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РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК СПОСІБ 

ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 
УДК 338.48(477)(045)  

Бабенкова І.Г.  
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
У статті розглянуто стан розвитку міжнародного туризму в Україні. 
Оцінено зміни в обсягах і структурі міжнародних туристичних потоків. 
Установлено, що незважаючи на стримуючі фактори, Україна має потенціал 
у розвитку міжнародного туризму. Обгрунтовані шляхи розвитку туризму та 
створення позитивного іміджу країни на ринку туристичних послуг.  
Ключові слова: міжнародний туризм, туристична сфера, туристичний бізнес, 
в’їзний туризм, виїзний туризм, ринок туристичних послуг. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. На сучасному етапі туризм набув масового 
характеру, ставши однією з високоприбуткових і найбільш динамічних галузей 
світової економіки. Однак, незважаючи на світовий масштаб, туризм залишився 
регіональним і національним за змістовим наповненням. Туристична галузь 
підтримує національні традиції, стимулює розвиток народних промислів, 
відродження рецептів приготування цікавих і смачних страв, вимагає 
збереження природи і створення сприятливих соціальних умов для свого 
функціонування, тому в багатьох країнах світу міжнародний туризм 
розвивається як система, яка надає всі необхідні можливості для ознайомлення 
з культурою, звичаями, історією, релігійними і духовними цінностями 
відповідної держави та її народу. Разом із тим міжнародний туризм є джерелом 
збагачення національної економіки, сприяє диверсифікованості економіки, що 
переконує у пріоритетності та важливості розвитку цієї сфери. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є виявлення 
особливостей розвитку міжнародного туризму в Україні. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми, пов’язані з 

необхідністю дослідження факторів розвитку туристичної діяльності в Україні 

не втрачають своєї актуальності протягом тривалого періоду часу. Так, їх 

дослідженню присвячені численні публікації таких науковців, як: А. Базилюк, 

А.Ахламов, І. Благун, О. Бейдик, М. Бойко, В. Герасименко, Т. Котков, 

Л.Малик, Г.Мокрицький, К. Кривенко, В. Братюк, Р. Романенко, Т. Іванюк, 

С.Птахів та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль туризму для розвитку 

національної економіки важко переоцінити, разом з тим туристична галузь має 

об’єктивні передумови свого розвитку, що склалися на підставі історичних, 

географічних, культурних та економічних чинників.  

Визначення особливостей розвитку туристичної галузі в історичному 

ракурсі спрямовано на виявлення можливостей та завад подальшого її розвитку 

на довгостроковій основі. 

Після підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС, роль туристичної 

галузі в соціально-економічному розвитку країни зумовлює необхідність 

удосконалення механізмів державного управління туризмом, основною метою 

якого є створення сприятливих умов розвитку туризму безпосередньо та 

суміжних галузей. 

На сьогоднішній день туристичний бізнес в Україні як складова 

економічного комплексу характеризується такими властивостями і функціями 

[1]: 

- створює туристичні послуги, формує туристичний продукт і здійснює 

його реалізацію, активно використовуючи маркетингові комунікації; 

- має свою індустрію виробництва і надання послуг туристам; 

- формує ринок туристичних послуг за різними рівнями комплексності; 

- працює як мультиплікатор росту національного доходу, валового 

внутрішнього продукту, зайнятості населення; 

- сприяє розвитку місцевої інфраструктури та підвищенню рівня життя 

населення; 
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- являє собою сферу, в якій дешево створюються робочі місця та 

забезпечується високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій; 

- є досить ефективним засобом охорони навколишнього середовища та 

історико-культурної спадщини країни, що є матеріальною основою ресурсного 

потенціалу туризму, який утворює специфічну сферу діяльності; 

- функціонує у взаємозв’язку практично з усіма галузями і видами 

діяльності людей; 

- має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах, що 

відбуваються у світовому просторі. 

Міжнародний туризм – це багатогранне явище, що охоплює економічні, 

соціальні, культурні та екологічні аспекти і тісно поєднується з багатьма 

галузями економіки, тому міжнародному туризму належить значне місце у 

соціально-економічному житті країн і народів. Міжнародний туризм 

визначається як важливий напрям міжнародного співробітництва в конкретній 

діяльності на основі поваги національної культури та історії кожного народу та 

основних інтересів кожної країни [2]. 

До міжнародного туризму належать: виїзний туризм – подорожі громадян 

України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої 

країни; в’їзний туризм – подорожі в межах України осіб, які постійно не 

проживають на її території. 

Виходячи з цього, проаналізуємо обсяги в’їзного та виїзного туризму. З 

метою дослідження тенденцій саме туристичних потоків, ми брали до уваги 

громадян, для який метою виїзду з країни або в’їзду був туризм. 

В табл.1.1 помітна тенденція до зростання кількості іноземних туристів, 

метою поїздки яких був туризм. 2016 рік характеризується збільшенням 

в’їзного потоку туристів на 19912 осіб порівняно з попереднім роком. 

Протягом останніх двох років спостерігається збільшення потоку 

внутрішніх туристів Так кількість внутрішніх туристів збільшилася з 357027 

осіб у 2015 році до 453561 особи у 2016 році. 
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Отже, аналіз в’їзного та внутрішнього туристичного потоків показує їх 

позитивну динаміку. Це свідчить про зростання довіри до України з боку 

іноземних громадян та співвітчизників. Щоб підтримати ці зміни, необхідні 

активна державна політика та узгодження дій органів державної та місцевої 

влади з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного туристичного 

продукту. 

Таблиця 1 - Туристичні потоки в 2010-2016 роках [3] 
Роки Кількість 

громадян 

України, які 

виїжджали за 

кордон – усього 

Кількість 

іноземних 

громадян, 

які 

відвідали 

Україну – 

усього 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

суб’єктами  

туристичної 

діяльності  

України – усього 

У тому числі 

іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, 

які 

виїжджали 

за кордон 

внутрішні 

туристи 

2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 

2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 

2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 

2014 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 

2015 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 

2016 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 

Отже, розвиток туристичній галузі в цілому характеризується позитивною 

динамікою в’їзного та внутрішнього туристичного потоків, інтенсифікацією 

державної політики у сфері туризму, здійсненням маркетингових заходів на 

державному та регіональному рівнях щодо популяризації туризму в Україні та 

представленні нових специфічних туристичних продуктів. Однак, залишаються 

і проблеми, які перешкоджають ефективному та стабільному розвитку 

туристичної галузі України. 

Виділимо основні з них: 

– невідповідність сервісного обслуговування туристів міжнародним 

стандартам. Саме якість запропонованих послуг є тим показником, за яким 
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Україна відстає від багатьох держав з подібним рекреаційно-туристичним 

потенціалом; 

– низький рівень комфорту туристичних зон, застарілість матеріально-

технічної бази наявних закладів курортної інфраструктури; 

– низька якість більшості автошляхів, транспортного обслуговування, 

високий ступінь зношеності комунальної інфраструктури; 

– нестабільність економічної та політичної ситуації. 

Багаті природні, історико-культурні, трудові ресурси здатні стимулювати 

інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. 

Також розвитку міжнародного туризму в Україні можуть сприяти такі 

фактори: 

– створення стандартів галузевої діяльності та контроль за їх дотриманням; 

– навчання персоналу, зайнятого в індустрії туризму, підвищення рівня 

якості вітчизняних туристичних послуг до світових стандартів; 

– створення комфортних умов для відпочинку у туристичних зонах, 

реконструкція, оновлення, модернізація матеріально-технічної бази наявних 

санаторно-курортних закладів; 

– розбудова транспортної інфраструктури; 

– забезпечення підтримки галузевих програм та створення нових 

туристичних продуктів, реалізація механізмів розвитку сільського, зеленого та 

екологічного туризму. 

Поступове вирішення окреслених завдань дозволить покращити стан 

інфраструктури туристичної сфери і курортних зон, забезпечать економічну 

стабільність та прибутковість туристичної галузі, підвищать рівень надання 

туристичних послуг та сприятимуть конкурентоспроможності туризму України 

на національному та міжнародному ринку. 

В рамках даного дослідження варто відмітити, що 16 березня 2017року 

Уряд України схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року [4]. Цей документ розроблено з метою створення умов для 
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забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її 

у високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. 

Запровадження Стратегії передбачається за такими напрямками: 

- забезпечення безпеки туристів та захист їх законних прав та інтересів; 

- імплементація законодавства ЄС у сфері туризму; 

- забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної 

інфраструктури; 

- удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму; 

- формування та просування позитивного іміджу України, як країни 

привабливої для туризму. 

Реалізація акту передбачається за рахунок коштів державного, місцевих 

бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством, а обсяг 

фінансування визначатиметься щороку з урахуванням конкретних завдань і 

реальних можливостей. 

Висновки. Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити 

висновок про те, що вітчизняна туристична галузь, хоч і дещо повільними 

кроками, починає покращувати свої показники. 

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на джерело 

значних і стабільних надходжень до бюджету, підвищення іміджу України у 

світі вимагає від нашої країни розроблення відповідної нормативно-правової 

бази туризму, активної державної політики та узгоджених дій усіх органів 

державної та місцевої влади з розвитку туризму, створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого вдосконалення 

туристичної інфраструктури. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 
В даній статті виокремлено особливості формування загальної моделі 
управління якістю туристичних послуг та заходи, які впливають на її 
підвищення. 
Ключові слова: туристичний продукт,генералізація турпродукту, 
туристичний ринок, система якості, туриськарента,культурний потенціал. 

Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності тісно пов’язане 
з суспільством. Через свої функції він активно впливає на життєдіяльність 
суспільства і в той же час залежить від нього. 

Одним з важливих проявів природи послуг, котрі входять в туристичний 

продукт, є їхня компетентність. Під компетентністю розуміється специфічна 
властивість сервісної діяльності, що зумовлена наданням цілого набору послуг. 
У складі набору основна профільна послуга надається в сукупності з 
додатковими і супутніми послугами. Ступінь компетентності туристичних 
послуг досить високий порівняно, наприклад, з побутовими, діловими, 

торговими й іншими послугами. 
Комплексна природа туристичних послуг безпосередньо впливає на якість 

сервісу. Так, корисний ефект споживання туристичного продукту може бути 
погіршений чи втрачений узагалі, якщо яка-небудь одна чи кілька додаткових 
чи супутніх послуг ( транспортних, екскурсійних, і т. п. ) були незадовільної 
якості . висока якість сервісу в туризмі може бути отримана лише при 
відповідному якісному рівні всіх складових туристичного продукту. 
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Специфіка туристичних послуг розкривається з позиції теорії суспільного 

блага, як комплексний набір туристичних послуг.ю так і окремо кожна вхідна в 

нього послуга може бути оцінена і продана. Купівля туристичних послуг 

приносить корисність споживачу на виборчій, конкурентній основі, що 

дозволяє визначити їх як приватне виключне право. 

Разом з тим, послугам туризму притаманні властивості суспільного блага 

завдяки позитивним зовнішнім ефектам. Розвиток туризму дає 

мультиплікативний ефект, роблячи значний позитивний вплив на багато 

галузей національної економіки, діяльність яких прямо чи побічно орієнтована 

на задоволення запитів мандрівників. Створення туристичної індустрії сприяє 

залученню в економічній діяльності оборот природних та інших ресурсів, 

робочої сили, сприяє збільшенню зайнятості населення. 

Початком генералізації туристичного продукту є дослідження ринку. 

Ринок – це не тільки товарно-грошові відносини та конкуренція 

господарюючих у сфері туризму економічних суб’єктів, але і механізм, що 

регулює формування турподуктів на основі встановлення широких воробничо-

технічних засобів, зв’язків та виробниками компонентів обслуговування. 

Туристський ринок – це не тільки виставки, ярмарки,презинтації, рекламні 

тури та акції, тобто місце появи масових пропозицій щодо участі в подорожах. 

Туристський ринок дозволяє туроператору враховувати всю сукупність 

соціально-економічних відносин у сфері обміну, виявляти переваги кінцевих 

споживачів по відношенню до присутніх на ринку турпродуктів, досліджувати 

ті з них, які отримують «остаточне визнання суспільного характеру» 

укладеного в них праці. [1]. 

Будь-який продукт є носієм різних конкретних властивостей, що 

відображають його корисність і відповідають певним потребам та вимогам 

корисність продукту відбиває його споживчу вартість, яка, у свою чергу, має 

бути оціненою, тобто має бути визначена його якість. 
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Показники якості турпродукту є загальні. Як оцінюють якість усього 
продукту. Та диференційовані, що у свою чергу, поділяються на одиничні і 
комплексні. 

Існує також визначення якості продукції, наведене Державним стандартом 
України, згідно з яким якість як економічна категорія відбиває сукупність 
властивостей продукції, що зумовлюють міру її приватності задовольняти 
потреби людини відповідно до свого призначення. 

Якість послуги визначається вимогам статті 12 Закону України «Про 
захист прав споживачів», згідно з яким «Продавець (виготівик, виконавець) 
зобов’язаний передати споживачеві товар (роботу, Послугу), який за якістю 
відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також 
інформації про товар (роботу, послугу), що надається продавцем 
( виготівником, виконавцем)» 

Індустрія туризму характеризується тим, що основна увага в ній при 
створенні системи якості продукту звертається на якість сервісу. Якість сервісу 
– це ключ до комерційного успіху. Готелі і ресторани, екскурсійні бюро і 

туристичні агенства часто при однаковій матеріальній базі та ідентичному 
напрямку діяльності відрізняються один від одного тільки рівнем сервісу, що є 
інколи головним в конкурентній боротьбі.[2]. 

Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як 

транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво 
товарів широкого вжитку і є одним із найбільш перспективних напрямів 
структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами 
розвитку туристичної галузі є природний та історико-культурний потенціал 
нашої держави, адже розвиток туристичної галузі залежить від нього. 

Туристична галузь завдяки багатим природним, історико-культурним, 
трудовим ресурсам цілком може претендувати на чільні позиції в економіці 
держави. Водночас подальший розвиток туризму гальмується. Наша держава, 
зокрема, використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким 
володіє, а за даними Світового економічного форуму, у сфері подорожей і 
туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-ме місце. Тому саме ця 
сфера залишає великі можливості для пошуків і активної діяльності. 
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У теперішній чай найбільш гальмівним фактором у розвитку туризму на 

суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політиків і 

громадської влади. Коли на туризм не зважають. Його доходи не визначені, 

відсутнє ретельне планування і внаслідок цього – відсутній і розвиток. Як 

тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому рівні, поєднання зусиль 

для піднесення статусу індустрії туризму та якості туристичного продукту на 

більш високий рівень, відтоді можна розраховувати на видимі результати. 

Існує чимало методів розв’язання основних проблем на туристичному 

ринку України, але до головних методів можна зарахувати такі: сприяння 

зовнішньому попиту на туристичні послуги України через інвестування у 

матеріально-технічну базу туристичної інфраструктури; створення найбільш 

оптимальної системи використання природно-туристичних ресурсів країни; 

сприяння покращенню соціально-економічної ситуації з боку держави для 

створення комфортних умов для внутрішніх і зовнішніх інвесторів; 

стандартизація та сертифікація готельних та туристичних послуг; посилення 

державної підтримки інвестиційної діяльності; активна презентаційна, 

рекламна позиція України за кордоном. [3] 

Україна має всі об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку туризму: 

особливе географічне положення, рельєф (Карпатські гори), сприятливий 

клімат, багатство природного потенціалу, історико-культурний і туристично-

рекреаційні потенціали. Як і для багатьох європейських країн, де найбільш 

потужним є туристичні потоки між сусідніми державами, так і для України, на 

перспективу, сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та 

Молдовою коливатиметься в межах 60% у загальних обсягах тур потоків. 

Менеджмент вітчизняних туристичних підприємств у сфері управління 

якістю туристичного продукту базується на таких основоположних принципах: 

орієнтація на ефективне вирішення проблем конкретних споживачів; 

спрямованість на чітко виражений комерційний результат; комплексний підхід 

до досягнення поставлених цілей; активність, наступальність, заповзятливість, 

що забезпечує швидку й ефективну реакцію на зміни у зовнішньому 

середовищі підприємства. 
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Говорячи про перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, 

необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки та 

життєдіяльності суспільства загалом, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично 

всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке посідає туризм у світовій 

економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового 

державного підходу до туризму, як тієї галузі, приоритетний розвиток якої 

може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни загалом, 

стимулювати ряд важливих галузей економіки. 

Соціальна туристська рента може утворюватися при наданні туристських 

послуг шляхом перетворення податку на додану вартість на соціальний 

туристичний продукт у джерело самофінансування соціального туризму, що не 

підлягає оподаткуванню. Рентні відрахування можуть перерозподіляти між 

закладами соціального туризму, органами виконавчої влади місцевого та 

обласного рівня та загальнодержавним органом управління соціальним 

туризмом, який необхідно створити. Тому наступним кроком повинно стати 

прийняття Закону України «Про соціальну туристську ренту».[4] 

Отже, якість обслуговування складається під впливом системи цінностей і 

культури споживача, що формують суб’єктивну оцінку послуг. Однак основні 

компоненти якості послуг закладаються матеріально-технічними факторами 

їхнього виробництва, реалізації, споживання. Відповідно до цього 

розробляються і застосовуються класифікації готелів, ресторанів, транспортних 

засобів, що дозволяє забезпечити стандартний рівень обслуговування. 

Задоволення стандартного набору вимог до будинків, споруд, інфраструктури, 

розташуванню, життєзабезпеченню, інтер’єру, основним, додатковим і 

супутнім послугам, кваліфікації персоналу, рівню комфортабельності певною 

мірою створює гарантії якості обслуговування. 

Однак стандартний набір послуг і стандартний рівень обслуговування не 

можуть цілком гарантувати їхньої якості. Якість аналогічних послуг може 

змінюватись досить відчутно. Це визначено тим, що споживач (турист) 

безпосередньо бере участь у сервісному процесі, вносячи в нього суб’єктивного 
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фактора в туризмі, як і в багатьох інших галузях сфери послуг, 

супроводжується втратою живого людського спілкування, а отже, погіршує 

якість обслуговування. 

Специфіка туристичних послуг, у силу їх нематеріальної природи, 

виявляється також у тому, що суб’єктивна участь споживача в сервісному 

процесі не завершується зміною власності на їх кінцевий корисний результат. 

Передача власності від постачальника до споживача туристичних послуг не 

відбувається в силу їхньої невідчутності якості. [5] 
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Україна має всі передумови для розвитку туризму: вдале географічне 

розташування, сприятливий клімат, різні природно-географічні ресурси, багате 

історичне минуле, цікаві етнографічні традиції, гостинних мешканців тощо. 

Туристична сфера як бізнес розвивається на теренах країни здавна [1]. 

Проте на сучасному етапі ринок українського туризму розвивається вкрай 

нерівномірно. Обсяг виїзного туризму переважає над обсягами в’їзного і 

внутрішнього туризму. Це означає, що переважає не тільки виїзд туристів над 

в’їздом, а й вивезення за кордон грошей (валюти) над їх надходженням у 

національну економіку. Такий негативний баланс несприятливо позначається 

на економіці країни. Тому, головним завданням діяльності туроператорських 

фірм та мереж турагентств, повинно бути застосування комплексного підхіду 

до організації туристичних подорожей, а також розробки програм 

обслуговування як внутрішніх, так і зарубіжних туристів [2]. 

Дослідженням діяльності туристичних підприємств займаються багато 

вчених, зокрема: В.К. Бабарицька, О.О. Бейдик, Е.Н. Ільїна, А.М. Клейменов, 

О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Т.О. Скрипко та ін. Проте визначення 

особливостей туроператорської діяльності залишається недостатню 

висвітленим.  

Метою дослідження є узагальнення основних аспектів організації 

туристичних подорожей, а також обґрунтування доцільності впровадження 

туроперейтинга у сферу туристського підприємництва з метою підвищення 

конкурентоспроможності в обслуговуванні внутрішніх і зарубіжних туристів в 

умовах сучасної економіки України. 

Суб’єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність є:  

– туристичні оператори (далі – туроператори) – юридичні особи, створені 

згідно із законодавством України, для яких винятковою діяльністю є 

організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та 

надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання 

характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали 

ліцензію на туроператорську діяльність; 
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– туристичні агенти (далі – турагенти) – юридичні особи, створені згідно із 

законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність із реалізації туристичного 

продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної 

діяльності, а також посередницьку діяльність із реалізації характерних та 

супутніх послуг. 

Отже, туроператор виконує головну роль у туризмі, тому що саме він 

розробляє туристичні маршрути, наповнює їх послугами, забезпечує 

функціонування турів і надання послуг, готує рекламно-інформаційні видання 

за своїми програмами, розраховує ціни, передає турпродукти агентам для їх 

наступної реалізації.  

Залежно від виду та профілю їхньої діяльності функції можуть 

ранжуватися по-різному. Туроператорів прийнято поділяти на ініціативних і 

рецептивних [3]. 

Ініціативні – це туроператори, які відправляють туристів за кордон або 

інші регіони за домовленістю з приймаючими операторами або безпосередньо з 

туристичними підприємствами. Відмінністю їх від туристських агентств, що 

займаються виключно продажем чужих турів, є те, що вони комплектують 

туристський продукт, який складається (за нормами ЮНВТО) з не менше ніж 

трьох послуг: розміщення, транспортування туристів і будь-якої іншої послуги, 

не пов'язаної з першими двома. Класичний ініціативний туроператор формує 

складні маршрутні тури, комплектуючи їх з послуг місцевих туроператорів у 

різних місцях відвідування (за маршрутом), забезпечує проїзд до місця початку 

подорожі і назад та організовує надання внутрішньомаршрутного транспорту. 

Саме цей вид туроператорської діяльності є найбільш поширеним на території 

України. Це відбулося через низку історичних причин:  

- виникнення в пострадянський період (коли було практично неможливо 

виїхати за кордон) великого попиту на зарубіжні поїздки;  

- зниження попиту на внутрішній туризм;  
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- падіння попиту іноземних туристів на подорожі до України (з причин 

безпеки);  

- невідповідність критерію «ціна - якість»;  

- престижність закордонної подорожі в очах вітчизняного туриста; 

- відсутність фінансової підтримки просування України на міжнародному 

туристському ринку з боку держави й великих вітчизняних туроператорів; 

- нестача кваліфікованих фахівців, здатних професійно та якісно прокласти 

маршрут і розробити програму туру;  

- низька розвиненість інфраструктури гостинності й дозвілля.  

Більшість ініціативних туроператорів України працюють за масовими 

напрямами і є частиною великих транснаціональних компаній. Іноді вони 

одночасно виступають і приймаючою стороною (іноді під іншою ніж в нашій 

країні назвою). Тури, пропоновані такими компаніями, як правило, мають 

базовий набір послуг – розміщення, транспортування, трансфер (груповий чи 

індивідуальний), харчування (від ВВ до UAL). Екскурсійне обслуговування 

досить часто пропонується за додаткову плату. 

Порівняння маршрутів і програм турів різних туроператорів за однаковими 

напрямами (наприклад, Італія або Прибалтика) показує їхню майже 

стовідсоткову ідентичність. Різниця може полягати лише в тому, що маршрут 

одного туроператора починається в пункті «А» і закінчується в пункті «Б», а у 

його конкурента – навпаки. Низької ціни досягають, як правило, малим 

набором основних послуг. Іноді не включають навіть базові – транспортування 

з місця постійного проживання до туристичної дестинації (наприклад, тур до 

Куби на двох строком 6 ночей коштує від 3238 грн.; авіапереліт до Гавани на 

двох в обидві сторони обійдеться від 38253 грн.).  

Інша сторона – пересиченість програм обслуговування. Туристи, які 

подорожують автобусом у складі групи, іноді не мають змоги відпочити. Нічні 

переїзди, екскурсії двома (а іноді й більше) містами за день, готелі, що 

розташовані далеко від центру міста (туристичних пам’яток, транспортної 

розв’язки), призвели до появи вислову – «після такого відпочинку потрібна 

додаткова відпустка».  
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Рецептивні – це туроператори на прийомі, тобто ті, які комплектують 
програми та займаються наданням послуг у місцях туристичного 
обслуговування туристів, використовуючи прямі угоди з постачальниками 
послуг. В Україні рецептивний туроперейтинг розвинений слабко. Так, в 
Україні видано 2385 ліцензій на провадження туроператорської діяльності, з 
яких 372 ліцензії – на провадження туроператорської діяльності тільки з 
внутрішнього та в’їзного туризму. Як правило, робота рецептивного оператора 
більш складна й пов’язана з досить великими фінансовими вкладеннями. На 
сьогодні причинами нерозвиненості рецептивного туроперейтингу є:  

- слабка диференційованість програм обслуговування (нерідко для 
іноземців пропонуються тури тільки Києвом, Львовом чи Чернівцями); 

- орієнтованість на прикордонні держави як території з потенційними 
туристами;  

- невиразність програм за віковими групами;  
- слабке ділення за різними рівнями обслуговування й цінами;  
- незадовільна якість надаваних послуг і недостатні гарантії надійності 

обслуговування;  
- високий рівень ризиків – політичних та економічних (статистика 

туристичних потоків показує значне зниження в’їзду іноземців в Україну під 
час політичних та економічних криз (2004, 2013, 2014 рр.)), медичних (країна 
займає перші місця в світі із захворювань туберкульозом, снідом), соціальних 
(криміногенна обстановка за останній час погіршилася).  

Що стосується напрямів роботи, то туроператори сьогодення намагаються 
позиціонувати себе не ринку. Деякі відомі монопрофільною діяльністю, деякі 
пропонують увесь світ, інші зосереджуються на масових напрямках. Левова 
частка компаній працюють на ринок виїзного туризму. До речі, компанії 
масового ринку, за неофіційними підрахунками контролюють приблизно 75% 
туристичного ринку України і здебільшого є компаніями з іноземним 
капіталом. Невелика кількість туроператорів пропонує тури Україною. На 
ринку майже не існує туроператорських компаній, які б працювали на в’їзному 
сегменті. Він розглядається здебільшого як додатковий (особливо в період 
проведення масових заходів, наприклад «Євробачення»), а не профільний [1].  
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Україна має все необхідне для розвитку сучасної туристичної індустрії. У 

незалежній європейській державі з давніми традиціями, багатими природними 

та культурними цінностями зростає роль туристичних подорожей і 

туроперейтингу в соціально-економічному житті країни. На сучасному етапі 

туризм є однією з найуспішніших сфер діяльності малого і середнього бізнесу 

України 

Туристичний ринок дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних цін 

зростання особистого споживання на 2,5% збільшує витрати на туризм на 4%, а 

зростання особистого споживання на 5% – на 10%. Щорічне збільшення 

доходів громадян України призведе до більш інтенсивної туристичної 

діяльності, зокрема до збільшення кількості споживачів із високими доходами. 

У майбутньому населення України буде характеризуватися як таке, що має 

підвищену якість життя. Відпочинок, туристичні подорожі стануть основними 

елементами, які заповнять вільний час людини 

Туроперейтинг України має потребу в новому підході до обслуговування 

клієнтів, у використанні міжнародного досвіду щодо розробки маршрутів, 

диференціації пропозицій (особливо на внутрішньому ринку). Вирішення цих 

питань має позитивно позначитися на розвитку туризму в Україні. Є багато 

проблем, які не в компетенції туроператорів – політична й економічна ситуації, 

криміногенна обстановка, відношення місцевих мешканців тощо. Проте великі 

туроператорські компанії можуть лобіювати інтереси інших суб’єктів 

туристичної інфраструктури, організацій, установ. Головне при цьому не 

забувати дбати не лише про власні економічні інтереси, але й про збереження 

навколишнього середовища і добробут місцевих мешканців. 

Таким чином, необхідно впроваджувати туроперейтинг у сферу 

туристичного підприємництва з метою підвищення конкурентоспроможності в 

обслуговуванні внутрішніх і іноземних туристів. Нарощування темпів та 

підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму призведе до 

розвитку вітчизняної економіки та вплине на особисті доходи громадян 

України. 
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Однією із високо дохідних сфер світової економіки є туризм, який 

забезпечує не тільки відпочинок для однієї групи людей, але й забезпечує 

робочими місцями інших. На сучасному ринку туристичних послуг функціонує 

велика кількість суб’єктів, основними з яких є туристичні оператори. 

Діяльність виокремлених суб’єктів туристичної галузі значно відрізняється 

одна від одної, що відповідно впливає на порядок їх класифікації. Тому 

актуальним є дослідження видів діяльності туроператорів з метою виявлення 

перспективних напрямів розвитку туристичної галузі [1]. 

Дослідженням теоретичних та практичних аспектів туроперейтингової 

діяльності займалися, зокрема, такі вчені, як Е. Н. Ільїна, Е. В. Агамирова, 

В. В. Харабовченко, Д. С. Ушаков та ін. Разом з тим, залишається низка 

актуальних питань щодо єдиного трактування категорії «туроперейтинг» що 

потребує дослідження. 

Формування ринкових відносин в Україні та подолання економічної кризи 

потребують структурної перебудови національної економіки, зміни 

традиційних пропорцій між галузями. Пріоритетного розвитку при цьому 

повинні набути не тільки галузі промисловості, продукція яких дасть змогу 

задовольнити потреби людини, але й невиробнича сфера. Більшість розвинених 

країн уже пройшли цей шлях. Останніми роками закономірними вже стали 

відомості про те, що туризм за доходами посідає третє місце у світі, 

поступаючись нафтовій промисловості й торгівлі зброєю в економічно 

розвинених країнах світу. Тому Уряд України проголосив туризм одним із 

пріоритетних напрямів розвитку національної економіки, оскільки туристичний 

бізнес є одним з найбільш рентабельних і швидкоокупних видів бізнесу [2]. 

Категорія «туроперейтинг» з’явилась у вітчизняному лексиконі нещодавно 

та визначається як «вид туристичного бізнесу з проектування та комплектації 

турів із послуг, які надають інші суб`єкти туристичної діяльності 

(транспортування, тимчасове розміщення, харчування, екскурсійні, 

розважальні, лікувально-оздоровчі та інші послуги)».  
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Для більш точного розуміння даної категорії, необхідно визначити місце 

туроперейтингу в індустрії туризму, що являє собою комплекс діючих споруд і 

мереж виробничого, соціального та рекреаційного призначення для 

функціонування сфери туризму. Інфраструктура туризму є невід’ємною 

частиною індустрії туризму, у складі якої виокремлено два елементи. Перший 

елемент – індустрія гостинності, до якої належать підприємства, що надають 

послуги з розміщення та харчування. Другий елемент індустрії туризму є 

інфраструктурною складовою, яка представляє собою трирівневу систему. 

Перший рівень інфраструктури туризму представлений виробничою 

інфраструктурою – комплексом діючих споруд, будівель, транспортних мереж, 

систем, що безпосередньо не належать до виробництва турпродукту (на відміну 

від структур двох наступних рівнів), але необхідних для надання туристських 

послуг: транспорт, зв'язок, енергетика, комунальне господарство, фінанси, 

страхування, безпека. Другий і третій рівні туристичної інфраструктури 

формують підприємства та організації, що безпосередньо беруть участь в 

туристичній діяльності та формуванні турпродукту. До другого рівня належать 

ті структури, що можуть існувати без туристів, але діяльність яких 

розширюється при розміщенні в місцях перебування туристів. Це підприємства 

з прокату автомобілів, таксопарки; кафе і ресторани; спортклуби, музеї, театри і 

кінотеатри, виставкові зали, цирки, зоопарки, казино тощо.  

Тому, можемо сказати, що туроперейтинг є складовою інфраструктури 

туризму та бере участь у плануванні, розробці, просуванні та реалізації 

туристичного продукту.  

Об`єктом туропрейтингу виступає туристичний продукт. Туристичний 

продукт - 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). Варто зазначити, що у 
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відповідності до національного законодавства туристичний продукт може 

складатись з двох послуг, а згідно норм ЮНВТО до туристичного продукту має 

входити мінімум три послуги [4].  

Види туроперейтинга і туроператорів залежать від географії подорожей, 

від країни або регіону перебування. Розрізняють такі види туроперейтинга: 

Аутгоінг - туроперейтинг (виїзний туроперейтинг) – це вид 

спеціалізованого туристичного бізнесу, орієнтованого на розробку, просування 

та реалізацію виїзних міжнародних турів. Це найбільш складний вид, що 

вимагає докладання максимальних зусиль і найбільших капіталовкладень. 

Складність полягає насамперед у необхідності досконального вивчення 

напрямку, який продається. Туроператор повинен не тільки володіти 

вичерпною інформацією про продані засоби розміщення, екскурсійні програми, 

організовані трансфери, порядок оформлення в’їзду в країну, а й знати політику 

влади, що діє в країні перебування, закони і норми поведінки, її звичаї, 

можливість ужиття заходів безпеки для туриста і його майна, особливості 

місцевої кухні, графік роботи закладів дозвілля та інших закладів. Складність 

виїзного туроперейтингу обумовлена також необхідністю міжнародних 

розрахунків і великою залежністю від факторів непрямого впливу на 

туристичний ринок (економічні, політичні, екологічні ситуації як приймаючої 

країни, так і тієї, що відправляє). Незважаючи на всі труднощі виїзного 

туризму, у його сфері існує жорстка конкуренція між операторами, що 

підтверджує тенденцію зростання обсягів міжнародного туризму в усьому світі.  

Інкамінг – туроперейтинг (в’їзний туроперейтинг) – це вид 

спеціалізованого туристичного бізнесу, орієнтованого на розробку, просування 

та організацію турів на території власної країни для іноземних громадян. 

Виробнича діяльність інкамінгових туроператорів безпосередньо пов`язана з 

зарубіжними аутгоінговими туроператорами. В’їзний тур є найбільш 

пріоритетним напрямком туроперейтинга, оскільки від його розвитку 

безпосередньо залежать обсяг валютних надходжень в економіку країни, рівень 

розвитку інфраструктури. Організація в’їзного туризму також вимагає від 
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туроператора певного рівня професіоналізму і досвіду роботи, планування та 

проектування туристського продукту вимагає можливості модифікації залежно 

від особливостей потреб приїжджих туристів. До таких особливостей можна 

віднести як звичайне стикування туру за часом відправлення і прибуття 

туристів у приймаючу країну, кількістю днів, проведених у ній туристами, так і 

можливі зміни в асортименті пропонованих готелів, кількості й якості 

трансферу та екскурсій, умови страхування, організації заходів, необхідних для 

максимального задоволення потреб туристів, що визначаються їх національною 

приналежністю, соціальним статусом, метою туристичної подорожі, тощо. 

В’їзні тури вимагають від туроператорів докладання зусиль для просування 

турпродукції на зарубіжних туристських ринках. Туроператор повинен не 

тільки надати традиційні каталоги пропонованих готелів, програм турів і 

цінових додатків, але й донести до зарубіжних потенційних туристів 

інформацію про свою країну, особливості та унікальність її туристського 

потенціалу, запевнити в цілковитій безпеці поїздки. На нашу думку, щоб 

довести до споживача такий обсяг інформації, туроператор зобов’язаний брати 

участь у міжнародних виставках, особливо в зарубіжних, організовувати 

інфотури для своїх зарубіжних колег. Окрім участі у виставковій роботі, 

необхідні заходи рекламного та PR-плану, що можуть зацікавити операторів 

зарубіжних ринків.  

Інсайт - туроперейтинг (внутрішній туроперейтинг) – це вид 

спеціалізованого туристичного бізнесу, орієнтованого на просування та 

реалізацію внутрішнього туристичного продукту для вітчизняних туристів. 

Інсайт - туроперейтинг базується на національному туристичному потенціалі й 

орієнтований на задоволення туристських потреб своїх співвітчизників. 

Внутрішній туризм, так само як і в’їзний, є важливим пріоритетом розвитку 

національного туристичного ринку, оскільки він не тільки не сприяє відтоку 

грошових коштів з економіки країни, але й є стабілізуючим фактором на ринку 

робочої сили, роботодавцем власної туристської індустрії (готелі, дороги, 

транспортні підприємства, ресторани, дозвільні заклади та ін.), збільшує розмір 
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капіталовкладень у національні підприємства сфери туризму, призводить до 

вирівнювання рівня життя в регіонах країни (можна відзначити, що 

подорожують зазвичай жителі більш економічно розвинених регіонів держави, 

у той час як курортні регіони позбавлені розвиненої інфраструктури 

промисловості, сільського господарства, і їх мешканці змушені існувати тільки 

на доходи, одержувані від обслуговування приїжджаючих мандрівників). 

Внутрішній туроперейтинг значно полегшує і здешевлює процедуру 

встановлення договірних відносин із постачальниками, необхідну для 

планування і ціноутворення туру, знімає необхідність оформлення і поширення 

інформації про місця перебування на туристичному ринку (часто пропоновані 

курортні або туристичні центри відомі як агентствам, так і потенційним 

мандрівникам). Однак під час здійснення внутрішнього туроперейтингу 

існують і негативні моменти. Передусім це менша норма прибутку, що 

обчислюється в національній валюті. Меншу прибутковість внутрішнього 

туроперейтингу можна пояснити практичною відсутністю чартерних 

перевезень (одного з провідних способів заробітку міжнародних 

туроператорів), жорсткою ціновою конкуренцією на ринку з боку не тільки 

великих, а й дрібних туроператорів (оскільки вітчизняна індустрія туризму 

доступніша, ніж закордонна), необхідністю орієнтації внутрішнього 

турпродукту на менш забезпечених верств громадян, невеликою часткою 

організованого туризму в загальній кількості внутрішніх подорожей 

(мандрівники, володіючи інформацією про засоби розміщення, рух транспорту, 

не мають мовних бар’єрів, уважають за краще неорганізований, самостійний 

внутрішній туризм, звертаючись до туроператорів тільки в пікові сезони, та й 

то лише з метою забронювати номер, а не придбати турпакет). Із метою 

виживання в умовах конкуренції й отримання максимально можливого 

прибутку туроператори знайшли єдино можливий вихід – придбання квоти 

місць у найбільш популярних серед співвітчизників готелях курортів або 

туристичних центрах. Така стратегія, по-перше, позбавляє внутрішнього 

туриста можливості поселитися в готелі самостійно, змушуючи його вдатися до 
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послуг оператора, по-друге, дає змогу туроператорам, отримуючи прибуток, 

тримати продажну ціну на кімнати нижче, ніж ціна самого готелю (за рахунок 

договірних відносин із постачальником, придбання квоти місць за 

середньорічною ціною з хорошими комісійними та ін.). Дотримуючись 

описаної стратегії, внутрішній оператор отримує можливість надавати клієнтам 

послуги з розміщення та харчування в готелі за цінами, значно більш 

привабливим, ніж запропоновані самим готелем неорганізованим туристам, а 

також будувати власну агентську мережу з реалізації номерів на внутрішньому 

ринку [3].  

Таким чином, туризм стає дедалі прибутковішою галуззю економіки і 

набуває все відчутнішого значення для господарства як окремих країн, так і 

цілих регіонів. Масштаб і стабільність темпів зростання перетворюють туризм 

на одну з пріоритетних галузей. Основним ринковим продуктом туристичної 

фірми на ринку туристичних послуг є комплексний продукт – тур або окремі 

його складники (транспортне обслуговування, включаючи бронювання та 

продаж квитків, екскурсійне обслуговування тощо). Туристичне підприємство 

організовує споживання туристичного продукту шляхом укладання 

партнерських угод з обслуговування туристів. Діяльність туристичного 

підприємства спрямована на розробку та реалізацію такого туристичного 

продукту, який би за своїми якісними властивостями та ціною задовольняв 

потреби населення у змістовному відпочинку. Україна має все необхідне для 

розвитку сучасної туристичної індустрії. У незалежній європейській державі з 

давніми традиціями, багатими природними та культурними цінностями зростає 

роль туристичних подорожей і туроперейтингу в соціально-економічному житті 

країни. На сучасному етапі туризм є однією з найуспішніших сфер діяльності 

малого і середнього бізнесу України.  

Таким чином, необхідно впроваджувати туроперейтинг у сферу 

туристичного підприємництва з метою підвищення конкурентоспроможності в 

обслуговуванні внутрішніх і іноземних туристів. Нарощування темпів та 

підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму призведе до 
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розвитку вітчизняної економіки та вплине на особисті доходи громадян 

України. Туристичний ринок дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних 

цін зростання особистого споживання на 2,5% збільшує витрати на туризм на 

4%, а зростання особистого споживання на 5% – на 10%. Щорічне збільшення 

доходів громадян України призведе до більш інтенсивної туристичної 

діяльності, зокрема до збільшення кількості споживачів із високими доходами. 

У майбутньому населення України буде характеризуватися як таке, що має 

підвищену якість життя. Відпочинок, туристичні подорожі стануть основними 

елементами, які заповнять вільний час людини.иисок використаної. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

У статті розглянуто особливості Інтернет-реклами у сфері туризму. 

Розглядаються проблеми використання можливостей глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм. Обгрунтовані 

перспективи розвитку даного виду просування туристичного продукту. 

Ключові слова: інтернет-сайт, просування туристичного продукту, 

інструменти просування, маркетинг у туризмі, українські туроператори, 

інтернет-комерція, інтернет-канали, електронний маркетинг. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Інтернет-реклама сьогодні є одним з 

найперспективніших сегментів рекламного ринку, який розвивається шаленими 

темпами. Нормою стало існування корпоративного сайту для туристичної 

компанії. Також суттєвою стає роль Інтернет як одного з нових каналів ведення 

маркетингових заходів та реклами. Тому дослідження можливості застосування 

нових інструментів маркетингу за допомогою Інтернету є таким важливим 

сьогодні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

просування туристичних послуг в мережі Інтернет. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Використання Інтернету 

для просування туристичних послуг стало предметом наукових досліджень 

спочатку серед зарубіжних учених. Досить ґрунтовні дослідження цього 

питання проведені такими вченими як: Л. Кребс, Дж.Е. Мілс,Р. Лоу, 

С. Донован, М.Еванс. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтернет є потужним 
інструментом для ведення бізнесу і майже усі активно працюючі компанії, у 
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тому числі туристичні, в тій чи іншій мірі представлені у цій мережі. За рівнем 
подання в мережі он-лайнові туристичні ресурси інтернету поділяються 
наступним чином: туристські портали-функціонують як он-лайнові рекламні 
майданчики, покликані сприяти продажу послуг рекламодавців-туроператорів і 
турагентів, сайти гарячих путівок, Web-сайти туристичних компаній, які 
володіють інформацією про фірму і послуги, які вона надає. Кожен з цих 
ресурсів однаково затребуваний на ринку [1, с.270].  

Аудиторія користувачів Інтернет володіє рядом достоїнств, головним з 
яких є наявність в неї всебічної підкованості і точного розуміння того, що 
дійсно потрібно. Проте це може робити роботу адміністраторів складнішою, бо 
аудиторію постійно потрібно чимось підтримувати і вміти вражати новизною 

Варто сказати, що Інтернет багаторазово прискорює розвиток подій, але 

основні правила створення реклами залишаються незмінними і тут - необхідно 
підтримувати діалог зі споживачем і боротися за його увагу. 

Просування - це зусилля рекламодавця, спрямовані на те, щоб його ім’я, 
торгова марка розповсюдились у споживчому середовищі з метою подальшого 
придбання його товарів або послуг. 

До основних напрямів застосування Інтернету в сфері туризму можна 
віднести [2, с.112]:  

- використання Інтернет - механізмів у просуванні туристичного пакету і 
окремих туристичних продуктів; 

- розвиток електронних систем бронювання, що дають змогу в режимі 
реального часу бронювати певну кількість турів або окремих туристичних 
продуктів як турагентами, так і звичайними користувачами - потенційними 
туристами. 

Специфіка реклами в Інтернеті складається з певних видів, які ми 
пропонуємо звести до декількох типів. Перший тип - технічна складова, 
представлена набором різних програмних засобів. Він забезпечує залучення 
відвідувачів на сторінку рекламованої туристської послуги або продукту, або на 
сайт фірми чи туристський портал. Другий тип - основна ідея, або креатив, 
тобто творча складова реклами туристської послуги або продукту. 
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До першого типу ми відносимо всі технічні елементи оптимізації 

індексації сайту, напрямки показу банерів, системи адресної розсилки і т.д. 

Другий тип включає створення рекламної концепції, основну ідею реалізації 

продукту, художні та лінгвістичні прийоми в рекламній анімації (наприклад , 

при банерній рекламі ) і текстах, а також мистецтво створення прийомів і 

методів піару.  

Головним і дуже важливим для реклами в Інтернеті є те , що вона має 

зворотний зв’язок . Всіма можливими технічними засобами в будь-який момент 

можна зробити аналіз і з’ясувати, яка кількість людей побачила рекламу, 

скільки зацікавилося нею, яка аудиторія і географія цікавляться, які методи і 

засоби вплинули на процес прийняття рішення про покупку продукту або 

послуги. 

Серед найпоширеніших видів просування в мережі Інтернет для 

туристичних операторів можна відзначити наступні [3]: 

1. Сайт сьогодні є частиною брендингу підприємства. Важливо 

дотримуватися основних вимог щодо оформлення сайту з урахуванням 

технічних аспектів (час завантаження, швидкість роботи, зручний контент). Дає 

змогу здійснювати інтерактивний пошук турів в онлайн режимі; встановлювати 

обернений зв’язок (feedback) з туристичним агентами та клієнтами; переглядати 

пропозицій; використовується як інформаційний довідник. 

