визначення 

Всесвітньої туристичної організації (ВТО), туризм походить від французьких 

турів (прогулянок, подорожей) і є видом активного відпочинку, подорожей на 

дозвіллі [
7
].У світових країнах туризм входить в трійку провідних галузей 

країни, швидко розвивається і відіграє важливе соціально-економічне значення 

[8]. 

Відповідно правові засади туризму в малих історичних містах України 

включають в себе загальноправові засади розвитку туризму та окремі 

нормативні акти щодо розвитку туризму на локальному рівні. Загальне 

законодавство про туризм складається з Конституції України, відповідних 

законів України, указів Президента України, які регулюють правовідносини в 

сфері туризму. В Україні туризм регулюється Конституцією України, Законом 

України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995 та положеннями: Указом 

Президента України від 02.03.2001 «Про підтримку розвитку». туризму в 

Україні» та декрету від 14.12.2001 року «Про заходи щодо забезпечення 

реалізації державної політики у сфері туризму», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження заходів щодо розвитку зовнішньої та вітчизняної 

туризму» від 27.06.2003 № 390-р, Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 

року». 
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Стратегія розвитку туризму та курортів до 2026 року має на меті створити 

умови для прискореного розвитку туризму та курортів, маючи на меті 

становлення його як високоефективного сектору, інтегровано в економічну.  

Сучасний світ як і сучасний туризм на сьогодні характерний  

неповоротними змінами, що згодом будуть лише більш яскраво вираженими.  

Відповідно, і зростають потреби та бажання туристів. Вважаю, що пандемія 

внесла докорінні зміни в світ туризму.  

Отже, на сьогодні постає завдання розробки необхідної інфраструктури за 

інформаційного забезпечення малих міст. Відповідно, становлення популярних 

місць історичного міста для туристів сильно залежить від об'єктів і послуг, що 

супроводжують існуючі історичні та культурні цінності, послуги, які є 

практично основним внеском у досягнення основної мети залучення 

відвідувачів в дану місцевість. Тому розвиток  місцевого туризму, якщо він має 

бути вигідним як в економічному аспекті, так і зі збереженням історії, є 

важливим етапом розвитку історичних міст, що включає багато сторін і потреб 

[6]. Це спонукає до створення робочих місць, збільшення доходів, що 

призводить до підвищення рівня життя, більш активної ролі жінок і молоді у 

сфері послуг, що спричиняє перебудову соціальної структури на сучасній 

основі, зростання потреби в сільськогосподарській продукції, розширення 

виробництва виробів народних промислів і, перш за все, сувенірів. Будівництво 

туристичних місць позитивно розвивається на будівництві Розширюється та 

модернізується місцева інфраструктура (питне водопостачання, будівництво 

доріг, нові модерні школи тощо) [7]. Загалом стан розвитку історичних малих 

міст в Україні на сьогодні є незадовільним для туризму. Проте, існує ризик 

знищення, забруднення та знецінення культурно- історичної спадщини. Тому 

важливий баланс у розвитку туризму у малих містах, з формуванням поваги до 

культури та  історії поселень. Великого значення в такому випадку набуває 

можливість перейняти досвід та традиції жителів через майстер класи та уроки 

майстрів. 
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Таким чином, на мій погляд туризм є провідною сферою національної 

економіки та потребує детального дослідження. Відповідно, дана сфера є 

постійно розвиваючоюся, та змінюється відповідно до викликів та вимог часу. 

Дослідження місцевих історичних місць є важливим для розвитку країни та її 

майбутнього. Таким чином, можу зробити висновок про зростаюче значення 

туризму малих історичних міст в Україні у зв’язку з пандемією та зміною 

суспільно-патріотичних настроїв. Тому, дана тематика набуває нового значення 

та актуальності. 
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