2. Соціальні мережі. Використання тієї чи іншої соціальної мережі 

дозволяє відразу визначитися з цільовою аудиторією та дає швидку обернену 

реакцію на представлену інформацію. Також перевагами є можливість 

перегляду статистики активності отримувачів розсилки сторінки та активне 

спілкування з потенційними клієнтами за допомогою коментарів, тем та 

опитувань. 

3. Інтернет – розсилка. За допомогою Інтернет – розсилки можна щоденно 

інформувати турагентів та клієнтів про новини та актуальні пропозиції фірми з 

мінімальними витратами для туроператора. 
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4. Банерна реклама. Найбільш подібна до зовнішньої реклами. Виконує 

функції популяризації бренду, інформування та нагадування про існування на 

ринку. 

5. Контекстна реклама. Із переваг контекстної реклами слід зазначити 

швидкий запуск рекламної кампанії, залучення тільки зацікавлених 

відвідувачів, швидка конвертація відвідувачів у справжніх клієнтів, постійний 

приплив нових відвідувачів на сайт, прогнозованість та контрольованість 

рекламного бюджету з мінімальними ризиками, гнучкість управління 

оголошеннями. 

В рамках даного дослідження зазначимо, що туристська реклама в 

Інтернеті ведеться за кількома напрямками [4, с.17-18]: 

1. Залучення потенційних туристів на сайт. У цьому напрямку робота з 

просування на ринок ведеться в основному стандартними, відпрацьованими 

методами Інтернет-реклами. У цьому випадку не завжди головною метою є 

просування на ринок фірми, групи фірм або продукту. Основна ідея цього 

методу - максимальне залучення відвідувачів на сайт або спеціалізовану 

сторінку, а от сайт або сторінка можуть містити різну інформацію. Такий метод 

активно використовують великі туристичні агенти, туристичні портали і, рідше, 

туроператори. 

Серед відомих туристичних порталів слід назвати такі, як www.tourua.com, 

www.otpusk.com, www.all-tours.com.ua, www.turysm.com.ua, 

www.travelworld.org.ua , www.columb.net.ua, www.tour-portal.com.ua та ін. 

У перших двох випадках - це популяризація свого ресурсу, залучення 

потенційних клієнтів на сайт туристичного агента для безпосереднього 

продажу продукту, підвищення загального рейтингу сайту в мережі. Слід 

враховувати, що в рекламі основною характеристикою рекламного 

повідомлення є рейтинг. 

2. Створення сприятливої і позитивної думки про туристичний продукт. 

Такий напрямок Інтернет-реклами пов’язаний з діяльністю не тільки 

туристичних фірм, порталів, але і з діяльністю регіональних та національних 
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туристичних організацій та спілок, так як в цьому випадку залучається імідж 

цілого туристичного напрямку. Методики реалізації даного підходу близькі до 

методів піару в системах масової інформації. Реалізується такий тип реклами за 

допомогою публікацій тематичних статей, фото- та відеоматеріалів, 

спеціалізованої електронної розсилки, створення спеціальних сайтів. Як 

правило, тематичні статті пишуться з розрахунком на певний сегмент ринку і 

публікуються на відповідних сайтах.  

3. Обмін службовою і бізнес-інформацією між туристичними фірмами та 

пошук партнерів. 

Цей напрямок пов’язаний з обміном службовою інформацією та 

координацією роботи на ринку, його досить добре залучено в роботу сучасних 

туроператорів, турагентів і невеликих баз відпочинку і готелів. Головним тут є 

інформаційна рекламна розсилка і публікація інформації на спеціалізованих 

сайтах. Така інформація містить спецпропозиції туроператорів (SPO), ціни, 

акції, схеми роботи з партнерами і термінові пропозиції («гарячі» тури). 

Останнім часом деталізації, аналізу і статистиці такої розсилки в офісній 

роботі туристичного агента належить мало не провідне місце. Особливої 

актуальності така інформація набуває у зв’язку з розвитком попиту на «гарячі» 

тури. Так, гарячі тури пропонують спеціалізовані сайти, такі, як 

www.turne.com.ua, www.hotway.com.ua, www.hottours.ua, www.kolomyya.org, 

www.mix-tour.com.ua та ін. 

4. Організація зворотного зв’язку з туристами, самостійний пошук турів. 

Одним з найбільш цікавих і унікальних напрямів туристичної реклами в 

Інтернеті є організація зворотного зв’язку з туристами. Пропонуємо виділяти 

кілька видів такої системи: по-перше, це статистична інформація, по-друге, 

безпосередній контакт з клієнтом або майбутнім клієнтом, по-третє, публікація 

відгуків про продукт, тур , готелі і т.д 

Висновки. Отже, просування своїх послуг за допомогою Інтернету надає 

туристичним підприємствам низку переваг перед конкурентами. До основних 
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можна віднести покращення іміджу підприємства; збільшення ефективності 

рекламних заходів; отримання додаткового каналу поширення інформації та 

реалізації турпродукту; збільшення інформованості потенційних клієнтів про 

підприємство та його послуги; можливість прямого та зворотного зв’язку з 

клієнтами у режимі реального часу; спрощення і зменшення часу на здійснення 

таких типових операцій, як бронювання, консультування, сплату послуг; 

одержання технічної можливості для більш повної демонстрації послуг, 

економія робочого часу співробітників підприємства, що витрачається на 

надання стандартних відомостей, що можна отримати за допомогою Інтернету, 

можливість дистанційного обслуговування потенційних клієнтів з інших міст 

або країн. 
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ІННОВАЦІЯ, ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ  

Розкрито поняття інновацій, інноваційної діяльності, інноваційного розвитку 

підприємств індустрії гостинності. Доведено актуальність упровадження на 

підприємствах індустрії гостинності інноваційних технологій. Запропоновано 

систематизацію основних напрямів інноваційної діяльності за масштабами 

їхніх змін. Наведені концептуальні напрями інноваційної діяльності у сфері 

готельного та ресторанного господарств, шляхи їх реалізації. Доведено, що 

розробка і впровадження інновацій забезпечують підприємству готельно-

ресторанної сфери конкурентні переваги на ринку. 

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, технології, заклади готельно-

ресторанного господарства, конкурентні переваги. 

Актуальність теми. Розвиток національної економіки будь-якого типу 

визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю 

нововведень, тобто результативністю перетворення науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт у інноваційний продукт, такий як нова 

техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості 

продукції або послуги та підвищенню її конкурентоспроможності на 

внутрішньому й зовнішньому ринках. На сьогодні інноваційний шлях розвитку 

являються невід’ємною та визначальною складовою економічного зростання 

будь-якої країни світу. Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови 

широкого впровадження інноваційних технологій можливо досягти 

конкурентоспроможності підприємства. Зорієнтованість на інноваційний 

розвиток національної економіки вимагає акцентування уваги на забезпеченні 

ефективного інноваційного розвитку й підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Це пов’язане з якостями інновацій, що впроваджуються у процесі 
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розвитку організацій, та обумовлює актуальність досліджень, присвячених 

проблематиці інноваційного розвитку підприємств сфери послуг та складових 

цього типу розвитку, від яких залежить його ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інноваційного 

розвитку підприємств присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених: Й. Шумпетера [1], Б. Санто, Д. Белла, К.В. Філіпової, Т.Й. Товта, 

М.В. Давідова [2], О.В. Марченко [3], Ж.А. Говорухи, Л.Г. Смоляр [4], 

М Долішнього, І.В. Федулової [5], С.М. Ілляшенка [6], Ю.С. Шипуліної [7], 

В Гейця, Ю. Бажала, Д.К. Воронкова, Ю.С. Погорелова [8], М.Є. Рогози [9], 

К Вергал, К.В. Ковтуненко [10] та ін. Проблемами запровадження інновацій у 

сфері послуг займаються Ю.В. Ляндау, М.А. Пономарьов [11], В. Квартальнов, 

А. Ігнатьєв, Д. Ушаков, Т. Ткаченко, які дотримуються думки, що інновації у 

сфері послуг можуть бути визначені як «нові концепції сервісу, нові канали 

зв'язку зі споживачами, нові системи розподілу й технологічні рішення, які 

найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на ринку, оновлюють функції 

фірми та вимагають структурно нових організаційних, технологічних і 

людських можливостей», інші розглядають інновації як результат 

запровадження новації, або як будь-які зміни, навіть модернізація.  

Метою статті. Нова модель економічного зростання ґрунтується на 

інноваційному типі розвитку, передбачає зміну самих понять науково прогресу 

й економічного розвитку. З'явилися нові пріоритети: інтелектуалізація 

виробничої діяльності, екологічність (зелена економіка), використання високих 

та природоохоронних технологій тощо. Ця модель передбачає процес 

інноваційного заміщення на підприємствах країни [11]. Мета дослідження 

полягає у формуванні теоретико-методологічного підґрунтя та організаційних 

основ інноваційного розвитку підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Основні результати дослідження. Дослідження принципів управління 

інноваціями на підприємстві слід розглядати в їх еволюційному становленні 

відповідно до змін умов ведення бізнесу і впливу трансформації зовнішнього 
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середовища на методи прийняття управлінських рішень. Слід зазначити, що 

складність способів здійснення інноваційної діяльності зростає в міру розвитку 

ринків і технологій. Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням 

акценту на використання принципово нових прогресивних технологій, 

переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними 

організаційними й управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності щодо 

мікро- та макроекономічних процесів розвитку (створення технопарків, 

технополісів, проведення політики ресурсозбереження та інтелектуалізації всієї 

виробничої діяльності). Згідно із Законом України «Про інноваційну 

діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва 

і (або) соціальної сфери [10]. Таке трактування сутності інновацій пов’язане 

лише 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. 

Саме ці аспекти необхідно мати на увазі під час розгляду інноваційного 

розвитку. Інноваційною вважається діяльність, спрямована на використання та 

комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, яка зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг [6]. Інновації, 

з одного боку, повинні бути орієнтовані на краще, більш повне задоволення 

запитів споживачів, а з іншого – на отримання певного економічного ефекту у 

вигляді прибутку для підприємств, що ініціюють їх розробку і впровадження. 

Інноваційна діяльність – це вид діяльності, пов'язаний із трансформацією 

наукових досліджень і розробок у новий чи покращений продукт, 

запропонований на ринку, в новий чи покращений технологічний процес або 

якісно новий підхід до виробництва та надання необхідних суспільству послуг. 

Інноваційний розвиток – це розвиток, що спирається на безупинні пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації потенціалу господарюючого 
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суб’єкта у змінних умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії та 

прийнятої мотивації діяльності, який пов’язаний із модифікацією існуючих і 

формуванням нових ринків збуту.  

Інноваційна діяльність багато в чому залежить від чинників різного 

характеру, які можна класифікувати як внутрішні та зовнішні. До внутрішніх 

чинників належать: наявність матеріальних та фінансових ресурсів, техніка, 

технологія, організація та управління виробництвом, кадровий потенціал, 

науковий потенціал, маркетинг, інноваційний клімат, рівень сприйнятливості 

до нововведень, ступінь самостійності підприємства. Зовнішні чинники 

поділяються на чинники прямої дії (споживачі, стан ринку, бюджетна й 

податкова системи, наявність конкурентів, науковий потенціал країни, 

експортно-імпортна політика, державна інноваційна політика) та чинники 

непрямої дії (стан макроекономіки, фінансово-кредитна та соціальна політика 

держави, наявність природних ресурсів, нормативно-правова база, міжнародне 

науково-технічне співробітництво, політичні чинники). Індустрія гостинності 

орієнтована на споживача, задоволення потреб якого є кінцевим результатом 

ділової активності підприємства.  

Готельно-ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових 

індустрії гостинності. За умови жорсткої конкуренції на ринку послуг головною 

запорукою конкурентоспроможності, підтримки й поліпшення фінансового 

становища підприємства індустрії гостинності стає його інноваційність. Її 

розуміють як здатність на основі наявних власних технологій і комерційних 

ноу-хау у сферах збуту і постачання постійно опановувати випуск і реалізувати 

нові види продукції та послуг, що відповідають попиту, а також опановувати 

нові технологічні процеси, які спираються на пропозицію доступних та 

дешевих ресурсів. Перше дозволяє вигравати предметну конкуренцію, друге – 

без втрат прибутку брати участь у ціновій конкуренції.  

Сучасна готельно-ресторанна галузь пропонує споживачам широку 

номенклатуру послуг: послуги сомельє, години фортуни та щасливі години для 

споживачів, гастрономічні шоу, урочиста презентація страв, бар-шоу, рибалка 
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та кулінарне приготування у присутності гостя, караоке, кальянні кімнати, 

знижки постійним відвідувачам, бонусні програми, виїзний кейтеринг з 

організацією дозвілля та широким спектром різноманітних послуг тощо.  

Відомо, що всього 20% постійних відвідувачів підприємств готельно-

ресторанного господарства здатні забезпечити 80% прибутку (правило Парето). 

При цьому невід’ємними складовими ефективності роботи закладу готельно-

ресторанного господарства, завдяки яким можливо втримати споживача є 

якість обслуговування та якість надання послуг. І сьогодні заклади готельно-

ресторанного господарства приділяють особливу увагу якості наданих послуг, 

адже якість - одна з головних умов успішного й ефективного розвитку 

підприємства. Але для утримання постійних відвідувачів і залучення нових в 

умовах жорсткої конкуренції закладам готельно-ресторанного господарства 

вже не можна обмежуватися наявністю стильного інтер'єру та якісної смачної 

їжі. Поставленої мети можливо досягти шляхом впровадження інновацій.  

Технології змінюють суспільство й економіку країн, чинять вплив на 

процес виробництва продукції, надання послуг та маркетинг. Досвід 

економічного й соціального розвитку суспільства підтверджує, що сталий 

розвиток готельно-ресторанного господарства може бути забезпечений 

виключно завдяки інноваційним технологіям на макро-, мезо- та мікрорівнях, 

оскільки вони сприяють модернізації та структурній перебудові економіки. 

Тому проблеми інновацій є досить актуальними. Разом з тим, досягнення 

сталого розвитку на різних рівнях матиме тимчасовий ефект без його 

інноваційного спрямування.  

Таким чином, інвестування коштів у інновацї сьогодні забезпечить сталий 

розвиток у довгостроковій перспективі. Інновації орієнтовані на більш повне 

задоволення запитів споживачів, а також на отримання конкретного 

економічного ефекту. Основними причинами вивчення та впровадження 

інновацій у закладах готельно-ресторанного господарства є:  

- посилення конкурентної боротьби та намагання одержати на ринку 

конкурентні переваги й максимізувати прибуток; 
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- зростання попиту споживачів; 

- забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення проблем, що 

можуть виникнути на підприємстві; 

- вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес із 

метою поліпшення результатів діяльності підприємства. 

До інновацій належать усі зміни (нововведення), які вперше знайшли 

застосування на підприємстві і приносять йому конкретну економічну та/або 

соціальну користь. Тому під інновацією розуміється не тільки впровадження 

нового продукту на ринок, але і ціла низка інших нововведень: 

- нові або поліпшені види продукції (продуктові інновації); 

- нові або поліпшені послуги (інновації послуг); 

- нові або поліпшені виробничі процеси й технології (процесні й 

технологічні інновації); 

- змінені соціальні відносини на підприємстві (соціальні чи кадрові 

інновації); 

- нові або поліпшені виробничі системи.  

Ці види інновацій на практиці підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

поєднуються між собою. В умовах сучасних технологій технічні, господарські, 

організаційні та соціальні зміни у виробничих процесах є невіддільними одне 

від одного. Можна виділити основні критерії інноваційності:  

1. Науково-технічна або соціально-культурна новизна.  

2. Практичне втілення, тобто використання, наприклад, у виробничій або 

споживчій діяльності. Необхідно зазначити, що нова ідея, яка досконало 

описана, формалізована та наведена графічно й вербально, ще не є інновацією, 

якщо вона не втілена в досліджуваних на практиці продуктах, послугах чи 

процесах. Тільки реалізовані у новій продукції, послузі або процесах нові ідеї є 

інноваціями. Оскільки нова ідея втілена у реальних об'єктах чи процесах, вона 

виявляється орієнтованою на задоволення практичних потреб людей.  

3. Комерційна реалізованість. Означає, що нововведення сприйняте 

ринком, тобто користується попитом, що характеризує здатність задовольнити 
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попит споживачів. Оскільки в соціальній сфері багато інновацій реалізуються за 

межами комерційних відносин, то першочергового значення набуває здатність 

до соціальної реалізації, яка пов'язана з політичним, психологічним і 

етноконфесіональним аспектами прийняття нововведення.  

Успішність функціонування підприємств сфери послуг завжди пов'язана з 

необхідністю визначити і мобілізувати людські здібності виконавців послуг та 

споживачів або шляхом створення нових ролей чи нових зв'язків у їхній 

взаємодії, або досліджуючи можливості та виробничий потенціал споживача, 

або знаходячи нові шляхи найму персоналу та нові підходи підтримки їхніх 

знань і навичок тощо. Отже, інновація є відносним поняттям. Запропонована 

систематизація основних напрямів інноваційної діяльності та процесів за 

масштабами їхніх змін і, як наслідок, поява нових продуктів і процесів, а саме: 

1. Значні нововведення: послуги, «нові в усьому світі», ринки яких ще 

точно не визначені та не мають розмірів. Такі інновації мають великий ступінь 

невизначеності та ризику з точки зору просування на ринок. 

2. Нові види діяльності: нові послуги, традиційні для одних соціальних 

груп, які створюють можливість залучати до форми споживчої діяльності інші 

соціально-споживчі групи населення (інші ринкові сегменти). 

3. Нова послуга для існуючого ринку: нова додаткова послуга на тому ж 

сегменті ринку для вже існуючих споживачів, яка раніше цією організацією 

сфери послуг не надавалася. 

4. Розширення номенклатури пропонованих послуг: додавання до існуючої 

лінії обслуговування послуг, що збільшують поточну пропозицію, розширення 

номенклатури послуг (наприклад, нові форми надання специфічних 

професійних послуг у закладах готельноресторанного господарства). 

5. Поліпшення продукту: поліпшення продукту складається зі зміни 

певних характеристик послуг, щоб забезпечити споживачам кращу якість або 

для збільшення цінності послуги (співвідношення ціна / якість). Перше 

реалізується у формі швидшого обслуговування або за допомогою додаткових 

властивостей, що покращують «зовнішній вигляд» послуги, сприяють зручності 



49 

користування, забезпечують однорідність соціального складу споживачів. 

Другий напрям пов'язаний зі включенням до пакета звичайних послуг 

додаткової безкоштовної послуги. Наприклад, безкоштовна іграшка для дітей 

споживачів, що замовили обслуговування дня народження дитини в закладі 

ресторанного господарства, або облаштування у туалетній кімнаті столика для 

сповивання немовлят із комплектом кремів, присипок тощо. 

6. Зміна стилю послуги: категорія включає оновлення будівлі або 

приміщення, нову уніформу співробітників, новий логотип або слоган закладу 

тощо. Це нововведення у сфері послуг є доволі значимим і може бути віднесене 

до інновацій. У результаті формується новий імідж послуги та її виробника, її 

нові якісні характеристики  

Важливо те, що розробка і впровадження інновацій забезпечує 

конкурентну перевагу підприємству, яке в деяких випадках скопіювати 

неможливо (або досить складно). З іншого боку, розробники інновацій 

використовують отриману конкурентну перевагу, впроваджуючи нові 

технології обслуговування або нові концепції, що не може бути швидко 

скопійовано конкурентами.  

Інноваційний тип розвитку готельних підприємств характеризується: 

новаторськими стратегічними й тактичними цілями; використанням новітньої 

техніки та передових технологій на основі нової організації та мотивації праці; 

ресурсними й організаційно-управлінськими можливостями.  

Основними напрямами інноваційної діяльності у сфері готельного 

господарства є:  

1) новітні прогресивні методи бронювання місць у засобах розміщення,  

2) інновації в обслуговуванні споживачів на поверсі,  

3) інноваційні клінінгові технології,  

4) застосування новітніх інформаційних систем тощо.  

Зазначені напрями можуть бути реалізовані шляхом: реалізації ідеї, 

наприклад, інноваційний екоготель, що включатиме сонячні панелі на даху для 

підігріву води, вітрові генератори для вироблення електроенергії, меблі, 
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виготовленні із вторинної сировини, продукти харчування із власної ферми 

тощо; практичного застосування в готелі REX Room Expeditor для ефективного 

управління обслуговуючим персоналом; проектування готелю типу 

«інтелектуальна будівля»; використання мультимедійних технологій під час 

організації послуг розміщення тощо.  

Найважливішими інноваціями, розробленими для закладів готельно-

ресторанного господарства є інформаційно-комп’ютерні технології, які 

дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити низку складних 

специфічних для цього бізнесу операцій. Зручність автоматизації та 

інформатизації процесів у закладі готельно-ресторанного господарства є 

очевидною не тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій споживачів, 

оскільки інформаційні технології дозволяють більш оперативно працювати з 

розрахунками відвідувачів, черговістю обслуговування, забезпеченістю 

пропонованого меню всіма необхідними інгредієнтами тощо. Важлива роль у 

функціонуванні закладів готельного бізнесу відводиться інформаційним 

інноваціям.  

У сучасній практиці широко використовуються системи PMS (Property 

Management System), поділяючи всю готельну діяльність на три основні 

сегменти: зовнішні служби, внутрішні служби, сфери взаємодії. Зовнішні 

служби обслуговуються комп’ютерними програмами (бронювання, номерний 

фонд, розрахунки зі споживачами, загальне управління готелем). Так, система 

«HOTEL 3» забезпечує автоматичне управління процесом прийняття 

індивідуальних та групових попередніх заявок на поселення в готелі. Тому 

важливе значення має класифікація номерів за категоріями, що дозволяє 

спростити та ефективно організувати процес виконання попередніх заявок на 

поселення та встановлення тарифів, а також видання інформації щодо наявності 

і стану кімнат.  

Система «HOTEL 3» дозволяє складати всі необхідні баланси та 

контролювати всі фінансові потоки готелю. Рахунки в готелі управляються 

спеціальною програмою. Вся інформація надходить до системи бухгалтерії 
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автоматично, що дозволяє економити час. АСУ «HOTEL 3» пов’язується з АСУ 

«Компас», або «R-keeper», або іншою, яку встановлено в ресторані, що значно 

спрощує процедуру розрахунку з мешканцями і дозволяє вести один рахунок на 

надання готельних і ресторанних послуг.  

Серед інновацій у технології обслуговування можна зазначити також 

систему дисконтів, бонусів, клубних карт та інші інновації, які є мотивуючими 

для споживача до повторного вибору засобу розміщення. Особливо актуальною 

в сучасних умовах є система клубних карт. Це технології, які дозволяють 

здійснювати централізований облік, миттєву обробку замовлень, автоматичне 

обслуговування кредитних карт, контроль за виконанням замовлень у режимі 

он-лайн тощо. 

До інноваційних технологій у готелях можна також віднести: телевізор у 

дзеркалі, роботи для складання рушників, інтерактивні столи в лоббі-барах, 

«розумні» ліжка, що містять у собі ауді-, відео- системи, засоби комунікації 

та ін.  

Сьогодні споживачі віддадуть перевагу ресторану, кафе або бару, в якому є 

безкоштовний wi-fi: в очікуванні замовлення можна попрацювати, перевірити 

пошту, дізнатися новини або поспілкуватися з друзями і близькими. Серед 

нових технологій, що пропонуються у ресторанній сфері, треба зазначити 

теплан-інновації. Поряд із робочим місцем кухаря в цеху встановлюються 

камери, а відвідувачі спостерігають за його діями по моніторах, які знаходяться 

на столиках. Також серед інновацій слід зазначити Аpple, iPadи, які замінили 

звичні громісткі меню. Інтерактивне електронне меню дозволяє адміністрації 

швидко редагувати меню і вносити до нього нові страви, а споживачам 

підібрати з карти вин вино за ціною, роком, регіоном, букетом; підрахувати 

калорійність страв; відразу знати суму замовлення; скористатися Інтернетом.  

Винахід QR-коду («швидкий доступ») – двомірний штрих-код – надає нові 
необмежені можливості для он-лайн взаємодії підприємств сфери гостинності 
та споживачів. За допомогою QR-коду заклад може повідомляти споживачам 
про акції, лотереї, розіграші, активізувати програми лояльності, влаштовувати 
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голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати відгуки про роботу 
закладу. Запровадження QR-коду неодмінно дозволить збільшити кількість 
відвідувачів, а також замовлень до офісів, додому тощо. 

Новітні технології сьогодення дозволяють сервісним компаніям 
виконувати різноманітні операції значно швидше та з більшою продуктивністю. 
Однак не слід зводити технологічні перетворення в сфері послуг до 
нововведень лише в інформаційних та автоматизованих технологіях. Так на 
готельно-ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких видів 
технологій: енергетичних, конструкційних матеріалів, дизайну, біо-, 
інформаційних, обслуговуючих, управлінських процесів, обладнання, продуктів 
харчування тощо. Серед інновацій необхідно зазначити відкриття ресторанів 
здорового швидкого харчування, де страви готуються з натуральних 
екопродуктів, за щадними технологіями приготування, без генетично 
модифікованих організмів, з мінімальним вмістом жиру.  

Однією із цікавих концепцій у ресторанній сфері є ресторани з 
молекулярною кухнею. Кредо молекулярної кухні: незвичайний смак 
звичайних продуктів. Для приготування їжі кухарі застосовують поряд із 
сучасними технологіями рідкий азот, вакуум, високі температури, агар-агар і 
багато інших елементів. У ресторанах із молекулярною кухнею пропонуються 
незвичайні за зовнішнім виглядом страви. Найчастіше знайомі нам продукти 

створені у вигляді піни, льоду або желе. Змінюється структура, смак, ставлення 
до їжі. Зазвичай в таких ресторанах подають тільки комплексний обід, що 
складається з 13 страв. Це може бути шматок льоду зі смаком борщу, равлики у 
вівсянці, прозорі пельмені, полуниця зі смаком оселедця тощо.  

До концептуальних інновацій у ресторанах також належать: ретроінновації 

у клубному форматі для людей із високими доходами: спортклуб, клуб 
любителів чаю або кави, футболу, боулінгу, більярду, дартсу, шахів тощо; 
ретроінновації у форматі «родинний заклад» (харчування дітей відбувається 
разом із батьками або окремо, нагляд за дітьми в спеціальних ігрових кімнатах 
тощо); введення посади сомельє, бариста; обслуговування святкових заходів 
поза межами закладу (кейтерингове обслуговування). 
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Висновки. Розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у 

сучасних умовах дає змогу підприємствам більш ефективно здійснювати свою 

діяльність, підвищувати результативність функціонування та 

конкурентоспроможність на ринку. Міжнародний досвід свідчить, що 

необхідною передумовою активного та успішного розвитку готельно-

ресторанної галузі є якісне обслуговування та впровадження інноваційних 

технологій. Результати дослідження щодо питань взаємозв’язку розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств готельно-ресторанного господарства та 

рівня їх конкурентоспроможності свідчать про безперечну ефективність 

комплексного розгляду зазначених компонент управління підприємством.  

Реалізація запропонованих напрямів інноваційної діяльності закладів 

готельно-ресторанного господарства в Україні дозволить значно підвищити 

рівень інноваційної активності підприємств, стабілізувати прискорений процес 

оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені 

зовнішні інвестиції, підвищити рівень глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності галузі. Виходячи з того, що інноваційні зрушення в 

індустрії гостинності на сучасному етапі розвитку економіки є перспективними 

і забезпечують високі показники загального економічного зростання, постає 

необхідність подальшого дослідження сучасного стану та напрямів активізації 

інноваційної діяльності на підприємствах.  
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ 

У статті сформульовано й обґрунтовано ефективну стратегію розвитку 
туризму крізь призму наукових поглядів, світового досвіду, сучасних тенденцій 
розвитку та можливостей України на світовому ринку та перспективи 
розвитку ринку туристичних послуг в окремому регіоні.  
Ключові слова: туристична індустрія, чинники розвитку, сучасні тенденції, 
світовий ринок туристичних послуг. 

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 
галузей світового господарства. Вона розглядається і як самостійний вид 
економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. На сьогоднішній день 
туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини 
населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу 
справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової економіки. В 
багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. За 
чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з найбільших у 
світі – в ній зайнято понад 260 млн. осіб, тобто кожний 10-й працюючий. 
Надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі становлять понад 
500 млрд. доларів США щорічно.  

Туризм - одна із найбільш диференційованих галузей економіки будь-якої 
країни, що водночас забезпечує міжнародне пізнання, виступає суттєвим 
«донором» валютних доходів держави та є, практично, найвигіднішою формою 
експорту, оскільки вилучає фінансові ресурси з інших держав без сплати 
митних платежів. Більше того, туризм, на відміну від більшості галузей 
економіки, може використовувати лише окремі відновлювальні природні 

ресурси і суттєво обмежувати використання інших. Така «гуманність» 
забезпечує цій галузі високий розвиток у сучасній економіці та перспективу 
подальшого піднесення в майбутньому.  
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Дослідженням питань в галузі туризму займалися такі зарубіжні вчені, як 

Дж. Боуен, Ф. Котлер, Н. Реймерс, Дж. Рітчі, Г. Харріс. Серед вітчизняних 

дослідників значний внесок зробили такі вчені, як Бейдик О. О., Гудзь П.В., 

Кифяк В.Ф. Мальська М.П., Любімцева О.О., та інші. Загалом, проблеми 

туристичної індустрії в Україні досліджувалися такими науковцями, як 

Бобарикіна О., Воронцова М., Ворошилова Т., Долішній М., Дядечко Л., 

Мальченко В., Мельниченко С. Однак умови сьогодення обумовлюють 

необхідність визнання ефективної стратегії розвитку туризму в економіці 

України з урахуванням сучасних реалій. 

Метою статті є дослідження стану туристичної галузі України, визначення 

проблем та перспектив розвитку туристичних послуг Вінницького регіону. 

Згідно ст.6 Закону України «Про туризм» Держава проголошує туризм 

одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює 

умови для туристичної діяльності. [1] В досліджуваній літературі не існує 

єдиного визначення до поняття «туризм». Так, згідно Закону туризм – 

тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, 

професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в 

місці, куди особа від’їжджає. Як вже зазначалося вище, туристична галузь в 

Україні та у світі в цілому досить стрімко розвивається. Минулий 2017 рік був 

визнаний генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком сталого туризму. 

16 березня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 

Розпорядження № 168-р «Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року», метою якого є формування сприятливих умов для активізації 

розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості 

та з урахуванням європейських цінностей, перетво- рення її на 

високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, 

що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і 

держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному 

розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у світі. 
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Складна політична та економічна ситуація в Україні стримує розвиток 

туристичної індустрії. Ситуація невизначеності відлякує потенційних 

іноземних туристів. А отже, для покращення ситуації потрібно, в першу чергу, 

вести грамотну інформаційну політику, спрямовану на створення позитивного 

іміджу країни. Після прийняти рішення подорожувати перед туристом постає 

питання вибору транспортного засобу. На сьогоднішній день залізничний 

транспорт має певні переваги серед інших видів транспорту. Подорожі 

залізницею є популярним видом відпочинку і за кордоном. Туристичні 

залізничні маршрути є невід’ємною частиною туристичного бізнесу в більшості 

країн Європи та США. Це свідчить про успішність і великий стратегічний 

потенціал розвитку цього виду відпочинку [10]. Серед переваг залізничного 

туризму – можливість використання існуючої інфраструктури та рухомого 

складу. Метою розвитку залізничного туризму є: збільшення доходності 

залізниці; задоволення потреб пасажирів в рухомому складі; розвиток 

комплексності обслуговування на залізничному транспорті. Туризм є одним із 

найперспективніших напрямків соціально- економічного розвитку регіонів. 

Сьогодні стримують розвиток туризму багато факторів, серед яких і 

недосконалість законодавчої бази, і обмеженість асортименту запропонованих 

послуг, і відсутність коштів на реконструкцію пам’яток історії та 

архітектурного мистецтва та повноцінної інформації щодо можливих 

туристичних маршрутів. Цей перелік можна ще і далі продовжувати. В Україні 

не розвинений сектор туристичної індустрії як таковий. Різноманіттям 

туристичних послуг, можуть похвалитися переважно міста-мільйонери, міста 

загальновизнаних зон рекреації та туризму, деякі історичні та культурні центри. 

В той час коли в більшості міст України можна розвивати промисловий, 

оздоровчий, екологічний, навіть екстремальний та інші види туризму.  

Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що 

розвиток туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії. Задля 

вирішення поставлених проблем необхідна міцна підтримка держави. Спочатку 

потрібно створити належні умови для роботи туристичних підприємств, 
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установ та організацій. Потребують розробки й впровадження прогресивні 

методи і стандарти туристичного обслуговування; потрібно пропонувати 

вигідні умови для підприємців малого та середнього бізнесу; підвищувати 

ефективність використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної 

спадщини; зміцнити матеріально-технічну базу туризму. Серед важливих 

напрямків роботи з питань розвитку туризму є потужна інформаційна політика 

[2]. Раніше було вказано, що вітчизняні туристичні ресурси використовуються 

далеко не в повному обсязі. Дослідження науковців свідчать про те, що 

одночасна ємність природних ресурсів України з врахуванням можливого 

навантаження та екологічних вимог складає близько 50 млн. чоловік, в той час 

як рівень використання внутрішніх туристично-рекреаційних ресурсів України 

фактично дорівнює 7-9%. Це викликано відсутністю коштів на проведення 

ефективної маркетингової політики в сфері туризму; необхідністю отримання 

візи для в’їзду в Україну, що викликає перше негативне ставлення у 

потенційних туристів; застарілою інфраструктурою; низьким рівнем сервісу. 

Регулювання туристичної діяльності в Україні здійснюється різними шляхами, 

одним з найважливіших державних регуляторів є правове регулювання. Так, 

Законом «Про туризм» встановлено, що державна політика у галузі туризму 

визначається Верховною Радою України. Центральним органом державної 

виконавчої влади в галузі туризму був вже ліквідований Державний комітет 

України по туризму. 

Також, однією з проблем, яка стримує розвиток туристичного бізнесу в 

Україні є туристична інфраструктура. Сьогодні в країні переважну кількість 

закладів для розміщення туристів складають великі комплекси, які збудовані 

ще у часи СРСР. Таких закладів налічується понад 4,5 тис. які можуть прийняти 

та розмістити понад 620 тис. відпочиваючих. Але головною проблемою є 

низький рівень комфорту та невідповідність сучасним стандартам якості. Таким 

чином, значна частина об’єктів туристичної інфраструктури потребує 

кардинальних змін, які будуть відповідати міжнародним стандартам. Також, 

оновлення та реконструкції потребують пам’ятки культури та архітектури. 
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Наступною проблемою є низький рівень обслуговування туристів та майже 

відсутність кваліфікованих кадрів в даній сфері. В Україні діє ряд учбових 

закладів, які навчають спеціалістів у сфері туризму, але ці спеціальності 

здебільшого є новими, тому немає достатнього освітнього та практичного 

досвіду, як наслідок, часто персонал не відповідає кваліфікаційним потребам 

світових стандартів. Складна політична ситуація, воєнні дії на території східних 

регіонів держави, а також високий рівень злочинності, особливо в туристичних 

регіонах країни також мають негативний вплив на туристичну привабливість 

України. В Україні подорожує, в основному, населення від 25 до 40 років, в той 

час як в економічно розвинених країнах туристи – це переважно люди старшої 

вікової групи (понад 60 років) [9]. Поступове збільшення кількості працюючих, 

забезпечення більш високого доходу на кожного члена сім'ї, зростання рівня 

освіти розширять такі сегменти туристичного ринку, як поїздки з метою 

відпочинку і в період відпусток, відвідування тематичних парків і культурних 

заходів, здійснення ділових поїздок, короткочасних подорожей і маршрутів 

вихідного дня тощо.  

Розвиток туризму в Україні дозволить створити додаткові робочі місця, 

поповнити валютний запас, відновити занедбану інфраструктуру, зміцнити 

авторитет у світовій спільноти. Очікується, що в найближчому майбутньому 

відбудеться інтенсивний розвиток культурно-пізнавального, тематичного, 

пригодницького туризму; завдяки жорсткій конкуренції якість надаваних 

послуг у сфері туризму бед стрімко зростати; витрати домогосподарств на 

подорожі будуть рости швидше, ніж інші статті витрат [4]. 

Туристичний потенціал України використовуєтсья не в повній мірі. 

Менеджмент у цій сфері м’яко кажучи, «кульгає». Туристи, в основному, їдуть 

до Києва, Львова, на Закарпаття, а в недавньому минулому – до Криму. Що ж 

стосується інших міст і регіонів нашої країни, то там теж є потенціал для 

організації доступного та цікавого відпочинку. Так, наприклад на Вінниччині 

для розвитку туризму розроблена програма «Історія Вінниччини: від громади – 

до особистості». 
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Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні та закону України „Про туризм”, Стратегії сталого 

розвитку „Україна - 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року, Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, 

схваленої Указом Президента України від 16 березня 2017 року № 168-р, на 

виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на період до 2020 року, враховуючи клопотання обласної державної 

адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, 

культури, сім ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, 

з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада вирішила:  

1. Затвердити Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2017 - 

2020 роки (далі - Програма), що додається.  

2. Фінансування Програми проводити за рахунок коштів обласного 

бюджету. Щороку при формуванні бюджету передбачати видатки на 

фінансування заходів Програми.  

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним та 

міським міст обласного значення радам розробити відповідні програми 

розвитку туризму.  

4. Рекомендувати Департаменту міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 

інформувати обласну Раду про хід виконання заходів Програми щорічно до 15 

грудня.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, 

духовності та історичної спадщини Станіславенко Л.А., та з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм (Мазур П.Ф.). 

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки 

розроблена на виконання операційної цілі . Формування цілісного туристичного 

продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і 

внутрішнього туризму Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
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Вінницької області на період до 2020 року відповідно до Конституції України, 

на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про туризм», «Про курорти», «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 

метою створення нових робочих місць», Стратегії сталого розвитку «Україна - 

2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року, Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої Указом 

Президента України від 16 березня 2017 року №168-р та інших нормативно- 

правових актів, які регулюють туристично-рекреаційну сферу в Україні. 

Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної 

системи підвищення рівня конкурентоспроможності туристичної галузі області 

на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, забезпечення якості 

національного туристичного продукту. Зокрема, особливої уваги потребує 

вирішення питання належного пристосування природних територій об’єктів 

культурної спадщини для відвідування туристами, забезпечення їх відповідного 

Інфраструктурного облаштування та інформаційного забезпечення, формування 

позитивного іміджу Вінницької області, що має забезпечити стимулювання 

сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад області. 

Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього 

та зовнішнього туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 

сприятливий клімат, багатство природного, ісгорико-культурного та 

туристично- рекреаційного потенціалів. В області на державному обліку 

перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 

526 - містобудування та архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - 

садово-паркового мистецтва, 1- ландшафтна. Основними туристичними 

об’єктами Вінниччини є: фонтан ROSHEN, Національний музей-садиба 

М.І Пирогова (у 2016 році відвідали майже 158 тис. екскурсантів, з них 1448 - 

іноземні туристи з 65 країни світу); Вінницький обласний краєзнавчий музей (у 

2016 році відвідало близько 76 тис. туристів); Історико-меморіальний комплекс 
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пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера «Вервольф» - у 2016 році відвідало 

25,8 тис. туристів, з них близько 1000 іноземних), Палац Потоцьких у 

м. Тульчин; Державний історико-культурний заповідник «Буша» (у 2016 році 

відвідало 21 тис. вітчизняних та іноземних туристів); Лядівський Свято-

Усікновенський скельний чоловічий монастир та Браїлівський Свято-Троїцький 

жіночий монастир. Також однією із туристичних «родзинок» регіону являється 

Відокремлений підрозділ «Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» у 

місті Вінниці. Даний заклад є наймолодшим зоопарком в Україні. У зоопарку 

знаходяться 45 видів ссавців і 35 видів птахів (всього майже 400 тварин). 

Найбільш популярними видами туризму на Вінниччині є: історико- 

культурний, лікувально-оздоровчий, релігійний та спортивний. у 

Найголовнішою запорукою позитивних вражень про область є туристична 

інфраструктура. Стан готельного господарства в регіоні дозволяє організуват 

обслуговування туристів в найбільш відвідуваних туристичних центрах 

наданням повного комплексу послуг. Слід зазначити, що в області налічується 

99 колективних засобів розміщення. 

В області успішно діє обласна громадська організація «Вінницький 

обласний осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні». Основними напрямками діяльності якої є: проведення семінарів та 

тренінгів з розвитку сільського зеленого туризму та розвитку сільських 

територій для сільських голів, селян та спеціалістів по туризму, постійні 

консультації для членів організації щодо впровадження послуги сільського 

зеленого туризму, організація спільної реклами господарів гостинних садиб, 

організація та проведення сільських фестивалів, написання соціальних проектів 

з розвитку сільських територій до українських та міжнародних фондів. Все 

більшої популярності набуває активний туризм. Зокрема, в регіоні досить 

успішно розвиваються такі види активного відпочинку як: велосипедний, 

кінний та водний. Особливо цікавим активним відпочинком на Вінниччині є 

рафтинг - сплав на спеціальних надувних човнах річками Згар, Мурафа та 

Південний Буг, де проводяться екстрим-марафони. Також, на території області 
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розташовано близько 25 баз відпочинку, в яких пропонують комфортне 

проживання із усіма зручностями та високу якіст необхідних послуг. Програма 

має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку 

туристичного потенціалу області. Її перевагою є можливість забезпечення 

комплексного підходу до розв’язання проблеми розвитку туристичної сфери 

регіону.  

Головними цілями досягнення розвитку туризму на Вінничині є: 

- створення позитивного іміджу Вінниччини як туристичного краю на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях;  

- презентація області на регіональних та міжнародних туристичних 

виставках;  

- залучення грантових коштів та міжнародної технічної допомоги;  

- забезпечення підготовки кваліфікованих екскурсоводів в тому числі для 

осіб з обмеженими можливостями;  

- сприяння у створенні безпечних умов для туристів;  

- проведення заходів щодо підтримки в’їзного туризму; - підвищення 

якості відпочинку громадян;  

- створення додаткових робочих місць;  

- забезпечення підготовки фахівців для туристичної галузі;  

- координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій, 

наукових закладів, залучення громадськості для подальшого розвитку туризму 

в області. 

В статті досліджено стан туристичної галузі України, виділено основні 

проблеми та розглянуті перспективи розвитку туристичних послуг Вінницького 

регіону. На основі цього можна зробити висновок, що туристична галузь 

відіграє важливе економічне і соціальне значення для нашої держави. Розвиток 

туризму сприятиме створенню нових робочих місць та отриманню додаткових 

надходжень до бюджету, що сприятиме як зростанню добробуту населення так 

і життя в країні в цілому. Існує багато проблем, які потребують вирішення: 
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удосконалення законодавства, оновлення інфраструктури, підвищення 

кваліфікаційного рівня існуючого персоналу та навчання нових кадрів, 

вирішення транспортної проблеми та подолання політичної кризи, що 

дозволить туристичному ринкові України перейти на нову, вищу ступінь. Задля 

розвитку туризму основними напрямами державної політики повинні стати: 

збереження туристичних ресурсів; вдосконалення нормативної бази; створення 

економічних умов для стимулювання розвитку туризму; надання пільг для 

організації туристичної роботи; залучення інвестицій в розвиток туристичної 

індустрії; сприяння розвитку конкуренції; забезпечення безпеки туристів; 

підтримка. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ОЦІНКА РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ У МІСТІ 

ВІННИЦЯ 
Розкрити зміст та дати оцінку якості готельно-ресторанних послуг,також 
теоретично обґрунтувати шляхи концептуального розвитку надання послуг 
обслуговування та харчування у ресторанному та готельному господарствах. 

Необхідною умовою для оцінки якості обслуговування у сфері готельно-
ресторанного бізнесу є збільшення акценту на якість, кваліфікацію 
персоналу,конкурентоспроможність та перспективи розвитку. 
Ключові слова: управління, персонал, готельне господарство, людські ресурси, 
концепція, ринок, ресторанний бізнес, конкуренція, заклади ресторанного 
господарства. 

Якість послуг ресторанів і готелів в Україні та відповідність їх стандартам, 
на сьогоднішній час, дуже актуальне питання. Цій темі присвячується багато 
передач на телебаченні та надруковано безліч статей. Тестування ресторанів та 
готелів проводиться в блогах в мережі Інтернет. Пересічний споживач хоче 
знати в яких санітарних умовах ця страва була виготовлена, чи відповідає 
готельний номер своїм зірочкам. У період загального здороження життя, 
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українець хоче платити тільки за якісну послугу. Тому все більш 
розповсюдженим є проведення аналізу закладів ресторанного та готельного 
господарства шляхом моніторингу відгуків про цей заклад в мережі Інтернет, 
перед тим, як його відвідати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних науковців 
займалися дослідженням готельно-ресторанного господарства, результати яких 
представлені у працях В.В. Архіпова, І.І.Кочерги, В.І. Карсекіна, 
М.І.Пересічного, Н.О.П’ятницької. В своїх роботах автори наголошували на 
факторах як позитивного, так і негативного впливу на розвиток готельно-
ресторанного господарства, визначали перспективні напрями діяльності галузі. 
Проте постійного аналізу потребують статистичні дані про розвиток ринку 
готельно-ресторанних послуг, які наведені у статистичних щорічниках, що 
дозволить проаналізувати їх динаміку.  

Готельно-ресторанний бізнес в Україні за останні роки дуже поширився. 
Це основна складова туристичної індустрії в Україні. Завдяки проведенню 
низки міжнародних заходів за останні 15 років, таких як Євробачення 2004 та 
2017 рр., Чемпіонат Європи з футболу (Євро 2012) Україна стала цікава, як 
туристична країна. Аналізу якості готельно-ресторанних послуг в Україні були 
присвячені вітчизняних фахівців: Афанас'єва О.С., Бондаренко Г.А., Білоусова 
О.С., Вакуленко А.В., Данилюк Л.П., Кабушкін Н.І., Кусков О.С., Окрепилов 
В.В., Ремеслова О.Л. та інші. Незважаючи на те, що цій проблемі було 
присвячено багато праць, тема оцінки якості надання послуг дуже актуальна. 

У даний час ринок послуг готельно-ресторанного господарства постійно 

поширюється та видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Як сфера підприємницької діяльності, готельно-

ресторанне господарство виконує соціальну (задоволення потреб споживачів) 

та економічну (підприємницька діяльність в обслуговуванні споживачів) 

функції. Економічні функції сфери готельно-ресторанного господарства 

розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва й обігу продукції, 

що забезпечує готельно-ресторанному бізнесу певні переваги порівняно з 

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

вкладених коштів. Смаки, уподобання та платоспроможність споживачів 

безпосередньо диктують зміни щодо різноманітних концепцій організації 

готельно-ресторанного бізнесу на локальному ринку, що забезпечує, з одного 

боку, підтримку одне одному, а з іншого – створює конкурентне середовище, 

яке сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, 

як результат – збільшенню прибутку. 

Сфера готельно-ресторанного господарства є великою організаційно- 

господарською системою, метою якої є задоволення життєвих потреб населення 

у послугах з організації харчування, проживання, обслуговування та організації 

відпочинку або дозвілля. Досить вагомий вплив на формування готельного та 

ресторанного бізнесу сприяє загальна соціально-економічна ситуація в країні. 

Зокрема, зниження купівельної спроможності українців у 2015 році спричинило 

закриття близько 1500 ресторанів і кафе (без урахування непідконтрольних 

територій) по Україні. Необхідно зазначити, що економічну кризу не змогли 

подолати ті заклади, що працювали на межі рентабельності та орендували 

приміщення. При збільшенні суми середнього чека на 30–50% обсяг 

замовлених страв і напоїв скоротився вдвічі. Зокрема, в закладах економічного 

сегмента, – це близько 100 грн. з людини, в категорії «середній мінус» – 120-

150 грн., в середньому сегменті – 150–250 грн., «середній плюс» – 50–350 грн. 

Проте, український ринок ресторанних послуг є не насиченим, тому падіння 

попиту, характеризується не повною відмовою українців від ресторанів, а лише 

скороченням кількості відвідувань та обсягом замовлень. 

Позитивним явищем для розвитку ресторанного господарства в Україні 

стало проведення міжнародного спортивного змагання з футболу – Євро2012. 

Це зумовило відкриття великої кількості нових закладів, у 2012 р. кількість 

закладів збільшилася майже на 13% у порівнянні з 2011 р., та поліпшення умов 

і якості надання готельно-ресторанних послуг. Взагалі ресторанний бізнес в 

Україні є більш прибутковим, ніж у країнах ЄС, зокрема він характеризується 

високою рентабельністю – 30-35% на рік, тоді як в Європі рентабельність 
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складає 10–15%. Проте, кількість точок громадського харчування в Україні у 

порівнянні з США та Європою є набагато нижчою, зокрема на одне місце в 

українському ресторанні припадає 35 осіб, тоді як у західному 8 осіб. 

Заклади ресторанного господарства Вінниці поділяються на заклади 

елітного, середнього та низького рівнів. Етап розвитку готельного та 

ресторанного ринку міста Вінниці передбачає наявність практично двох груп: 

елітного та низького рівнів. Крім величин середнього чеку, основні візуальні 

ознаки належності до цієї групи - це виняткові характеристики інтер'єру. Таким 

чином, у свідомості споживачів оригінальний і дорогий інтер'єр обумовлює 

елітарність закладу. Заклади такого рівня розраховані та задовольняють 

потреби бізнес - еліти міста. Головна відмінність закладів середнього рівня - це 

високі стандарти в інтер'єрі, обслуговуванні і кухні, але при більш 

демократичних цінах і атмосфері. Відвідування таких закладів зазвичай 

пов'язане з метою спілкування в години дозвілля, а не харчування та 

демонстрації соціального статусу. У Вінниці працює значна кількість закладів, 

які пропонують низький рівень послуг при абсолютній відсутності інтер'єрних 

рішень. Так як відвідувачі цих закладів є люди з середнім та низьким рівнями 

доходу, більшість закладів не прагнуть покращувати якість обслуговування та 

кухні. В останній час на ринок міста виходять мережі закладів швидкого 

обслуговування. 

Загалом, ринок ресторанного господарства міста Вінниці розвивається 

досить активно в закладах різних рівнів, однак у даний час знаходиться на 

початковій стадії розвитку. У туристичному плані місто є досить привабливим, 

що дозволить йому з кожним роком збільшувати потік туристів як з України, 

так і ближнього та дальнього зарубіжжя. Все це потребує розвитку 

інфраструктури міста, в першу чергу готельного та ресторанного господарства. 

У місті Вінниці в останній час стрімко розвивається готельна 
інфраструктура, що тягне за собою розвиток ресторанів елітної групи. Високий 
рівень сервісу та висока якість запропонованих страв сприяють збільшенню 
конкурентної боротьби в елітній групі. Кількість населення з високим рівнем 
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доходів у місті збільшується значно меншими темпами, ніж темпи появи 
елітних закладів, що призводить до конкурентної боротьби перш за все у якості 
обслуговування і кількості додаткових послуг. 

Так, на попит готельних та ресторанних послуг вагомий вплив має тип 
ресторану та категорія зірок готелю, цінова політика, концепція закладу, 
атмосфера закладу та спеціальні пропозиції, що можуть запропонувати 
споживачам власники ресторану чи готелю. Наприклад, сьогодні у багатьох 
закладах можна завітати на вечір живої музики або скуштувати спеціальні 
пропозиції. Також дуже популярні стали системи знижок у визначений період 
часу протягом дня, наприклад з 13:00 до 15:00. Досить популярним на 
сьогоднішній день стає молекулярна кухня, чи такий напрям у кулінарії, як 
ф’южин, населення стає все більш вибагливим та прагне скуштувати чогось 
нового. Проте смаки споживачів більш всього залежать від величини доходу, 
чим більші доходи, тим більші запити та очікування від ресторанних закладів. 
Також вагому роль відіграє атмосфера ресторану чи готелю, додаткові 
розваги,надання додаткових послуг, якість сервісу та технологічне 
устаткування. Ці фактори дозволяють зробити заклад «модним», що є значною 
перевагою у діяльності готелю чи ресторанну. «Модний» готель чи ресторан 
завжди є популярним, він забезпечений постійними клієнтами та великою 
кількістю нових. Проте, готельно-ресторанний бізнес є досить ризиковою 

діяльністю через постійну зміну смаків та уподобань споживачів, тому 
головним завданням власників є постійна підтримка іміджу та належної якості 
пропонованих послуг. Якість послуги можна визначити як ступінь 
відповідності сукупності її характеристик і властивостей очікуванням 
споживача з урахуванням ціни, яку він готовий заплатити. 

Оцінка якості обслуговування в ресторані включає в себе: 
1. Оцінку зовнішнього вигляду ресторану, чистоти в залі, правильність 

сервіровки. 
2. Оцінка якості обслуговування офіціантом. 
3. Дотримання вимог і стандартів. 
Оцінка якості обслуговування в готелі включає в себе: 
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1. Стан матеріально-технічної бази, а саме: 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. 

2. Прогресивна технологія обслуговування. Вона визначає порядок і 
способи прибирання громадських приміщень і житлових номерів; реєстрацію і 
розрахунок з клієнтами та ін. 

3. Високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, 
його уміння і готовність чітко, швидко і культурно обслуговувати гостя. 

4.Управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і 
впровадження стандартів якості, навчання персоналу, контроль, коригування, 
вдосконалення обслуговування на всіх ділянках готелю. Це - найважливіший 
фактор якості обслуговування в сучасних готелях. 

Факторами, які впливають на сферу готельно-ресторанного господарства, 
є: матеріально-технічні фактори, попит і пропозиція ресторанних послуг, 
поглиблення сегментації ринку, вдосконалення засобів і методів масової 
інформації та зв'язків з громадськістю в просуванні, реклами і реалізації послуг 
підприємств ресторанної індустрії, підвищення професійного рівня кадрів 
підприємств харчування, що є пріоритетним розвитком приватного бізнесу як в 
ресторанній, так і в готельній сфері. Під час соціально-економічного колапсу 
ринку ресторанних послуг пішли непрофесійні та немережеві заклади. Криза в 
цьому сегменті ринку випробувала в першу чергу лояльність аудиторії та 
правильність вибраної закладом концепції (цільова аудиторія, цінова категорія 
закладу, тип кухні, характер обслуговування, інтер'єр). Ресторани та готелі з 
гарною репутацією і лояльними відвідувачами відчули в основному зміну 
переваг відвідувачів (почали замовляти менше) і зниження середнього чека. З 
огляду на девальвацію гривні прибуток рестораторів впав вдвічі – зросли 
витрати на продукти і напої. Хоча виручка в гривні при цьому зросла, адже ціни 
на страви підвищилися через інфляцію майже на 40%. Для подолання наслідків 
кризи елітні ресторани, оптимізували штати, ресторани сегменту середніх цін 
заманювали знижками, а низькоцінові – скорочували «привілеї» для клієнтів. 
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Підвищення цін використали 65% керівників елітних ресторанів, це зумовлено 
тим, що переважна більшість клієнтів дорогих ресторанів, підтримуючи 
реноме, гроші на харчування й імідж навіть в скрутні часи особливо не 
обмежують. Ціни в елітних ресторанах зросли прямо пропорційно зростанню 
закупівельних цін. Систему знижок у період розвитку кризи найактивніше 
застосовували середньоцінові ресторани, які дуже постраждали від втрати 
клієнтів. Правда, розміри знижок порівняно з докризовим рівнем помітно 
скоротилися – з 25-30 до 15-20%. Незважаючи на посткризові негативи, ресто- 
ранний бізнес залишається привабливим для іноземних та українських 
капіталовкладень, що пов’язано зі специфікою цієї галузі. Досить велика 
швидкість обороту капіталу, порівняно низькі витрати на будівництво, 
реконструкцію та придбання обладнання, відносно низькі поточні витрати – усе 
це сприяє залученню інвестицій до ресторанного бізнесу. Отже, для 
забезпечення стабільного розвитку готельно-ресторанного господарства та 
підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного бізнесу необхідно 
розробити ефективні антикризові заходи: нові маркетингові засоби з утримання 
відвідувачів, якість обслуговування, професіоналізм персоналу; максимізувати 
оптимізацію поточних витрат з мінімальним збитком для сервісу і якості кухні. 
В першу чергу це стосується зменшення витрат на оренду; активізувати 
впровадження на підприємствах готельно-ресторанного господарства 
інноваційних управлінських технологій з метою підвищення ефективності 
результатів їх діяльності на ринку; забезпечити належну державну підтримку 
науковим дослідженням, присвяченим проблемам організації якісного 
харчування та обслуговування всіх верств населення.  

Таким чином, комплексна оцінка практики функціонування ринку 
готельно-ресторанних послуг дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, 
кількісна і якісна оцінка за кожною із зазначених функцій дозволяє визначити 
характер національного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг та 
з’ясувати, наскільки ринок забезпечує ефективне використання всіх видів 
ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових); по-друге, надає можливість 
визначити, що характер функціонування залежить від факторів впливу на цей 
ринок. Визначено, що національний ринок готельних та ресторанних послуг 
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функціонує під впливом політичних, соціально-економічних, демографічних, 
міграційних факторів розвитку держави, які знаходять свій прояв на всіх рівнях 
економіки; по-третє, головною превагою вітчизняного ринку ресторанних і 
готельних послуг є наявність значних перспектив розвитку та привабливістю 
для іноземних інвесторів через низку неосвоєних напрямів. Сучасна ситуація в 
країні змушує керівників підприємств готельно-ресторанного господарства 
приймати непопулярні рішення та оперативно перебудовувати свою діяльність 
та стратегії розвитку. Проте, постійний моніторинг тенденцій розвитку 
готельно-ресторанного господарства та зовнішнього середовища дозволить 
швидко подолати негативні наслідки кризового періоду, що формує імперативи 
подальших структурних зрушень та модернізації ринку на регіональному та 
місцевому рівнях.  
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В статті розкрито сутність брендингу та його значення. Розглянуто 
теоретичні підходи до визначення категорії бренду з урахуванням специфіки 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 
практичними завданнями. Ринок туристичних послуг є однією з найбільш 
привабливих галузей для застосування брендингу. В силу своєї 
нематеріальності туристичні послуги повинні бути забезпечені гарантією, 
обіцянками якості, надійністю. В якості такого гаранта буде виступати бренд 
туристичного агентства. 

Лише за умови створення позитивної репутації у споживачів, що 
підкреслює його індивідуальний підхід до формування туристської пропозиції, 
підприємство може забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку. 
Тому питання, що розглядаються у статті, є актуальними. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження сутності та 
значення брендингу в діяльності туристичних підприємств. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сутність брендингу 

туристиичних підприємств розглядається у роботах провідних вітчизняних та 
зарубіжних науковців, серед яких Ф. Котлер [1], В. Ф. Данильчук [2], 
Н.Є.Кудла, [3], Г. І. Михайліченко [4]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бренди в сучасній економіці – 
це глобальні комунікатори, що сполучають продавців, товари і покупців, це 
емоційний індивідуальний образ товару (послуги) або компанії, що відображає 
його унікальні риси і характеристики. 
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В даний час під брендом розуміють сукупність як матеріальних, так і 

нематеріальних категорій, які формують у споживача позитивний імідж товару 

(послуги) або компанії і викликають бажання придбати товар з конкретним 

маркуванням, зробивши такий вибір з різноманіття пропозицій. 

Бренди мають досить серйозну матеріальну силу, щоб впливати не лише на 

свідомість або відчуття споживача, його духовне життя, а й формувати 

повсякденне життя як окремих соціальних груп, так і суспільства в цілому. 

Кордонів між визначеннями бренду як доданої вартості, як системи цінності, як 

образу в індивідуальній свідомості покупця не існує. 

Бренд має два складники, такі як ознаки, що об’єктивно належать 

продукту, та ознаки, які штучно йому надані, тобто психологічна цінність 

продукту чи послуги [5, с.415]. Основні характеристики бренду відображені на 

рисунку 1.1. 

 
Рисунок 1 - Основні характеристики бренду [6, с.567] 
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Зазвичай бренди складаються з різних елементів, таких як ім’я – слова чи 
слово, яке використовується для ідентифікації компанії, продукту, послуги або 
концепції; логотип – візуалізація торгової марки, яка ідентифікує бренд; гасло 
або фраза; графіка; форми; кольори; звуки; аромати; смаки; рух. 

Варто сказати, що розрізняють такі якості бренду, як: 

- функціональна якість – здатність певної марки товару виконувати своє 

призначення; 

- індивідуальна якість – дає змогу споживачеві ідентифікувати власні 

особисті цінності через свою взаємодію з маркою; 

- соціальна якість – здатність певної ТМ відповідати значимому змісту 

соціальної групи, до якої належить чи прагне належати споживач (визнання чи 

соціальне схвалення); 

- комунікативна якість – здатність певної торгової марки підтримувати 

відносини між нею і споживачем, підтверджуючи функціональну, 

індивідуальну та соціальну якості бренду. 

Брендинг є комплексним впливом на споживача різних елементів 

просування (реклами, зв’язків з громадськістю, стимулювання збуту, прямого 

маркетингу, фірмового стилю, спеціальних подій і т.д.), спрямованим на 

формування у свідомості споживчої аудиторії цілісного та сталого способу, що 

ідентифікує торгову марку і відрізняє її від конкурентів на ринку [5, с. 415] 

Специфіка брендингу у сфері туризму визначена насамперед специфікою 

туристської галузі, а саме: 

– високою конкуренцією на ринку туристських послуг; 

– сезонністю послуг; 

– неможливістю збереження послуги у часі; 

– формуванням турів туристськими операторами та відсутністю різниці у 

турах агентів при їх продажу кінцевому споживачеві. 

Cпецифіка туристської галузі визначає і специфіку побудови бренду, що 

залежить від таких чинників:  

– якості надання послуги; 
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– репутації туристського агента, який формує туристську послугу, – 

визначення специфічних характеристик та особливостей у зіставленні із 

конкурентами на ринку; 

– гнучкої цінової політики в умовах низького рівня купівельної 

спроможності та знецінення національної валюти; 

– зовнішніх факторів: репутації країни, що надає туристську послугу, 

політичної стабільності, надійності компанії-перевізника тощо. 

Формування бренду складається з декількох етапів: 

1. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища (виявлення 

сильних та слабких сторін організації, можливостей та загроз) SWOT-аналіз 

діяльності підприємства. 

2. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства (встановлення місії, цілей 

організації, перспективи інноваційних змін). 

3. Оцінка конкурентоздатності підприємства на ринку та аналіз доцільності 

бренда туристичного підприємства. 

4.Формування стратегії розвитку організації та стратегії формування і 

розвитку бренда. 

5. Вибір способу формування бренда для підприємства (самостійно чи 

шляхом приєднання до відомої марки). 

6. Створення власного бренда. Вибір імені бренда. 

7. Вибір стратегії створення марочних назв туристичної послуги. 

8. Апробація марочної назви на групі цільових споживачів. 

9. Перевірка марочної назви та її реєстрація. 

11. Інвестиції в маркетингову діяльність з метою розвитку та підтримання 

бренда. 

12. Контроль за процесом розвитку бренда та формуванням його іміджу. 

14. Оцінка ефективності використання бренда. 

15. Аналіз і вибір напрямів удосконалення бренда. 

Бренд повинен привернути увагу споживача, захопити його своєю 

унікальністю та несхожістю з конкурентами. При цьому у свідомості 
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споживачів повинно накопичитися максимум позитивної інформації про 

туристичне підприємство, послуги, які воно пропонує, соціальну 

відповідальність, позитивні емоції та відгуки споживачів тощо. Крім того, для 

створення успішного бренду підприємства можна залучати спеціалізовані 

брендингові і консалтингові агентства або потенційних споживачів – шляхом 

опитувань щодо їх ідей та пропозицій. 

Варто сказати, що сьогодні ринок туристичних послуг дуже 

перенасичений, із кожним роком з’являються нові гравці, тому важливо 

постійно вдосконалювати управління брендом [7]: 

– активно використовувати інтегровані маркетингові комунікації – 

рекламна кампанія має бути орієнтована на запам’ятовування споживачами 

торговельної марки і виробника; 

– у рекламній кампанії доцільно акцентувати увагу саме на туристичних 

послугах; 

– підтримувати лояльність своїх споживачів, позитивний імідж компанії за 

допомогою спонсорської діяльності, акцій, розміщення pos-матеріалів у місцях 

продажу та найбільшого скупчення людей – необхідно стати народним 

брендом; 

– пропонувати нові види послуг, адже споживачі стають вимогливішими та 

прискіпливішими у своєму виборі туристичного оператора, водночас українці 

готові платити більше за якісніший турпродукт преміального рівня; 

– удосконалювати технології та організацію туристичних поїздок, 

– приділяти більше уваги кожному клієнту і швидко реагувати на будь-які 

питання, зауваження та недоліки. 

Висновки. Отже, брендинг туристського підприємства передбачає 

формування переваг (туристичної привабливості) місць туристичного 

призначення в процесі управління іміджем та промоцією туристичної 

привабливості міста чи країни за допомогою туристичного бренду, який 

складається з візуального образу та гасла. 
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Цілями брендингу у туристичній сфері є: формування привабливого іміджу 

країни; пропаганда культури, особливостей історії, національного менталітету 

тощо країни чи міста, де вироблено туристичні продукти чи надано послуги; 

створення та закріплення у свідомості споживачів образу туристичного товару 

чи послуги країни чи міста, де вони вироблені задля підтримання 

запланованого обсягу продажів; збільшення прибутків внаслідок поширення 

відомостей про унікальні якості туристичних товарів чи послуг, що 

впроваджуються за допомогою привабливого образу місця їх виготовлення чи 

надання.  
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У статті розглянуто сутність туроператорської діяльності, проведено аналіз 
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туроператор, консолідатор, туристична дестинація.  

Україна має всі передумови для розвитку туризму: вдале географічне 

розташування, сприятливий клімат, різні природно-географічні ресурси, багате 

історичне минуле, цікаві етнографічні традиції, гостинних мешканців тощо. 

Туристична сфера як бізнес розвивається на теренах країни здавна. Проте в 

сучасному тлумаченні як масове явище, що приносить (або, принаймні, 

намагається) користь місцевим мешканцям, суб’єктам туристичної 

інфраструктури та не шкодить навколишньому середовищу, туристичний бізнес 

в Україні почав розвиватися лише з 90-х років минулого сторіччя.  

Упродовж останніх двадцяти років український туристичний ринок 

динамічно змінювався під впливом нормативно-правових умов провадження 

туристичної діяльності, попиту, зовнішнього макросередовища. Весь цей час 

головними гравцями на ринку туризму залишаються певні організації, які 

займаються формуванням і реалізацією турів, наданням різноманітних 

туристичних послуг. Згідно зі світовою практикою вони можуть називатися по-

різному: туристичні фірми, турмагазини, туристичні бюро або агентства, бюро 

подорожей, екскурсійні бюро тощо. Проте щодо виду підприємницької 

діяльності на туристичному ринку їх можна поділити на туристичних 

операторів і туристичні агентства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням діяльності 

туристичних підприємств займаються багато вчених [1-4]. Проте недостатню 
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висвітленим залишається визначення особливостей туроператорської 

діяльності. Увага зосереджується лише на деяких аспектах (наприклад, 

алгоритмізації роботи туристичного оператора [5]). Для подальшого 

прогресивного розвитку туристичного ринку важливим є сфокусувати увагу на 

дослідженні діяльності головних гравців – туристичних операторів.  

Метою статті є виявлення сутності туроператорської діяльності та 

визначення особливостей роботи туроператорів в Україні. Для цього було 

вирішено наступні завдання: визначено сутність туроператорської діяльності; 

проведено аналіз туристичного ринку України й синтезовано особливості 

роботи туроператорських компаній на ньому. Об’єктом дослідження визначено 

процес функціонування туристичного ринку України, а предметом – 

туроператорська діяльність як складова туристичного ринку.  

У світовій практиці туроператорами називають: «туристичні організації 

(підприємства), які мають власні або орендовані засоби туристичного 

обслуговування і пропонують своїм клієнтам комплекс послуг» [4]; 

«підприємства, які поєднують дві або більше туристичні послуги, такі як 

транспорт, проживання, харчування, розваги та екскурсії і продають їх через 

туристичні агентства або безпосередньо кінцевим споживачам як єдиний 

продукт по єдиній ціні [6]».  

Згідно із Законом України «Про туризм» (в редакції від 09.11.2013 р.) 

туристичні оператори – юридичні особи, створені згідно із законодавством 

України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення 

створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а 

також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг і які в 

установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність [7].  

Отже, туроператор виконує головну роль у туризмі, тому що саме він 

розробляє туристичні маршрути, наповнює їх послугами, забезпечує 

функціонування турів і надання послуг, готує рекламно-інформаційні видання 

за своїми програмами, розраховує ціни, передає турпродукти агентам для їх 

наступної реалізації.  
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Це все загальні функції туроператорських компаній. Проте залежно від 

виду та профілю їхньої діяльності функції можуть ранжуватися по-різному. 

Туроператорів прийнято поділяти на ініціативних і рецептивних. Ініціативні – 

це туроператори, які відправляють туристів за кордон або інші регіони за 

домовленістю з приймаючими операторами або безпосередньо з туристичними 

підприємствами. Відмінністю їх від туристських агентств, що займаються 

виключно продажем чужих турів, є те, що вони комплектують туристський 

продукт, який складається (за нормами ЮНВТО) з не менше ніж трьох послуг: 

розміщення, транспортування туристів і будь-якої іншої послуги, не пов'язаної 

з першими двома.  

Класичний ініціативний туроператор формує складні маршрутні тури, 

комплектуючи їх з послуг місцевих туроператорів у різних місцях відвідування 

(за маршрутом), забезпечує проїзд до місця початку подорожі і назад та 

організовує надання внутрішньомаршрутного транспорту. Саме цей вид 

туроператорської діяльності є найбільш поширеним на території України. Це 

відбулося через низку історичних причин: виникнення в пострадянський період 

(коли було практично неможливо виїхати за кордон) великого попиту на 

зарубіжні поїздки; зниження попиту на внутрішній туризм; падіння попиту 

іноземних туристів на подорожі до України (з причин безпеки); невідповідність 

критерій «ціна - якість»; престижність закордонної подорожі в очах 

вітчизняного туриста; відсутність фінансової підтримки просування України на 

міжнародному туристському ринку з боку держави й великих вітчизняних 

туроператорів; нестача кваліфікованих фахівців, здатних професійно та якісно 

прокласти маршрут і розробити програму туру; низька розвиненість 

інфраструктури гостинності й дозвілля.  

Більшість ініціативних туроператорів України працюють за масовими 

напрямами і є частиною великих транснаціональних компаній. Іноді вони 

одночасно виступають і приймаючою стороною (іноді під іншою ніж в нашій 

країні назвою). Тури, пропоновані такими компаніями, як правило, мають 

базовий набір послуг – розміщення, транспортування, трансфер (груповий чи 
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індивідуальний), харчування (від ВВ до UAL). Екскурсійне обслуговування 

досить часто пропонується за додаткову плату. Порівняння маршрутів і 

програм турів різних туроператорів за однаковими напрямами (наприклад, 

Італія або Прибалтика) показує їхню майже стовідсоткову ідентичність. Різниця 

може полягати лише в тому, що маршрут одного туроператора починається в 

пункті «А» і закінчується в пункті «Б», а у його конкурента – навпаки. Низької 

ціни досягають, як правило, малим набором основних послуг. Іноді не 

включають навіть базові – трансферочей коштує від 3238 грн.. Туристи, які 

подорожують автобусом у складі групи, іноді не мають змоги відпочити. Нічні 

переїзди, екскурсії двома містами за день, готелі, що розташовані далеко від 

центру міста (туристичних пам’яток, транспортної розв’язки), призвели до 

появи вислову – «після такого відпочинку потрібна додаткова відпустка».  

Рецептивні – це туроператори на прийомі, тобто ті, які комплектують 

програми та займаються наданням послуг у місцях туристичного 

обслуговування туристів, використовуючи прямі угоди з постачальниками 

послуг. В Україні рецептивний туроперейтинг розвинений слабко. Так, за 

даними [8], «на кінець 2012 року в Україні видано 2385 ліцензій на 

провадження туроператорської діяльності, з яких 372 ліцензії – на провадження 

туроператорської діяльності тільки з внутрішнього та в’їзного туризму. А в 

період з 2015 по 2017 р було анульовано 55 ліцензій.». Як правило, робота 

рецептивного оператора більш складна й пов’язана з досить великими 

фінансовими вкладеннями. На сьогодні причинами нерозвиненості 

рецептивного туроперейтингу є: слабка диференційованість програм 

обслуговування (нерідко для іноземців пропонуються тури тільки Києвом, 

Львово); орієнтованість на прикордонні держави як території з потенційними 

туристами; невиразність програм за віковими групами; слабке ділення за 

різними рівнями обслуговування й цінами; незадовільна якість надаваних 

послуг і недостатні гарантії надійності обслуговування; високий рівень ризиків 

– політичних та економічних, соціальних (криміногенна обстановка за останній 

час погіршилася). Ще однією формою роботи туроператорів стала поява 
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консолідаторів – підприємств, які були проміжним посередником між 

туроператором і турагентом. Фірма-консолідатор могла мати ліцензію на 

туроператорську (іноді на турагентську) діяльність, проте могла не формувати 

власні тури, а продавати тури інших туроператорів за додаткові відсотки, 

отримані за досягнення певного обсягу продажу. З метою збільшення обсягів 

реалізації турпродукту, такі компанії залучали агентства за умови надання їм 

збільшеного агентського винагородження. При цьому консолідатор здійснював 

лише бронювання туру під своїм ім’ям, а всю роботу з клієнтом проводили 

співробітники турагентства (як правило, останні і несли відповідальність перед 

клієнтами). Все це негативно позначалося на якості обслуговування, а також 

викликало високий рівень цінової конкуренції (особливо на масових напрямах).  

Прихованими консолідаторами залишаються франчайзингові мережі, адже 

агентства, які до них входять, спільно працюють на збільшення загальної 

кількості туристів і підвищення таким чином розміру відсотку винагороди. Що 

стосується напрямів роботи, то туроператори сьогодення намагаються 

позиціонувати себе не ринку. Деякі відомі монопрофільною діяльністю 

(«Магазин круизов и путешествий» – круїзний туризм, «Mouzenidis Travel» - 

тури до Греції, «Діоніс Прага Україна» - до Чехії), деякі пропонують увесь світ 

(«Join Up», «Saga», «Пан Укрейн»), інші зосереджуються на масових напрямках 

(«Tez Tour», «Turtess Traval», «Anex Tour», «Pegas Touristic»).  

Всі вище перелічені компанії працюють на ринок виїзного туризму. До 

речі, компанії масового ринку, за неофіційними підрахунками контролюють 

приблизно 75% туристичного ринку України і здебільшого є компаніями з 

іноземним капіталом. Невелика кількість туроператорів пропонує тури 

Україною («Орієнт-Інтурист», «ГИН-Сервис»). На ринку майже не існує 

туроператорських компаній, які б працювали на в’їзному сегменті. Він 

розглядається здебільшого як додатковий, а не профільний.  

Таким чином, на туристичному ринку України склалася досить складна 

ситуація: активно впроваджується виїзний туризм, який користується великим 

попитом, і майже не робляться зусилля з активізації внутрішнього та в’їзного 
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туризму. Схожість пропонованих турів підсилює рівень цінової конкуренції, що 

негативно впливає на якість туристичних послуг, як на організаційному 

офісному етапі обслуговування, так і на маршруті. Туроперейтинг України має 

потребу в новому підході до обслуговування клієнтів, у використанні 

міжнародного досвіду щодо розробки маршрутів, диференціації пропозицій 

(особливо на внутрішньому ринку). Вирішення цих питань має позитивно 

позначитися на розвитку туризму в Україні. Є багато проблем, які не в 

компетенції туроператорів – політична й економічна ситуації, криміногенна 

обстановка, відношення місцевих мешканців тощо. Проте великі 

туроператорські компанії можуть лобіювати інтереси інших суб’єктів 

туристичної інфраструктури, організацій, установ. Головне при цьому не 

забувати дбати не лише про власні економічні інтереси, але й про збереження 

навколишнього середовища і добробут місцевих мешканців.  
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УДК 664.162.8 (045) 

  Гриньова О.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ТА 

СИНТЕТИЧНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ 

В статті висвітлено властивості натуральних та синтетичних 

цукрозамінників, які використовуються у технології кондитерських виробів, 

дана характеристика їх позитивних та негативних сторін, розглянуто 

регламенти їх використання у виробництві харчових продуктів  

Ключові слова: натуральні цукрозамінники, синтетичні цукрозамінники, цукор, 

стевіозид, фруктоза, ацесульфам К, аспартам. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Кондитерські вироби користуються значною 

популярністю серед всіх верств населення і усіх категорій споживачів. 

Підсолоджувачі, як складова входить до рецептур багатьох подуктів та страв. 

У літературі описана велика кількість різноманітних сполук, які мають 

солодкий смак. Але реальне число підсолоджуючих речовин, які практично 

використовуються, мале [1]. Всі відомі підсолоджувачі поділяються на дві 

групи: природні і синтетичні [2]. До них висувають такі вимоги: повна безпека 
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для людини, приємний чистий солодкий смак, технологічність, тобто висока 

розчинність у воді, стабільність у кислому середовищі і при високих 

температурах [3].  

Інтенсивні підсолоджувачі застосовують у виробництві молочних 

продуктів, хлібобулочних виробів, жувальної гумки, майонезів, кетчупів, при 

консервуванні фруктів і овочів. Зручно використовувати заміну цукру на 

інтенсивні підсолоджувачі у виробництві напоїв. При цьому знижуються 

складські і транспортні витрати, зменшується ймовірність мікробіологічного 

псування. Втрата маси компенсується збільшенням кількості води, а зниження 

в'язкості (втрати «тіла» напою) можна запобігти додаванням глюкозно-

фруктозних сиропів, фруктових концентратів чи загусників. 

Мета статті – розглянути характеристики основних цукрозамінників, які 

використовуються для виробництва кондитерських виробів та регламенти їх 

використання. 

Виклад основного матеріалу. До числа природних підсолоджувачів 

відносяться найбільш розповсюджені речовини: ксиліт, сорбіт, маніт, ізомальт, 

мальтіт. В Україні вони дозволені до використання у виробництві харчових 

продуктів та напоїв — Постанова Кабінету Міністрів України №12 від 4 січня 

1999 р. Регламенти їх використання у виробництві харчових продуктів згідно з 

технологічною необхідностю і не потребують методів контролю за їх вмістом у 

готовому продукті.  

Розглянемо основні речовини, що переважно використовуються в якості 

підсолоджувачів у стравах та напоях. 

Рафінований цукор – єдиний з відомих продуктів, який не містить ніяких 

поживних речовин, крім калорій. Крім нього, в технології харчових продуктів 

на сьогодні використовують існує багато інших речовин, які виконують роль 

підсолоджувачів. 

Мед це по суті перший підсолоджувач в історії людства. У меді міститься 

ряд органічних кислот (яблучна, лимонна, винна, та інші), велику кількість 

вітамінів групи В, вітамін С. Мед володіє 100% засвоюваністю організмом. 
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Пальмовий цукор. Пальмовий цукор одержують із соку цукрової пальми 

(Arenga pinnata або Arenga saccharifera) в основному в країнах Південно-Східної 

Азії (Індія, М’янма, Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни). Хоча пальмовий 

цукор не менш калорійний, ніж білий, проте, він містить велику кількість 

природних мінералів: калій, цинк, фосфор і кальцій. У ньому міститься 

глюкоза, пектин і ряд вітамінів, сприяють зміцненню імунітету. 

Стевіозид (Е960). У харчовій промисловості стевіозид застосовується як 

харчова добавка Е960, яка виступає в ролі підсолоджувача. Енергетичної 

цінності не має. Стевіозид приблизно в 300 разів солодше цукру. При вживанні 

він не чинить негативної дії на зубну емаль, нормалізує рівень цукру в крові і 

кров’яний тиск, що робить його ідеальним цукрозамінником для діабетиків. 

Стевіозид є безпечним для застосування в якості підсолоджувача в продуктах 

харчування в дозах до 1500 мг на день протягом 2 років. Стевіозид іноді 

викликає здуття живота або нудоту, запаморочення, м’язові болі й оніміння. Не 

рекомендується поєднувати застосування стевіозида з таблетками для зниження 

цукру в крові. Шкоду стевіозид може завдати організму при паралельному 

вживанні з ліками для зниження тиску крові. Спільне застосування стевіозида з 

цими препаратами може призвести до надмірного зниження кров’яного тиску. 

Стевіозид неприємний на смак. Солодкість з’являється не відразу, а післясмак 

залишається в роті надовго і нічим не змивається. Резюмуючи все вищеописане, 

можна припустити, що цінність даного продукту сумнівна. 

Сироп агави. Сама рослина агава містить кальцій, залізо та інші вітаміни і 

мінерали. Але сироп агави — не «цілісний продукт». Це сильно оброблений 

продукт. Виробники беруть рідина з рослини агави і варять її, концентруючи 

цукри, щоб вона стала солодше. В сиропі агави відсутні багато поживних 

речовини, які були у рослині. Для досягнення солодощі, сік агави доводиться 

піддавати гідролізу. 

Фруктоза. Фруктозу отримують з ягід і фруктів. Користь фруктози полягає 

в тому, що вона вживається в меншій кількості, так як вона солодше простого 

цукру у два рази. Завдяки цьому скорочується калорійність солодкого 
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буквально в два рази. Користь фруктози в тому, що вона менш шкідлива для 

зубної емалі, ніж глюкоза або простий цукор, а також інші замінники солодкого 

і підсолоджувачі. Але фруктозу потрібно вживати в зазначеній дієтологами 

ВООЗ нормі - не більше 30 грамів в день.  

Серед синтетичних цукрозамінників найчастіше використовують такі, як: 

ацесульфам К, аспартам та сахарин. 

Ацесульфам К (Е950). Низькокалорійний, незасвоюваний продукт, який 

солодше за цукор в 200 разів. Сприяє появі порушень кишечника, алергічних 

реакцій. В Японії і Канаді він під забороною. 

Аспартам. Найбільш поширений для вживання в їжу. Є найнебезпечнішим 

для здоров'я серед цукрозамінників. Якщо нагріти його до температури 30 0С, 

він розпадеться на канцероген класу А - формальдегід, а також метанол і 

фенілаланін, які в поєднанні з іншими білками стають дуже токсичними. При 

вживанні аспартама може виникати головний біль, нудота, запаморочення, 

порушення травлення, алергія, безсоння, прискорене серцебиття, депресія, 

підвищення апетиту. 

Сахарин. Низькокалорійний продукт, який солодше цукру в 450 разів. 

Його відмінна риса - присмак металевого характеру. Він канцерогенний, 

здатний викликати утворення пухлин. У піддослідних тварин виявляли рак 

сечового міхура. Сахарин був заборонений в Канаді і Радянському Союзі. У 

США і країнах ЄС на упаковках цього продукту напис про його шкоду є 

обов'язковим.  

Одже, заміну сахарози у продуктах харчування іноді дуже важко 

здійснити, оскільки вона має природно солодкий смак, а підсолоджувачі мають 

солодкість штучну, неприродню, часто із неприємним присмаком. Для 

регулювання солодкості у кондитерському виробі практично найчастіше 

застосовують суміші підсолоджувачів. Це досягається синергічним ефектом 

двох типів: 

- якісний синергізм - поліпшення смаку суміші (тобто. наближення до 
смаку натурального цукру) під час використання кількох підсолоджуючих 
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речовин замість одного, що пов'язані з так званими профілями смаку 
індивідуального підсолоджувача. Наприклад, ацесульфам калію відрізняється 
швидко наступаючим, але не стійким солодким смаком, який щодо швидко 
минає. Солодкий смак аспартама відчувається з запізненням (на 4-6-й секунді), 
але тримається тривалий час, і тому комбінація профілів смаку індивідуальних 
підсолоджуючих речовин дає гармонійніше відчуття солодкого. Поєднуючи ці 
підсолоджувачі, можна домогтися смаку, що найбільшою мірою наближений до 

смаку цукру; 
- кількісний синергізм - зниження доз підсолоджуючих речовин при їх 

спільному застосуванні за рахунок взаємного посилення смаку. 
При виробництві харчових продуктів з використанням підсолоджувачів 

необхідно враховувати такі технологічні рекомендації: 
1. Кількість внесеного підсолоджувача розраховують виходячи з його 

орієнтовного коефіцієнта солодощі за такою формулою: 
П = З/Ксл, 

де П - маса підсолоджувача, кг;  
З - маса замінного цукру, кг; 
 Ксл - орієнтовний коефіцієнт солодощі підсолоджувача; 
2. Розраховану дозу підсолоджувача уточнюють за результатами 

дегустації, причому заміна підсолоджувачем може бути як повною, так і 
частковою. Зменшення маси сировини при внесенні підсолоджувача 
компенсують збільшенням об'ємних наповнювачів, в якості яких 
використовують гідролізати крохмалю, воду, карбоксиметил-целлюлозу, 
декстрозу та інші. 

При виборі підсолоджувача для продуктів із тривалим (кілька років) 
терміном придатності слід звернути увагу на стабільність при зберіганні. 
Швидкість розкладання залежить від кислотності продукту і температури 
зберігання. Особливо піддається розкладанню аспартам, а найбільш сталим 
вважається ацесульфам. З іншого боку, ацесульфам, на відміну від інших 
підсолоджувачів розчиняється у питній воді, тому його часто використовують у 
виробництві порошкоподібних продуктів швидкого приготування (наприклад, 
концентратів, сухих напоїв). 
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Інтенсивні підсолоджувачі рекомендується застосовувати у вигляді водних 

розчинів. Стабільність внесеного в продукт підсолоджувача залежить від 

фізико-хімічних характеристик продукту. Чим нижчий температура зберігання 

продукту, тим довше зберігається його солодкість. Застосування багатьох 

підсолоджувачів вимагає також додаткового використання консервантів чи 

інших харчових добавок. 

Висновки. Розглянувши характеристики основних природних та 

синтетичних цукрозамінників, можна зробити висновки, що споживання 

синтетичних цукрозамінників спричиняє ризик виникнення побічних ефектів 

впливу на організм людини. Для виробництва якісних та безпечних 

кондитерських виробів з використанням цукрозамінників необхідно суворо 

дотримуватись регламенту їх використання.  
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КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

В статті розглянуто властивості основних цукрозамінників, які 
використовуються у технології кондитерських виробів. Висвітлено їх 
технологічні властивості та вплив на якість готових кондитерських виробів 
Ключові слова: підсолоджувачі, кондитерські вироби, цукрозамінники, 
лактитол, ізомальт 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 
практичними завданнями. Підсолоджувачі — розповсюджена група харчових 
добавок, які використовуються з метою надання солодкого смаку харчовим 
продуктам. Актуальність їх зростає у зв'язку з підвищенням потреби в 
дієтичних низькоенергетичних продуктах харчування.  

За останнє десятиліття внаслідок науково-технічного прогресу енергетичні 
витрати основної маси населення зменшились у 1,5—2 рази, в результаті чого 
порушився основний закон раціонального харчування — відповідність 
енергетичної цінності харчування енергетичним витратам [1].  

. У розвинених країнах внаслідок надмірної калорійності харчування 30% 
населення страждає на ожиріння і близько 50% має надмірну масу тіла [2].  

Вирішувати проблему раціонального харчування, можна шляхом 
створення низькокалорійних продуктів або зменшеної калорійності 
(щонайменше на 30% порівняно з калорійністю первинного харчового 
продукту) [3]. З цією метою все ширше використовуються синтетичні 
підсолоджувачі, які мають високий сахарозний еквівалент і незначну 
енергетичну цінність. Зацікавленість у підсолоджуючих речовинах зростає 
також у зв'язку із збільшенням потреби в дієтичних продуктах для хворих на 
цукровий діабет. Використання цукрозамінників дає можливість розширити 
асортимент існуючих і створити нові низькокалорійні продукти харчування [4].  
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Мета статті – розглянути основні технологічні властивості 

підсолоджувачів, які застосовуються у виробництві кондитерських виробів. 

Виклад основного матеріалу Цукрозамінники широко застосовуються у 

рецептурі багатьох страв та напоїв. Людям, хворим на цукровий діабет, 

доцільно притримуватися дієти, яка обмежує споживання жирів із високим 

вмістом насичених жирних кислот, тобто тваринних; передбачає збільшення 

використання рослинних олій, білків, вітамінів, мінеральних речовин.  

Люди генетично звикли споживати продукти із солодким смаком. У 

хворих на цукровий діабет, особливо у дітей, потяг до солодкого загострений. 

Саме тому в усьому світі інтенсивно ведеться пошук нових солодких речовин і 

розроблення технологій харчових продуктів з їхнім використанням.  

Традиційними замінниками сахарози, що знайшли застосування у 

виробництві кондитерських виробів, є багатоатомні спирти ксиліт і сорбіт, а 

також моносахарид фруктоза.  

Сьогодні на ринку з’явилися нові солодкі речовини, які можуть бути 

замінниками цукру, – це ізомальт і лактитол. Вони мають низький глікемічний 

індекс (3 %), невисоку калорійність і володіють пребіотичними властивостями. 

Теплота розчинення становить, (кДж/кг): для цукрози – 18; лактитолу – 52; 

ізомальту – 39; сорбіту – 121; ксиліту – 153. Лактитол та ізомальт є 

цукрозамінниками з невисоким ендотермічним ефектом, саме тому їх доцільно 

використовувати при виготовленні кондитерських виробів, де 

охолоджувальний ефект не бажаний, зокрема у борошняних виробах. Нові 

цукрозамінники розчиняються у воді, але їхня розчинність при 20 оС менше, 

ніж цукрози: лактитолу – 56, а ізомальту – 27 %. На відміну від традиційних 

цукрозамінників-поліолів – ксиліту та сорбіту – лактитол та ізомальт мають 

низьку гігроскопічність. Незважаючи на їхні переваги, вони ще не знайшли 

широкого застосування у технологіях кондитерських виробів, тому 

дослідження якості борошняних напівфабрикатів і готової продукції є 

актуальним.  

Українськими вченими проводяться наукові дослідження, спрямовані на 
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раціональне використання цих цукрозамінників при виготовленні 

кондитерських виробів. Проведено дослідження по визначенню впливу 

лактитолу та ізомальту на формування структури пісочного, бісквітного, 

білково-збивного та тіста для кексів і готових виробів.  

Тісто на лактитолі та ізомальті має вищі ГНЗ, ніж на цукрі, що зумовлює 

ущільнення структури тіста, однак при застосуванні лактитолу воно помірне й 

не створює ускладнень під час формування виробів. Ущільнення структури 

тіста можна пояснити різною розчинністю цукрози, лактитолу та ізомальту. З 

підвищенням температури розчинність лактитолу наближається до розчинності 

цукру, а розчинність ізомальту залишається набагато нижчою. Проте такий вид 

тіста має невисоку вологість, і вся волога знаходиться у зв’язаному стані. Отже 

розчинність цукрозамінників хоча й буде мати вплив на формування структури 

тіста, цей фактор є менш вагомим, ніж при виготовленні тіста, до складу якого 

входить волога у вільному стані, наприклад для пряників, цукрового й 

затяжного печива.  

Різницю в структурі тіста на цукрі, лактитолі та ізомальті можна також 

пояснити їхнім різним хімічним складом і взаємодією з біополімерами 

борошна. Для наближення структурно-механічних характеристик тіста з 

ізомальтом до відповідних на цукрі можна використовувати компоненти, які 

послаблюють структуру тіста. Таким компонентом може бути фруктоза, яка 

водночас підвищуватиме солодкість готового продукту, що є позитивним 

фактором для хворих на цукровий діабет. Також частину пшеничного борошна 

можна замінювати на інші види, наприклад вівсяне, яке послаблює структуру 

тіста та зменшує кількість крохмалю у рецептурних композиціях. Водночас це 

уможливлює збільшення вітамінів і мінеральних речовин, що є позитивним для 

борошняних кондитерських виробів, які можуть споживати усі верстви 

населення, зокрема хворі на цукровий діабет.  

Оптимальним цукрозамінником при виробництві здобного (пісочно-

відсадного) печива є лактитол. Енергетична цінність такого печива на 7–8 % 

менше аналогічного виробу на цукрі, що є перевагою з погляду зниження 

калорійності раціонів харчування.  
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Тісто для кексів відноситься до пастоподібних мас і визначення його 

структурних показників пенетрометром ускладнено. Густина тіста – один із 

важливих параметрів структури готового кексу. Густина тіста на лактитолі 

менше такої на цукрі, а на ізомальті, навпаки, більше, ніж на цукрі. Відповідно 

кекси на ізомальті мають значно щільнішу структуру, ніж кекси на цукрі. 

Вироби на лактитолі за своїми показниками наближаються до виробів на цукрі 

– з добре розвинутою пористою структурою та еластичною м’якушкою.  

При виготовленні кексів, які можна рекомендувати для споживання усім 

групам населення, а також хворим на цукровий діабет, доцільно 

використовувати лактитол, який знижує калорійність виробів на 10 %.  

Дослідження по визначенню можливості використання лактитолу та 

ізомальту при виробництві бісквітних напівфабрикатів показали, що лактитол 

позитивно впливає на структуру бісквітного напівфабрикату. Під час 

виготовлення тіста "холодним" способом його щільність на цукрі-піску 

становить 350 кг/м3, на лактитолі – 330 кг/м3, на ізомальті – 550 кг/м3. 

Отже, бісквітний напівфабрикат на лактитолі має щільність тіста на 

6 % меншу, ніж на цукрі, а ізомальт, навпаки, значно ущільнює його структуру. 

Таким чином, бісквіти можна виготовляти як із застосуванням лактитолу, так і 

ізомальту, але раціональні параметри процесу приготування тіста в них різні. 

Зниження калорійності бісквітів за рахунок застосування лактитолу та 

ізомальту більш істотне ніж у печиві та кексах і становить.  

Лактитол та ізомальт при виробництві білково-збивних напівфабрикатів 

мають позитивний вплив на структуру. Головним чинником, який зумовлює 

формування структури білково-збивного напівфабрикату, є процес 

піноутворення. Піноутворювальна здатність та стійкість піни систем яєчний 

білок – цукор, яєчний білок – лактитол, яєчний білок – ізомальт при 

співвідношенні білок – цукор/цукрозамінники, що притаманно білково-

збивному напівфабрикату.  

Максимальне піноутворення властиве білковим системам з лактитолом, 

мінімальне – з ізомальтом. Піна у білкових системах з поліолами лактитолом та 
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ізомальтом більш стійка порівняно із системою на цукрі. При виготовленні 

тіста для бісквіту способом, який передбачає підігрів суміші меланж – ізомальт 

до температури 45–50 оС, щільність бісквіту значно зменшується і 

наближається до відповідної характеристики виробу на цукрі-піску.  

Таким чином, бісквіти можна виготовляти як із застосуванням лактитолу, 

так і ізомальту, але раціональні параметри процесу приготування тіста в них 

різні. Зниження калорійності бісквітів за рахунок застосування лактитолу та 

ізомальту більш істотне ніж у печиві та кексах.  

При виробництві білково-збивних напівфабрикатів із лактитолом та 

ізомальтом встановлено їхній позитивний вплив на структуру. Максимальне 

піноутворення властиве білковим системам з лактитолом, мінімальне – з 

ізомальтом. Піна у білкових системах з поліолами лактитолом та ізомальтом 

більш стійка порівняно із системою на цукрі.  

Сьогодні білково-збивні вироби із використанням цукрозамінників 

відсутні на ринку України. Можливо це пов’язано з тим, що традиційні 

цукрозамінники ксиліт, сорбіт і фруктоза мають високу гігроскопічність, 

внаслідок чого небажаним є поглинання вологи з оточуючого середовища при 

зберіганні білково-збивних виробів. Низька гігроскопічність лактитолу та 

ізомальту спричинить позитивний вплив на якість виробів під час зберігання. 

Отже, при виробництві білково-збивних виробів застосування лактитолу та 

ізомальту є доцільним, причому зниження калорійності відбувається на 40 %, 

що дає змогу віднести їх до виробів "із редукованою калорійністю".  

Висновки. Таким чином, використання нових цукрозамінників – лактитолу 

та ізомальту у технології кондитерських виробів сприятиме розширенню 

асортименту кондитерських виробів, які можуть споживати усі верстви 

населення, зокрема хворі на цукровий діабет. 
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ:  

ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ 

Проаналізовано методичні підходи до оцінювання туристичного потенціалу як 

передумови започаткування та розвитку діяльності в туристичній сфері. 

Визначено ключові компоненти процесу оцінювання туристичного потенціалу 

та перелік основних ресурсних складових. Запропоновано послідовність процесу 

оцінювання туристичного потенціалу дестинацій в залежності від об’єкта та 

суб’єкта оцінювання. 

Ключові слова: туристичний потенціал території, баланс відкритості, 

технічний туристичний потенціал, економічний туристичний потенціал, .. 

Туристично-рекреаційна діяльність вважається однією з найприбутковіших 

у світі. Важливість виявлення компонентів туристично-рекреаційного 

потенціалу території та їх взаємозв’язків, а також ступеню впливу на 
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ефективність туристичної діяльності обумовлена тим, що на основі 

представленої інформації можлива подальша розробка комплексних програм 

розвитку туризму на відповідній території, найбільш оптимальне використання 

всіх компонентів туристично-рекреаційного потенціалу.  

Туристично-рекреаційний потенціал будь-якої території має складну 

ієрархію й включає в себе багато різних елементів з великою кількістю 

компонентів. В багатьох випадках використовується лише формальне 

визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону, без глибокого 

аналізу сутності й специфіки взаємозв’язків, що виникають між різнорідними 

елементами, які входять до складу потенціалу. Тобто, при проведенні аналізу 

туристично- рекреаційного потенціалу регіону, яке правило, враховуються 

далеко не всі важливі структурні елементи, що призводить до неповної та 

неточної кількісної оцінки, а якісна оцінка, взагалі залишається не врахованою. 

Визначення складових елементів туристично-рекреаційного потенціалу з точки 

зору економіки та дослідження його властивостей як системи є надзвичайно 

актуальним тому що дозволить: по-перше, більш повно виявити елементи, що 

входять до складу сукупного туристично-рекреаційного потенціалу регіону; по- 

друге, більш точно розрахувати його величину; по-третє, дослідити можливості 

інтеграції елементів, що входять до складу туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону.  

Проблематиці визначення складу сукупного туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону приділялось увагу в працях вітчизняних та закордонних 

дослідників, зокрема Арсеньєвої Е.І., Гуляєва В.Г., Гудзь П.В., Дроздова А.В., 

Колбовського Є.Ю., Кускова О.С.,Корж Н.В., Руденко О.П., Святохо Н.В. та 

інших.  

Однак, всі вони розглядали туристично-рекреаційний потенціал регіону 

або з точки зору географії, або з позиції конкурентних видів туризму 

(наприклад, екологічного), що викликає багато дискусійних питань та протиріч. 

Тому, вказана проблематика потребує подальшого дослідження.  
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Основним завданням даного дослідження є виявлення компонентного 

складу сукупного туристично-рекреаційного потенціалу з точки зору економіки 

для подальшого здійснення кількісної та якісної оцінки. 

 Туристичний потенціал території – це наявність у неї можливостей до 

розвитку туристичної індустрії та отримання від її функціонування позитивного 

соціально-економічного ефекту і підвищення рівня туристичної привабливості 

цієї території [1]. 

Туристичний потенціал дестинації включає в себе такі складові:  

технічний туристичний потенціал [ТПТ (т)] – це потенціал території, який 

стосується можливості залучення такої кількості туристів, яку можуть 

дозволити собі прийняти засоби їх розміщення, або в цілому певний регіон з 

наявними природними ресурсами, враховуючи допустиме рекреаційне 

навантаження на цю територію;  

економічний туристичний потенціал [ТПТ (е)] – це здатність суб'єктів 

господарювання та органів управління формувати туристичний (рекреаційний) 

продукт території шляхом використання сукупних ресурсів розвитку території з 

метою задоволення потреб місцевого населення і цільових ринків [2].  

Спосіб дослідження туристичного потенціалу називають балансом 

відкритості.   

Його можна представити у вигляді трьох основних етапів (рис. 1), на 

кожному з яких послідовно виконуються досить складні операції. 

Оцінювання туристичного потенціалу, представленого на рисунку 1, 

передбачає врахування основних туристичних об’єктів у кадастрі. Такий підхід 

дає можливість виробити грамотну диференційовану стратегію розвитку 

туризму в регіоні в майбутньому. 
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Таблиця 1 – Підходи та методи до визначення потенціалу ресурсної 

бази туризму  
Підхід Методи оцінювання 

1. Рекреалогічний  
(ресурсний) 

1. Визначення рекреаційної місткості території (максимальної, 
оптимальної, прогнозованої). 
2. Показники допустимих рекреаційних навантажень на природні 
ландшафти. 
3. Нормативи рекреаційного навантаження на природні 
комплекси. 
4. Визначення місткості кліматичних курортів.  
5. Визначення місткості бальнеологічних курортів 

2. Статистико-
математичний  
(порогового аналізу) 

1. Виокремлення взаємопов'язаних складників у складі 
туристичного потенціалу у регіоні. 
2. Математичний метод порогового аналізу, що передбачає дві 
фази:  
а) визначення ступеня використання всіх видів рекреаційно-
ресурсного потенціалу регіону; 
б) дослідження можливостей розвитку рекреаційної бази туризму 
(РБТ) у зв'язку з розвитком туризму в регіоні за допомогою 
статистичного методу коригованої екстраполяції 

3. Економічний  
(кількісних показників) 

1. Розрахунки кількісних характеристик ресурсів з урахуванням 
видів туристичної діяльності, які генерує певний ресурс. 
2. Економічна оцінка ресурсів за двома параметрами: потенційної 
та споживчої місткості ресурсу. 
3. Визначення потенціалу ресурсу через показник економічної 
продуктивності ресурсів 

4. Рекреагеографічний 1.Встановлення якісних та кількісних показників ресурсів.  
2. Картографічний метод. 
3. Туристичне районування територій. 
4. Застосування показників оцінювання ресурсів: місткості 
природничо-рекреаційних і пізнавально-рекреаційних ресурсів; 
туристичного навантаження на природні комплекси 

Джерело: [4] 

Із методів, запропонованих у межах статистико-математичного підходу 

(або порогового аналізу) слід застосовувати власне математичний метод 

порогового аналізу, що охоплює два етапи:  

1) визначення рівня використання всіх видів рекреаційно-ресурсного 

потенціалу регіону;  

2) вивчення можливостей розвитку ресурсного потенціалу туризму у 

зв'язку з розвитком туризму в регіоні за допомогою статистичного методу 

коригованої екстраполяції. 

Економічний підхід (кількісних показників) цікавий, насамперед, методом 

кількісних характеристик ресурсів (тобто визначенням їх потенціалу) з 
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урахуванням видів туристичної діяльності, що генерує певний ресурс, а також 

методом визначення потенціалу ресурсів через показник економічної їх 

продуктивності (останнє, зокрема, стосується рекреаційно-туристичних 

ресурсів, яким властива економічна продуктивність, наприклад, це ресурси 

рибальства, мисливства, збирання грибів, ягід, диких медичних рослин, 

квітів тощо). 

Рекреагеографічний підхід з його значним теоретико-практичним 

доробком корисний перш за все показниками оцінювання ресурсів (місткості 

природно-рекреаційних і пізнавально-рекреаційних ресурсів, туристичного 

навантаження на природні комплекси), а також картографічним методом і 

методом туристичного районування території [4]. В сучасних ринкових умовах 

господарювання, в тому числі в туризмі, рекреагеографічні методи із 

застосуванням потокового підходу дають змогу вирішувати практичні питання 

визначення потенціалу різноманітних видів туристичних ресурсів. Водночас 

варто зазначити, що рекреагеографічний підхід, як і охарактеризовані вище 

інші, застосовують в основному до природно-рекреаційних ресурсів, у той час 

як суспільно-історичні ресурси розглядають значно менше і не конкретно. 

В результаті дослідження туристичного потенціалу складають кадастр, де 

фіксують туристичні ресурси дестинації. 

Кадастр – систематизоване зведення відомостей, які складають 

періодично або в результаті безперервного спостереження за об'єктом. Кадастр 

передбачає повну характеристику туристсько-рекреаційних ресурсів: кількісну 

оцінку їх атрактивності, часу огляду, площі (обсягу), якості, умов освоєння або 

експлуатації, кількості туристів (рекреантів), які можуть скористатися цим 

ресурсом за одиницю часу без його виснаження і порушення екологічної 

рівноваги [3]. Основною метою створення кадастру є виявлення способів 

найбільш ефективного використання всіх передумов розвитку туризму в різних 

регіонах. На основі аналізу ресурсних можливостей (ресурсних потенціалів) 

туристичної дестинації формують структурну таблицю кадастру туристичних 

ресурсів. Ця таблиця сприяє виявленню основних напрямів розвитку туризму 
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дестинації, грамотному визначенню тих ресурсів, які будуть включені до плану 

і програми розвитку туризму в дестинації. Крім того, така таблиця сприяє 

раціональному розподілу коштів бюджету, асигнованих на розвиток 

туристичної сфери.  

Важливим аспектом ресурсного підходу є критерій «допустимого 

туристичного навантаження на дестинацію», який поділяють на такі види:  

а) фізично-допустиме навантаження – це рівень відвідуваності 

туристичної дестинації або конкретного туристичного об’єкту, перевищення 

якого призводить до її фізичної руйнації;  

б) екологічно-допустиме навантаження – це рівень відвідуваності 

туристичної дестинації або об’єкта, перевищення якого призводить до 

неприйнятих екологічних наслідків. Відбувається це в результаті дій туристів 

або внаслідок негативних дій в процесі функціонування обслуговуючої 

інфраструктури;  

в) туристське соціально-допустиме навантаження – рівень відвідуваності 

туристичної дестинації або об’єкта, перевищення якого тягне за собою 

погіршення вражень від подорожі [5]. 

Важливим критерієм такого підходу виступають відомі об’єкти 

туристичного показу, тому із зростанням масштабності культурно-історичного 

потенціалу міста і ступеню його диференційованості розширюються межі 

максимальної пропускної спроможності. При цьому під культурно-історичним 

потенціалом слід розуміти як результати діяльності людства в матеріальній 

формі, так матеріальні та духовні цінності, створені попередніми поколіннями, 

що відбивають їх традиції, звичаї та особливості побуту та господарства. Як 

правило, чим старішим (в історичному плані) є велике місто, тим багатшою є 

його культура та вищим культурно-історичний потенціал. Усе це впливає на 

розвиток туризму, зокрема пізнавального.  

Організація роботи в туристичній дестинації потребує заснування 

спеціальної служби (відділу) маркетингу, яка вивчає стан справ у дестинації з 

точки зору перспектив розвитку туризму, оцінки можливостей і прихованих 

резервів розвитку останньої, виявлення потреб та можливостей туристів тощо. 
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У рамках маркетингового підходу для оцінки міських дестинацій можна 

використовувати модель Янсена-Вербіка (Jansen-Verbeke, 1986), яка розглядає 

міську дестинацію як «продукт для відпочинку», що включає в себе первинні та 

вторинні елементи.  

Така інформація допоможе точно встановити рівень допустимого 
туристичного навантаження на туристичну дестинацію та її об’єкти з боку 
туристів, а це дозволить:  

- забезпечити раціональне та стале функціонування дестинації, а також 
запобігання негативним, проблемним ситуаціям для життєдіяльності місцевого 
соціуму (наприклад, загострення транспортної ситуації в місті тощо);  

- запропонувати якісний туристичний продукт, що забезпечить 
максимальний ступінь комфорту під час перебування туристів у дестинації та 
надасть можливість вільного доступу до об’єктів туристичної привабливості;  

- знизити негативні наслідки культури в дестинації (наприклад, її надмірну 
комерціалізацію), поліпшити міжособистісні взаємовідносини місцевого 

населення та туристів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ 

У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ 

У статті розглянуто передумови та причини розвитку закладів гостинності 

на Закарпатті. Підняті питання удосконалення та модернізації закладів 

готельного господарства. Розглянуто плюси та мінуси створення закладів 

розміщення у горах. 

Ключові слова: туристична інфраструктура, ефективність, туристично-

рекреаційний потенціал. 

Готельний бізнес в Україні під впливом часу стає справжньою індустрією 

послуг. Готелі, призначені для тимчасового проживання осіб, все частіше 

перетворюються на туристичний повносервісний комплекс, у якому надаються 

безліч різних послуг. Питання підвищення їх якості займають особливе місце 

серед проблем розвитку готельних послуг в Україні. Престиж країни і 

враження, які залишаються у туристів після повернення додому, залежать від 

того, наскільки комфортним і гармонійним було перебування в готелі, 

наскільки доброзичливим і професійним був обслуговуючий персонал. 

За останні десятиліття туристична галузь набуває ознак однієї із провідних, 

як у питаннях грошових надходжень до місцевих бюджетів, так і щодо надання 

великої кількості робочих місць, залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій. Місце, що володіє потужним природно-ресурсним потенціалом, має 

унікальний історико-архітектурний та культурний спадок, багаті народні 

звичай і традиції приречене стати об’єктом зацікавлення дедалі більшої 

кількості туристів.  

Питанням розвитку гірського туризму присвячено ряд праць українських 

та зарубіжних учених-теоретиків та практиків. Серед них М. Баймуратов, 

А Бобкова, О. Серьогін, С. Чехович, Я. Шевченко, Н. Опанасюк, В. Цибух, 



105 

В. Федорченко, І. Черніна та ін. Вагомий внесок у розвиток туризму на гірських 

територіях зробили відомі українські вчені М. Орлатий та П. Каблук. Н. Музика 

та Ю. Самковський аналізують проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої 

діяльності та подають інформацію про створення в гірських регіонах широкої 

мережі туристичних маршрутів, описують інфраструктуру туристичних баз та 

притулків у горах.  

На сучасному етапі розвитку української держави актуальним є пошук і 

подальше вдосконалення нових форм суспільного виробництва з метою 

отримання прибутку. Туристична сфера в даному випадку є однією з найбільш 

популярних, оскільки часто не потребує великих грошових вкладень. 

Пріоритетами державної політики в туристичній галузі України є: підвищення 

ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, наукове 

забезпечення туризму, удосконалення системи підготовки кадрів, збільшення 

обсягу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розроблення і 

впровадження сучасних освітніх технологій.  

В Україні є всі умови, аби бути багатою державою - починаючи від 

вигідного географічного розташування і закінчуючи глибокими культурними 

надбаннями українського народу. Однак туристична сфера на сьогодні є дуже 

занедбаною. Однією з найважливіших проблем є те, що державна влада не 

бачить у туристичній сфері можливості для швидкого розвитку, а отже, 

отримання прибутку. Ті виняткові зусилля, які ми на сьогодні бачимо, 

переважно мають поодинокий нерегулярний характер і часто залишаються 

незавершеними або взагалі нерозпочатими. 

Розміщення є одним із найважливіших елементів туризму. Немає 

розміщення (немає ночівлі) - немає туризму. Сьогодні туризм на Закарпатті 

став одним із найпопулярніших видів відпочинку. Великі туристичні й 

екскурсійні можливості Закарпатської області обумовлені багатьма чинниками. 

Багата та унікальна історія; мальовничі гори та полонини, оточені просторими 

хвойними та листяними лісами; прекрасні сади і виноградники; цілющі 

мінеральні джерела, м'який клімат; зручні автомобільні, залізничні та повітряні 
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шляхи - все це дозволяє не тільки розвивати туризм як складову соціально-

економічного розвитку і добробуту, але вести активну політику, відвідування 

Закарпаття туристами (гостями) інших областей України та іноземними 

гостями. 

Як показали численні дослідження, проживання в умовах гірського 

клімату позитивно впливає на здоров’я людини. Оптимальна для проживання 

висота до 2500 метрів над рівнем моря. З цієї причини, лікарі нерідко 

рекомендують своїм пацієнтам із захворюваннями дихальної і серцево-

судинної систем, туберкульозом, захворюваннями крові і іншими хворобами 

проходити лікування і період реабілітації в районах середньогір’я. 

Унікальні властивості клімату гір активно використовуються в санаторно-

курортному лікуванні. Навіть після нетривалого перебування в гірських 

районах, самопочуття хворих значно поліпшується, основні показники 

наближаються до норми. Спробуйте відпочити в Карпатах і ви відчуєте на собі 

цілющу силу гір. 

Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття розглядається через 

можливість ефективного використання наступної сукупності ресурсів та 

напрямів: 

- бальнеологічні ресурси (мінеральні води, лікувальні грязі); 

- лісові ресурси (міські ліси, лісопарки, ліси зелених зон);  

- водні рекреаційні ресурси (ріки, озера, водосховища, водоспади);  

- спелеоресурси (печери); - природно-заповідні території та об‘єкти;  

- пам‘ятки історії та культури, архітектури (монастирі, замки тощо);  

- санаторно-курортні комплекси («Лумшори», «Поляна», «Синяк», «Шаян» 

та ін.);  

- зимові види туризму та спорту (гірськолижний слалом, сноуборд);  

- сільський зелений туризм. 

Велике поширення міг би отримати агротуризм, або агроекотуризм. Не 
менш перспективним є об'єднання спеціальних засобів розміщення таких як 
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санаторно-курортні, лікувальні та оздоровчі заклади та об'єкти тимчасового 
розміщення: готелі, кемпінги, готелі, туристичні села та ін, а так само інші 
об'єкти сфери обслуговування. Це зможе розширити набір послуг, що 
надаються, сприяти появі нового туристського продукту. В умовах гірських 
районів це є чи не однією з найважливіших особливостей, тобто увазі 
збереження в цілості екологічних ресурсів і традиційного укладу життя 
населення в місцях організації, а так само створить більшу кількість робочих 
місць, що в якійсь мірі вирішить проблему безробіття. Основною метою 
подорожей для усіх категорій туристів залишається дозвілля, відпочинок та 
спортивно-оздоровчий туризм, який складав 70,5% від загальної кількості 
туристів. 

В інфраструктурі підприємств готельного господарства Закарпатської 

області одне із центральних місць займає мережа санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів, кількість яких станом на 1 червня 2016 р. становила: 32 
санаторії, 6 санаторіїв-профілакторіїв, 40 баз відпочинку, по одному пансіонату 
з лікуванням та відпочинку, одна курортна поліклініка та один дитячий 
оздоровчо-санаторний позаміський заклад цілорічної дії.  

В інфраструктурі туризму одне із центральних місць займають готелі, 
мотелі та інші місця для короткотривалого проживання. На території області у 
2017 р. функціонувало 56 підприємств готельного господарства, у тому числі 34 

готелів, 2 мотелі, 5 кемпінгів, 6 молодіжних туристичних баз або гірських 
притулків, 3 гуртожитки для приїжджих гостей та 6 інших місць для 
короткотермінового проживання. Згідно функціональної структури 
підприємств готельного господарства, найбільш поширеними є готелі - 60% від 
загальної кількості.  

Дослідження стану готельної сфери підтверджує, що вона прямо впливає 
на розвиток туристичної діяльності України, Закарпаття та інших регіонів. На 
сучасному етапі, нажаль, її охопили негативні тенденції, які в першу чергу 
спричинені відсутністю ефективної комплексної системи управління 
туристичною галуззю України та загальним зниженням платоспроможного 
попиту на національний туристичних продукт. За таких умов стратегічною 
метою політики у сфері туризму є впровадження ефективних методів 



108 

управління галуззю, які будуть спрямовані на підвищення якості всіх видів 
туристичних послуг та їх конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на 
світовому туристичних ринках.  

Подальші дослідження необхідно пов‘язати з розробкою та 
обґрунтуванням системи економічних показників для діагностики впливу 
готельного господарства на розвиток туристичної діяльності в сучасних умовах 
господарювання досліджуваної території. Окрім аналізу обсягів готельних 
послуг, ці показники будуть охоплювати напрями туристичних потоків, 
зайнятість персоналу, прибутковість, рентабельність, окупність витрат, 
фінансову стійкість видів діяльності, що визначають розвиток туристичної 
галузі. 

Отже, тенденції розвитку туризму мають позитивний характер. 
Зростаючий інтерес туристів до інших культур, велика кількість реклами, 
доступність інформації сприяють збільшенню можливостей спілкування між 
народами. Отже, можна сказати, що саме розвиток туризму повинен стати 
пріоритетною галуззю для гірських районів України. 

Дійсно, готельне господарство Закарпаття сьогодні потребує інвестицій і 
капіталовкладень, застосування світового досвіду маркетингу в означеному 
бізнесі, підвищення рівня надання послуг та доведення їх якості до 
міжнародних стандартів. Недостатньо розвинута туристична інфраструктура, 
недосконалість існуючої законодавчої бази, нестабільність економічної і 
політичної ситуації в країні загалом та регіоні зокрема гальмують розвиток 
однієї з найприбутковіших галузей сучасної економіки. Враховуючи інтерес 
вітчизняних та зарубіжних туристів до області, існує необхідність у 
подальшому ефективному просуванню туристичного потенціалу регіону на 

міжнародних ринках та розвитку подієвого туризму. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Ринок туристичних послуг є одним із ключових для 

економік різних країн. Туристичні послуги стають усе більш популярними 

завдяки тому, що витрати на організацію туристичного бізнесу порівняно 

невеликі, а розмір прибутку, який одержують фірми, залишається високим. 

Сфера туризму, впливаючи на такі ключові сектори господарства, як транспорт 

і зв'язок, торгівлю, будівництво і багато інших, є каталізатором соціально-

економічного розвитку країни. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації, 

прямий внесок туризму безпосередньо до світового валового внутрішнього 

продукту (ВВП) у 2017 р. склав 5 %, а з урахуванням непрямого ефекту його 

внесок у ВВП складає 9 %. При цьому на туризм припадає 6 трлн дол. США 

світових інвестицій, що забезпечує 120 млн прямих і 125 млн непрямих 

робочих місць у суміжних галузях [1]. Туристична сфера стає однією з 

основних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світової економіки.  

Дослідженню динаміки ринку туристичних послуг в Україні присвячено 

роботи багатьох вітчизняних вчених: М. Бондаренко [2], Т. Гусаковської [3], 

М. Джамана [4] та інших.  

Сфера туризму є глобальною, тому конкуренція між країнами за свою 

частку цього ринку з кожним роком дедалі загострюється. Для багатьох 

економік, що розвиваються, туризм – головне джерело надходжень іноземної 

валюти. Тому дослідження ринку туристичних послуг в Україні та 

прогнозування його розвитку є одним з основних завдань для визначення 

напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туристичного 

сектору.  

Метою статті є аналіз динаміки розвитку ринку міжнародного туризму в 

Україні, сучасні тенденції розвитку світової туристичної галузі та визначення 

подальших його перспектив.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до методології Всесвітньої 

туристичної організації, туристами вважаються всі резиденти, що тимчасово 

виїжджають за кордон незалежно від мети поїздки, за винятком осіб, що 
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виїжджають з метою освіти та роботи. Сьогодні туризм виступає важливою 

частиною світової економіки. За останні 20 років туристичні потоки у світі 

зросли майже в 2,5 рази. Відповідно до даних UNWTO, сукупний прямий дохід 

від міжнародного туризму складає 1075 млрд дол., що становить більше 1,5 % 

світової економіки. Відбувається значне зростання світового ринку 

туристичних послуг більшою мірою саме за рахунок збільшення туристичних 

потоків у країни з економікою, що розвивається.  

Аналізуючи динаміку структури ринку в натуральному вираженні слід 

зазначити, що з 1990 по 2016 рр. відбувалося зростання частки країн, що 

розвиваються з 32 % до 47 % відповідно, що є результатом значно більшої 

динаміки розвитку галузі, ніж у розвинених країнах. Така ситуація свідчить про 

зростання привабливості для споживачів туристичних ринків країн з 

економіками, що розвиваються. Починаючи з 2010 р., структура стабілізувалася 

та залишається практично незмінною. Таким чином, відбувається зростання 

частки туристичного сектору в економіках країн, що розвиваються, та 

відповідно важливості подальшого розвитку туризму для економік цих країн. 

Починаючи з 2005 р. обсяг ринку туристичних послуг у розвинених країнах 

зростав у середньому на 6 % у рік, зростання у країнах, що розвиваються, було 

більш динамічним та складало в середньому 10 % у рік.  

Зростання українського ринку міжнародного туризму відбувалося в 

середньому на 9 % щорічно, що близько до темпів зростання світового ринку, 

але дещо менше середніх темпів зростання ринку у країнах, що розвиваються, 

хоча зростання у 2012-2013 рр. прискорилося, що слід вважати позитивними 

результатами проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 р.  

Близько 2/3 доходів світового ринку туризму отримують розвинені країни і 

1/3 – країни з економікою, що розвивається. Тобто частка економічно 

розвинених країн у структурі у вартісному вираженні значно більше частки 

країн, що розвиваються, що свідчить про більший дохід від одного туриста у 

розвинених країнах у середньому на 78 % у 2015 р., це означає, що вартість 

відпочинку в розвинених країнах дорожча, ніж у країнах, що розвиваються.  
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Одним з основних показників розвитку ринку міжнародного туризму є 

обсяг у вартісному вираженні, тобто дохід від надання туристичних послуг, 

який залежить від наступних чинників:  

– структури туризму: відпускний (рекреаційний), пізнавальний (культурно-

дозвільний), діловий, етнічний (відвідування родичів), релігійний 

(паломництво), соціальний, спортивний, навчальний, екзотичний, екологічний 

тощо. Найдорожчим із масових видів туризму є саме відпускний туризм;  

– географічного розташування країни. Як далеко знаходяться курорти, 

наскільки зручно до них дістатися туристам;  

– вартості відпочинку в країні;  

– стабільності економічної та політичної ситуації та рівня безпеки для 

туристів.  

Загальний обсяг ринку міжнародного туризму у вартісному вираженні 

дорівнює добутку кількості туристів на дохід від одного туриста.  

Якщо розглянути більш детально диференціацію рівня доходу від одного 

міжнародного туриста країн у 2013-2015 рр.. то у середньому один іноземний 

турист витрачав у 2012 р. 1039 дол. США. У розрахунку на одного туриста 

найбільше отримують розвинені країни (в середньому 1250 дол.): Швейцарія, 

США, Німеччина, Великобританія. У країнах, що розвиваються, ціна 

відпочинку менша (в середньому 800 дол.): Єгипет, Китай, Туреччина, 

Мексика. Україна за цим показником посідає одне з останніх місць з доходом 

на туриста у 210 дол. США, що з одного боку є перевагою, але з іншого – 

свідчить про значну частку туристів з колишнього СРСР, які не можуть 

дозволити собі відпочинок в інших країнах.  

Проаналізуємо інші фактори, які визначають обсяг ринку міжнародного 
туризму України. Якщо говорити про наявність туристичних ресурсів як одну з 

основних передумов для розвитку туризму, то наша країна має всі шанси для 
інтенсивного розвитку туризму. Зручне географічне розташування, 
сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-
рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження 
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санаторно-курортної бази – всі ці фактори зумовлюють конкурентні переваги 
України в пропозиції туристичного продукту. За оцінками представників 
Світової ради загальний внесок туристичної сфери до ВВП України становить 
123,72 млрд грн. При цьому прямі витрати туристів становили 33,7 млрд грн. 
або 27,24 %, непрямий внесок туристичної сфери в економіку становив 
55,67 млрд грн. або 45,0 %, індукований внесок складав 5,2 % або 6,37 млрд 
грн. Але туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною 

мірою, про що свідчить 2,0–2,3 % частка туристичної галузі в структурі ВВП 
країни, на відміну від світового ринку – 9 % світового ВВП.  

Світова фінансова криза негативно вплинула на динаміку в’їзних потоків, і 
з 2009 р. потік іноземних туристів скоротився на 18,3 %, та дотепер не досяг 
докризового рівня. Водночас відбувався відносно стабільний розвиток виїзного 

туризму (середньорічний приріст – 4,0 %), який пожвавився останніми роками 
та скоротив відставання від рівня в’їзного туризму.  

Незважаючи на стабільний розвиток туристичного ринку, частка 
ліцензованих операторів на туристичному ринку в обслуговуванні іноземних 
туристів залишається незначною та становить у середньому 300 тис. осіб у рік.  

Основною особливістю української ринку в’їзного туризму є перевага 
туристів з найближчих країн (у 2014 р. 90,75 % іноземних туристів), що 
традиційно відвідують Україну і, насамперед, для відвідування знайомих та 
рідних, на всі інші туристичні напрями припадало у 2014 р. лише 9,25 % 
туристичних потоків. Про цей факт свідчить структура в’їзних туристичних 
потоків в Україну.  

За 2015 р. нашу державу відвідало більше 24,7 млн іноземних гостей, яких 
можна класифікувати як туристів, що на 1,66 млн (або 6,72 %) більше 

показників 2014 р. Аналізуючи статистичні дані, ми бачимо, що 73,64 % всіх 
прибулих туристів у 2015 р. відвідало Україну з приватною метою, саме 
туристичне спрямування відвідування мали на меті лише 1,98 % туристів. 
Близько 0,68 % туристів прибуло в Україну з метою ведення бізнесу, що 
свідчить по відсутність необхідності розвивати інфраструктуру ділового 
туризму.  

В Україні відбувається зростання кількості індивідуальних туристів, що 
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підтверджує глобальну тенденцію. Туристи стають самостійнішими, вірять у 
власні сили, а з розвитком мережі Інтернет стало набагато простіше бронювати 
готелі та переїзди без допомоги посередників.  

Висновки. Проаналізувавши динаміку і тенденції розвитку ринку 
міжнародного туризму світової економіки і України, можемо зробити наступні 
висновки: світовий ринок міжнародного туризму динамічно зростає головним 
чином за рахунок зростання ринків країн, що розвиваються, у середньому 10 % 
у рік, причому український ринок також зростає на рівні 9 % щорічно; вартість 
відпочинку в розвинених країнах вища, ніж у країнах, що розвиваються (1250 
та 800 дол. відповідно), причому середня вартість відпочинку в Україні значно 
поступається навіть країнам, що розвиваються та складає 210 дол. США; 
основною особливістю міжнародного туризму України, як в’їзного, так і 
виїзного, є значна частка етнічного туризму, тобто туризму з метою відвідувань 
знайомих і рідних з найближчих країн; для подальшого розвитку туристичної 
галузі Україна має зручне географічне розташування, сприятливий клімат, 
різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, 
культурно-історичної спадщини, розгалужену санаторно-курортну базу, але цей 
потенціал туристичного ринку залишається невикористаним; нестабільна 
політична ситуація, а також окупація та анексія Криму негативним чином може 
відбитися на обсягах міжнародного ринку туризму в майбутньому.  
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В статті розглянуто особливості функціонування туристичних центрів та 

туристичних зон, процеси реалізації територіальної політики, орієнтованої на 

функціонування та розвиток туристичного центру, сучасне управління якістю 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. У сучасних умовах розвиток туризму відбувається 

шляхом створення туристських центрів, у яких готелі, ресторани, туристичні 

агентства та інші об’єкти, що обслуговують туристів, охоплені єдиною 

територіальною політикою. Послуги, що надаються в оздоровчих комплексах 

туристичних центрів, є результатом проведення відповідних територіальних 

заходів і синтезом таких показників, як якість послуг, засобів та інших 

матеріальних об’єктів, а також рівень сервісу.  

Функціонування вітчизняної економіки може забезпечити 
конкурентоспроможність туристичного центру тільки за наявності ефективної 
територіальної політики, пов’язаної із загальною стратегією території, а також з 
основними інструментами маркетингу. Відсутність єдиної стратегії призводить 
до невизначеності у взаєминах із посередниками (агентами) і споживачами 
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продукції туристичного центру. Процес надання послуг в туристичному центрі 
прямо чи побічно пов’язаний з територіальними процесами, тому вони є 
одними з основних засобів забезпечення його цілісності та функціонування [3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені Городня Т. А. 
[1], Мельник Ю. [2], Примак Т. О. [4] у своїх роботах розглянули різні напрями 
діяльності туристичних центрів. В цих роботах зазначено, що структура 
туристичних центрів містить в собі безліч різних об’єктів, а статична типологія 

туристичних центрів пропонує чотири основних унікальних типи: 
аксіологічний, природний, оздоровлюючий, багатофакторний.  

Незважаючи на відсутність в Україні юридично визначених понять 
туристичного центру та туристичної зони. Туристичний центр визначається як 
дестинація, в якій «мінімальна кількість місць у закладах для проживання 
становить 500, а територія займає близько 10 га, а туристична зона – як 
дестинацію, на якій розташовані два або три центри з прийому туристів, що 
мають в загальній складності, як мінімум, 5000 місць для проживання, і треба 
думати, відповідну площу не менше 100 га. Аналізуючи публікації, що 
стосуються туристичних центрів, слід зазначити, що поняття «туристичний 
центр» використовується для характеристики різних категорій. Під 
туристичним центром розуміють туристичні фірми (туроператори включають 
це поняття в назву своєї фірми), засоби розміщення (наприклад, санаторій), 
організацію, яка сприяє просуванню регіонального туристичного продукту на 
зовнішній і внутрішній ринки. У той же час туристичний центр розглядають як 
місце відпочинку туриста, що має всі рекреаційні можливості: природні, 
культурно-історичні, екологічні, етнічні, соціально-демографічні, 
інфраструктурні.  

На теперішній час відбувається змішання понять «загальновизнаного місця 
туризму», чим, власне, і є туристичний центр і місця, в яких тим або іншим 
чином здійснюється діяльність, пов’язана з організацією туризму. Туристичний 
центр – це місцевість, яка приваблює туристів наявністю специфічних 
рекреаційних ресурсів, зручностей транспортно-географічного положення та 
наявності про нього доступної для туриста інформації.  
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Метою даної роботи є розгляд розвитку туристичних центрів, 

орієнтований на аналіз та розробку пропозицій щодо вдосконалення 

територіальної політики як напрям підвищення ефективності туризму.  

Виклад основного матеріалу. Економічний розвиток туристичних центрів 

характеризується процесом взаємодії та узагальнення чинників, який потребує 

координації ресурсів. Такий процес розпочинається з узгодження параметрів 

ефективного функціонування та використання показників, що характеризують 

діяльність туристичного центру та його трансформаційний вплив на показники 

туристичної галузі та суміжних сфер. Процес становлення ринкових відносин 

викликає необхідність переорієнтації та реалізації послуг на задоволення 

потреб і запитів кінцевих споживачів. Закордонний та вітчизняний досвід 

свідчить, що дієвим інструментом вирішення цього завдання є застосування 

територіальної політики та стимулювання збуту в тому числі.  

Питання про діяльність туристичних центрів для туризму і рекреації 

особливо гостро постає в густонаселених та насиченоих промисловими 

об’єктами областях України. Багато з об’єктів природно-заповідного фонду 

традиційно використовуються населенням для рекреації і туризму (в основному 

тимчасового і неорганізованого). Проте в перспективі їх використання для 

стаціонарної організованої рекреації та туризму необхідно ставити питання про 

можливість організації на їх території туристичних центрів і зон.  

Діяльність у національних парках та інших резерваціях та об’єктах, що 

знаходяться під охороною, може бути джерелом і засобом самофінансування й 

інструментом охорони природи. Існують варіанти, за якими парки і території 

розвиваються на основі бюджетного фінансування країни або міжнародних 

організацій. Особливу увагу доцільно приділити питанням планування туризму 

і відпочинку в зв’язку з тим, що неконтрольоване розширення туристичної 

діяльності призводить до порушення природного і культурного середовища і 

погіршення умов збереження об’єкта. Діяльність на територіях, що 

охороняються, має здійснюватися планово, в суворо контрольованих обсягах і 

видах.  
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Найважливішим етапом у розробці тематичних парків є визначення 

спрямованості даного об’єкта. Як показує світовий досвід, тематичні парки, 

центри сімейного дозвілля користуються набагато більшою популярністю у 

відвідувачів, ніж аналогічні об’єкти, інфраструктура яких не має свого 

унікального неповторного стилю.  

В результаті дозвільної діяльності має відбуватися відновлення фізичного, 

психічного, емоційного і розумового потенціалів особистості. Тут важливо 

брати до уваги кількість вільного часу, який людина має щодня, правильне 

сприйняття у суспільстві значушості дозвілля, усвідомлення його 

недругоступеневості по відношенню до інших сфер діяльності. Длядосягнення 

максимально позитивного результату при проведенні вільного часу важливо 

урізноманітнювати способи проведення дозвілля, підходити до його вибору 

раціонально.  

Для забезпечення різнобічної дозвільної діяльності населення необхідне 

створення туристичного центру, спроможного задовольняти потреби у 

культурно-пізнавальному відпочинку, розвагах, спортивному оздоровчому 

дозвіллі.  

Найбільше значення для рекреаційної сфери на території заповідників 

мають природні національні парки, парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва, зоологічні сади, пам’ятки природи. Основними напрямами 

діяльності на таких територіях є екскурсії маркованими екологічними 

стежкамиз короткостроковим відпочинком, науково-пізнавальний, пішохідний, 

спортивно-оздоровчий, водний та інші види туризму.  

На нашу думку, доцільно сформулювати таке визначення: туристичний 

центр – це місцевість, яка має певні туристичні ресурси, в тому числі 

інфраструктуру, на території якої створено комплекс туристично-екскурсійних 

послуг.  

В основу типології туристичних центрів може бути покладений принцип, 

згідно з яким рекреаційна діяльність дозволяє уявити весь комплекс послуг, що 

надаються в даному центрі, на основі можливостей реалізації конкретних 
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рекреаційних цілей, мотивації і вимог туристів за допомогою поєднань їх 

запитів. Реалізація цих побажань можлива лише за умови виконання основних 

чинників функціонування систем забезпечення якості продукції: цілі і завдання 

в напрямах підвищення, забезпечення і поліпшення якості продукції мають 

бути в центрі економічної політики туристичного центру; досягнення 

необхідної якості послуг з мінімальними витратами; основним критерієм 

досягнення якості продукції є задоволення потреб споживачів; використання 

системного підходу при забезпеченні управління якістю продукції; безперервне 

і систематичне навчання робітників і службовців; виховання у кожного 

виробника продукції шанобливого ставлення до споживача; постійна, сумлінна 

і творча робота всіх працівників щодо підвищення, забезпечення та поліпшення 

якості туристичної продукції на території туристичного центру.  

Отже, сучасне управління якістю послуг в туристичному центрі має 

орієнтуватися на характер потреб, їхню структуру і динаміку; ємність і 

кон’юнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною і технічною 

конкуренцією, характерні для ринкових відносин.  

Одночасно, незалежно від форми власності й обсягу послуг туристичного 

центру, його основним завданням є оптимальне сполучення дій, методів і 

засобів, що забезпечують виготовлення та надання послуг для задовольнення 

поточних запитів і потреб, а також розробку нових послуг, спроможних 

задовольняти майбутні потреби і запити ринку.  

Для створення туристичних центрів і тематичних парків необхідні 

інвестиції у реалізацію їх проектів. В основу вибору рекреаційних територій і 

об’єктів для інвестиційних проектів покладено такі їх характеристики, як:  

- природна привабливість;  

- транспортна доступність;  

- можливість організації потоків туристів;  

- можливість створення відповідної інфраструктури.  

Існує кілька напрямів вибору територій і об’єктів для туристичних центрів 

і тематичних парків:  
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- визначення пріоритетних для відновлення рекреаційних можливостей 
територій та об’єктів, що є продовженням досліджень в сфері методології 
оцінки рекреаційних ресурсів;  

- розвиток характеристик рекреаційних територій та об’єктів до рівня 
найкращих;  

- керованість процесу реалізації інвестиційних проектів.  
Послідовність дій з вибору рекреаційних територій та об’єктів і 

тематичних парків:  
- оцінка можливості використання територій та об’єктів для рекреаційних 

цілей;  
- задоволення рекреаційними територіями та об’єктами суспільних 

цінностей;  
- задоволення рекреаційними територіями та об’єктами вимог еталона;  
- задоволення проектами розвитку рекреаційних територій та об’єктів 

інвестиційних потреб.  
Складність обґрунтування структури туристичного центру з огляду на 

територіальні особливості зумовлена тим, що:  
- він є утворенням, яке містить в собі різноманітні галузі, підгалузі та види 

діяльності, кожна з яких виконує самостійні функції. При цьому ті ж функції 
він може виконувати і в інших господарських системах території, а це 

спричиняє труднощі у віднесенні їх до складових частин туристичного центру, 
утруднює виявлення меж даного комплексу;  

- успішне формування та функціонування туристичного центру можливе за 
умови наявності багатьох зв’язків між галузями господарства, які тією чи 
іншою мірою залучені в процес обслуговування рекреантів, але всі вони не 

можуть бути включені до його складу;  
- формування конкретного туристичного центру відбувається у 

специфічних умовах, під впливом яких складається його структура. Так, 
наприклад, території формування туристичного центру можуть різнитися 

поєднанням галузей виробничої та невиробничої сфер, які сприяють або 
обмежують рекреацію, природними умовами, які визначають спеціалізацію 
туристичного центру, рівнем розвитку транспортної мережі.  
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Туристичний центр як рекреаційно-туристичний комплекс – це складова 

частина загального територіального комплексу, який об’єднує складну систему 

рекреаційно-туристичних закладів, підприємств, які їх обслуговують, 

інфраструктури та інших галузей, що мають тісні виробничі та економічні 

зв’язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних 

оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення. 

Отже, внутрішня структура туристичного центру не може бути чітко 

стандартизованою. На кожній конкретній території вона буде мати свою 

специфіку. Склад і структура туристичного центру може змінюватися у зв’язку 

із появою нових видів туризму та рекреації, удосконаленням обслуговування 

відвідувачів.  

Територіальну структуру туристичного центру утворюють:  

- території і об’єкти прямого рекреаційно-туристичного призначення 

(туристичні зони, культурно-історичні рекреаційні парки, екскурсійні центри);  

- території непрямого рекреаційного освоєння (заповідники, природні 

національні парки, пам’ятки природи).  

Найменшою таксономічною одиницею туристичного центру дослідники 

вважають «підприємство», тобто окремий заклад, подібний до інших 

територіально-виробничих комплексів. Як і будь-який господарський комплекс, 

туристичний центр виконує суспільно необхідні функції, основною з яких є 

максимальне задоволення потреб населення у відпочинку, оздоровленні, 

лікуванні, духовному та фізичному розвитку.  

Суспільні функції туристичного центру поділяються на чотири основні 

групи: медико-біологічну; соціально-культурну; економічну; політичну. Крім 

того, можна виділити екологічну, міжнародну, інтеграційну та 

містоутворюючу.  

Відмінності в природних, економічних, соціальних умовах територій і 

розміщених на них рекреаційно-туристичних закладах накладають деякий 

відбиток на розміри, спеціалізацію, галузеву структуру, інтенсивність та етапи 
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розвитку туристичного центру. На все це необхідно зважати для раціонального 

використання природних, лікувальних, туристсько-екскурсійних та інших 

ресурсів території, подальшого розвитку та розміщення закладів рекреаційно-

туристичного призначення.  

Висновки. При розробці туристичного центру необхідно брати до уваги 

баланс між креативністю, створенням незабутніх ефектів і прийнятної вартості 

тематичного оформлення об’єкта. Для цього доцільно зібрати, узагальнити і 

проаналізувати новітні дані про кількісний і якісний склад природно-

рекреаційних ресурсів, визначити екологічно безпечну рекреаційну місткість 

його окремих регіонів. Важливе значення має встановлення критеріїв та 

показників туристичної привабливості рекреаційних територій, обґрунтування 

допустимих критичних навантажень на довкілля, аналіз відповідності нових 

послуг вимогам ринку і конкуренції та їх відповідності спеціалізації 

туристичного центру.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню аспектів та тенденцій розвитку 

готельного господарства в Одеській області. Проаналізовано проблеми 

розвитку готельної сфери у регіоні та окреслено перспективи їх подолання. 

Охарактеризовано зовнішні чинники, що впливають на розвиток готельних 

підприємств у регіоні.  

Ключові слова: індустрія гостинності, Одеська область, структура, 

проблеми.  

Постановка проблеми. Економічні і соціальні перетворення, які 

відбуваються у світі, суттєво впливають на розвиток бізнесу, як на 

регіональному, так і на світовому рівнях. В даних умовах найбільш 

перспективною галуззю вважається індустрія гостинності.  

Кількість готельних комплексів щороку зростає. Дохід,що отримується від 

діяльності готелів, напряму залежить від чисельності осіб, розміщених у готелі, 

чи від кількості клієнтів.  

Для сучасного готельного ринку характерним є формування новітніх 

процесів і поява тенденцій, які пов'язані як з розвитком глобальних 

економічних організацій, якими є транснаціональні готельні компанії, так і з 

національними та регіональними особливостями функціонування локальних 

готельних підприємств. 

Наукова проблема дослідження організаційно-економічних аспектів 

розвитку світової та вітчизняної готельної індустрії висвітлюється у працях 

таких вчених, як В. Азар, С. Байлик, Р. Браймер, Дж. Боуен, О. Бейдик, 

М.Бойко, В.Квартальнов, Ф. Котлер, А. Леснік, Л. Лук'янова, О. Любіцева, 

М. Мальська, Дж. Мейкенз, Г. Папірян, Дж. Уокер, В. Федорченко та інших.  
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Основні проблеми готельного господарства на сучасному етапі: проблема 

забезпеченості готельними місцями, проблема сертифікації послуг в Україні, 

складні економічні умови, в яких змушені виживати готельні об’єкти - значні 

витрати на утримання та експлуатацію номерного фонду і проблема платежів 

готелів за комунальні послуги, значний податковий тиск, високі тарифи на 

готельні послуги тощо. Це призвело до скорочення переліку послуг готельних 

підприємств, низької якості обслуговування, що сприяло зменшенню попиту на 

готельні послуги, зниження завантаженості готельних об’єктів. 

Ринок готельних послуг постає певною ознакою соціально-економічного 

рівня розвитку регіону, його інтегрованості в світогосподарську систему. Він 

пов’язаний з іншими ринками, процесами обміну, характер та інтенсивність 

яких великою мірою залежить від рівня соціально- економічного розвитку 

території. 

В сучасному світі методом досягнення успіху підприємства є виявлення 

потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності споживача більше 

ефективними, ніж у конкурентів, способами. 

За своїм туристичним потенціалом Одеська область займає одне з 

провідних місць в Україні. Особливість економіко-географічного 

розташування, розвинута транспортна мережа, сприятливі природно-кліматичні 

умови, наявність пам'яток природи, архітектури, історії і культури, цілющих 

грязей та джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для 

формування високорентабельної туристично-рекреаційної галузі [1]. 

До числа визначних пам'яток області можна віднести палацово-паркові 

комплекси й музеї Одеси, а також саме історичні пам'ятники-фортеці у м. 

Бєлгород-Дністровському та Ізмаїлі. 

Приморські ландшафти області становлять 0,8 % її площі. Загальна 

довжина морського узбережжя з урахуванням лиманів складає близько 400 км, 

із яких 175 км - це морські пляжі, придатні для використання в рекреаційних 

цілях. Так, пляжні ресурси міста Одеси, загальною площею 210 га, здатні 

одночасно прийняти понад 400 тис. Відпочиваючих [3]. 
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Серед інших ландшафтних ресурсів понад 5 % території Одеської обл. 
становлять озера, 1,2 % - острови та 0,8 % - річки, які є об'єктами для розвитку 
масової рекреації, дитячого, молодіжного та спортивного туризму, мисливства, 
рибальства тощо. Особливо багаті на водні ресурси Ізмаїльський, Кілійський та 
Ренійський адміністративні райони Одещини, де знаходиться група найбільших 
озер України (Сасик, Ялпуг, Кагул, Кугурлуй та ін.), а також Біляївський та 
Овідіопольський райони, територією яких протікає р. Дністер. 

За даними різних джерел Одеський ринок готельних послуг не є 
насиченим. У високий сезон попит може значно перевищувати пропозицію [2]. 

 
Колективні засоби розміщення

 Кількість колективних засобів 
розміщування, одиниць 

Кількість місць, одиниць Кількість 
розміщених, 

осіб 
усього у тому числі усього у тому числі усього у тому числі
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та 
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розміщува
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2011 497 217 280 51394 9506 41888 481433 246626 234807
2012 623 216 407 61090 10736 50354 545661 246935 298726
2013 685 253 432 62264 10683 51581 567678 295298 272380
2014 629 235 394 60199 11863 48336 390554 181282 209272 
2015 647 250 397 61390 12402 48988 471515 240586 230929
2016 583 232 351 56716 12096 44620 514564 278227 236337

Рисунок 1– Колективні засоби розміщення в Одеській області 
Зростає також ступінь завантаження готелів: середньорічний показник 

знаходиться у межах 30-40% по області та 50-60% у межах Одеси, а в сезон 
може сягати 80% по всіх типах готелів. Ще вищім цей показник є для готелів у 
центральній частині міста, попит на послуги в сезон є дуже високим. Тому 
можна говорити про загострення конкуренції серед готелів саме у низький 
сезон. 

Найменший показник завантаженості відмічається серед готелів, що 
розташовані в сільській місцевості. Невідповідність цих готелів вимогам якості, 
застарілість матеріальної бази та відсутність належного позиціонування 
негативно впливають не лише на роботу цих закладів, але і на кількість 
приїжджих взагалі. 
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Аналіз готельного фонду міста Одеси дозволяє виділити ряд особливостей. 
По-перше, у відповідності до офіційних даних, велика кількість засобів 

розміщення не знайшли відображення у вітчизняній статистиці. Це є 
проблемою, так як немає можливості проаналізувати стан ринку готельних 
послуг на відповідному рівні. По-друге, найбільший сегмент ринку 
представлений готелями 4* с невеликим номерним фондом. Саме через малу 
кількість номерів можливості подібних готелів доволі обмежені, адже не 

дозволяють проводити крупно масштабні заходи для організованих груп 
туристів та ділових людей, що приїжджають на конференції та виставки. По-
третє, в Одесі досі є готелі, що потребують удосконалення матеріально-
технічної бази, і яким не вистачає нового, сучасного підходу до організації 
роботи. 

Також у даній області спостерігається тенденція розвитку приватного 
готельного бізнесу – міні-готелі, котеджі, які здаються в оренду. Це додає 
абсолютно нового характеру розвитку індустрії гостинності, розширюючи поле 
діяльності, де обслуговування не обмежується лише розміщенням, але й 
задовольняє інші потреби клієнта.  

До числа зовнішніх факторів, що впивають на розвиток готельних 
підприємств Одеської області, відносяться політичні, економічні, соціально-
культурні, технологічні та інші фактори. 

До політичних факторів належать взаємовідносини між країнами, які 
можуть сприяти, або, навпаки, перешкоджати обміну досвіду між ними. Так, 
розвитку туризму сприяють урегулювання суперечок між державами, 
укладання договорів про співпрацю та визнання кордонів.  

Політика держави по залученню інвестицій зазвичай включає в себе два 
аспекти: фінансовий та іміджевий. Фінансова сторона полягає у наданні 
податкових пільг, субсидій та інший преференцій для інвесторів.  

Сутність іміджевого аспекту полягає у тому, що компанія, яка 
користується державною підтримкою, в деякій мірі захищена від політичних 
ризиків, проходить процедуру отримання пільг, а це означає, що вона являється 
стабільною і прозорою, веде пріоритетну для регіону діяльність, і знаходиться в 
сфері стратегічних інтересів області.  
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Попит на готельні послуги в Одеській області є нерівномірним. Це 

викликано економічними, демографічними, природно-кліматичними умовами. 

Саме тому усі засоби розміщення мають містити певний резерв номерного 

фонду, а також матеріальних та трудових ресурсів, аби оперативно та 

ефективно реагувати на коливання попиту. 

Було відмічено, що ціллю прибуття більше ніж 55% гостей Одеської 

області є відпочинок та розваги. Частка представників ділового туризму 

перевищує 33%. 

В сучасних умовах розвиток комунікацій має великий вплив на розвиток 

бізнесу в цілому, а с особливо – на сферу гостинності. Нині спрощується доступ 

до інформації про готель, з’являється можливість швидко та з мінімальними 

затратами забронювати номер та ознайомитись з переліком додаткових послуг. 

Також сучасні технології дозволяють створювати бази даних для збору 

інформації про споживачів та для організації внутрішнього менеджменту. У 

свою чергу, індивідуальний підхід на основі збережених даних додає 

лояльності у відношенні клієнта до засобу розміщення [4].  

Висновок. За останні роки в Одеській області зі зростанням кількості 

засобів розміщення зазнає стрімкого розвитку індустрія гостинності. Ступінь 

завантаження готелів у високий сезон може сягати 80%. Основними 

проблемами, якими характеризується стан розвитку готельного бізнесу 

Одеської області, є: відсутність злагодженої системи державного регулювання 

ринку готельних послуг на загальнодержавному та регіональному рівнях; 

невідповідність офіційної кількості готельних підприємств наявній; відсутність 

якісних готелів туристського та економічного класу; переважання попиту на 

готельні послуги над реальною пропозицією; невідповідність якості та ціни на 

послуги розміщення; застарілість матеріальної бази; відсутність на ринку 

готельних послуг Одеського регіону світових готельних брендів; слабкий імідж 

регіону на міжнародному ринку готельних послуг. 

Перелічені проблеми значно впливають на рівень конкурентоспроможності 

ринку готельних послуг регіону. Шляхом подолання є налагодження співпраці 
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державних органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, а також 

застосування потужних стратегічних напрямів підвищення рівня 

конкурентоспроможності готельних послуг. 
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управлінню міжнародного туристичного оператора. 

Питання розроблення та впровадження нових методів, практичних 

інструментів управління є актуальним для суб’єктів господарювання в 

туристичній галузі. Звертаючи увагу на те, що за останні роки міжнародний 
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туризм характеризується позитивною динамікою туристичних потоків, 

особливої уваги потребують туристичні оператори з надання послуг 

міжнародного туризму, як основні суб’єкти туристичного ринку, що 

спеціалізуються на формуванні туристичних продуктів. В основі 

функціонування підприємств галузі міжнародного туризму є інформація, яка є 

основою прийняття управлінських рішень. Саме тому, стаття направлена на 

виявлення основних складових механізму управління та можливість 

вдосконалення управління за рахунок інформаційних технологій. 

Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності 

діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння 

сутності та особливостей управління підприємствами туристичної сфери в 

сучасних умовах розвитку туристичного ринку. Еволюція розвитку 

туристичного ринку та еволюція систем управління вимагають від керівників 

туристичних підприємств врахування певних особливостей щодо технології 

управління ними. Саме це і є предметом дослідження у даній статті.  

Дослідженню сутності управління підприємствами приділяли увагу такі 

вчені, як Л.І.Воротіна, А.Л.Гапоненко, Л.Гелловей, Р.Л.Дафт, В.Ф.Кифяк, 

Ф.Котлер, А.І.Кредісов, О.П.Луцій, С.В.Мочерний, З.І.Тимошенко, І.М.Школа 

та інші автори.  

Проте в наукових працях, що стосуються даного питання, є потреба більш 

глибоко дослідити сутність технології управління, яка застосовується у 

підприємствах сфери туризму, виокремити змістове наповнення специфічних 

функцій управління підприємствами туристичної сфери в сучасних умовах 

розвитку туристичного ринку; дослідити вплив неекономічних показників на 

діяльність туристичних підприємств; а також проблеми управління, причини 

появи негативних факторів впливу на управління підприємствами туристичної 

сфери. 

У науковій літературі, окрім «управління», існує категорія «менеджмент». 

Сучасний досвід використання у практиці категорії «менеджмент» охоплює 

такі його основні значення: процес управління людьми в організаціях; наука 
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управління; орган управління і люди, його складові. Економічна сутність 

управління підприємствами визначається також об’єктом управління. 

Об’єкт управління – це підсистема, якою управляють; це підприємства, 

організації, засоби і фактори виробництва, елементи соціальної сфери, в яких 

зосереджена або на яких спрямована економічна діяльність, що являє собою 

певну сторону економічних інтересів і відносин. [7, с.604] До об’єктів 

управління відносяться також колективи працівників; людина як окремий 

об’єкт управління; трудові процеси; чинники виробництва тощо.  

Суб’єкт управління – це підсистема, яка управляє: апарат управління, 

особи, які здійснюють економічну, господарську діяльність, а також 

підприємства, фірми, компанії, держава, міжнародні фінансово-кредитні 

установи та інші. Суб’єкт і об’єкт в економічному дослідженні – співвідносні 

категорії діалектики, в яких суб’єкт є джерелом, рушієм, носієм 

цілеспрямованої активно-вольової предметно-практичної діяльності; а об’єкт – 

тим, на що спрямована вольова, предметно-практична, пізнавальна та оцінна 

діяльність людини. Суб’єкт і об’єкт є органічно взаємопов’язаними. [8, с.514]  

Людина може бути і об’єктом і суб’єктом управління. [6, с.20]  

В основі управління підприємствами слід розглядати функції управління 

як особливі види діяльності, що відображають види або стадії 

цілеспрямованого впливу на зв’язок і відносини між людьми в процесі 

виробництва; функції управління є центральними в теорії та практиці 

управління, оскільки розкривають сутність і зміст управлінської діяльності на 

всіх рівнях управління; забезпечують ефективну та оперативну реакцію 

керуючої системи (суб’єкта управління) на зміни керованої системи (об’єкта 

управління). До загальних функцій управління відносяться такі: планування, 

організація, регулювання, координування, стимулювання, контроль. Спеціальні 

функції управління поділяються на дві підгрупи: конкретні і специфічні. 

Управління конкретними аспектами виробництва здійснюються за допомогою 

таких функцій: підготовка виробництва, нормування ресурсів, забезпечення 

ресурсів, фінансове забезпечення, технічне обслуговування, збут продукції, 
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внутрівиробничий облік, інформаційне забезпечення, господарське 

обслуговування, оперативна діяльність. До специфічних функцій управління, 

які пов’язані з процесами прийняття управлінських рішень, з організацією 

процесу управління відносяться такі функції: підготовка рішення; координація 

виконання рішення; контроль за виконанням прийнятих рішень; виконання 

рішень. [8, с.856]  

Аналіз показав, що специфічними функціями управління у підприємствах 

туристичної сфери є такі: підготовка та прийняття рішення про пропозицію на 

ринок певного ексклюзивного турпродукту; координація виконання рішення з 

організації спільної взаємодії інших учасників туристичного ринку, які задіяні 

до надання певних туристичних послуг по даному ексклюзивному турпродукту; 

контроль за процесом надання турпослуг; контроль за виконанням прийнятих 

рішень тощо. 

Зміст специфічних функцій управління підприємствами туристичної сфери 

дав можливість визначити особливості управління туристичними 

підприємствами, які полягають у наступному:  

- вивчення попиту та потреб на турпослуги, турпродукти вимагає від 

туроператорів, які розробляють тури, різного інтелектуального наповнення з 

врахуванням того, чи даний тур пропонується вітчизняним або зарубіжним 

туристам, звідки саме прибули туристи, особливості національних культур 

різних держав;  

- планування додаткових сервісних послуг вимагає також враховувати те, з 

яких саме країн прибули зарубіжні туристи, у чому особливості їхніх 

індивідуальних запитів та потреб;  

- організація системи співробітництва туристичних підприємств із іншими 

учасниками туристичного ринку повинна організовуватися не як з 

підприємством – конкурентом, а як із підприємством – бізнес-партнером, що 

зумовлено еволюцією розвитку ринку та інтернаціоналізацією національних 

економік, впливом процесів глобалізації;  
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- збут турпослуг, турпродуктів повинен зазнати змін, а саме необхідності 

організації збуту їх також через мережу франчайзингу;  

- координація дій персоналу туристичних підприємств, які здійснювали 

відправку туристів, повинні забезпечити більш чітку координацію дій із 

персоналом приймаючої сторони на випадок надзвичайних політичних станів 

чи надзвичайних подій;  

- планування турів туроператорами вимагає враховувати особливості 

національних культур зарубіжних споживачів та забезпечувати їм максимально 

високий рівень внутрішнього комфорту та задоволення;  

- стимулювання споживачів турпослуг, турпродуктів, а особливо постійних 

споживачів, необхідно здійснювати через прогнози «майбутньої пожиттєвої 

дохідності» споживачів турпослуг, турпродуктів;  

- стимулювання персоналу туристичних підприємств необхідно 

здійснювати за результатами якісного аналізу та контролю у системі 

взаємовідносин їх і споживачів, забезпечуючи зворотній зв'язок із ними;  

- контроль поставлених цілей туристичними підприємствами повинен 

забезпечувати взаємний баланс інтересів туристичних підприємств, споживачів 

турпослуг, турпродуктів і суспільства;  

- контроль неекономічних показників діяльності підприємств туристичної 

сфери повинен передувати процесу остаточного прийняття управлінських 

рішень, через підвищення рівня його значущості в отриманні туристичними 

підприємствами вищого рівня економічної ефективності;  

- контроль рекламно-інформаційної діяльності повинен попереджувати 

незадовільні соціальні результати, які можуть отримати споживачі турпослуг, 

турпродуктів, що повинно відповідати критеріям ситуаційного підходу в 

поєднанні із системним підходом; це буде основою нових можливостей 

туристичних підприємств отримувати синергетичні ефекти, а також бути 

джерелом різних новацій та забезпечення кращих економічних результатів 

діяльності всіх учасників туристичного ринку.  
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Важливим елементом технології управління є категорія «принципи 

управління» підприємствами. 

Принципи:  

1) основні, вихідні положення теорії, основні правила діяльності;  

2) встановлені, поширені правила господарських дій і властивостей 

економічних процесів. [8, с.401]  

Принцип – основне, вихідне положення теорії, правило діяльності 

організації в будь-якій сфері або правило поведінки особистості. [8, с.260] 

А.Файоль визначає такі принципи управлінської науки:  

- поділ праці;  

- повноваження і відповідальність;  

- дисципліна;  

- єдиноначальність;  

- єдність напряму;  

- підпорядкованість особистих інтересів загальним;  

- винагорода персоналу;  

- централізація;  

- скалярний ланцюг;  

- порядок;  

- справедливість;  

- стабільність робочого місця для персоналу;  

- ініціатива;  

- корпоративний дух. [5, с.140]  

Дослідження показали, що можна виділити ще такі принципи управління 

за Ф.Тейлором:  

1. Використання наукових методів, вироблених на їх основі стандартів 

трудових операцій.  

2. Відбір працівників на основі наукових критеріїв з обліком їхніх 

здібностей і можливостей досягнення встановлених стандартів і норм.  
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3. Постійне підвищення кваліфікації працівників, забезпечення їх наукової 

освіти і розвитку.  

4. Психологічна сумісність, дружнє співробітництво і кооперація 
адміністрації (менеджерів) та працівників у справі практичного впровадження 
НОП, реалізація названих вище принципів. [5, с.121]  

Критерії – це класифікації, оцінки, найбільш суттєві, як правило, 
комплексні показники, які дозволяють оцінити аспекти управлінської 
діяльності. Критерії характеризують перш за все ту чи іншу якість управління. 
Критерії зазвичай тісно взаємопов’язані з підходами. [2, с.98] При потребі 

дослідити організаційну структуру туристичного підприємства критеріями 
також є: адаптація організаційної структури до впливу зовнішніх умов; 
оперативна гнучкість організаційної структури; стратегічна гнучкість 
організаційної структури тощо. При дослідженні економічної ефективності 
діяльності туристичних підприємств критеріями є: рентабельність 
туроператора, рентабельність турагента, рентабельність власного капіталу, 
рентабельність основних фондів тощо.  

Нами досліджено, що діяльність туристичних підприємств у мінливому 
середовищі вимагає використання ще такого критерію, як «неекономічні 
показники». Врахування таких неекономічних показників у діяльності 
туристичних підприємств передбачає вивчення прихильності споживачів 
турпродуктів до торгової марки, до туристичного підприємства; кількість нових 
споживачів турпослуг; кількості втрачених споживачів турпослуг; кількості 
незадоволених споживачів турпослуг; причини незадоволення та рівень цього 

незадоволення; степені задоволення споживачів від наданих туристичним 
підприємством турпослуг та рівень задоволення; графіку роботи туристичного 
підприємства; рівень сервісу туристичного підприємства тощо.  

Критерії соціальної ефективності управління характеризують організацію 
та функціонування керівних підсистем: обґрунтованість розподілу в них 
функцій, каналів руху інформації та технічних засобів; доцільність 
використання тих чи інших форм і методів діяльності; професійна 
підготовленість керівників.  
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Дослідження категорій «функції», «принципи» та «критерії управління» є 

складовими категорії «технологія управління». Технологія управління – 

поєднання, послідовності, взаємозв’язок організаційних, інформаційних, 

розрахунково-обчислювальних та інших операцій і процедур у процесі 

здійснення управлінських функцій. [8, с.265] Особливістю технології 

управління є використання «засобів управління»: стилів та методів управління.  

Стиль управління – вияв певних особистих якостей керівника в його 

стосунках з підлеглими, способах розв‘язання виробничих та інших проблем. 

Основні стилі управління: авторитарний, демократичний, змішаний, слабкий. 

Найефективнішим у сучасних умовах є демократичний стиль. [8, с.268]  

Процес управління підприємством передбачає використання методів 

управління комплексу методів цілеспрямованого впливу на окремих 

працівників, групу і трудовий колектив. Такий вплив на окремих працівників 

здійснюється: адміністративними методами, економічними методами, 

опосередковано через вплив на умови праці. Методами соціально-економічного 

управління підприємствами є: організація змагання між окремими 

підрозділами; запровадження ефективних форм організації виробництва; 

демократизація управління. [7, c.349] 

Цілі фірми (компанії) – конкретні кінцеві результати, що формуються в 

процесі планування, виробництва стратегії фірми, компанії окремими 

власниками, групами керівників, а частково й акціонерів. Цілі організації – 

конкретний стан окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти 

за певний період; за часовим періодом цілі поділяються на довго-, середньо- і 

короткострокові. В організації, яка має різні рівні управління, формується 

ієрархія цілей – декомпозиція цілей вищих рівнів, які мають узагальнюючий 

характер і триваліший горизонт реалізації, а цілі нижчого рівня є засобами 

досягнення цілей вищого рівня. До цілей є певні вимоги: досяжність, гнучкість, 

вимірюваність, конкретність, сумісність. Вищезазначені вимоги до цілей 

називають SMART-характеристикою. [8, с.270]  

Розглядаючи питання місії організації, варто зазначити, що місія фірми – 
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сукупність найзагальніших ідеологічних настанов і цільових установок, які 
характеризують мету існування (призначення) та принципи діяльності фірми. 
[7, с.434] Місія підприємства сприяє та відображає його можливостям 
задовольняти потреби споживачів, пропонуючи до реалізації певні товари 
(послуги). Місія фірми, організації повинна засвідчувати вимоги споживачів, 
які планується задовольнити; визначає місце фірми, організації у системі 
ринкових відносин; організаційну культуру; концепцію існування тощо. Місія 
індивідуалізована щодо кожної фірми, організації, підприємства. 

Отже, управління – це економічна категорія, особлива форма економічних 
відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему з метою зберегти її 
стійкість або перевести в інший стан відповідно до поставлених цілей.  

Специфічними функціями управління у підприємствах туристичної сфери 
є такі: підготовка та прийняття рішень, координація виконання рішення з 
організації спільної взаємодії інших учасників туристичного ринку, які задіяні 
до надання певних туристичних послуг по даному ексклюзивному турпродукту; 
контроль за процесом надання турпослуг; контроль за виконанням прийнятих 
рішень; виконання рішень тощо. 
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УДК 641.5(477) (045) 

Зразюк М.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ 

Вироби з без дріжджового тіста користуються попитом, який постійно 

зростає, а взагалі вони ніколи не виходили з моди в більшості країн світу, в 

тому числі і на Україні. Кухня - це такий же спадок українського народу, як 

мова, література, музика, їм можна всерйоз пишатися і не потрібно забувати. 

Серед слов'янських кухонь, українська кухня, користується широкою 

популярністю. Вона давно отримала поширення далеко за межами країни, а 

деякі страви: борщі і вареники, увійшли в меню міжнародної кухні..  

Ключові слова : тісто, дріжджі, клітковина, білки мінеральні речовини, 

харчова безпека  

На підприємствах харчування готують кондитерські та хлібобулочні  

вироби з бездріжджового тіста такі, як страви і гарніри. Вони мають високу 

калорійність, приємний зовнішній вигляд, смакові властивості, тому 

користуються великим попитом у населення. Харчова цінність їх залежить від 

виду борошна, його сорту. Вони дуже корисні для людського організму так, як 
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містять в собі вуглеводи (крохмаль, цукри і клітковина), білки водорозчинні 

(альбуміни, глобуліни, проламіні) і нерозчинні в воді (гліадіни та глютеніни), 

жири, мінеральні речовини (солі кальцію, фосфору, магнію, калію, натрію, 

заліза, марганцю, міді тощо) а також вітаміни В1, В2, В6, В9, РР, холін, біотин, 

Е, каротин і ферменти (амілазу, літазу, поліфенолоксидазу). Саме тому 

дослідження і вивчення асортименту кулінарної продукції із 

бездріжджового тіста є досить актуальною.  

Мета та ціль статті є проведення оптимізації технологічних процесів 

кулінарної продукції з без дріжджового тіста. Для досліджень взята технологія 

без дріжджового тіста та визначення якісті хлібобулочних виробів. 

Бездріжджове тісто готувати нескладно, не потрібно витрачати додатковий 

час для очікування його підняття, як цього вимагає дріжджова маса. При його 

допомозі неважко внести різноманітність в щоденне меню і свій раціон, цю 

категорію пекарських продуктів поповнюють також інші види тіста. 

Завжди актуальні та користуються попитом смачні закриті пироги, 

пиріжки, ватрушки та кулеб’яки. Можна замісити тісто з густого кефіру, 

сметани будь-якої жирності або ж зі звичайного домашнього кислого молока, з 

вершковим або рослинним маслом. 

Для замісу прісного тіста необхідно борошно, бажано вищий чи перший 

сорти, сіль, холодна вода. У деяких рецептах використовується невелика 

кількість яєць, жирів і молока. Але в будь-якому випадку заміс здійснюється 

однаково: просіяне борошно висипають на стіл чи дошку гіркою в середині 

роблять лійку, вливають у неї холодну воду з розчиненою в ній сіллю, додають 

злегка збиті сирі яйця і замішують круте тісто, підмішуючи, якщо необхідно за 

рецептом, частки жиру (олія, маргарин). 

Основною складовою при виробництві прісного тіста є борошно. Борошно 

поділяється на види, типи і сорти. Хімічний склад борошна обумовлює його 

харчову цінність. Найважливішими речовинами борошна є білки і вуглеводи. 

Від кількості білків і їх властивостей залежать якість виробів. Білків у 
залежності від виду і сорту в борошні міститься від 9 до 16%. У борошні вищих 
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сортів їх менше. Це пояснюється тим, що в ендоспермі білки розподілені 
нерівномірно: більше їх у зовнішньому шарі і менше в центральній частині, з 
якої одержують вищі сорти борошна. Борошно нижчих сортів багатше білками 
ще і тому, що в нім є алейроновий шар і зародок зі значними запасами білкових 
речовин. 

Вуглеводи борошна - це в основному крохмаль і клітковина. Між ними 
існує зворотна залежність: з підвищенням сорту борошна збільшується вміст 
крохмалю, але зменшується кількість клітковини. У середньому в борошні є 
близько 75% крохмалю. Цукрів у борошні порівняно небагато. 
Жирів у борошні міститься не більш 2%, вони легко окисляються і при його 
збереженні швидко гіркнуть. Мінеральні речовини борошна представлені: 
фосфором, кальцієм, залізом, калієм, магнієм, натрієм, марганцем, міддю, 
цинком і ін. Ці речовини знаходяться головним чином в оболонках, 
алейроновому шарі і зародку, тому борошно низьких сортів у порівнянні з 
вищими багатше мінеральними з’єднаннями [1]. 

З вітамінів у борошні є B1, B2, В3, В6, В12, РР і Е, а також каротин. Вищі 
сорти борошна бідні вітамінами, тому що при сортовому помелі віддаляються 
алейроновий шар і зародок, у яких вони зосереджені. 

Одним зі спеціалізованих цехів підприємств громадського харчування є 
цех борошняних виробів. Цехи борошняних виробів організуються для випуску 
наступних виробів: пиріжків печених, млинчиків, біляшів, вареників, пельменів 
і ін. Цех борошняних виробів може організовуватися, як у підприємствах 
громадського харчування, що виконують повний цикл виробництва, так і в 
заготівельних підприємствах поряд з кулінарними цехами. 

Для забезпечення якості готової продукції з прісного тіста вироби повинні 
мати правильну форму, рівну верхню кірку, без тріщин, надривів, що щільно 
прилягає до мякушки. Колір кірки золотаво-жовтий чи ясно-коричневий. 
Мякушка виробів повинна бути добре пропечена, еластична, при легкому 
натисненні пальцем приймати первісну форму, не кришитися, рівномірно 
пориста, без порожнеч. Смак і запах повинен відповідати виду виробу і його 
складу, але без присмаку гіркоти, зайвої кислотності, солоності. Не 
допускаються сторонні запахи і присмаки. 
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Список необхідних корисних інгредієнтів для тіста бездріжджового на 

пиріжки обов’язково включає в себе пекарський порошок (розпушувач) або 

харчову соду. Пиріжки, виготовлені саме таким способом, смажаться у 

фритюрі, випікаються в духовій шафі, але важливо попередньо їх змастити 

збитими жовтками. Всередину такої здоби можна покласти будь-яку обрану 

начинку. 

Існує багато різних видів такого тіста: 

- прісне; 

- масляне і сметанне; 

- з додаванням сирної маси. 

Бездріжджове тісто для приготування пирога з використанням будь-якого 

виду масла вершкового підійде для найрізноманітнішої випічки. У готових 

виробів апетитний і гарний вигляд, відмінна хрумка рум’яна, але при цьому 

м’яка скоринка. 

Бездріжджова маса з додаванням в неї сиру виходить по-особливому 

м’якою, ніжною, а також повітряною. Її беруть для випічки різних виробів з 

найрізноманітнішими начинками, в результаті готова випічка має високі 

поживні та органолептичні властивості. 

Зберігають готові вироби в чистих, сухих, світлих приміщеннях з 

температурою 6-20° С в лотках, покладеними рядами так, щоб вироби не 

втратили форму.  

Термін реалізації 24 год. При більш тривалому збереженні вироби з тіста 

черствіють, тобто мякушка стає суха, тверда, крошлива. Кірка втрачає 

пружність, стає зморшкувата і резиниста. Обсяг виробу зменшується. 

Відбувається це за рахунок зміни стану крохмалю і білків [2]. 

До складу здобного прісного тіста входять пшеничне борошно, вершкове 

масло, яйце, молоко (або вершки), сметана, цукор, сіль і сода. У розтоплене 

масло додають молоко, сметану, яйця, цукор і сіль, перемішують і вводять 

борошно, змішане з содою.  
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Таке тісто використовують для коржів, тістечок, пирогів і рулетів. Основні 

види здобного тіста: сметанне для пиріжків і ватрушок, рідке для млинчиків і 

панкейків, пісочне для печива і коржів.  

Залежно від сировини бездріжджове тісто поділяється на декілька видів. 

Згідно із Законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини" харчова добавка - це природна чи синтетична 

речовина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому 

бажаних властивостей [3]. 

До харчових добавок відносяться речовини, які самі по собі не 

споживаються як харчові продукти, а направлено вносяться у харчовий продукт 

для виконання певних функцій покращання структури, аромату, подовження 

тривалості зберігання тощо. 

При використанні харчових добавок повинна бути забезпечена відсутність 

токсичної, канцерогенної, алергенної чи іншої несприятливої дії на організм 

людини. 

На цей час у різних країнах світу у виробництві харчових добавок 

застосовується більше 500 різних добавок, без врахування ароматизаторів, 

комбінованих добавок. 

Згідно кодексу міжнародних організацій ФАО-ВОЗ [5,6]. існує система 

кодифікації добавок. Кожній добавці присвоєно три- або чотиризначний номер 

з літерою Е, який застосовується у сполученні з назвою класів. 

Всі харчові добавки поділені на 23 класи: регулятори кислотності, 

антиокисники, консерванти, емульгатори тощо. 

У хлібопекарському виробництві харчові добавки здебільшого 

використовують з метою покращення та скорочення технологічного процесу( 

Видаляється процес – розробки тіста [ 7.8]. 

 Технологічний процес приготування даної страви складається з чотирьох 

етапів: 

- Приготування тіста; 

- Розробка тіста; 
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- Теплове обробляння; 

- Підготовка до реалізації.  

Таблиця 1 - Технологічний процес приготування 

 

Виходячи з аналізу технологічного процесу приготування бачимо, що 

стадії приготування виробів можливо скоротити на одну операцію, що є 

ефективним та актуальним в хлібобулочній промисловості. 
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Етапи 
технологіч-
ного процесу 

Технологіч-
на операція 

Пара-
метри 

Фізико-хімічні процеси, 
що відбуваються 

Мета, яка досягається 

1 2 3 4 5 
Приготуванн
я тіста 

 ф= 1-2хв. Маргарин розминають у 
збивальній машині 

Отримання однорідної 
пластичної маси  

 Замішування 
тіста 

ф=20-30 
сек. 
W=38% 

Накопичення речовин, які 
обумовлюють смак, 
аромат 
і забарвлення виробу. 
 

Розпушування тіста, 
надання йому елас-
тичності 

Розробка 
тіста 

Розробка 
тіста на 
частини 

- - Покращення структу-
ри тіста  

 Формування  - - Надання шматкам 
певної форми і фор-
мування виробу 

Теплове 
обробляння 

Випікання  t= 240 єС 
ф=10-12 
хв. 

- Доведення до стану 
готовності 

Підготовка до 
реалізації 

Охолодже-
ння  

- - Для зменшення втрат, 
які відбуваються після 
випікання. Частина 
вологи виходить в 
навколішне середови-
ще і маса виробів 
зменшується на 2-4% 
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Постановка проблеми. Бренд виступає головним атрибутом у формуванні 
іміджу підприємства, його ідентифікації на вітчизняному та міжнародному 
ринку з ціллю виокремлення даного підприємства серед конкурентів. Бренд – 
це ступінь довіри споживача, що формується завдяки стійкій репутації, добре 
спланованим рекламним заходам та певним перевагам. 

В туристичній індустрії, де конкуренція брендів туристичних підприємств 
дуже висока, перед підприємствами стоїть завдання залучити як можна більше 
споживачів та утримати їх завдяки якісним продуктам та послугам. У ситуації, 
коли факт покупки здійснюється споживачем, це говорить про 
конкурентоспроможність бренду, адже це свідчить про те, що підприємство 
пропонує унікальну пропозицію, що мотивує споживача до придбання 
продуктів. Усе вищесказане свідчить про актуальність досліджуваного питання. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження особливостей 
формування бренду туристичного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацйї. Дослідженню розвитку 
брендингу, а також брендових стратегій присвячено велика кількість робіт 
відомих вчених, серед яких: Д. Аакер, Д. Арнотт, Л.В. Балабанова, Ф. Котлер, 
В.М. Пустотіна, Л. Чернатоніта, Л.М. Шульгіна, та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах жорсткої конкуренції 
та чутливості споживачів до ціни продукції важливим елементом ефективного 

розвитку підприємства є створення бренду, що виокремлює туристичне 
підприємство при схожості пропозицій на ринку туристичних послуг. 

Лише за умови створення позитивної репутації у споживачів, що 
підкреслює його індивідуальний підхід до формування туристичної пропозиції, 
підприємство може забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку. 

Бренд надає можливість компанії отримати додаткові прибутки. На основі 
інформації бренду споживачі формують уявлення про якість продукції чи 
послуги та його характеристики.  

Саме за високу якість та переваги перед конкурентами споживач готовий 
платити більше, тобто бренд визначає довіру споживачів до торгової марки. 
Після аналізу теоретичних підходів до визначення поняття бренду було 
сформовано результуючу таблицю (табл.1). 
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Таблиця 1 -Теоретичні підходи до визначення категорії «бренд» 

[1, с.756] 
Автор Визначення Переваги  Недоліки  

Ю.О. Карягін, 
З.І. Тимошенко,  
Т.О. Демура, 
Г.Б. Мунін,  
О.О. Гаца 

Послідовний набір 
функціональних, 

емоційних обіцянок цільовому 
споживачу, які є унікальними, 

важко імітованими і 
відповідають його потребам 

Враховує 
психологічні 
аспекти впливу 

бренду 
на споживача 

Не визначає 
стратегічних цілей 
побудови бренду як 

кінцевої мети 
брендингу 

П.Ф. Коваль, 
Н.О. Алєшугіна, 
Г.П. Андрєєва 

Комплекс думок, почуттів, 
асоціацій, які виникають у 
людини, коли вона чує 
чи бачить певну назву 

Визначає 
комплексність 

почуттів 
споживачів до 

бренду 

Визначає як елемент 
бренду лише 

назву 

Енциклопедія 
брендів 

Імідж компанії, доповнена 
багатьма допоміжними 

елементами торгова марка 
компанії, проекція торгової 

марки на 
масову свідомість 

Охоплює не лише 
окрему групу 
споживачів, а 
визначає роль 

бренду у масовій 
свідомості 

Не визначає 
стратегічних цілей 

бренду 
як кінцевої мети 

брендингу 

І.В. Безуглий, 
І.Б. Рябов 

Сформована у свідомості 
споживача послуг відпочинку 
сукупність уявлень, асоціацій, 
думок щодо пропозиції видів 

послуг, їх якості…, які 
впливають на мотивацію 
туристів відвідати країну 

Враховує 
специфіку 

туристської галузі 

Не враховує роль 
бренду у відносинах 
з зацікавленими 

особами 

На основі аналізу теоретичних підходів щодо визначення даного поняття, 

вважаємо, що бренд – це комплекс маркетингових елементів, застосування, 

планування, просування та використання яких формують позитивне сприйняття 

торгової марки чи послуги, створюють проекцію якості продукції та її 

відмінностей від конкурентів у масовій свідомості з метою впливу на 

мотивацію туристів щодо придбання послуг та підвищення прибутків за 

рахунок формування додаткової вартості. 

Варто сказати, що використання відомого бренду забезпечує туристичній 

організації низку конкурентних переваг: 

- зменшення витрат на маркетинг завдяки популярності бренду і 

лояльності покупців; 

- здобуття певної міри впливу на організації-продавців, оскільки покупці 

чекають від них на туристичні послуги під конкретними брендами; 
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- встановлення більш високих цін у порівнянні з конкурентами, завдяки 

тому що бренд сприймається як показник високої якості; 

- спрощення здійснення стратегії розширення бренду через високу довіру 

споживачів; 

- певний захист в умовах жорсткої цінової конкуренції;  

- зміцнення корпоративного іміджу, спрощення просування на ринок 

нових туристичних продуктів і послуг та забезпечення лояльності до них 

споживачів і посередників. 

Таких переваг туристична організація може досягти тільки завдяки 

ефективному використанню бренду. 

Сучасний бренд формується з п’яти елементів, які створюють набор 

послідовних рівнів. [2, с. 52–58]. Кожному рівню відповідає питання, на яке 

необхідно відповісти. Всі елементи разом формують «Колесо бренду»: 

Перший елемент – це сутність бренду. На етапі його формування 

необхідно відповісти на питання «Що таке бренд?». Це е концентрація головної 

стратегії бренду, що складається не більше ніж з п’яти слів та передає основну 

ідею. 

Другий елемент – це особистість. Відповідає на питання «Хто такий 

бренд?», «Який бренд?». Надає бренду людських рис. Для рекламної компанії 

бренду запрошують відомих людей, що стають обличчям бренду. Відчуття 

причетності до зірки, що рекламує товар, стає однією з причин бажання 

володіти цим товаром. 

Третій елемент – це цінність. На цьому етапі необхідно відповісти на 

питання «Які емоції викликає використання даного бренду?». Від тонкості 

розуміння емоційної складової бренду залежить успішність на ринку. 

Четвертий елемент – вигоди. Необхідно відповісти «Які фізичні результати 

використання бренду?». Саме на цьому рівні необхідно сформувати які саме 

проблеми вирішує бренд, надати споживачу раціональні підтвердження вибору. 

П’ятий елемент — це атрибути, що можуть бути безпосередньої пов’язані з 

товаром та відноситися до стратегій просування, рекламної компанії та 
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ціноутворення. На етапі формування атрибутів необхідно відповісти на питання 

«Що є товар?, «Яке його описання?». У сукупності всіх рівнів можливо 

побудувати сильний та довгостроковий бренд. 

Процес створення сильного бренду полягає у виборі об’єкту брендинга. 

Практика показує, що у виробничій сфері доцільніше направляти більше зусиль 

на створення позитивного образу організації-виробника, а в споживчій – іміджу 

послуги. Завдання створення послуги, відповідної запитам споживачів, 

можливо вирішити двома шляхами: радикальної зміни споживчих властивостей 

вже існуючої послуги і її вдосконалення [3, с.567]. 

Основними факторами, що впливають на формування сучасного бренду, 

практики брендотворення вважають: 

1. Нерозривний зв’язок між стратегією бренду та ідеєю рекламної кампанії. 

Стратегія у сучасних умовах повинна вкладатися в одне слово, яке зможе 

передати всю сутність бренду. Споживач не може охопити велику кількість 

інформації, і чим менше слів використовує виробник для подачі свого бренду, 

чим більш сфокусованими є ці слова, тим більше шансів пригорнути увагу. 

Засновник міжнародної рекламної агенції Saatchi&Saatchi Моріса Саатчи 

вважає, що в маркетингу настає ера монополізації слів. І добра стратегія бренду 

повинна складатися з одного слова [3], але за цим словом повинна бути 

побудована унікальна система втілені. 

2. Метою будь-якого бренду повинно бути створення емоції. У 

конкурентному середовищі не може будуватися бренд на неякісному товарі 

тому всі функціональні, технічні особливості, що формують раціональну 

складову бренду є невід’ємною його частиною. Але саме за емоцію, що 

викликає бренд, споживач готовий платити гроші. А. Федорів, засновник 

брендінгового агентства Fedoriv [4] наводить наступну рівність: «Раціо = Ціна = 

Собівартість; Емоція = Маржа = Прибуток». Бренд, що апелює до емоційних 

переживань може бути максимально економічно ефективним. 

3. Для створення ефективного бренду необхідно досконально знати свою 

аудиторію. Для розуміння бажань та проблем споживача, стереотипів, що 
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існують стосовно бренду, недостатньо знати його соціально-демографічні 

характеристики. У компанії повинно бути бачення однієї «реальної» людини, 

що уособлює собою основні якості споживача. Необхідно постійно 

спілкуватися з представниками цільової аудиторії. 

Чим більше часу буде цьому присвячено, тим глибше буде розуміння 

тонкощів, з якими стискаються представники цільової аудиторії під час вибору 

та користування товарами певної категорії. Для того щоб зібрати інформацію 

про споживачів недостатньо проводити традиційні дослідження. Під час 

опитувань респонденти мають схильність прикрашувати себе та умови свого 

життя. Для збору інформації про оточення цільової аудиторії та її інтереси 

можна використовувати наступні джерела інформації: безпосереднє 

спілкування з різними представниками аудиторії; соціальні мережі; сучасне 

мистецтво; телевізійні шоу, що демонструє реальне життя; спостереження за 

процесом покупки. 

4. Загальна стратегія бренду повинна бути незмінною. Для того, щоб 

охопити певну аудиторію бренд повинен зі всіх джерел виголошувати один й 

той же посил. Рекламна компанія, що супроводжує просування бренду повинна 

відрізнятися від аналогів. Зараз ринок реклами сповнений сірою та однаковою 

продукцією. Мало як геніальної так і відверто провальної реклами. Але в 

майбутньому будуть спрацьовувати лише радикальні рішення, що 

відрізняються і за формою, і за змістом. 

Туристичний брендинг – це кульмінація широкого спектру напрямів 

діяльності з усього набору засобів маркетингу, що дозволяє створити імідж 

туристичного бренду, який передає весь набір сигналів споживачу про якість, 

ціну і статус туристичного бренду. 

Купуючи брендову туристичну послугу, споживач має переваги: він знає, 

якого рівня якості послуг можна очікувати від цього турпродукту, будує свій 

власний імідж (наприклад, подорож забезпечує споживачу авторитет шляхом 

асоціації з ним, і навпаки, дешевий тур може свідчити про скупість споживача 

чи його бажання отримати якісні послуги за менші гроші). 
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Висновки. В умовах сьогодення, багато туристичних підприємств 

зіткнулися з тим, що споживачі стали більш чутливими до цін, тому на зміну 

стійкої переваги продукції певного бренду приходить вибір продуктів або 

послуг різноманітних визнаних торгових марок залежно від того, на яку з них в 

даний момент діють знижки.  

Крім того, організації-конкуренти намагаються у своїй продукції і 

послугах відтворити якості кращих марочних продуктів, що призводить до 

великої схожості продуктів, пропонованих під різними торговими марками. Це 

вимагає від організацій галузі туризму формування не просто бренду 

організацій, а конкурентоспроможного бренду, що відображає цінність, 

культуру та індивідуальність туристичних послуг тієї чи іншої компанії, 

регіону, країни. 
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ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ В ГОТЕЛЯХ 

У статті розглянуто специфічні методи управління доходами в готелях. 

Охарактеризовані стратегічні важелі управління доходами, поняття процесу 

управління доходами, уточнені умови для впровадження сучасних в готелях. 

Ключові слова: управління доходами, джерела доходу, інструменти управління 

доходами, стратегії ціноутворення, динамічне ціноутворення.. 

Особливості здійснення господарської діяльності в готельній індустрії 

зумовила виникнення ряду проблем господарської діяльності, що 

характеризуються високим рівнем цінової конкуренції; неповним 

завантаженням номерного фонду; високим рівнем зносу основних засобів і 

зростанням витрат на їх ремонт; істотною часткою матеріальних витрат у 

структурі собівартості. За цих умов активне застосування управління доходами 

стало визнаватися власниками і менеджерами готелів в якості завдання 

стратегічного характеру. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають 

питання теоретико-методологічного і науково-методичного забезпечення та 

підвищення ефективності управління доходами готелів. 

Фундаментальні економічні категорії «управління» і «дохід» вимагають 

подальшого дослідження і осмислення з точки зору впливу факторів 

виробництва на зміну результатів діяльності готелів. 

Проблеми управління доходами на сучасному етапі розвитку економіки 

досліджували такими вчені, як А.Н. Асаул, Е.А. Ананькіна, Г.Л. Багієв, 

О.Н Волкова, K.M. Гарифуллин, Н.В. Корж, Д.А. Козлов, М.В. Мельник, 

Г.С. Палій, Л.А. Попов, С.С. Скобкін, Л.Б., А.Д. Шеремет, і ін. 

В сучасних умовах господарювання для більшості готелів вирішення 

проблем поліпшення фінансово економічного стану і стабільного нарощування 

капіталу виходять на передній план.  
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За наявності в готелі хоча б одного з перерахованих факторів необхідно 

створювати систему управління доходами, інакше неминучі фінансові втрати. 

Основна складність полягає в тому, що планування і прогнозування доходів 

підприємств засобів розміщення неможливі за єдиним шаблоном, відповідному 

для інших господарюючих суб'єктів. 

У сфері туризму проблема стабільності розвитку готелів стоїть досить 

гостро. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що розміщення є найважливішим 

елементом туризму. Як справедливо відмічено, немає розміщення - немає 

туризму [1]. 

Не секрет, що багато готелів виживають і процвітають виключно за 

рахунок транзитних туристів і екскурсійного обслуговування. Це готелі при 

аеропортах, що надають транзитним і трансферним пасажирам номери з 

особливих зниженими тарифами; готелі, що знаходяться в місцях релігійного 

паломництва; готелі, що знаходяться в специфічних географічних зонах. 

Доходи готелю складаються з продажу номерів та інших послуг, до яких можна 

віднести такі, як телефон, послуги таксі, оренда автомобіля, продаж сувенірів, 

платне телебачення, оренда кімнати переговорів [2]. 

Методи управління доходами можна визначити як оптимізаційну модель, 

яка заснована на прогнозуванні попиту для ринкових мікросегментах [3]. І 

одним з напрямків прогнозування і використання інформаційних систем в 

готелях є система управління доходами. 

Стратегічні важелі управління доходами іменуються в міжнародній 

практиці як чотири C, а саме: календар, годинник, потужність і вартість. Вони 

об'єднані один з одним п'ятим С - таким елементом, як замовник. Стратегічні 

важелі управління доходами спрямовані на відповідність своєчасності 

обслуговування і ціноутворення, щоб клієнти були готові платити за 

обслуговування в зв'язку з термінами його проведення. Базуючись на рівнях і 

характеристиках купівельного попиту, управління готелю в змозі зрушити 

попит тих клієнтів, які щодо чутливі до ціни. 
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Управління доходом - це використання точної аналітики, яка передбачає 

поведінку споживача на рівні мікроринку і оптимізує доступність продукту і 

ціни, щоб максимізувати зростання прибутку [4]. Основна мета управління 

доходом полягає в продажу правильного продукту правильному клієнту в 

потрібний час за правильну ціну. Сутність його полягає в розумінні сприйняття 

клієнтами цінності продукту і точному вибудовуванні цін продукту, 

розміщення і доступності з кожним споживчим сегментом. 

Варто відзначити, що управління доходами підприємства засобів 

розміщення має виражатися в економічній техніці, націленої на визначення 

оптимальної цінової політики на основі поведінки попиту на послуги 

підприємств гостинності. 

Вартість порожніх номерів готелю має нульову чисту вартість (нульовий 

оборотний фонд). Попит на послуги готелів може значно коливатися під 

впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. При цьому якщо попит на них 

вище наявних потужностей готелю (більше номерного фонду), то при всьому 

бажанні управлінців готелю задовольнити його не представляється можливим 

[4]. 

Складність системи ціноутворення готелю виражена в тому, що залежить 

вона від багатьох факторів, в тому числі від витрат, середньої норми прибутку і 

рентабельності, а також від іміджу готелю і балансу «ціна-якість». Ціни в готелі 

можуть поділяти по групах: 

- стандартна ціна - максимально висока ціна в інформаційних матеріалах 

готелю; 

- знижена ціна - ціна з наданням знижок; 

- диференційована ціна - змінюється ціна на однаковий номер і / або 

послугу готелі в різні періоди часу; 

- брутто-ціна - передбачає комісійну винагороду на користь посередника, 

який бере участь при продажу послуги готелю; 

- нетто-ціна - ціна, звільнена від комісійної винагороди посередника, тобто 

посередник не має права утримувати з неї в свою користь винагороду. 
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Змінні витрати готелю дійсно не великі - це витрати, які залежать від 

ділової активності підприємства, тобто зі збільшенням обсягів виробництва 

величина витрат, іменованих змінними, зростає. У готелях до таких відносять 

прибирання номера, прання білизни, надання додаткових послуг. 

Постійні витрати не залежать від ділової активності підприємства (від його 

продаж). На підприємствах засобів розміщення до постійних відносять витрати 

на оплату праці персоналу, відрахування у позабюджетні фонди, амортизацію 

основних фондів. Подальше зростання витрат супроводжується зростанням 

продажів номерів готелю. Сукупні постійні витрати не змінюються з ростом 

продажів номерів готелю і є умовно-постійними в рамках певної сталої 

масштабної бази. 

Отже, можливість застосування методу YM на підприємствах засобів 

розміщення є обґрунтованою, тим більше що, за оцінками фахівців, 

застосування даного методу може збільшити оборот готелю до 7%, і це викличе 

істотне збільшення доходу. Методи управління доходами готелів впливає на 

два основних джерела доходів: 

- обсяг продажів; 

- ціна на одиницю послуг. 

Для оптимізації обсягу продажів номерів використовується так звана 

техніка перебронювання, на яку впливають такі чинники: 

- номерний фонд готелю; 

- завантаження готелю; 

- кількість від'їздів; 

- кількість гарантованих замовлень; 

- кількість негарантованих бронювань; 

- кількість дострокових від'їздів; 

- кількість продовжених бронювань; 

- кількість скасованих гарантованих замовлень; 

- кількість скасованих замовлень з очікуванням до встановленого терміну; 

- кількість неявок по гарантоване бронювання; 
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- кількість неявок по негарантованих бронювання; 

- кількість дострокових приїздів; 

- кількість номерів, тимчасово вибулих із загального номерного фонду 

(номера на ремонті (OO - Out of Order) Прим. Автора). 

Всі вищевказані показники розраховуються на кожен день. Для їх 

розрахунків використовують дані по абсолютно такому ж дня в динаміці за ряд 

років. 

Відносно планування показників перебронювання готелям варто 

дотримуватися принципу консерватизму, тобто необхідно залишати певний 

резерв номер на той випадок, якщо фактичних споживачів послуг заїде більше, 

ніж кількість вільних номерів. В такому випадку готель повинен буде або 

забезпечити альтернативне проживання, або компенсувати гостям ненадання 

номерів [2]. 

Випадкові гості також вигідні для готелю, тому що вони оплачують своє 

перебування за стандартними цінами (rack rate; rack - барна стійка, ресепшн), 

які набагато вище, ніж ціни при бронюванні. 

Управління доходами готелів передбачає зміну ціни на номери і послуги в 

залежності від попиту на них. У цьому процесі беруть участь два показника: 

- середньостатистична кількість бронювань за кожен інтервал часу до 

фактичної дати бронювання; 

- поточний стан бронювань на певну дату. 

При аналізі взаємодії даних показників можливі такі ситуації і шляхи їх 

вирішення (таблиця 1). 

Таблиця 1 - Взаємодія показників процесу управління доходами 
Форми взаємодії Шляхи вирішення 

Фактичні бронювання нижче значень 
профілю бронювання за досить тривалий 
термін від дати бронювання  

Зниження цін або застосування 
маркетингових стратегій 
 

Фактичні бронювання вище значення 
профілю бронювання 

Продаж номерів за стандартною ціною. 
Очікування підвищення продажів 

Фактичний попит знижується Агресивні маркетингові стратегії. 
Знижки на номери 

Зростання фактичних бронювань Продаж номерів з резерву по повній 
вартосты 
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Таблиця показує варіанти управлінських рішень у випадках відхилення 

обсягів ділової активності готельних підприємств від її нормального стану та 

показує необхідність зниження цін або застосування інших маркетингових 

прийомів в разі, коли тривалий час фактичне бронювання набагато нижче 

максимально можливого.  

При фактичному зниженні попиту пропонується застосування агресивних 

маркетингових стратегій, в тому числі зниження вартості номерів. І навпаки, 

зростання бронювання номерів повинен породити продаж номерів з резерву по 

їх повної вартості. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Анотація. У статті розглядаються питання проблеми готельно-ресторанного 
бізнесу Кіровоградської області. Проаналізовано стан готельного бізнесу в 
місті Кропивницький та Кіровоградській області. 
Ключові слова: сфера послуг, готельно – ресторанна справа, готель, 
ресторан, Кіровоградська область. 

Постановка проблеми. У процесі обслуговування туристів готельний і 
ресторанний бізнес відіграє важливу роль і набуває специфічних рис, що 
дозволяє вважати готельно – ресторанне господарство складовою частиною 
індустрії туризму. 

Розвиток готельно – ресторанного бізнесу в Україні особливо актуальний, 
так як,завдяки саме цій галузі країна може поліпшити свою соціально – 
економічну ситуацію. Готельно – ресторанний бізнес вміщує в собі велику 
кількість різноманітних галузей та професій та створює додаткові робочі місця. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі теоретичні аспекти 
вдосконалення механізму управління діяльністю підприємств, що надають 
готельні послуги, висвітлені в наукових працях багатьох вчених, серед яких: 
М.М. Артус, П.В. Баранов, Г.Я. Ільницька, О.М. Ковалюка, І.А. Ломачинська, 
О.П. Луцій, а також закордонних представників: Л. Ван Дер Вагена, 
Дж. Р. Уокера, Е.-Т. Крістофера. 

Метою даної роботи є теоретичні та практичні представлення стану та 
перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Кіровоградській області 
та у місті Кропивницькому. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день Кіровоградська 
область та місто Кропивницький мають великий потенціал розвитку готельного 
і ресторанного бізнесу, адже має значну кількість закладів харчування та 
закладів розміщення. 
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Хоча готельно – ресторанне господарство Кіровоградської області, 

розміщене дуже нерівномірно. Звісно, нерівномірність розміщення готельно-

ресторанних закладів пов’язана з тим, що розвиток певних територій відбувався 

в умовах обмеженості ресурсів та недорозвиненості сполучених шляхів між 

усіма районними центрами Кіровоградської області, міст обласного 

підпорядкування це стосується частково.  

У Кіровоградській області налічується близько 120 готелів та інших 

закладів розміщення, таких як, міні – готелі, гостинних двори та парк – готелі 

[ 6 ]. 

Але найбільша концентрація закладів готельно-ресторанного господарства 

спостерігається в містах обласного підпорядкування – Кропивницький, 

Знам’янка, Олександрія, Світловодськ.  

В Кропивницькому нараховується близько 40 готелів, які значною мірою 

розташовані в центральній частині міста. Основну частку підприємств 

готельного господарства складають – міні-готелі, яких налічується в 

Кіровоградській області більше 50 – ти 

До готелів вищого класу можна віднести, такі готелі, як «Reikartz», 

«Аерополь», «Орлине гніздо», «Єлисаветград» та гостинні двори «Дворцовий» і 

«Маєток Country club». До готелів та мотелів економ класу – «Інгул», «Марія», 

«Турист» та «Україна».  

Готелі вищого класу, обладнані сучасними меблями та необхідною 

технікою для комфортного проживання, кондиціонерами та Wi – Fi. На 

ввідміну від готелів економ класу, мають вишукані дизайни та власні стилі в 

яких виконані інтер’єри номерного фонду.  

Цінова категорія таких готелів коливається від 500 до 1200 грн. [ 5 ].  

Готелі економ класу мають всі необхідні умови для короткочасного 

перебування гостя за низькою ціною. Цінова категорія коливається від 200 до 

450 грн. 
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Заклади ресторанного господарства в Кіровоградській області та у місті 

Кропивницький відрізняються лише найкращою кухнею та не дуже високими 

цінами, якісним обслуговуванням та індивідуальними підходами до вимог 

клієнтів. В закладах ресторанного господарства переважає традиційна 

українська та європейська кухні. 

Готельний та ресторанний бізнес в Кіровоградській області та у місті 

Кропивницький, потребує розвитку та інноваційних впроваджень. Хоча область 

і налічує невелику кількість як готелів так і закладів харчування, та можливість 

приймати туристів неодмінно існувала і буде існувати. Адже збільшення 

потоку споживачів надаватиме змогу для подальшого розвитку готельно – 

ресторанного бізнесу та покращення умов надання послуг як харчування так і 

проживання. 

Висновок. В свою чергу, у Кіровоградській області за останні 5 років 

помітно підвищується розвиток готельного та ресторанного господарства, про 

що свідчить велика кількість новостворених готелів та закладів харчування. 

Адже порівняно з 2012 роком, кількість закладів харчування зросла майже на 

28% (86 закладів), а готелів – 15% (18 закладів) [ 5 ]. А також спостерігається 

досить розвинена інфраструктура готельного та ресторанного господарства, які 

в змозі надати належний рівень обслуговування для туристів та місцевого 

населення.  
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ОБЛАСТІ 

У статті проаналізовані чинники туристичної привабливості регіону, тобто 

сукупність природних, культурно-історичних та соціально-економічних 

факторів організації туристичної діяльності в рекреаційній зоні Хмельниччини 

на сучасному етапі та стратегічному розвитку туризму. 

Ключові слова: туризм, регіон, туристична привабливість, Хмельницький, 

зелена зона, рекреаційна зона, готелі. 

Відповідно до закону України "Про туризм" в нашій країні туризм є одним 

з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Україна володіє 

значним туристичним потенціалом і має всі передумови для розвитку 

внутрішнього, в'їзного та виїзного туризму: унікальні природні ресурси, 

сприятливий клімат, неповторний комплекс історико-культурних та 

архітектурних пам'яток, об'єктів. Туризм спрямований на економічне зростання 

у регіонах і в країні в цілому, він дає змогу зростанню попиту на товари, 

послуги готельно-ресторанного бізнесу. 

Згідно з реєстром Державного агентства України з туризму та курортів на 

території області провадять діяльність 155 туристичних підприємства: 

10 туроператорів і 145 туристичних агентів, їхня кількість щорічно зростає. 

Територіально Хмельницька область розташована у західній частині 
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Правобережжя України, на південному заході Східноєвропейської рівнини. 
Межує з Тернопільською, Вінницькою, Житомирською, Рівненською, 
Чернівецькою областями. Найближчі держави до Хмельницької області: 
Румунія, Молдова, Словаччина,Угорщина, Польща. 

Протяжність області із заходу на схід – 192,5 км; з півночі на південь – 
256,2 км. Хмельниччина займає більш ніж 20 тисяч квадратних кілометрів і 
складає 3,3% площі України. 

Хмельницька область асоціюється в туристичній сфері України як центр 
інноваційних видів туризму і є однією з найбільш потенційно привабливих у 
плані туризму. В області працюють 33 оздоровчі заклади майже на 4 тис. місць. 
Із них: 9 санаторіїв, 3 санаторії-профілакторії, 10 баз відпочинку, 11 оздоровчих 
таборів для дітей, 35 готелів на 2 тис. місць. 

Хмельницька область знаходиться на третьому місці в Україні за кількістю 
пам’яток архітектури національного значення, включаючи замки, палаци, 
поодинокі пам’ятки та цілі комплекси. До Списку історичних населених місць 
України входять 24 населених пункти Хмельниччини. Проте, особливу увагу 
варто зупинити на збереженні та належному використанні архітектурної 
спадщини міста Хмельницького. 

Туризм у Хмельницькому несе за собою мальовничу природу ( р. Дністер, 
ліси, Товтри, озера, води Нафтуся історичні м. Кам’янець-Подільський, селище 

Меджибіж, с. Самчики). Природно-заповідний фонд Хмельниччини займає 
площу понад 300 тис. га і складає 14,8 % загальної території області. Він 
включає 472 заповідні об'єкти, в тому числі один загальнодержавного значення 
Національний природний парк "Подільські Товтри". Природозаповіднй фонд є 
гарантом збереження і відтворення генофонду рослинного і тваринного світу, 
різноманіття природних екосистем. Адже під охорону взяті природні 
комплекси, унікальні за своїми ландшафтами, багатством флори і фауни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в цій сфері 
надзвичайно активно здійснює велика кількість науковців: О. Бейдик, 
М Биржаков, М. Жукова, М. Кабушкін, В. Квартальнов, В. Кифяк, О. Любіцева, 
М. Мальська, Т. Сокол, В. Худо, В. Цибух, І. Школа та ін. 
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Мета статті полягає в аналізі та розкритті особливостей туристичної 

привабливості Хмельниччини на сучасному етапі.  

Туристична галузь така як «зелений туризм» це відпочинок у сільській 

садибі э однією з найбільш перспективних у розвитку Хмельниччини 

перевагою такого відпочинку: сільський ландшафт для міського жителя це 

особливий відпочинок: чисте повітря, спокій , можливість поправити своє 

здоров’я. Також знайомство з традиціями і обрядами регіону. У селі є місце 

активному відпочинку це їзда на конях, велосипеді, катання на лижах, збір ягід 

та інше, Такий відпочинок взаємовигідний для обох сторін: для сільських 

заробити на приїжджих відпочиваючих, а для туристів такий відпочинок 

набагато дешевший. Крім надання житла, господарі садиби також пропонують 

гостям національні страви та дають в оренду інвентар та спорядження. 

На території Хмельницької області нараховується 56 агроосель. Найбільша 

їх кількість знаходиться у Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, 

Чемеровецькому та Шепетівському районах. Шепетівською районною 

громадською організацією кластер сільського туризму “Оберіг” надаються 

послуги туристам з різних регіонів України та інших держав. Кластер 

сільського зеленого туризму «Оберіг» працює в селщіі Гриців та здійснює 

координацію роботи місцевих підприємців по обслуговуванню туристів, 

взаємодіє з органами місцевої влади та громадськими організаціями, забезпечує 

дотримання стандартів з обслуговування туристів, проводить тренінги та 

семінари, надає консультації, проводить освітні заходи, організовані на запити 

та потреби туристів, маркетинг розвитку сільського туризму в районі, створює 

інформаційну інфраструктуру для забезпечення потреб відпочиваючих. 

Поширюється досвід роботи Кластеру „Оберіг” через співпрацю з обласним та 

районним центром зайнятості та проведенням практичного навчання та 

тренінгів в інших регіонах країни, зокрема Київській, Полтавській, Харківській, 

Львівській, Вінницькій, Луганській областях, країнах Білорусь, Молдова, Чехії, 

Польщі, Словаччині, Чехії. 
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У Новоушицькому районі в сфері зеленого туризму працюють 20 фізичних 

осіб, які надають туристичні послуги. Крім того діють база відпочинку 

«Батьківська хата» та база відпочинку Красилівського агрегатного заводу 

«Корді». На здоровий та змістовний відпочинок у сільському середовищі 

Кам’янець-Подільського району гостинно запрошує 31 приватна садиба. 

Основним завданням розвитку туризму на Хмельниччині є: 

- формування туристичного реакційного комплексу, який задовольняв би 

потреби населення в санаторно-курортному лікуванні, відпочинку і туризмі; 

- формування ринку конкурентоздатних на міжнародному рівні 

реакційних послуг на основі ефективного використання наявних і природних і 

культурно-історичних ресурсів з одночасним збереженням екології; 

- залучення максимальну кількість туристів на територію області; 

- збільшення обсягів надходження коштів, у тому числі валютних, до 

місцевих бюджетів;  

- збереження чистоти навколишнього середовища ; 

- охорона реакційних ресурсів області. 

- Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-

2020рр. Стратегію розділили на три етапи 2011-2014, 2015-2018 і 2018-2020 рр. 

Однією із стратегій є реалізація туристичного потенціалу регіону, 

Формування активної регіональної політики на сучасному етапі в 

Хмельницькій області потрібне проведення аналізу основних негативних 

чинників, більшість з яких характерні як для країни в цілому, так і для її 

регіонів: 

- політична та економічна нестабільність в державі, низька екологічна 

безпека і недосконалість державної туристичної політики; 

- про Хмельниччину та її туристично-рекреаційний потенціал мало відомо 

закордонним споживачам. Причиною цього є недостатня фінансова підтримка 

держави і місцевих органів влади та відсутність комплексного підходу до 

просування вітчизняного туристичний продукту на національному і світовому 

ринках туристичних послуг; 
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- недостатній рівень розвиненості матеріально-технічної бази туризму та 

її невідповідність міжнародним стандартам, а також недостатньо розвинена 

транспортна система, яка включає транзитні перевезення, організацію 

залізничного сполучення, розвиток автомагістралей, повітряного, морського і 

річкового транспорту. Транспортні шляхи регіону перебувають у 

незадовільному стані та не відповідають міжнародним вимогам щодо 

швидкого, надійного, безпечного та комфортного перевезення туристів. Окрім 

цього є такі проблеми: 

- проблеми з водопостачанням, збором сміття, поганий стан вулиць та 

тротуарів, освітлення, недосконалі засоби комунікацій і незадовільний темп їх 

реорганізації; 

- недостатній розвиток інформаційної інфраструктури туристичного 

бізнесу, що не дає вітчизняним та іноземним туристам змоги оперативно 

отримувати корисну інформацію про туристично-рекреаційні можливості 

Хмельниччини, заздалегідь здійснити бронювання. 

Проблемою туристичної галузі Хмельниччини в останні роки відсутній 

обсяг фінансування щодо збереження архітектурних пам’яток. Значна кількість 

пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста потребує ремонту та 

проведення реставраційних робіт. Досить гостро стоїть питання 

протиаварійних, консерваційних, реставраційних робіт на пам’ятках, об’єктах 

архітектури та містобудування. Для вирішення цих проблем подальшого 

вдосконалення потребують система обліку, використання, консервації, 

реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, контролю за 

виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами 

зобов’язань щодо утримання пам’яток та об’єктів у належному стані та 

підписання охоронних договорів. 

Для підвищення ролі туризму в економіці регіону необхідно посилити її 

маркетингову компоненту за допомогою таких заходів:  

- визначення найпривабливіших туристично-рекреаційних пропозицій для 

туристів шляхом проведення маркетингового дослідження туристичного ринку; 
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- проведення регіональних ярмарок, конференцій, семінарів, презентацій, 

присвячених проблемам розвитку туристичного бізнесу 

- розробка нових туристичних маршрутів міжнародного значення з 

урахуванням наявних туристичних ресурсів області та інтересів туристів; 

-  представлення нових турів на міжнародних туристичних виставках і 

подання комерційних пропозицій провідним туроператорам; 

- створення регіональної інформаційної інфраструктури туристичного 

бізнесу (включаючи веб-сайт та електронні інформаційні довідники), а також 

створення або відновлення технічних, інформаційних та сервісних умов на 

рівні міжнародних стандартів; 

- активне застосування засобів PR для створення привабливого іміджу 

області як туристичного регіону органами влади та представниками бізнесу. 

Упровадження нових екскурсійних маршрутів, пошук ефективних форм 

поєднання різних видів туризму (напр., екологічного туризму з природно-

пізнавальним, сільським і мисливським та ін.) сприятиме подальшому розвитку 

туризму на Хмельниччині. Для формування позитивного сприйняття 

Хмельниччини як привабливого туристичного регіону потрібні значні 

маркетингові зусилля, які необхідно спрямувати на вдосконалення системи 

інформаційного забезпечення, поглиблення маркетингових досліджень у сфері 

туризму, стимулювання розвитку інфраструктури туризму шляхом залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій для реконструкції, будівництва 

туристичних об'єктів. 

Туризм у регіоні може і повинен стати джерелом поповнення державного 

та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного повноцінного відпочинку і 

оздоровлення, сферою створення нових робочих місць і розвитку малого 

бізнесу, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та 

сьогоденням області. Тоді туристичні підприємства Хмельниччини стануть 

конкурентоспроможними на національному і світовому ринках. 

Отже, завдяки природним ресурсам області та програмі зелена зона 

туристичний потік збільшився  
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Розвиток туристично-рекреаційної галузі поступово збільшується і 

характеризується позитивною та сталою динамікою, внаслідок чого 

туристично-рекреаційна галузь відіграє дедалі вагомішу роль в соціально-

економічному розвитку області. 
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Розвиток туристичної галузі базується на цільовому використанні наявних 
туристичних ресурсів, як основи для формування туристичного продукту. 
Загалом туристичними ресурсами вважається все, що можна використовувати в 
конкретному регіоні для організації туристичної діяльності та привернення 
уваги туристів. В Законі України «Про туризм» туристичні ресурси – це 
сукупність природно-кліматичних, історико-культурних, оздоровчих, 
пізнавальних ту соціально-побутових ресурсів відповідної території, які 
задовольняють різноманітні потреби туриста. 

Туризм сприяє демократизації суспільства, поліпшенню здоров'я 
населення, підвищує рівень культури людей, розвиває соціально-економічний 
розвиток регіонів і країни загалом. Він допомагає збільшити надходження 
фінансових ресурсів, зростання попиту на товари і послуги, зокрема на вироби 
місцевої промисловості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в цій сфері 
надзвичайно активно здійснює велика кількість науковців: О. Бейсик, 
М Биржаков, М. Жукова, М. Кабушкін, В. Квартальнов, В. Кифяк, О. Любіцева, 

М. Мальська, Т. Сокол, В. Худо, В. Цибух, І. Школа та ін. 
Метою статті є аналіз туристичної привабливості Хмельницької області та 

розгляд причин, які не дають розвивати туристичну галузь.  
Хмельницька область в сфері туристичної привабливості базується в 

Україні як центр інноваційних видів туризму і є однією з найбільш потенційно 
привабливих у плані туризму. В області працюють 33 оздоровчі заклади майже 
на 4 тис. місць. Із них: 9 санаторіїв, 3 санаторії-профілакторії, 10 баз 
відпочинку, 11 оздоровчих таборів для дітей, 35 готелів на 2 тис. місць. На 
території області розташовано 120 заказників, 158 пам'яток природи, 

35 пам'яток садово-паркового мистецтва, 17 заповідних урочищ, а також 
найбільший в Європі Національний природний парк "Подільські Товари". 

На території Хмельницької області розташовується велика кількість 
пам'яток природи, державних заказників, історико-культурних пам'ятників, 
добре розвинута транспортна мережа. Через Хмельницьку область проходять 
важливі автомобільні шляхи як державного, так і міжнародного значення. 
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Найбільш приваблює туристів – Національний природний парк 

"Подільські Товтри" площею 261 тис. га. Тут зберігається 60 видів рослин і 80 

видів птахів, тварин і комах, що занесені до Черво- ної книги України. Флора 

парку становить одну третину від загального складу національних парків 

України, а фауна – одну п'яту частину фауни нашої країни. На території 

Національного природного парку "Подільські Товтри" розташована одна з 

найкрасивіших карстових печер "Атлантида". Привертають увагу визначні 

об'єкти природи – "Кармелюкова гора", "Пановецька дача", "Манівецька дача", 

Михайлівський парк, Кам'янець Подільський ботанічний сад. На півдні парку 

розташований один із популярніших об'єктів туристського показу – міста. 

Національний природний парк увійшов до семи природних чудес України у 

2008 р. З 13 липня 2017 року національний парк «Подільські Товтри» входить 

у світову спадщину Юнеско як один з масивів Букових пралісів Карпат та 

давніх букових лісів Німеччини. 

 Кам'янець-Подільський, на базі якого створено Національний історико-

архітектурний заповідник "Кам'янець". Тут розміщено 168 пам'яток 

архітектури, у тому числі комплекс споруд фортеці. 

Також зазначимо, що кількість історико-культурних та архітектурних 

пам'яток в області, які входять до Державного реєстру, становить 3362 одиниці, 

у тому числі Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець": 

Площа заповідника становить 121 гектар (його межі 16 червня 1977 року 

затвердив Хмельницький облвиконком). Це передусім Старе місто, затиснене в 

петлі річки Смотрич. 

Державні історико-культурні заповідники "Межибіж": Меджибізький 

замок – одна з наймогутніших серед фортифікаційних споруд свого часу в 

Україні, яка бачила під своїми стінами багатьох завойовників, а також чудовий 

зразок поєднання ренесансного стилю з бастіонними укріпленнями. Займає 2 

місце за популярністю в Хмельницькій області. 

Та "Самчики": Сьогодні заповідник є об’єктом природно-заповідного 

фонду України – парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва 
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загальнодержавного значення - "Самчиківський парк" та пам’яткою історико-

культурної спадщини України – палацово-парковим ансамблем "садиба 

Самчики". Заповідник є об’єктом комплексної охорони. Землі заповідника 

належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення. 

На Хмельниччині найдено 9 родовищ мінеральних лікувальних вод. На 

базі одного із найбільших за своїми запасами мінеральних лікувальних вод 

типу "Нафтуся" – Збручанського родовища заснований Державний курорт 

"Сатанів". Клінічні дослідження інститутів показали, що лікувальна 

ефективність Збручанської мінеральної води у 4-5 разів вища від Трускавецької 

"Нафтусі".  

Сьогодні на території області нараховується 76 агроосель. Найбільша їхня 

кількість розміщена в Кам'янець-Подільському, Новоушицькому, 

Чемеровецькому та Шепетівському районах. Одноразово агросадиби області 

можуть прийняти 929 осіб.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088-р. 

"Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів". Пріоритетними 

завданнями Програми є формування конкурентоспроможного обласного 

туристичного продукту, насамперед інвентаризація ресурсів, привабливість для 

використання у сфері туризму, їхня паспортизація та внесення до реєстру; 

формування обласної мережі туристичних маршрутів; сприяння розвитку 

інфраструктури; інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних 

конкурентоздатних туристичних продуктів  

Програма повина стати концептуальною базою багаторічного розвитку 

туризму в області як високорентабельної галузі економіки, підвищити рівень 

туристичної інфраструктури та привабливості Хмельницької області як регіону 

із сучасною індустрією гостинності Західної України.  

Поставлені завдання можуть бути вирішені такими шляхами: 
упровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 
підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів і об'єктів 
історико культурної спадщини; створення сучасної дорожньої інфраструктури 



170 

на основних туристичних маршрутах; підвищення якості та розширення 
асортименту туристичних послуг; реконструкції та модернізації санаторно-
курортних, відпочинкових і туристичних закладів; організації екскурсійної та 
туристично-оздоровчої роботи серед усіх вікових груп населення області, 
насамперед дітей, підлітків і молоді; упровадження нових туристичних 
маршрутів і тематичних екскурсійних програм; підготовка та випуск якісної 
рекламної продукції й сувенірів. Пріоритетами завданням Програми є: 
удосконалення системи адміністративно-правового регулювання галузі 
туризму; аудит стану наявних туристичних ресурсів; поліпшення роботи ринку 
екскурсійних послуг області; розширення мережі туристично-екскурсійних 
маршрутів області; підтримка перспективних для області видів туризму; 
організація умов для додаткової зайнятості населення; створення туристичних 
об'єктів на базі пам'яток культурної спадщини; модернізація дорожньої 
інфраструктури; сервісне обслуговування туристів; використання об'єктів і 
територій природно-заповідного фонду для використання в туристичній сфері; 
популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області; представлення 
пропозицій туристично-рекреаційної галузі області; підтримка туристичного 
іміджу області; інформаційне забезпечення туристичної галузі області; 
підтримка активних видів туризму; підвищення професійного рівня працівників 
туристичної галузі та обмін досвідом; забезпечення безпечних умов 
перебування туристів 

Серед інших важливих чинників, які стримують розвиток туристичної 
галузі й належать до маркетингової складової туристичної політики, слід 
назвати недостатній розвиток інформаційної інфраструктури туристичного 
бізнесу, що не дозволяє вітчизняним та іноземним туристам оперативно 
отримувати корисну інформацію про туристично-рекреаційні можливості 
України, заздалегідь забронювати і зарезервувати туристичні послуги. 
Туристична політика є практикою впровадження науково обґрунтованої 
концепції розвитку туризму в країні, що має за мету таку розбудову індустрії 

туризму, яка б за своїми кількісними і якісними параметрами дозволяла 
задовольняти потреби внутрішнього ринку і виступати із власним 
конкурентоспроможним тур продуктом на міжнародному ринку . 
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Туристична політика – це діяльність держави з розвитку туристичної 

індустрії та суб'єктів туристичного ринку, вдосконалення форм туристичного 

обслуговування громадян і закріплення на їх основі свого політичного, 

економічного та соціального потенціалу. 

Про Україну та її туристично-рекреаційний потенціал мало відомо 

закордонним споживачам, оскільки є недостатня фінансова підтримка держави 

та відсутність комплексного підходу до просування вітчизняного тур продукту 

на світовому ринку туристичних послуг. Сьогодні особливо зростає значення 

регіональної туристичної політики. Хмельниччина є одним із регіонів 

перспективного розвитку туризму в нашій країні. Це пояснюється вигідними 

особливостями її географічного розташування, сприятливим кліматом, 

багатством природно-ресурсного, історико-культурного та туристично-

рекреаційного потенціалу. Основними завданнями розвитку туризму на 

Хмельниччині є формування туристично-рекреаційного комплексу, який 

задовольняв би потреби населення в санаторно-курортному лікуванні, 

відпочинку і туризмі  

Для підвищення ролі туризму потрібно посилити маркетинг за допомогою 

таких заходів: визначення найпривабливіших туристично-рекреаційних 

пропозицій для туристів шляхом проведення маркетингового дослідження 

туристичного ринку; проведення регіональних семінарів, презентацій, ярмарок, 

конференцій, присвячених проблемам розвитку туристичного бізнесу; розробка 

нових туристичних маршрутів міжнародного значення з урахуванням наявних 

туристичних ресурсів області та інтересів туристів; представлення нових турів 

на міжнародних туристичних виставках і подання комерційних пропозицій 

провідним туроператорам; створення регіональної інформаційної 

інфраструктури туристичного бізнесу, а також створення або відновлення 

технічних, інформаційних і сервісних умов на рівні міжнародних стандартів; 

активне застосування засобів PR для створення привабливого іміджу області як 

туристичного регіону органами влади та представниками бізнесу 
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Упровадження нових екскурсійних маршрутів, пошук ефективних форм 

поєднання різних видів туризму сприятиме подальшому розвитку туризму на 

Хмельниччині.  

Для формування сприйняття Хмельниччини як привабливого туристичного 

регіону потрібні значні маркетингові зусилля, які необхідно спрямувати на 

вдосконалення системи інформаційного забезпечення, поглиблення 

маркетингових досліджень у сфері туризму, стимулювання розвитку 

інфраструктури туризму шляхом залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій для реконструкції, будівництва туристичних об’єктів 

Отже Хмельницька область посідає перше місце в країні, а природні 

рекреаційні ресурси друге місце у структурі її природно-рекреаційного 

потенціалу. Хмельницька область має величезні природні ресурси для 

динамічного розвитку туризму і рекреації. Як відомо, природно-ресурсний 

потенціал на конкретній території формує поєднання її природних умов і 

ресурсів. За рівнем забезпечення землями рекреаційного призначення На 

підставі світового досвіду можемо впевнено сказати, що розвиток туристичної 

галузі на Хмельниччині можливий за поєднання рекреаційних ресурсів, багатої 

історико-архітектурної та культурної спадщини з розвинутою туристичною 

інфраструктурою та відповідними соціально-економічними умовами.  

Список використаних джерел: 

1. Баженова С.Е. Сучасний стан туристичної галузі в Хмельницькій області 

/ С. Е. Баженова // Вісн. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. 

Економічні науки. – 2013. – Вип. 8. – С. 314-315. 

2. Гуменюк О.В. Розвиток туризму в Хмельницькій області як складова 

характеристика міжнародного бізнесу регіону / О.В. Гуменюк // Актуальні 

проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його 

конкурентоспроможності. – 2014. – С. 27.  

3.  Перспективи розвитку туризму Хмельницької області [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://tourism-book.com/books/book42/chapter-1451/ 



173 

4.  Костюк О.М. Туристичні ресурси і розробка туру Хмельницькою 

областю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tourismbook.com/books/book-42/chapter-1451/ 

5.  Сальська М.Я. Основи туристичного бізнесу : навіч. спосіб. / 

М.Я. Сальська, В.В. Худло, В.І. Цибух – К. : Центр навіч. літри, 2004. – С. 67 

6.  Програма розвитку туризму в Хмельницькій області на 2013– 2015 

роки. Затверджено Рішенням обласної ради від 19 червня 2013 року.  

7.  Розвиток туристичного бізнесу регіону : [навіч. спосіб.] / 

за ред І.М Школи. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с. 

8.  Танасійчук О.Ю. Особливості природної складової рекреаційного 

комплексу Хмельниччини / О.Ю. Танасійчук // Геополітика и экогеодинамика 

регионов. – 2014. – Т. 10., вып. 2. – С. 790-798. 

9. Хмельниччина туристична : історико-культурні, природно-географічні 

та економічні аспекти розвитку : [колективна монографія] / за ред. 

С.А Копилова (гол. ред.), С.Е. Баженової (наук. ред.)]. Кам'янець-Подільський : 

Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Дрозд. 7. – С. 120-149.  

10. Черчик Л. М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку 

рекреаційного природокористування в Україні / Л. М. Черчик // Актуальні 

проблеми економіки.  

 

УДК 93/94 (045) 

Козуб В.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЇВ 

У статті розглянуто об’єкти культурної спадщини м. Київ, які до нашого часу 

приваблюють туристів всіх країн світу. 

Ключові слова: культурна спадщина, історія, роль столиці України в 

туристичній сфері. 

В умовах розбудови незалежної Української держави і пов’язаних з цим 
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процесів пробудження національної самосвідомості, об’єкти культурної 
спадщини, що стали свідками багатовікової історії українського народу, 
хранителями його духовної і матеріальної культури, відіграють важливу 
соціальну роль, вони є основою пізнання минувшини, всебічного осмислення 
життя народу. 

Всі народи є спадкоємцями певної культурної спадщини. Вона на протязі 
століть формувалася під впливом багатьох історичних факторів, а тому є 
складною і багатошаровою. Кожен конкретний культурний круг сьогодення є 
результатом взаємодії, накладання і боротьби різних, часом антагоністичних 
культурних традицій, принципів і засад.  

Однак це лише одна сторона справи - попри свою історію у світі сущого, 
людина має ще й іншу свою, може, у часі й не змірювану, історію. Це той вимір 
людини, у якому вона творить свої стосунки з своєю, скажімо, метафізичною 
першоосновою. У цій сфері вона здійснює себе як свободу. Однак у світі - вона 
не є вільною. Вона детермінована у ньому від самого початку. Одним із вимірів 
таких детермінант є культура, причому це завжди культура конкретна. 

Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним і що зникнення будь-
якого з них є безповоротною втратою і непоправним збідненням цієї спадщини. 
Кожна країна, на терені якої розташовані здобутки культурної спадщини, 
повинна зберігати цю частину спадщини людства і забезпечити її передачу 
наступним генераціям. Вивчення культурної спадщини, знання про неї, її 
захист у різних країнах світу сприяють взаєморозумінню між народами. 

Об’єкти культурної спадщини національного значення є особливою 
історичною або культурною цінністю і повинні відповідати критерію 
автентичності, а також принаймні одному з таких критеріїв: справили зн ачний 
вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва країни; 
безпосереднь о пов’язані з історичними подіями, віруваннями, життям і 
діяльністю видатних людей; репрезентують шедевр творчого генія, стали 
етапними творами видатних архітекторів чи інших митців; були витворам и 

зниклої цивілізації чи мистецького стилю. 
Важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті і 

національної свідомості народу відіграє історико-культурна спадщина. 



175 

Візуальний компонент, що включає в себе пам’ятники, пам’ятні місця, будинки, 

монументи, меморіальні комплекси, музейні експозиції, цвинтарі, окремі 

поховання, створює меморіальний простір, який не лише відображає історичне 

минуле, а й активно формує суспільні погляди громадян. «Пам’ятки створюють 

особливий світ, являються важливою складовою культурного, ідеологічного 

середовища, в якому, так само, як в природному, живе людина, вони пов’язані з 

далеким минулим, революцій- ними та воєнними подіями. Вулиці, площі, 

канали, будинки, парки – нагадують…. творіння минулого, в які вкладені 

талант їх творців і любов поколінь, входять в людину, стають мірилом 

прекрасного. Якщо людина байдужа до пам’яток своєї країни, вона байдужа і 

до своєї країни» – писав академік Д.С.Ліхачов, який одним з перших підняв 

проблему зв’язку «пам’яті історії народу» і культурної спадщини [1].  

Візуальний компонент історичної пам’яті українського народу протягом 

ХХ ст. неодноразово зазнавав великих втрат та ідейних переорієнтацій. 

Найбільш характерним став Ленінський план монументальної пропаганди, 

згідно з яким знищувалися пам’ятники однієї епохи і увічнювалася пам’ять про 

державних і партійних діячів доби тоталітаризму. Масова руйна- ція релігійних 

архітектурних пам’яток прокотилася країною в 30-ті роки ХХ ст. Особливо 

відчутними були втрати, понесені історико-культурним фондом Києва. Після 

перенесення до Києва у 1934 р. столиці Радянської України, руйнування 

релігійних святинь набуло характеру чітко спланованої акції. Давній центр 

Київської Русі з її золотоверхими банями за прикладом Москви було вирішено 

перетворити в своєрідний еталон нового соціалістичного міста. 

 У вересні 1934 р. у Києві розпочалося руйнування Михайлівського 

Золотоверхого собору, у 1935р. унікального Межигірського монастирського 

комплексу. В березні 1936 р. винесено рішення про знесення Десятинної і 

Покровської церков. Подібна доля спіткала Військовий Миколаївський собор, 

дзвіницю Кирилівського монастиря, Трьохсвятительську церкву, Братський 

монастир [5]. О.Довженко у своєму «Щоденнику» писав: «Одне слово, 

двадцятий вік помстився. Погуляв по слідах і дев’ятнадцятого, і сімнадцятого, і 



176 

одинадцятого. Зоставив биту цеглу, кам’яні коробочки, на які противно 

дивитися, і покарбовану землю. Мені здається, що в наступних часах нашу 

героїчну епоху будуть вважати епохою занепаду в багатьох смислах» [6]. 

Вивчення історико-культурної спадщини розширює простір наукового 

пошуку, органічно включає її у контекст сучасних світоглядних цінностей, 

формує у суспільній свідомості історичну пам’ять, яка сприяє збереженню 

всього комплексу знань, відтворенню справедливості, відновленню більш 

повної картини минулого через пам’ятки і місця пам’яті. 

 Із здобуттям Україною незалежності вітчизняна історіографія 

повертається до своєї власної національної історії і своїх національних героїв. 

З’явилися дослід ження, де йдеться про цивілізований, позбавлений 

суб’єктивних тлумачень й ідеологічних штампів підхід до історичних подій і 

видатних українських діячів, пам’яток і об’єктів історико-культурної 

спадщини, що відповідає основному змісту гуманітарної політики України. 

Інтерес до історичного минулого стимулює процес відродження історичної 

пам’яті народу, який був позбавлений знати свою історію [7]. 

Відновлення української державності докорінно змінило роль міста Києва 

та визначило його як столицю нової незалежної держави, що має значний 

економічний потенціал та геополітичну значущість.  

Основна мета новації розвитку столиці – перетворення Києва в 

європейське місто з розвинутою економікою, соціальною сферою, 

транспортною та інженерною інфраструктурою зі збереженням природного, 

культурного та історичного надбання. Столиця України Київ – місто з 

конкурентноспроможною економікою, місто, яке забезпечує належні умови 

проживання, ведення бізнесу та відпочинку. 

З цією метою місто повинно мати: 

- диверсифіковану економіку, що динамічно розвивається; 

- конкурентноспроможну продукцію та послуги; 

- високорозвинену інфраструктуру; 

- якісне оточуюче середовище; 
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- безпечні умови проживання; 

- політичну стабільність; 

- відкритість; 

- належний рівень культури, освіти та медичного обслуговування 

населення; 

- відповідне міське планування (архітектурний стиль, інфраструктура); 

- якісні послуги та обслуговування на рівні світових стандартів;  

- доступне якісне житло, ринок нерухомості; 

- транспорт; 

- якісні трудові ресурси; 

- ефективно функціонуючі інститути міського управління; 

- високий рівень дерегульованості та привабливий інвестиційний клімат; 

- взаємозв’язок економічної, соціальної та екологічної сфер діяльності 

міста з іншими системами України та світового простору.  

Така ідеологія розвитку може розглядатись як суттєвий та стабільний 

фактор розвитку міста на тривалу перспективу, що дає змогу сформулювати 

стратегічну мету розвитку, визначати стратегічні цілі та задачі розвитку міста, а 

також, в подальшому, інструменти реалізації таких цілей та задач.  

Враховуючи нові політичні реалії, Київ має втілити в собі 

загальнодержавну та національну ідеї, сформувати політичний, фінансовий, 

адміністративно-діловий, культурний та науковий центр держави. Таким 

чином, місія Києва полягає у належному виконанні функцій столиці, що 

створить засади та стане базою для забезпечення розвитку України [8]. 
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У статті проведено характеристику інновацій, що застосовуються 

туристичними підприємствами в Україні; виділено напрямки розвитку 

інноваційної діяльності у туристичній сфері; виокремлено головні передумови 

появи інновацій в туристичній діяльності. 



179 

Ключові слова: організаційні інновації, маркетингові інновації, продуктові 

інновації, інноваційна діяльність, туристична сфера, туристичне 

підприємство, споживачі туристичних послуг. 

Постановка проблеми. Економічне зростання України залежить від 

державної інноваційної політики, яка визначає способи досягнення 

конкурентних переваг для підприємств різних галузей. Нині, коли 

спостерігається жорстка конкуренція на ринку туристичних послуг, лише інновації 

спроможні забезпечувати постійний успіх підприємств туристичної сфери.  

Особливістю туристичної сфери є те, що вона відноситься до 

мультигалузевої, тому тут важко запроваджувати радикальні інновації. 

Розуміючи цей факт, прогресивні туристичні підприємства застосовують 

інновації у своїй діяльності, створюючи нові чи покращуючи структуру і якісь 

вже існуючих туристичних продуктів, зокрема: удосконалюють системи 

управління якістю транспортних, готельних та додаткових послуг; 

запроваджують новітні підходи до управління діяльністю підприємств; 

впроваджують у свою діяльність найсучасніші інформаційні і 

телекомунікаційні технології; використовують прогресивні підходи до 

задоволення потреб споживачів туристичних послуг.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем інновацій 

в туристичній сфері займались такі вітчизняні науковці:  

Н. Влащенко, М. Доценко, О. Кирпа, Б. Никифоров, В. Новиков, Н. Смочко та 

багато інших. Незважаючи на значну кількість публікацій, враховуючи 

специфічні особливості інновацій і зміни зовнішнього середовища, дана 

проблематика потребує додаткового вивчення і уточнення. 

Метою статті є вивчення характерних ознак інновацій, що 

застосовуються на туристичних підприємствах в Україні. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах український туристичний 

бізнес забезпечує свою конкурентоспроможність, використовуючи досвід 

успішних світових компаній, набутий власний науковий досвід та чинне 

законодавство.  
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Світовий досвід в галузі туризму показує, що інновації – це необхідна 

умова забезпечення виживання на ринку туристичних послуг. Так, у світовій 

практиці найбільш затребуваними інноваціями є ті, що [4]:  

- спрямовані на підвищення якості отриманих туристичних послуг; 

- створюють нову потребу у комфортному відпочинку, здатному дивувати 

передбачливістю, додатковим комфортом і комплексністю; 

- удосконалюють якість транспорту і транспортних послуг; 

- чітко відповідають стандартам і постійному удосконаленню якості 

готельних і ресторанних послуг; 

- застосовують енерго- та ресурсозберігаючі технології, котрі збільшують 

життєвий цикл туристичного продукту і знижують вартість послуг тощо.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці у своїх дослідженнях показують 

ефективність застосування тих чи інших інновацій в туристичній сфері. 

Так, В. Новіков відмічає, що інновації в туристичній сфері «…дозволяють 

використовувати нові методи організації туризму, нові технології 

обслуговування мандрівників і випереджати конкурентів [6, с. 23]. 

М. Доценко, роблячи підсумки свого дослідження стверджує, що 

«…інновації спрямовані на створення нового або зміну існуючого продукту, на 

вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових 

ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних 

технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності [7, с. 34]. 

О. Крипа, приводить практичні приклади використання інновацій у 

туризмі, а саме: «…створення сучасних високотехнологічних комплексів, 

наприклад, 3D-планетарій; створення інтерактивних і віртуальних музеїв, і 

навіть використання QR-кодів в звичайних музеях» [8, с. 16]. 

З вище викладеного бачимо, що інновації забезпечують успішне 

функціонування туристичних підприємств на ринку, завдяки їм відбувається 

збільшення туристичних потоків, що позитивно впливає як на розвиток як 

окремого туристичного підприємства, так і на економічне зростання країни.  
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В туристичній сфері інноваційна діяльність розвивається за певними 

напрямками [9] (рис.1):  

 
Рисунок 1 - Розвиток інноваційної діяльності в туристичній сфері 

України [9] 

З рисунка видно, що в туристичній сфері інноваційна діяльність 

розвивається за трьома напрямками: організаційні інновації, маркетингові 

інновації та продуктові інновації. Розглянемо кожну детально, згідно статей, 

поданих у Генеральній угоді про торгівлю послугами [9]. 

1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), що пов'язані з 

розвитком туристичного підприємства, включаючи: 

- реорганізацію, укрупнення, поглинання конкуруючих суб'єктів на основі 

новітньої техніки і передових технологій;  

- кадрову політику (оновлення і заміна кадрового складу, система 

підвищення кваліфікації, підготовка, перепідготовка і стимулювання 

працівників);  

- раціональну економічну та фінансову діяльність (впровадження 

сучасних форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість положення і 

розвитку підприємства). 

2. Маркетингові інновації, які дозволяють охоплювати потреби цільових 

споживачів або залучати клієнтів, не охоплених на певний період часу.  

3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), що спрямовані на 

зміну споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і 

дають конкурентні переваги.  

В Законі України «Про інноваційну діяльність» виділено наступні види 

інновацій [3]: 

Інноваційна діяльність 
в туристичній сфері 

Організаційні 
інновації  

Маркетингові інновації Продуктові інновації 
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- інноваційні програми і проекти; 

- нові знання та інтелектуальні продукти; 

- виробниче обладнання та процеси; 

- інфраструктура виробництва і підприємництва; 

- механізми формування споживчого ринку і збуту туристичного 

продукту; 

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість 

виробництва, обслуговування і (або) соціальної сфери; 

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки (для виробничих 

підприємств туристичної сфери: заклади розміщення, ресторанного і 

курортного бізнесу та ін.); 

- туристичний продукт на національному, регіональному рівні, на рівні 

дестинації, на рівні туристичного підприємства. 

Багато науковців до нововведень у сфері туризму також відносять й 

сфера інформаційно-комп’ютерних технологій. Метою даної сфери є 

віртуалізація частини виробничих та торговельних операцій, управління 

економічними процесами на всіх рівнях, широке застосування різновиду 

прикладних програм для ефективного управління й адміністрування будь-яким 

підприємством, у тому числі й туристичним.  

Інтернет дозволяє туристичним організаціям, без великих витрат дістати 

доступ до великих груп споживачів з метою передачі конкретної інформації про 

пропоновані продукти і про організацію їх продажів; надійно поширювати 

повну і детальну інформацію про свою діяльність; швидко і ефективно 

приймати заявки клієнтів і бронювати необхідні послуги; скоротити витрати на 

виробництво і поширення друкарської продукції; прискорити і спростити 

взаємодію з партнерами на ринку.  

Сьогодні з'явилися віртуальні посередники – сайти готелів, авіакомпаній, 

туристичних фірм. Це дозволяє туристу безпосередньо, без участі туристичних 

фірм, отримувати інформацію і замовляти послуги в будь-якому поєднанні 
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виробників і посередників. Кількість користувачів Інтернету нестримно 

зростає, оскільки використання телекомунікаційних систем дозволяє туристам 

самостійно планувати поїздку: скласти маршрут, замовляти і сплачувати готель, 

екскурсії, квитки на літак, потяг або круїз та ін. Для того, щоб полегшити 

отримання інформації про подорожі і туризм користувачам Інтернету, Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) вирішила виділити новий 

домен спеціально для туристського бізнесу «travel». Особливою формою 

використання інформаційних технологій в туризмі є електронні системи 

бронювання [10, с. 54]. 

Проте ми підтримуємо точку зору Б. Никифорова, котрий зазначає, що 

«…туристичний бізнес переживає бум інформатизації, має широкий 

інформаційний сектор, потужність та масовість інформаційних повідомлень, 

віртуальний сектор подорожей в глобальних мережах. Однак, фахівці у сфері 

туризму зауважують, що туризм є «споживачем інформаційних інновацій», а не 

продуцентом» [4]. 

Важливим етапом в дослідженні є визначення головних передумов появи 

інновацій в туристичній діяльності.  

Так, Н. Смочко зазначає, що «…на впровадження інновацій в туризмі 

впливає економічна ситуація в країні, соціальне становище населення, 

національне законодавство, а також міжурядові і міжнародні угоди. Але для 

кожної країни є певні характерні риси», а саме: [5, с. 59]:  

- потреби населення, що зростають у зв’язку зі знайомством із способом 

життя в інших регіонах і отриманні нових знань; 

- насичення багатьох класичних і традиційних напрямів поїздок 

(дестинацій); 

- небезпека втрати квоти ринку у в'їзному туризмі; 

- загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих 

глобальних продуктів; 

- необхідність стримувати виїзд своїх громадян в зони, аналогічні за 

умовами регіонам своєї країни (природа, культура, клімат); 
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- гармонійне об'єднання привабливих умов відпочинку і подорожей 

(природних і культурних особливостей, можливостей проведення дозвілля, 

придбання специфічних товарів і спеціальних туристських послуг) для повного 

задоволення потреб найвимогливіших туристів; 

- технологічна революція і експансія послуг в економіці; 

- перехід від економіки пропозиції до економіки попиту.  

Таким чином, існує велика кількість передумов появи інновацій в 

туристичній діяльності і для кожної країни вони є індивідуальними. 

Отже, проведені дослідження на основі праць вітчизняних і зарубіжних 

науковців, а також чинного нормативно-правового забезпечення показали, що 

вітчизняні туристичні підприємства, щоб бути конкурентоспроможними на 

ринку туристичних послуг, не можуть обійтись без інновацій.  

Висновки. На вивченого матеріалу, можна стверджувати що: 

- світові туристичні компанії велику увагу приділяють інноваціям у 

сфері якості наданих послуг таких, як: туристичним, готельним, ресторанним, 

транспортним та іншим додатковим;  

- з’ясовано, що у туристичній сфері інноваційна діяльність розвивається 

за трьома напрямками: організаційні інновації, маркетингові інновації та 

продуктові інновації;  

- доведено, що сфера інформаційно-комп’ютерних технологій не 

відноситься до інновацій у сфері туризму, оскільки туризм є «споживачем 

інформаційних інновацій», а не «продуцентом»; 

- виокремлено головні передумови появи інновацій в туристичній 

діяльності і на основі цього з’ясовано, що для кожної країни вони є 

індивідуальними. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 

У статті визначено проведений теоретичний аналіз існуючих різновидів 

готелів та готельних мереж у світовій готельній індустрії. Розглянуто 

різновиди готелів за характером взаємодії між власником готелю та 

управлінською ланкою готелю, наведений опис існуючих великих світових 

готельних мереж та готельних консорціумів.  

Ключові слова: інтеграційні процеси, готельна мережа,. готельний 

консорціум, франчайзинг. 

Регулювання регіонального розвитку туристської індустрії складають 

відносини суб'єктів господарювання, населення та органів управління стосовно 

рішення соціальних, економічних, екологічних та інших проблем розвитку 

регіону. Важлива роль в управлінні регіональним розвитком туризму належить 

функціонуючим у сфері туристичного підприємництва різним формам 

інтеграції за участю органів місцевого самоврядування, об'єднанням 

туристичних фірм зі своїм туристичним продуктом, автоперевізниками, 

страховими компаніями, банками, готельними комплексами, екскурсійними 

агентствами й іншими підприємствами з горизонтальними й вертикальними 

взаємозв'язками [6]. 

Питаннями інтеграційних процесів в туризмі займаються багато 

вітчизняних та закордонних науковців, серед них: В. Азаар, М. Бойко, 

В. Квартальнова, Т. Ткаченко, М. Босовська, В. Семенов, Л. Гопкало та інші 

[1, 2, 3, 6]. Питаннями щодо визначення соціально-економічної сутності 

інтеграції, ідентифікації та розвитку інтеграційних процесів розглядали 

Р. Акофф, І. Ансофф, О. Вільямсон, С. Дж. Вінтер, Л. Грейнер, Г. Демзец, 

П. Джосков, М. Жук та інші науковці [3, с.7].  
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Метою нашої роботи є теоретичний аналіз існуючих різновидів готелів та 

готельних мереж у світовій готельній індустрії. 

У світовій готельній індустрії розрізняють різновиди готелів за характером 

взаємодії між власником (підприємцем, власником) готелю (групою готелів) та 

управлінською ланкою готелю. 

1. Незалежні готелі, які знаходяться у володінні, розпорядженні і 

користуванні власника: 

а) керовані самим власником; 

б) керовані за допомогою найманих фахівців менеджерів або найманої (за 

договором) спеціалізованої управлінської компанії, в тому числі яка може мати 

власний торговий знак або знак обслуговування; причому останнє не тягне за 

собою зміни статусу готелю як незалежного по відношенню до інших суб'єктів 

ринкових відносин. 

2. Готелі, що входять в готельні мережі (об'єднання), які в залежності від 

умов входження в ці об'єднання розрізняються наступним чином: 

2.1. Готелі, які є повноправними членами мереж, об'єднаних спільною 

власністю власників, які здійснюють колективний бізнес, і готелі, керовані 

адміністрацією мережі – представниками власників. Керівництво 

(адміністрація) мережі несе повну відповідальність за результат бізнесу і 

управління та відповідно має повне право на отримання прибутку. 

2.2. Готелі, які є асоційованими (приєдналися) членами мережі, беруть 

участь в бізнесі на основі договору франшизи (франшизні члени ланцюга). 

Франшизний готель може управлятися самостійно, без безпосереднього 

контролю з боку адміністрації мережі. У договорі франшизи адміністрація 

мережі (франчайзодавець) надає франшизному готелю (франчайзоотримувачу) 

право на використання символу (марки), ноу-хау і системних структур мережі 

(в організації діяльності, управлінні, навчанні персоналу, постачання тощо), а 

франшизний готель зобов'язаний оплатити ці права шляхом початкового внеску 

за франчайзинг (вартість покупки франчайзингу) і періодичних платежів 

(винагород за франчайзинг). 
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2.3. Готелі, що входять в об'єднання готелів на умовах контрактного 

управління ними (їх власністю) з боку професійної готельної компанії 

(готельного оператора), що отримує «операційну» винагороду за цю діяльність 

від власника. Такі операційні (або контрактні) мережі мають три основні 

різновиди за стосунками між власником і оператором, яке обумовлюється в 

контракті на управління: 

а) власник передає оператору повне право на управління власністю та 

відмовляється повністю від втручання в процес управління, отримуючи лише 

підсумковий чистий дохід від готельної діяльності; оператор при цьому несе 

відповідальність за фінансові та операційні ризики в своїй діяльності; 

б) власник залишає за собою право втручання в процес управління шляхом 

контролю за діяльністю, але при цьому проводить всі операційні витрати з 

управління та оплату всіх операційних і фінансових ризиків, що відповідають 

його праву власності; оператор, проте, теж несе певну частку відповідальності 

за результат своєї діяльності в тій частині, яка обумовлюється в контракті; 

в) власник досить щільно контролює діяльність керуючої компанії 

(оператора), але при цьому звільняє її повністю від відповідальності за 

результат готельного бізнесу, за винятком умисної шкоди випадків грубої 

необережності. 

Готелі, що знаходяться під контрактним управлінням іншого готелю (або 

готельного об'єднання, зазвичай транснаціональної готельної компанії), що має 

власний торговий знак або знак обслуговування, можуть в результаті 

контрактного управління змінити або не змінити свій статус готелю по 

відношенню до інших суб'єктів ринкових відносин, тобто зберегти або втратити 

в тій чи іншій мірі незалежність. Це пов'язано з тим, чи обумовлено в контракті 

ту чи іншу часткову участь керуючої готельної компанії у власності керованого 

готелю. 

Тенденції в цих взаєминах наступні: 1) власники часто заохочують 

операторів до фінансових вкладень в готельне майно керованого готелю для 

підвищення їх відповідальності за якість управління майном; 2) зростає число 



189 

операторів змушених брати участь своїм капіталом в майні керованого готелю в 

результаті конкуренції за право укладення контракту; 3) деякі оператори самі 

прагнуть до спільного бізнесу з керованим готелем шляхом вливання свого 

капіталу (при наявності високих гарантій прибутковості або при прагненні мати 

додаткові права на управління майном). 

2.4. Готелі, що входять в об'єднання готелів на комбінованих умовах, 

наприклад, умови контрактного управління франшизним готелем з боку 

франчайзодавця. 

3. Готелі, що входять до асоціації незалежних готелів. 

3.1. Готелі, що входять до асоціації з метою збільшення прибутку і 

комерційних можливостей. Наприклад, асоціації «взаємного інформування», які 

об'єднують готелі з метою перерозподілу між членами асоціації надлишку 

туристів (клієнтів), періодично виникає у того чи іншого члена асоціації. В 

результаті таких дій середній за часом коефіцієнт завантаження готелів та їх дохід 

зростають. Готелі, як члени асоціації, зберігаючи повну незалежність у всьому, 

включаючи комерційні операції та маркетингову політику, часто мають єдиний 

товарний знак і за участь в асоціації платять внески (вступний, за товарний знак, 

щомісячні за рекламу і систему бронювання – інформування). 

3.2. Готелі, що входять до асоціації (добровільні спілки підприємців в 

сфері гостинності), не мають за мету (ціль) отримання додаткового прибутку, а 

створюються для надання допомоги членам асоціації в таких питаннях, як 

взаємини з урядовими органами, консультації з юридичних питань та 

бухгалтерського обліку, з кадрових питань та освіти, з розповсюдження 

позитивного досвіду в управлінні та з інформаційного обслуговування (спілки, 

суспільства, професійні клуби, співдружності, федерації, торгові асоціації 

тощо). 

Готельний бізнес, який є одним з видів економічної діяльності, прямо або 
побічно створює робочі місця та є важливим засобом поповнення скарбниці 
іноземною валютою. У світі постійно відбувається процес освоєння нових 
концепцій готельного бізнесу і модернізації старих. Однією з позитивних 
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тенденцій останніх десятиліть є об'єднання готелів в мережі та асоціації. Існують 
два основних види готельних мереж: інтегровані мережі, які створені з однорідних 
одиниць, і готельний консорціуми, які об'єднують незалежні готелі. 

Інтегровані готельні ланцюги виробляють і продають продукт, який 
послідовний та однорідний. Вони управляються прямо або побічно через 
франчайзингову систему або за контрактом на управління. Всі готелі в мережі 
мають назву і знак. Основні інтегровані ланцюги діють в США: «Хоспіталіті 

франшизи Систем», «Холідей Інн Уорлдвайд» та інші. До великих мереж 
відносяться також французька група «Аккор» та британська група «Форте». 

Група «Аккор» займає чільне місце у Франції. Вона також є найбільшим 
оператором в Бельгії та Німеччині. Будь-яка концепція групи «Аккор» щодо 
житла, ресторанів, туризму або відпочинку розвивалася як окрема концепція, 

націлена на специфічні потреби споживача. Наприклад, концепція «готель» 
поєднує в собі комфорт і гостинність готелю з турботою та медичним 
обслуговуванням людей похилого віку. Концепція «атріум» об'єднує якісне житло 
з великим бізнес центром, розміщеним в діловому центрі міста. В даному випадку 
готель надає конференц зал, сучасні офіси, засоби телекомунікації, 
комп'ютеризовані інформаційні засоби, секретарів референтів тощо. 

Інша велика готельна мережа Франції «Клаб Медитеран» – відноситься до 
ринку відпочинку. Велика частина фонду її номерів сконцентрована поза 
великими містами більшості країн, що спеціалізуються на туризмі відпочинку. 
В Європі знаходиться 3/4 від загального фонду готельних номерів. Така 
система була створена на базі нової концепції туристичного продукту, яка 
полягає у відволіканні відпочиваючих від повсякденного життя. Тут присутнє 
високоякісне обладнання, найкраще постачання і, врешті-решт, великий розмах 
розважальної діяльності за допомогою професійного персоналу і постійного 
пошуку нових форм і методів. 

У Великобританії основні готельні мережі складають приблизно 25% 
готельної індустрії. Найбільшою групі «Форте» належить понад 350 готелів в 

країні, наступні місця займають «Моунт Чарлі Тістл Готеле» і «Квін Моат 
Хаусіс». У п'яти головних містах Великобританії зосереджено 40% всіх 
готельних номерів країни. 
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Інші європейські групи також представлені на ринку Великобританії. 

Наприклад, французька група «Аккор» посідає дев'яте місце в лізі 50 вищих 

готельних груп у Великобританії і має понад 30 готелів. Один з факторів, що 

привертають іноземних інвесторів в цю країну, – низький рівень заробітної 

плати в порівнянні з континентальною Європою. 

На європейському ринку також широко представлені найбільші в США 

лідери готельного бізнесу, такі відомі готельні мережі, як «Хілтон Готел 

Корп.», «Шератон Корп.», «Маріотт Корп.», «Рамада Інт.», «Хаятт Готел». 

Останній вперше використав стиль «фойє атріум». 

За контрактом франчайзингу крупна фірма або компанія (франчайзер) 

передає свої права на використання торгової марки, системи маркетингу, збуту 

і централізованого резервування номерів, системи управління операціями 

франчайзіату, який підпорядковується управлінським критеріям франчайзера, 

підтримує його стандарти обслуговування та комфорту, виплачує гонорар за 

угоду в розмірі 3–4% обороту, а також вносить початковий внесок у розмірі 

біля 30%. 

Франчайзер за контрактом франчайзингу передає свої стандарти 

обслуговування і разом з ними свою репутацію. Компанія надає свою 

технологію в обмін на інвестиції. Вона допомагає франчайзіату в організації 

заходів по паблісіті і порадами при купівлі обладнання, а також займається 

підготовкою персоналу. 

У Франції, наприклад, система франчайзингу розвивається в одно- і 

двозіркові готельному секторі. Завдяки цій системі, за останнє десятиліття 

двозіркові готельні мережі («Аркад», «Ібіс») і мережі однозіркові («Балладан», 

«Формула I») побудували сотні готелів. Цей успіх пояснюється політикою 

французьких готельних мереж, яка полягає в залученні франчайзіатів 

маленьким початковим внеском від 270 до 540 тис. дол. 

У США систему франчайзингу активно застосовують такі імениті готельні 

мережі, як «Холідей Інн Уорлдвайд» і «Редіссон Готел». 
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Для того щоб протистояти конкуренції з боку інтегрованих і 

франчайзингових мереж, незалежні готелі об'єднуються в готельні 

консорціуми. Готельний консорціум сприяє економії при маркетингу, 

придбанню обладнання, об'єднанню в комп'ютерну систему бронювання (КСБ), 

що дозволяє агентам забронювати номер прямо з екрану комп'ютера. Концепція 

готельного консорціуму в останні роки стала дуже популярною і число 

консорціумів значно зросло. 

Найбільший готельний консорціум у світі – американська мережа «Бест 

Вестерн Інтернешнл», яка налічує понад 3500 готелів і 300 тис. номерів. 

Вартість членства в цьому міжнародному готельному консорціумі становить 

1% обороту після сплати податків. 

У Європі Франція є найбільшим власником готельних консорціумів. 

Двадцять консорціумів різного обсягу складають чверть усіх готелів країни. 

Найбільший з них «Ле Ложе де Франс» забезпечує 60% загальної кількості 

пропозицій номерів в країні та об'єднує майже 70% всіх готелів членів 

консорціумів країни. У Великобританії об'єднані в консорціуми готелі 

забезпечують 60% загальної пропозиції готельних номерів. 

Крім об'єднання в консорціуми та інтегровані ланцюги готелі створюють 

різні сімейства. Якість послуг, що надаються в них контролюється незалежними 

комісіями. Наочним прикладом таких родин є «Реле де Шато», «Преферред Готел 

енд Резортс Уорлдвайд», «Лідинг Готел оф зе Уорлд», «Смол Люксарі Готел оф зе 

Уорлд». Останні два сімейства поєднують відповідно 300 і 200 готелів по всьому 

світу. Це готелі високої категорії, вони розміщені в різних місцях (місті, 

передмісті або провінції) і обслуговують клієнтів з різним рівнем. 

У сімейство «Лідинг Готел оф зе Уорлд» входять, наприклад, такі 

престижні готелі, як «Рітц» і «Меріс» в Парижі, «Готел де Парі» в Монте 

Карло, «Імперіал» у Відні, «Дорчестер» в Лондоні, «Готел дю Рон» в Женеві, а 

також «Готель Опера» в Києві. 

Сімейство «Смол Люксарі Готел оф зе Уорлд» об'єднує невеликі готелі – 

до 150 номерів, більшість з них – сімейні. Тільки в одному Лондоні налічується 
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сім готелів цього сімейства, найвідоміший з них – готель «Рітц». По всьому 

світу готелі сімейства «Смол Люксарі Готелі» зосереджені не тільки у великих 

містах, а й в провінції, і в курортних зонах. У європейській провінції вони 

розташовані в старовинних відреставрованих замках і садибах. По числу 

готелів цього сімейства за Великобританією знаходяться США і Австралія. 

Багато готелів входять одночасно в різні сімейства, наприклад, «Де 

Обсерваторі» в Сіднеї одночасно є членом сімейств «Смол Люксарі Готел ...» і 

«Лідинг Готел...», а готель «Рітц» в Парижі – членом сімейств «Лідинг Готелі 

оф зе Уорлд» і «Преферред Готел енд Резортс Уорлдвайд». 

Інший вид пропонованого житла – так звані вторинні резиденції, 

«повністю належать» туристам, але не є їх постійним місцем проживання. 

Вторинні резиденції зі спільними вигодами – це квартири в блоках, які 

обслуговуються управлінської компанією і мають пральню, спортивно-

оздоровчі та розважальні комплекси тощо. Цей вид пропонується в США, 

Франції та Іспанії в основному на гірських курортах та узбережжях. 

На середземноморських курортах Франції та Іспанії пропонують сезонно 

орендовані обладнані приміщення. Це квартири, студії або цілі вілли, що 

надаються в оренду туристам на період від одного тижня до трьох місяців. 

Туроператори визначили прискорене зростання цього сектора масового 

туризму. Це новий туристичний продукт «транспорт-приміщення» основна 

властивість якого – ціна нижча пропозицій готелів. 

Індустріальні країни розвивають концепцію соціального житла. Це 

приміщення, цілих селищ або поселень відпочинку, сімейні табори відпочинку, 

молодіжні турбази та інші, які пропонуються на неприбутковій основі. У Франції, 

наприклад, такі приміщення пропонують організації «Селища сімейного 

відпочинку», «Центральна організація таборів і різних видів відпочинку молоді», 

«Туризм і робота», клуби, що належать державним і приватним фірмам, таким, як 

«Електрика Франції», «Французькі залізні дороги», «Рено» тощо. 
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Слід зауважити, що в організаційній структурі управління готелями у 

світовій готельній індустрії з 50-х рр. XX ст. прийняті дві основні моделі 

організації готельної справи. 

Перша модель – модель Рітца – пов'язана з ім'ям швейцарського підприємця 

Цезаря Рітца. Відмітимо, що багато престижних готелів світу носять його ім'я. 

Основна ставка цих готелів робилася на європейські традиції вишуканості й 

аристократизму (наприклад, «Палас Готель» в Москві). В даний час ця модель 

переживає кризу: за останні 25 років зі світового ринку готельних послуг зійшло 

понад 2 млн. готельних номерів в стилі «палас». 

Друга модель організації пов'язана з ім'ям американського підприємця 

Кемонса Вільсона (мережа готелів «Холідей ІПН»). У цій моделі робиться 

ставка на велику гнучкість в задоволенні потреб клієнта (незалежно від того, в 

якій країні знаходиться готель), в поєднанні з підтриманням досить високих 

стандартів обслуговування. Значна увага приділяється інтер'єру готелю, 

починаючи з холу. 

Основні вимоги до готельної мережі, яка організована за цією моделлю, 

зводяться до наступного: єдність стилю (архітектура, інтер'єр); єдність 

позначень і зовнішньої інформації; просторий і функціональний хол; швидкість 

реєстрації клієнтів; номера, передбачені для постійних клієнтів; сніданок 

«шведський стіл»; наявність конференц-холу; гнучка система тарифів; єдине 

управління, маркетинг і служба комунікацій. Під контролем готельних мереж, 

побудованих за другою моделі, налічується близько 50% готельних номерів у 

світі. Такі ланцюги є, по суті, фінансово-економічними імперіями, керованими 

одним власником – головним холдингом. 

Нарівні з ними існує і третя модель організації - так звані «добровільні» 

готельні мережі (типу «Best Western», «Romantic Hotels» та інші). В цьому 

випадку під єдиною торговою маркою об'єднують готелі з деякими 

однорідними ознаками, що підтримують певні стандарти і набори послуг, 

незалежно від країни перебування. 
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Готелі – члени мережі – платять внески до єдиного фонду, який 

витрачається на спільну рекламну і маркетингову діяльність, просування 

продукту тощо. При цьому повністю зберігається їх фінансово економічна та 

управлінська самостійність. По суті справи, ці мережі створюються за зразком 

асоціації готелів, об'єднаних єдиною угодою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ 
Проаналізовано теоретичні аспекти поняття кластера та визначено поняття 
агро-рекреаційного кластера. Визначені передумови формування агро-
рекреаційного кластера та стратегії співпраці. Розглянуто концептуальні 
засади формування регіонального агро-рекреаційного кластера. Розглянуто 
переваги розвитку агро-рекреаційної сфери від створення кластера.  
Ключові слова: туристичний кластер, агро-рекреаційна сфера, ініціативний 
садиба, рекреація, партнерство.  

Бурхливий розвиток кластерних ініціатив в різних напрямках діяльності 
почався ще з 80-х років минулого століття, а сьогодні цей механізм визнаний 
одним з найбільш ефективних – він успішно апробований як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності галузей і територій. Сьогодні кластерний 
підхід у розвитку регіонального туризму широко застосовується в усьому світі, 
адже його ефективність вже не викликає сумнівів. Так, пам'ятники культури, 
природи чи архітектури стають ядром кластера, а місця розміщення і 
харчування, інфраструктура доповнюють і обслуговують їх, створюючи 
додаткову рекламу, як самим собі, так і пам'яткам арто окремо зупинитися на 
необхідності створення туристичних кластерів в сільській місцевості.  

Для українського села, що на жаль, на сьогоднішній день перебуває в 
занедбаному стані, створення агротуристичних, агрорекреаційних і 
агроекологічних кластерів може стати справжнім порятунком. дея 
агротуристичного кластера полягає в залученні до співпраці фермерів, 
підприємців і тих небагатьох, хто в Україні надає послуги зеленого туризму, а 
також у використанні історичних, культурних родзинок, якими багата кожна 
область України. За таких умов всі три сторони можуть заробити, а туристи 

отримають доступ до цілого спектру послуг, які надаються, що тільки посилить 
бажання людей подорожувати по своїй країні.  
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Агротуризм (farm tourism) - відпочинковий туризм, що передбачає 

використання сільського (фермерського) господарства. Агрогуризм може 

проявлятись у різних формах, але завжди включає винаймання помешкання. 

Розрізняють дві базові форми агротуризму: винаймання помешкання з 

обслуговуванням безпосередньо в межах дворогосподарства або розміщення на 

нічліг з самообслуговуванням на землях, що належать до дворогосподарства, 

наприклад, в кемпінгах та наметах. Агротуризм, таким чином, виступає однією 

з форм сільського туризму. В агротуризмі дворогосподарство (фермерське 

господарство) становить одночасно нічліжну базу та головний предмет інтересу 

для туриста. 

Наукова та прикладна проблематика механізму формування, регулювання 

та розвитку кластерних утворень в туризмі розробляється іноземними та 

вітчизняними науковцями: Войнаренко М.,. ТкаченкоТ., Александровою А., 

Біль М., Корж Н., Молчановою Т. та інші.  

Метою цієї статті є висвітлення підходів щодо формування агро-

рекреаційних кластерів, які сприяють всебічному розвитку виробничо-

послугової співпраці, що здійснюється за допомогою спеціалізації і 

кооперування виробництва  

З погляду чинного законодавства України, в інноваційній сфері «кластер» 

підпадає під класифікацію «інноваційна структура». Порядок створення та 

функціонування інноваційних структур регламентується Постановою Кабінету 

міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 «Про затвердження Положення про 

порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур 

інших типів» [1].  

Кластер – це добровільний стратегічний альянс у вигляді 

територіального, галузевого чи територіально-галузевого об'єднання 

підприємницьких структур, наукових установ, навчальних закладів, незалежно 

від форми власності й органів влади, на основі інновації та дотримання 

економічних інтересів кожного його учасника з метою підвищення 

конкурентоздатності продукції й економічного росту регіону та галузі. 
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До туристичних кластерів відносяться групи підприємств, 

сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно використовують 

туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки 

праці, здійснюють спільне управління і маркетингову діяльність. 

Туристичні кластери, крім виробників, включають значну кількість 

підприємницьких структур у вигляді різних об'єктів локалізованої 

інфраструктури, які надають послуги щодо підтримки підприємств у сфері 

виробництва турпродукту (послуги туроператорів, готелів, ресторанного 

господарства, транспорту, торгівлі, постачальників обладнання, виробників 

сувенірної продукції та ін.). Багато кластерів включають наукові та навчальні 

установи, які забезпечують спеціалізоване навчання, інформацію, наукові 

дослідження, технічну підтримку, а також органи державного управління. 

Основним системоутворюючим фактором формування регіональних 

кластерів виступають туристичні ресурси (природні, культурно-історичні, 

санаторно-курортні та ін.), які мотивують туристів до подорожі та є «ядром 

кластера». Основну роль у формуванні кластерів відіграє середній і малий 

бізнес. 

Причини об'єднання підприємств в кластер: 

-у кластері формується особливе інноваційне середовище, що сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності фірм, що входять до нього, за рахунок 

оптимізації вартості турпродукту;  

-кластер знижує ступінь ризику, зміцнює імідж, забезпечує зростання 

якості за рахунок синергійного ефекту;  

-кластер забезпечує гармонійний розвиток території та зайнятість 

населення;  

-створення муніципальних і регіональних кластерів формує єдину 

туристсько-рекреаційну систему України;  

-створення туристично-рекреаційних кластерів сприяє розвитку суміжних 

галузей народного господарства регіонів [2].  
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Зважаючи на тренди та потреби українського села, вкрай актуально 

продовжувати роботу у напрямку ініціації та розвитку агрорекреаційних, 

агроекологічних та агротуристичних кластерів, які обєднають в ефективну 

систему туристичні об’єкти, громаду, фермерів та підприємців та ВНЗ України. 

Сьогодні в Україні вже почали з'являтися перші агротуристичні кластери. 

Так, влітку минулого року в ході XXIX Міжнародної агропромислової виставки 

«Агро-2017» було презентовано п'ять кластерів: 

- агроекологічний кластер «Медвін» в Іванківському районі Київської області; 

- агротуристичний кластер «Диканька» в Диканському районі Полтавської 

області; 

- агроекологічний кластер «Фрумушика-Нова» в Тарутинському районі 

Одеської області; 

- агрорекреаціонний кластер курорт «Коблево» в Березанському районі 

Миколаївської області; 

- агротуристичний кластер «ГорбоГори» в Пустомитівському районі 

Львівської області.  

Основною метою кластерів є підвищення конкурентоспроможності його 

учасників за рахунок взаємовигідної співпраці, обміну науково- технічними 

дослідженнями та інноваціями. В економічний зміст поняття «кластер» 

закладено фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів у межах 

одного простору. Зокрема, відомий американський вчений М. Портер трактує 

кластер як групу пов’язаних компаній в специфічній сфері, що мають спільні 

ознаки та географічно близько розташовані [3]. Загалом, визначаючи поняття 

кластер, вчені прийшли до спільної думки, що це географічно локалізована 

сукупність виробничо-активних суб'єктів економічної діяльності [4, 2], 

територіальне об'єднання взаємозалежних підприємств та установ у межах 

відповідного промислового регіону [5], які тісно співпрацюють із науковими 

установами та органами місцевої влади з метою підвищення 

конкурентоздатності своєї продукції та економічного зростання регіону [3]. 

Структуру кластера можуть формувати групи взаємозалежних компаній, 
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спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у споріднених 

галузях, а також пов’язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, 

університетів, агентств з стандартизації, торговельних об’єднань) у певних 

областях, що можуть конкурувати, але ведуть спільну роботу [4].  

Аналіз аспектів і властивостей кластера дав змогу сформулювати 

авторське трактування цього поняття у агро-рекреаційній сфері. Агро-

рекреаційний кластер можна визначити як галузево-територіальне добровільне 

об’єднання селищних громад, що тісно співпрацюють з науковими установами, 

громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 

конкурентоспроможності своїх рекреаційних послуг та сприяння економічному 

розвитку регіону.  

Існує певна проблема в застосуванні стратегій діяльності агро- 

рекреаційних кластерів. Структурні елементи, якими є приватні садиби на 

різному рівні розвитку, що не дає змоги залучити єдину стратегію розвитку для 

всіх. Ризиком при створенні кластера також є переоцінка сприятливих умов для 

господарювання. Уряди держав чи органи місцевої влади при формуванні 

інфраструктурних переваг та створенні сприятливих умов підприємництва 

помилково можуть переоцінити і завищити ці показники [7]. Наслідком цього є, 

по-перше, втрата регіоном і навіть державою потенційних вітчизняних і 194 

закордонних інвесторів, оскільки вони перейдуть у регіони із сприятливішою і 

привабливішою ринковою інфраструктурою. По-друге, ресурси, залучені для 

створення сприятливих передумов функціонування підприємств, 

використовуються неефективно і владні органи змушені це компенсувати за 

рахунок встановлення вищих тарифів за їхнє використання. 

 Отже, створення кращої сільської інфраструктури не завжди вважається 

головним фактором при створенні кластера. Загрозою закладання потужного 

потенціалу у інфраструктуру є виникнення надлишкової якості пропонованих 

товарів, послуг і їхніх поєднань. Внаслідок цього інфраструктурний потенціал 

буде використовуватися не повною мірою, а сама інфраструктура села може 

виявитися недовантаженою. Тому найефективніших результатів для будь-якого 
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підприємства агро-рекреаційної сфери можна досягти, якщо садиби діятимуть з 

позиції не індивідуальних, а колективних інтересів, тобто якщо вони будуть 

діяти у межах найперспективнішого територіального утворення – кластера.  

Кластери як соціально-економічне утворення не виникають відразу. 

 Становлення кластерів проходить певні етапи:  

1. Встановлення партнерських відносин між підприємствами.  

2. Згуртування технологічно пов’язаних підприємств (підприємств 

однакової спеціалізації – рекреаційної, туристичної, курортної).  

3. Залучення суміжних і підтримуючих організацій та інфраструктурних 

підприємств. 

 4. Ефективне використання економічного середовища.  

5. Укладання угод про співпрацю.  

Формування рекреаційного кластера передбачає розроблення стратегії 

співпраці, яка передбачає:  

1. Пошук спільних рис господарювання, ознак управління і 

функціонування, що створює передумови налагодження співпраці між такими 

сферами, як бізнес, влада, наука для отримання конкурентних переваг і 

синергетичного ефекту.  

2. Розроблення концепції і програми розвитку рекреаційного регіону і 

вироблення механізмів ресурсного та інституційного забезпечення її реалізації.  

Для успішної діяльності сучасної агро-рекреаційної сфери недостатньо 

лише існування природних рекреаційних ресурсів та об’єктів. Необхідний 

відповідний рівень і постійна модернізація транспортного забезпечення, засобів 

зв’язку, банківської інфраструктури, торгової мережі, готелів тощо. Все 

більший інтерес з боку вітчизняних та іноземних рекреантів до вітчизняної 

рекреації в поєднанні з унікальними природними рекреаційними ресурсами і 

умовами здатний підтримати сформований рекреаційний кластер, який містить 

комплекс необхідних умов і ресурсів для найефективнішого функціонування 

рекреаційної галузі.  
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Отже, агро-рекреаційний кластер – сукупність приватних садиб, 

підприємств рекреаційних, туристичних, курортних галузей, які географічно 

наближені, характеризуються спільністю основного виду діяльності та 

взаємодоповнюваністю діяльності, діють на спільному ринку агро-

рекреаційних послуг з метою посилення індивідуальної і колективної 

конкурентоспроможності.  

Результатом функціонування агро-рекреаційного кластера є досягнення 

синергійного ефекту внаслідок взаємодії, взаємовпливу і взаємозв’язку між 

окремими елементами, що формують рекреаційний кластер.  

Одним з головних завдань у виробничих відносинах є визначення 

кластерних зв’язків, включаючи територіальну близькість, особливості 

технологій здійснення агро-рекреаційної діяльності.  

Не менш важливим питанням кластерних взаємозв’язків є формування 

«ланцюга доданої вартості» у сформованому агро-рекреаційному кластері. Його 

формування сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності 

рекреаційних послуг, дасть змогу поділити ринок рекреаційних послуг за 

спеціалізацією надання агро-рекреаційних послуг, створить передумови для 

виходу на закордонні ринки. Різноманітні форми рекреації, туризму і курортної 

сфери взаємозв’язані та взаємодоповнюють одна одну з метою організації 

раціонального дозвілля, активного відпочинку, ведення здорового способу 

життя всіма верствами населення. Враховуючи обмеженість вільного часу, 

туристи-рекреанти можуть запланувати та організувати свій час з рекреаційною 

метою для денного, тижневого чи річного характеру його використання. Такий 

розподіл часу дає можливість структурувати відпочинок та розглянути 

курортну, рекреаційну і туристичну діяльність за періодичною і 

територіальною ознаками [4]. Так, повсякденна рекреація пов’язана з 

територією і середовищем проживання і не виходить далеко за межі населеного 

пункту.  

На тижневу рекреацію, туризм чи курортно-оздоровчу діяльність впливає 

місце розташування відповідних рекреаційних, туристичних чи курортних 
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об’єктів. Просторове розташування рекреаційних об’єктів при використанні 

щорічного вільного часу не прив’язане до місця проживання чи країни 

розташування рекреанта. З огляду на таку класифікацію автор виділяє щоденну 

рекреацію – в межах населеного пункту, щотижневу (у вихідні дні) – приміська 

зона, щорічну (у період відпусток і канікул) – внутрішньорайонну, 

загальнодержавну, міжнародну.  

Отже, метою формування агро-рекреаційного кластера є 

соціоекологоекономічний розвиток регіону та рекреаційної сфери.  

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання:  

-розробити проекти створення нових об’єктів та розвитку наявних об’єктів 

рекреаційної сфери;  

-об’єднати матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси 

суб’єктів рекреаційної сфери для реалізації запропонованих проектів;  

-освоїти нові види природних рекреаційних ресурсів, рекреаційних місць 

та об’єктів з метою розширення асортименту рекреаційних послуг;  

-об’єднати зусилля з метою захисту і відновлення довкілля;  

-залучити до підприємств, що займаються рекреаційною діяльністю, 

фінансові установи, науково-освітні організації, торговельні підприємства, 

заклади громадського харчування тощо.  

Підприємства агро-рекреаційного спрямування доцільно групувати за 

такими напрямками – лікувально-курортна рекреація, оздоровча і спортивна 

рекреація, пізнавальна рекреація. Сегментація ринку рекреаційних послуг в 

межах сільської місцевості вигідна з погляду чіткої спеціалізації і орієнтування 

на задоволення потреб цільових сегментів споживачів. Поділ на цільові 

сегменти такі підприємства здійснюють з огляду на їхнє територіальне 

розташування та наявність рекреаційних, туристичних чи курортних об’єктів та 

ресурсів. Проте, з іншого боку, сегментування має певні недоліки і може 

становити загрозу розвитку підприємництва. Так, при нечіткому і 

неправильному сегментуванні може виявитися недостатня кількість цільових 

сегментів, на задоволення потреб яких орієнтується підприємство. Внаслідок 
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цього виникає певна залежність від сегментів, які залишилися в стратегічних 

пріоритетах підприємства. Така залежність переростає в ще одну вагому 

загрозу, пов’язану із впливом цільових сегментів на виробничий потенціал 

підприємства. Сегменти, що чинять істотний вплив на господарську діяльність, 

визначають граничну межу виробничих можливостей підприємства, яка, як 

правило, значно нижча за виробничий потенціал. Передусім виникає загроза 

недовикористання виробничого потенціалу, що негативно може позначитися на 

собівартості пропонованих послуг. 

Кластерні утворення в рекреаційній сфері є потужним механізмом 

вирішення питань, пов’язаних з соціально-економічним розвитком регіону, 

посилення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. Проте існує безліч проблем, які гальмують формування рекреаційного 

кластера. Зокрема, вони стосуються системи управління, визначення органу, 

який виконував би організаційно-управлінську функцію. Ще одна важлива 

проблема, яка потребує вирішення, – це розроблення методичних рекомендацій 

до оцінки діяльності рекреаційного кластера. Зокрема, необхідний інтегральний 

показник, за допомогою якого можна було би визначити рівень 

інфраструктурних переваг та рівень сприятливості умов підприємництва. Отже, 

сьогодні застосування кластерного підходу в Україні є необхідною умовою для 

відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності 

інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня економічного 

розвитку та конкурентоспроможності.  
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Нині, коли більшість людей живе у багатонаціональних мегаполісах і 
містах, де вже майже повністю втрачені національні та культурні традиції і 
звичаї, де мільйони жителів планети з сотень різних етнічних груп звуться 
українцями, американцями, європейцями і т. д., а міжнаціональні особливості 
людей, що живуть в містах, стерті глобалізацією і урбанізацією, особливої 
актуальності та популярності набуває гастрономічний туризм. Він допомагає не 
тільки доторкнутися до витоків власної національної культури, мистецтва 

харчування та приготування їжі на споконвічних територіях проживання, а й 
пізнати інші, часто стаючи для міських жителів віддушиною в сірому і 
шаблонному повсякденному житті. Також гастрономічний туризм є однією з 
успішно реалізованих форм культурного дозвілля.  

За даними Всесвітньої організації (туристичний ЮНВТО, Глобальна 

доповідь із продовольчого туризму), 79% мандрівників вибудовує маршрут, 
попередньо вивчивши календар гастрономічних подій і особливість місцевої 
кухні. Кожен третій турист у світі розглядає національну кухню як важливу 
складову частину мотивації до подорожі, причому на харчування припадає 
близько 30% загальних витрат у поїздці. Тому, на нашу думку, унікальним 
туристичним ресурсом України може стати розвиток гастрономічного туризму. 

Метою є дослідження сучасних тенденцій гастрономічного туризму в 
Україні. 

Над дослідженнями теоретичних і практичних аспектів розвитку 
гастрономічного туризму, визначенням змісту працювали багато зарубіжних 
(К.Холл, Д. Гілмор, Б. Пін, Р.Митчелл, Д. Хендерсон, Ю. Лін,Т. Пірсон, Л. Кей) 
та вітчизняних (В. Гордін, Д.Гусенова, А. Карабаєва, А. Лук’янченко, 
Ю Трабская, Е.Чернова) вчених. 

Аналіз фахової літератури свідчить про активне науково-практичне 
опрацювання проблеми гастрономічного туризму в Україні. У дослідженнях 
А.Бусигіна, Е. Маслова, І. Комарніцького, В. Федорченка, Д. Басюк, Т. Сокол, 
Т.Божук, Л. Прокопчук. Т. Шпараги, В. Бойко, О. Любіцевої, Ф. Шандора, 
Г.Волкової, М.Баштової висвітлюється історико-культурний контекст розвитку 
цього виду туризму, особливості створення регіональних туристичних 
продуктів на основі національних кулінарних традицій.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Гастрономічні тури по Україні - 

одне з нових напрямків у туризмі. Мета таких турів - подорожі з метою 

дегустації страв, а також вивчення традицій і особливостей кулінарії різних 

регіонів країни. Під час подорожей туристи знайомляться з місцевими 

продуктами і способами їх приготування. 

В українській туризмології немає єдиного термінологічного визначення 

цього виду туризму. Зустрічаються терміни «кулінарний туризм», «винно-

гастрономічний туризм», «гурман-туризм», «гастрономічний туризм». 

Аналогічна тенденція спостерігається у закордонній літературі, зокрема у 

авторів: Г. Аллента, К. Албала, Л. Лонг, Б. МакКерчер, Е. Вольф, М. Холл та 

Р.Мітчел оперують поняттями «culinary tourism», «gastronomic tourism», 

«gourmet tour», «food tourism». 

Проаналізувавши визначення науковців, можна зробити висновок, що під 

терміном «гастрономічний туризм» пропонується розуміти спеціалізований вид 

туризму, що поєднує ознайомлення і дегустацію національних кулінарних 

традицій країн світу та відображає здатність людини пізнавати культуру країни 

через її національну кухню з метою отримання психологічного, естетичного або 

дослідницького задоволення. Сьогодні всі наявні класифікації гастрономічного 

туризму можна розділити на три ознаки: за спрямованістю; за видом 

конкретного продукту або напою; за метою подорожі; за розташуванням 

туристичного місця; за особливостями організації [2]. 

Важливість гастрономічного туризму полягає у здатності розмежувати 

цінно-смисловий універсум культури окремих народів, і в такому ракурсі він 

постає як один із засобів активізації крос-культурної комунікації, є проявом 

міжкультурних контактів і як такий сприяє встановленню багатовекторних 

комунікаційних зв’язків. Внаслідок різноманітних культурних контактів 

відбувається обмін ментальними, духовними і матеріальними цінностями, 

досвідом на міжособистісному, етнічному, державному та 

загальноцивілізаційному рівнях. 
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Як окремий вид туризму, гастрономічний туризм має і свої особливі риси 

[3]: 

– умови для розвитку кулінарного туризму мають абсолютно всі країни і 

це унікальна відмінна риса даного виду туризму; 

– гастрономічний туризм не носить характер сезонного відпочинку, для 

будь-якого часу року можна підібрати відповідний тур; 

– гастрономічний туризм в тій чи іншій мірі є складовим елементом всіх 

турів. Але на відміну від інших видів туризму знайомство з національною 

кухнею стає головним мотивом, метою та елементом гастрономічної подорожі. 

– просування місцевих господарств і виробників продовольчих товарів - є 

невід’ємною частиною будь-якого гастрономічного туру. 

Так, розглянувши гастрономічний туризм як окремий вид туризму, 

важливо виділити фактори, які впливають на його розвиток: 

– соціально-економічні: рівень розвитку економіки країни та досконалості 

законодавчої, нормативно-правової бази в галузі туристичного та готельно-

ресторанного господарства, наявність ресурсної бази, екологічний стан 

території, стан розвитку АПК, харчової переробної промисловості, 

національний склад, розвиток культури та народних традицій, розвиток 

інфраструктури (наявність транспортного сполучення, місць тимчасового 

розміщення, закладів харчування); 

– політичні; 

– релігійні. 

Серед переваг гастрономічного туризму називають такі [1]: 

- тією чи іншою мірою він є складовим елементом усіх турів. Але, на 

відміну від інших видів туризму, ознайомлення з національною кухнею стає 

головним мотивом, метою та елементом гастрономічної подорожі; 

- сприяє просуванню місцевих господарств і виробників продовольчих 

товарів, підприємства туристичної інфраструктури (готелів, закладів 

харчування тощо); 
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- не носить характер сезонного відпочинку, для будь-якої пори року можна 

підібрати відповідний тур; 

- популяризує національні (місцеві) кулінарні традиції; 

- умови для його розвитку мають абсолютно всі країни та регіони, що є 

унікальною та відмінною рисою даного виду туризму. 

Мета гастрономічних турів – насолодитися особливостями кухні тієї чи 

іншої країни. При цьому дана мета не зводиться лише до того, щоб спробувати 

якусь рідкісну, екзотичну страву або перепробувати незліченну кількість страв. 

Важливо насолодитися місцевою рецептурою, яка століттями вбирала в себе 

традиції і звичаї місцевих жителів, їх культуру приготування їжі. 

Гастрономічний туризм на Україні набуває обертів: започатковуються 

гастрономічні фестивалі, організовуються екскурсій на підприємства харчової 

промисловості, і навіть вже справжні гастрономічні тури.  

Так, відмітимо, що в останні роки в Україні було започатковано чимало 

гастрономічних фестивалів: фестиваль молодого вина «Закарпатське Божоле» 

(Ужгород), «Галицька дефіляда» (м. Тернопіль), «Конкурс різників свиней – 

гентешів» (с. Геча, Закарпатська обл.), «Біле вино» (м. Берегово, Закарпатська 

обл.), гастрономічний фестиваль вина та меду «Сонячний напій» (м. Ужгород, 

Закарпатська обл.), «Фестиваль ріплянки» (с. Колочава, Закарпатська обл.), 

«Гуцульська бринза» (м. Рахів, Закарпатська обл.), «Борщ’їв» (м. Борщів, 

Тернопільська обл.), фестиваль хліба (хутір Обирок, Чернігівська обл.), 

«Український кавун – солодке диво» (м. Гола Пристань, Херсонська обл.), 

свято Полтавської галушки (м. Полтава), свято сала (м. Полтава), фестиваль 

полуниці (м. Ізюм, Харківська обл.), свято шоколаду (м. Львів), фестиваль 

дерунів (м. Коростень, Житомирська обл.) тощо [4]. 

Серед регіонів України можна виділити таких лідерів з розвитку 

гастрономічного туризму: Закарпатська і Львівська області, Київ. У 

Полтавській, Харківській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, 

Київській областях розвиток гастрономічного туризму тільки набуває 

окремих рис.  
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Основною проблемою розвитку гастрономічного туризму є відсутність 

інформаційної бази, тому подальші дослідження мають бути спрямовані на 

поширення інформації про гастрономічні особливості різних регіонів України.  

Для популяризації національних гастрономічних традицій доцільно 

розробити реєстр етно ресторанів, які відповідають міжнародним стандартам 

обслуговування та пропонують цілі меню страв національної кухні, 

запровадити майстер-класи національних гастрономічних традицій для 

практиків та туристів, створити тематичний сайт з відображенням регіоналізації 

української кухні, особливостей формування та становлення, наданням фото- та 

відео-рецептів аутентичних українських страв з покроковим описом, календаря 

гастрономічних фестивалів і, звичайно, місць, де можна скуштувати справжні 

українські наїдки. В друкованому варіанті може з’явитися на світ 

гастрономічний путівник українськими регіонами, який буде містити не просто 

рецепти українських страв, а пропагандувати гастрономічні подорожі і іншими 

регіонами України, розкриваючи їхні можливості та регіональні особливості. 

Нині гастрономічний туризм все ще є регіональним явищем. Згідно з 

результатами опитування, маркетинг продуктів гастрономічного туризму надає 

першочергову увагу регіональному ринку, на другому місці – місцеві та 

національні ринки, на третьому – міжнародний ринок. 

Щодо запитання про існування в їх дестинації співпраці між сектором 

туризму та місцевими учасниками гастрономії (виробниками, ресторанами, 

ринками тощо), думка загалу полягала в тому, що існує співпраця з 

конкретними маркетинговими акціями місцевих ресторанів. Але нині все ще не 

вироблено стабільних інструментів співпраці для розвитку та просування 

гастрономічного туризму. Фактично 37,5% респондентів визнають, що 

співпраці не існує або вона не є дуже значною [5]. 

Висновок. Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити 

висновок про те, що вітчизняна туристична галузь, хоч і дещо повільними 

кроками, починає покращувати свої показники. 
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Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на джерело 

значних і стабільних надходжень до бюджету, підвищення іміджу України у 

світі вимагає від нашої країни розроблення відповідної нормативно-правової 

бази туризму, активної державної політики та узгоджених дій усіх органів 

державної та місцевої влади з розвитку туризму, створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого вдосконалення 

туристичної інфраструктури. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ГІРСЬКОЛИЖНОГО КУРОРТУ «БУКОВЕЛЬ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
У статті проаналізовані чинники туристичної привабливості регіону, 
детально вивчено та проаналізовано сукупність природних, культурно-
історичних та соціально-економічних факторів організації туристичної 
діяльності в рекреаційній зоні «Буковель». 
Ключові слова: туризм, регіон, туристична привабливість, гірськолижний 
курорт, рекреаційна зона. 

Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш прогресуючих галузей 
світового господарства, яку можна розглядати і як самостійний вид економічної 
діяльності, так і як міжгалузевий комплекс. Для Івано-Франківської області 
гірськолижний курорт «Буковель» є перспективною сферою господарського 
життя, що суттєво впливає на розвиток таких видів економічної діяльності, як 
транспорт, готельний та ресторанний бізнес, роздрібна торгівля, харчова 
промисловість, будівництво та зв’язок, діяльність у сфері відпочинку й розваг, 

культури і спорту тощо. Перетворення рекреаційної зони «Буковель» в 
туристичну принаду вимагає пошуку нових підходів, об’єднання зусиль 
місцевої влади та суб’єктів туристичної діяльності.  

Вивченням актуальних особливостей та проблем туристичного регіону 
займались та досліджували такі дослідники як: Г.М. Гуменюк, Т.З. Маланюк, 

Н.М. Паньків, Ю.В. Зінько, М.Й. Рутинський. Загалом, є чимало наукових 
робіт, спрямованих на аналіз туристичних ресурсів регіону та організаційно-
управлінських аспектів туристичної галузі Івано-Франківської області, проте, 
недостатньо дослідженим залишився аналіз туристичної привабливості 
гірськолижного курорту «Буковель» та його вплив на розвиток туризму в 
області загалом.  
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Мета статті полягає в аналізі та розкритті особливостей туристичної 
привабливості гірськолижного курорту «Буковель» на сучасному етапі.  

Івано-Франківська область – є однією з найменших як за площею (близько 
2 % території), так і за населенням (менше 4 % населення) в Україні. Проте, 
регіон характеризується значними туристично-рекреаційними можливостями, а 
за кількістю та складом історичних і архітектурних пам’яток випереджає багато 
інших областей і, безумовно, є одним з унікальних куточків України [1].  

У Карпатах є великі природно-ресурсні можливості для організації і 
розвитку зимових видів відпочинку, зокрема гірськолижного. Сьогодні у 
регіоні освоєно до 30 гірськолижних трас. Розвиток гірськолижного туризму в 
Івано-Франківській області обертається навколо потужного гірського курорту 
«Буковель».  

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України. Розташований 
недалеко від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори 
Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту - гора 
Довга - 1372 м.  

Економіко-географічне положення Прикарпатського регіону є дуже 
вигідним. Воно має густу сітку шляхів з багатьма важливими економічними 
районами країни та з сусідніми країнами [2]. 

Природні туристичні ресурси є важливими елементами туристичної 

привабливості території. Природна привабливість для туристів рекреаційної 
зони «Буковель» визначається наявністю таких чинників: 

- краса ландшафту і природних об'єктів; 
- м'якість клімату і комфортність погодних умов; 
- чистота природних водойм; 
- сприятлива екологічна ситуація. 
Важливим елементом конкурентоспроможності та привабливості 

гірськолижного туризму є співвідношення ціни та якості послуг розміщення. 
Всього в «Буковелі» розташовано близько 200 готелів. Загалом заклади 

розміщення туристів гірськолижного курортів регіону за співвідношенням 
«ціна – якість» можна поділити на кілька груп: 
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-готелі, які характеризуються високою якістю послуг і досить високими 
цінами. Серед таких готелів «Буковель», «Шелтер», «VIP резиденція», 
«Тавель», «Radisson Blu Resort Буковель», які пропонують номери різних класів 
– від стандарту до класу люкс та апартаменти, надають широкий спектр послуг 
з проведення дозвілля, мають spa-центри. Вартість номера за одну добу тут 
становить в середньому від 3000 грн. залежно від класу номера та сезону, а в 
деяких номерах (типу вілла) може сягати від 13 000 грн.; 

-готелі та туристичні комплекси місткістю понад 50 осіб, які забезпечують 
відносно якісні та комфортні умови проживання та пропонують широкий 
спектр додаткових послуг і розважальних заходів. Їх номерний фонд переважно 
представлений вищою категорією (напівлюкс, люкс, котедж-люкс, апартаменти 
тощо) Як правило, це новозбудовані об’єкти або відремонтовані старі 

туристичні бази; 
-невеликі приватні готелі та котеджі місткістю 10-50 осіб, які пропонують 

відносно якісні та комфортні умови проживання. Надають, як правило, послуги 
проживання та харчування, спектр додаткових послуг досить обмежений (може 
бути сауна, трансферні послуги). Номерний фонд представлений в основному 
середнім класом (номери типу стандарт, стандарт плюс), номерів вищого класу 
мало; 

-приватні будинки невеликої місткості (4–15 осіб), які характеризуються 
низьким або середнім рівнем якості послуг та комфортності проживання та 
відносно невисокими цінами (500–1000 грн /добу). Як правило, господарі 
проживають у тому ж будинку, де приймають гостей.  

Окрім готелів, на території ТК «Буковель» працює багато ресторанів, 
закладів швидкого харчування, лижна школа, фірми, які надають розважальні 

послуги. Основним оператором розваг на «Буковелі» є ТОВ «Амбіком», яке 
володіє ресторанами, об’єднаними під брендом «Сarte-l» – «Lucky Bull», 
«Veranda», корчма «Фільварок», паб «Кухель» та розважальний центр «Бука». 

Також на «Буковелі» працює група компаній, приватних підприємців та 
фізичних осіб «Resort Management Group», яка займається залученням нових 
ідей та наданням інвестицій для реалізації проектів у сфері туристичних послуг, 
відпочинку та розваг [6]. 
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Недоліком сфери послуг курорту «Буковель» є те, що власники закладів, 
які спеціалізуються на обслуговуванні туристів, зорієнтовані на споживача з 
високим рівнем достатку. А ті, чий рівень достатку дорівнює середньому, 
задовольняються так званим «зеленим туризмом». Для іноземців, які впродовж 
останніх років активно відвідують Прикарпаття, співвідношення ціна-сервіс є 
прийнятним для їхнього гаманця. Відпочивати у Карпатах їдуть здебільшого 
жителі Польші, Росії, Німеччини, Австрії, Словакії.  

Розвиток транспортної інфраструктури істотно впливає на туристичну 
привабливість регіону. Найбільш популярними є залізничний та автомобільний 
види транспорту.  

Перевагами залізничного транспорту є: регулярність роботи незалежно від 
погодних умов та пори року, швидкість та комфортність переміщень. Загальна 
протяжність залізниць регіону становить 1483 км. Міжнародні потяги 
сполучають Івано-Франківську та сусідні області з Польщею, Росією, 
Молдовою, Білорусією. Через Тернопільську область проходять поїзди у 
Польщу, Болгарію, Чехію, Росію. З 2015 року спостерігається тенденція до 
зниження кількості туристів, які подорожують залізничним транспортом на 
користь авіаційного транспорту. Особливо це стосується перевезень туристів, 
що прибувають із-за кордону та віддалених областей [3].  

Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце серед усіх видів 

пасажирського транспорту. Представлений переважно автобусами різних 
марок. Автобус, як засіб пересування туристів, є найвигіднішим під час 
короткочасних туристичних поїздок, екскурсій та подорожей, для трансферів, 
відвідування спортивних та культурних заходів. Регіон має розвинену мережу 
автошляхів. Їх довжина у Івано-Франківській області – 4,2 тис. км. Особливістю 
автомобільних доріг Західного регіону України є те, що частка штучних споруд 
та підпірних мурів на одиницю протяжності є удвічі більшою за середню в 
Україні. До того ж, більшість мостових переїздів (близько 70%) було 
побудовано більш ніж п’ятдесят років тому. На сьогодні стан штучних споруд, 
покриття доріг та придорожньої інфраструктури потребують глобальної 
реконструкції та розбудови.  
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До слабких сторін туристичної привабливості курорту «Буковель» можна 

віднести:  

-низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; 

-недостатня промоція подій, що проводяться в місті в національних ЗМІ; 

-неефективне використання міжнародного аеропорту; 

-низький рівень співпраці з університетами та бізнес-структурами щодо 

розвитку бізнес-туризму; 

-недостатній об’єм пропонованої туристичної інформації іноземними 

мовами (особливо польською, німецькою, англійською); 

-незадовільний стан розвитку рекреаційного туризму, зокрема, відсутність 

сучасних спортивно-відпочинкових комплексів та мережі веломаршрутів. 

Управління туризму облдержадміністрації Івано-Франківської області, у 

свою чергу, тісно співпрацює із суб’єктами туристичної діяльності, 

громадськістю. На сьогодні затверджено комплексну регіональну цільову 

програму розвитку туризму в області на 2016-2020 роки.  

До пріоритетних напрямків розвитку туристичної привабливості в регіоні 

можна віднести: 

- збалансоване та прозоре адміністративно-правове управління туристично-

курортною сферою; 

- створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну і курортну сферу; 

- створення туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури 

вздовж основних автомобільних шляхів; 

- забезпечення раціонального й ефективного використання природних, 

рекреаційних, історико-культурних ресурсів; 

-підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних 

послуг; 

-створення конкурентоспроможних туристичних і курортних продуктів; 

-забезпечення галузі кваліфікованими кадрами; 
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-активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів; 

-удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, 

представлення області на національному і міжнародному туристичних ринках в 

Україні та за кордоном [5]. 

Отже, завдяки своєму розташуванню гірськолижний курорт «Буковель» 

має надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що надає значні 

можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють як і різноманітність 

природних факторів, так і наявність численних рекреаційних ресурсів. Розвиток 

туристично-рекреаційної галузі за останні роки характеризується позитивною 

та сталою динамікою, внаслідок чого туристично-рекреаційна галузь відіграє 

дедалі вагомішу роль в соціально-економічному розвитку області. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

У даній статті описуються основи комунікацій в туристичних організаціях, 

основині туристичні спрямованості комунікативної діяльності та основи 

організації комунікації.  

Ключові слова: комунікація, туризм, реклама, вид, організація. 

Комунікація (від лат. сommunicatio) буквально означає «загальне» — це 

процес обміну інформацією (ідеї, факти, думки, почуття і цінності) між двома і 

більше людьми, що веде до взаємного розуміння, на основі якого керівник 

отримує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить 

прийняті рішення до працівників організації. Комунікації в організації — це 

складна, багаторівнева система. У широкому сенсі мета комунікацій — 

здійснення змін, вплинути на діяльність таким чином, щоб досягти процвітання 

організації.  

У вузькому ж сенсі мета комунікації — домогтися від приймаючої сторони 

точного розуміння відправленого повідомлення.  

 Комунікативний потік може переміщатися в горизонтальному або 

вертикальному напрямку. Вертикальний напрямок, в свою чергу, 

підрозділяється на спадний і висхідний [3]. Комунікативний потік, який 

переміщається від одного рівня в групі або організації до іншого, більш 

низького рівня, є спадним. Він використовується керівниками груп для 

постановки завдань, опису робіт, інформування про процедури які 

здійснюються, щоб виділити проблеми, що вимагають уваги, запропонувати 

варіанти зворотного зв'язку за результатами роботи. При цьому чим більше 

рівнів проходить інформація, тим менше ймовірність того, що вона не буде 

спотворена. Найбільш характерним прикладом є спілкування начальника зі 
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своїми підлеглими. В деяких організаціях, для того, щоб повідомити про якісь 

нововведення або віддати будь - які накази генеральний директор збирає у себе 

начальників середнього рівня. І повідомляє їм потрібну для нього інформацію в 

усному і письмовому вигляді. Ті, в свою чергу, передають цю інформацію 

начальникам нижчого рівня, як правило, теж в письмовій та усній формі. Але 

це стосується не всіх відділів. Є дуже маленькі відділи, в цьому випадку 

начальник такого відділу є особисто на зборах у генерального директора і сам 

передає і отримує інформацію [6]. Висхідна інформація в організаціях 

переміщається від нижчого до вищого рівня. Вона використовується для 

зворотного зв'язку підлеглих з керівництвом з метою інформування про 

результати роботи і поточних проблемах. Служить засобом доведення до 

відома керівників думки працівників. Керівники покладаються на дану 

інформацію при аналізі того, як поліпшити стан справ в організації. У деяких 

організаціях висхідна інформація використовується керівниками нижчої ланки 

для інформування середніх і вищих керівників (наприклад, підготовка звітів), 

при проведенні обговорень, де працівники отримують можливість розглядати 

проблеми зі своїм керівником або з представниками вищого керівництва. У 

цьому випадку принцип дії приблизно такий же, як і в низхідному напрямку, 

тільки у зворотний бік [1]. Співробітники відділів передають інформацію своїм 

начальникам, а ті, в свою чергу, передають цю інформацію начальникам 

середнього рівня, ті передають її вищому, а потім інформація передається 

генеральному директору. Іноді питання вирішує не сам генеральний директор, а 

його заступники. Горизонтальний напрямок, це коли спілкування відбувається 

між членами однієї групи або робочої групи одного рівня, між керівниками або 

виконавчим персоналом одного рівня, то такий комунікаційний процес 

називається горизонтальним. Даний процес необхідний, оскільки дозволяє 

економити час і забезпечити координованість дій. В одних випадках таке 

спілкування є формальним і обов'язковим, в інших — відбувається 

спонтанно.Комунікації пронизують поведінку всіх елементів організації. Їх 

основна мета це є забезпечити взаєморозуміння людей, що беруть участь в 
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інформаційному обміні. Однак сам факт обміну інформацією ще не гарантує 

ефективності спілкування. Досить часто передане повідомлення виявляється 

неправильно трактованим і, отже, комунікація — неефективна [5].  

Для того, щоб краще зрозуміти сутність процесу обміну інформацією і 

умови його ефективності, розглянемо основні елементи та стадії 

комунікаційного процесу. Процес комунікації можливо здійснювати за 

наявності таких основних елементів: відправник, повідомлення, канал зв'язку, 

одержувач. 

Відправник — особа, що прагне донести певні ідеї за допомогою переданої 

ним інформації.Повідомлення — інформація, що має певну форму і закодована 

за допомогою відповідних символів. Канал зв'язку — засіб передачі інформації. 

Одержувач — особа, якій відправник адресує передане повідомлення. 

Процес комунікації можна представити у вигляді послідовності: - 

формулювання ідеї і відбір інформації; - кодування інформації та формування 

повідомлення; - вибір каналу зв'язку і передача повідомлення; - декодування 

повідомлення і сприйняття інформації; - інтерпретація повідомлення і 

формування відповіді на нього;- передача відповісти відправнику;  

Дуже часто процес комунікації займає всього кілька хвилин або навіть 

секунд, тому на практиці складно виділити і розмежувати його окремі етапи. 

Однак ми коротко проаналізуємо кожен з них, щоб краще зрозуміти їх зміст [5]. 

На сьогоднішній день туризм неможливо уявити без реклами. Адже вона це 

самий дієвий інструмент у спробах туристичного підприємства донести 

інформацію до своїх клієнтів. Функціонуючи в рамках концепції маркетингу, 

реклама є потужним засобом впливу на споживача. Однак в результаті 

численних досліджень доведено, що однієї реклами недостатньо для гарантії 

ринкового успіху. Реклама сама по собі, без тісного взаємозв'язку з іншими 

елементами комплексу маркетингу, є не тільки малоефективною, а й, більш 

того, може привести до негативних результатів. Аналізуючи великий обсяг 

ринкової інформації, відомий американський фахівець А. Політц сформулював 

два основоположних закони реклами, які, звичайно ж, справедливі і щодо 
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туристичної реклами. ЗАКОН 1. Реклама стимулює продаж хорошого товару і 

прискорює провал поганого. Вона показує, яких якостей продукт не має, і 

допомагає споживачеві в цьому швидко розібратися. ЗАКОН 2. Реклама, що 

називає ту відмінну ознаку товару, яка міститься в незначних кількостях, і яку 

сам споживач не в змозі виявити, допомагає встановити, що дана ознака 

практично відсутня, і тим самим прискорює провал товару. Одне з основних 

вимог до реклами — правдивість. На жаль, "золоте" правило бізнесу — "Не 

обіцяй клієнту того, що виконати не можеш" порушується багатьма 

туристичними підприємствами. Тому користуватися рекламою необхідно 

обережно і зважено, не порушуючи встановлених етичних правил і норм. В ході 

розвитку маркетингу з'являються нові можливості для реклами. Рекламна 

діяльність стала більш складною, багаторівневою і багатоструктурною. Рекламу 

можна класифікувати за різними ознаками. Залежно від об'єкта рекламування 

можна говорити про два основні види : товарна і престижна. Основне завдання 

товарної реклами — формування і стимулювання попиту на туристичний 

продукт. Така реклама інформує потенційних клієнтів про його переваги, 

пробуджує інтерес і сприяє продажу [3]. 

Престижна або імідж-реклама являє собою рекламу достоїнств(переваг/ 

гідностей) фірми, вигідно відрізняють її від конкурентів. Мета — створення 

привабливого іміджу фірми. За спрямованістю розрізняють рекламу 

можливостей туристичної фірми і рекламу її потреб. Реклама можливостей — 

вид реклами, що інформує цільові аудиторії про можливості туристичного 

підприємства в області подання туристичних послуг. Реклама потреб — це 

чисто інформаційний вид реклами, призначений для інформування ділових 

партнерів про існування фірми і її потреби в чому- небудь. За допомогою 

подібної реклами туристична фірма вирішує наступні завдання: залучення 

посередників, прийом персоналу, пошук та продаж будь-яких матеріально-

технічних ресурсів (приміщень під офіси, транспортних засобів, меблів, 

оргтехніки тощо). Основним завданням інформативної реклами є доведення до 

потенційних клієнтів інформації про фірму, послуги, їх характеристики, 
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достоїнства, нововведення. Переконуюча реклама — агресивний вид реклами, 

основними завданнями якої служить послідовне переконання потенційних 

клієнтів у перевагах рекламного продукту, формування бажання придбати саме 

його, а не продуктів конкурентів, заохочення факту покупки та інше. 

Нагадувальна реклама призначена для підтримки поінформованості про 

існування певного продукту (фірми) на ринку і про його (її) характеристиках. 

Маючи на увазі спосіб впливу на цільову аудиторію, говорять про раціональної 

та емоційної рекламі. Раціональна — інформує, звертається до розуму 

потенціального клієнта, наводить аргументи (найчастіше у словесній формі) 

для його переконання. Емоційна реклама звертається до почуттів, спогадів, 

впливає через асоціації. Її улюблений засіб - ілюстрації і в меншій мірі - звук. 

Але більша частина реклами являє собою різні комбінації цих двох видів. 

Ознака концентрації на певний сегмент цільової аудиторії дозволяє розрізняти 

селективну (виборчу) і масову рекламу. Залежно від охоплюваної рекламної 

діяльності території виділяються: локальна реклама, регіональна реклама, 

загальнонаціональна та міжнародна реклама. Реклама може мати різні джерела 

фінансування. Відповідно до цієї ознаки розрізняють рекламу від імені окремих 

туристичних підприємств і спільну (корпоративну) [4]. Також ми розглянемо 

засоби поширення туристичної реклами. Реклама в пресі — одне з найбільш 

часто використовуваних засобів. В силу своєї оперативності, повторюваності, 

широкого охоплення ринку вона є одним з найефективніших засобів 

поширення реклами. Рекламні матеріали в пресі можна поділити на дві основні 

групи: рекламні оголошення і публікації оглядово-рекламного характеру. 

Останні являють собою різні статті, репортажі, огляди, що несуть іноді пряму, а 

іноді - непряму рекламу. Для публікації використовуються такі види 

періодичних видань, як газети, журнали, бюлетені, довідники, путівники і так 

далі [1]. Наступний засіб поширення туристичної реклами - друкована реклама. 

Вона являється однією з найбільш найважливіших засобів поширення 

рекламної інформації туристичних підприємств. У друкованій рекламі 

образотворчим і текстовим способом просувають інформацію про наявні 
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можливості обслуговування туристів. Для підвищення привабливості 

друкованої продукції фірми використовують барвисті фотографії ландшафтів, 

історичних пам'яток, готелів та інших об'єктів туристичної уваги. До 

друкованої реклами відносяться: каталоги, проспекти і брошури, буклети, 

плакати, рекламні листівки, рекламно-подарункові видання та книжкова 

реклама. Друкована реклама є свого роду візитною карткою, за якою клієнти 

судять про фірму. Для них існує таке надзвичайно просте правило: вони 

повинні бути виконані або з дуже високою якістю виготовлення, або не 

випускатися взагалі. Друкована реклама поширюється різними шляхами. Це 

може бути розсилка через пошту, надання безпосередньо на підприємстві або 

передача іншими способами, наприклад, в ході виставок, презентацій, 

семінарів, при контактах в процесі особистого продажу. Аудіовізуальна 

реклама включає в себе рекламні кінофільми, відеофільми та слайд-фільми. 

Рекламні кіно і відеофільми поділяються на: рекламні фільми (тривалістю від 5 

до 20 хвилин), рекламні ролики (тривалістю від 15 секунд до декількох хвилин). 

Слайд-фільми — це програма, де автоматично змінюються кольорові 

діапозитиви, що проектуються на один або кілька екранів. Така програма може 

супроводжуватися спеціально підібраною фонограмою. Аудіовізуальна реклама 

демонструється в кінотеатрах перед фільмами, по телебаченню, на 

презентаціях, семінарах, прес-конференціях, на рекламних стендах і виставках 

[6]. Щодо радіо- і телереклам, можна сказати, що вона є, мабуть, 

наймасовішими за охопленням потенційних клієнтів засобами поширення 

реклами. Найпоширенішими видами радіореклами є: радіооб'ява — інформація, 

зачитується диктором, радіоролик — спеціально підготовлений постановочний 

(ігровий) радіосюжет. Радіорепортаж — інформація про будь-які події 

(ярмарках, виставках—продажах і так далі), що містить як пряму, так і непряму 

(наприклад, відгук клієнтів) рекламу. Радіореклама використовується зазвичай 

для інформування і нагадування. Телереклама має цілу низку специфічних рис. 

Перш за все, телебачення має широкі можливості надавати цілеспрямований 

вплив і викликати бажану реакцію глядацької аудиторії. Завдяки комбінації 
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зображення, кольору, руху і звуку досягається високий ступінь залучення 

уваги. Крім того, телебачення забезпечує широке охоплення. Серед 

найпоширеніших видів телереклами можна виділити телевізійні рекламні 

ролики, телевізійні рекламні оголошення, рекламні телерепортажі і передачі., А 

також рекламні телезаставки в перервах між передачами [5].  

Дієвим засобом популяризації туристичного підприємства є рекламні 

сувеніри. Вони використовуються для охоплення заздалегідь наміченої цільової 

аудиторії шляхом безкоштовної роздачі, без будь-яких зобов'язань з боку 

приймаючої ланки. Виділяють три основні категорії рекламних сувенірів: 

фірмові календарі (настінні, настільні, кишенькові), вироби з надрукованими 

елементами (різні предмети утилітарного призначення: олівці, ручки, лінійки, 

записні книжки, блокноти, папки, кишені для ділових паперів, запальнички, 

брелки, попільнички, шапочки, майки, сумки і так далі), ділові подарунки 

(аташе-кейси , бізнес-папки, телефонні апарати і так далі). Якщо перші дві 

категорії сувенірної реклами розраховані на широку аудиторію, то остання 

використовується, як правило, в ході ділових зустрічей керівників 

туристичного підприємства зі своїми партнерами. Обов'язковими атрибутами 

художнього оформлення рекламних сувенірів є товарний знак підприємства, 

його адреса, а іноді і інші реквізити. 

Пряма поштова реклама (директ, мейл) являє собою розсилку рекламних 

повідомлень на адресу постійних або потенційних споживачів, а також ділових 

партнерів. Найбільш часто використовуваними формами відправлень прямої 

поштової реклами є листи, листівки, "відправлення — конверти", буклети, 

проспекти, каталоги, брошури, листівки, запрошення, програми тощо Рекламні 

матеріали також лунають перехожим, вручаються відвідувачам фірми, 

поширюються на виставках і ярмарках, прикріплюються до лобових вікон 

автомобілів, опускаються безпосередньо в поштові скриньки. Зовнішня реклама 

є досить ефективним засобом для поширення інформації про туристичні 

послуги, оскільки розрахована насамперед на сприйняття широкими верствами 

населення [2] . Серед різноманіття видів зовнішньої реклами можна виділити: 
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щитову рекламу (різні рекламні щити, панно, афіші, транспаранти, світлові 

вивіски, електронне табло і екрани), реклама в місцях продажу (покажчики, 

фірмові вивіски, оформлення інтер'єрів офісів, прийомних і службових 

приміщень, спецодяг персоналу), реклама на транспорті являє собою різні 

рекламні повідомлення, розміщені як на бортах найрізноманітніших 

транспортних засобів, так і в салонах. Перелічити всі види зовнішньої реклами 

досить складно, так як вона приймає іноді найнесподіваніші форми (реклама на 

повітряних кулях, під час карнавальних ходів, на аудіокасетах, упаковці товарів 

і такі інше) [4; 176]. На сьогодні у нашій країні стає більш поширюватись 

комп`ютеризована реклама. За оцінками зарубіжних фахівців, в самому 

найближчому майбутньому може потіснити всі інші засоби. Її головна перевага 

і недолік одночасно — майже незмінне число абонентів — споживачів в 

комп'ютерних мережах і базах даних.  

Здійснення рекламної діяльності тісно пов'язане з проблемою 

фінансування, розробкою та виконанням рекламного бюджету. За своєю 

економічною природою витрати на рекламу є поточними витратами. У той же 

час даний вид витрат є одним з головних чинників зростання обсягів продажу. 

Комплекс рішень, пов'язаних з розробкою рекламного бюджету, можна умовно 

розділити на два блоки: визначення загального обсягу коштів на рекламу та 

розподіл коштів за напрямами і статтями витрат [1].  

Визначення загального обсягу коштів на рекламу передбачає врахування 
низки факторів, основними з яких є: обсяг і розмір передбачуваного ринку 
(сегмент, регіон, країна), роль реклами в загальному комплексі маркетингу 
туристичного підприємства, специфіка рекламованого туристичного продукту і 
стадія його життєвого циклу, передбачувані обсяги продажів і прибутку, 
витрати на рекламу конкурентів, власні фінансові можливості. Бюджет реклами 
повинен органічно вписуватися в загальний кошторис витрат на комплекс 
комунікацій. Розподіл рекламних засобів здійснюється за такими напрямами: 
функціям рекламної діяльності, збутових територіях, характері рекламованих 
послуг, періодам проведення реклами. При розподілі рекламного бюджету 



226 

доцільно деяку частину коштів спрямовувати в резерв на випадок ускладнення 
ринкової ситуації, зниження попиту, необхідності варіювання засобами 
реклами. 

Оцінка ефективності рекламної діяльності. Реклама вимагає великих 
витрат коштів. Тому надзвичайно важливо проводити оцінку ефективності 
рекламної діяльності. Це дозволяє: отримати інформацію про доцільність 
реклами, виявити результативність окремих засобів її розповсюдження, 
визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних клієнтів. 
Абсолютно точно визначити ефективність окремих коштів реклами, рекламної 
компанії в цілому в більшості випадків не представляється можливим. 
Розрізняють економічну і комунікативну ефективність реклами. 

Економічну ефективність реклами найчастіше визначають шляхом виміру 
її впливу на обсяг продажів. Вона залежить від ступеня психологічного впливу 
на людину. Комунікативна ефективність реклами характеризується ступенем 
залучення уваги потенційних клієнтів, яскравістю і глибиною їх вражень, 
запам'ятовується рекламних звернень. Отже, відсутні не тільки принципові 

відмінності, але і чітка межа між економічної та комунікативної ефективністю 
рекламної діяльності. 
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РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ 

У статті розглядаються проблеми міжкультурної комунікації, визначаються 

шляхи їх можливого вирішення, обґрунтовується роль міжкультурної 

комунікації в туризмі, туристичній освіті і науці.  

Ключові слова: освіта, культура, народи, туризм, наука, міжкультурні 

комунікації. 

Будь-яке сучасне суспільство вплетено в складну мережу комунікативних 

процесів. Важко уявити собі туризм без комунікації. У сфері туризму задіяні всі 

види комунікацій, які відомі людству: від соціальної до транспортної. У період 

науково-технічного, світового цивілізаційного процесу, активного розвитку 

транспортних засобів і появи нових технологічних можливостей, а також все 

більшої відкритості кордонів між державами, сучасна людина отримала 

необмежені можливості контактувати з представниками інших культур. В 

даний час явно простежується активний інтерес до вивчення культур різних 

народів, особливе місце дослідники приділяють діалогам і конфліктам культур. 

У наш непростий з точки зору діалогу культур час, все ж відкриваються нові 

можливості, види і форми спілкування, головною умовою яких є 

взаєморозуміння, терпимість і повага до культури партнерів по комунікації. 

Найбільш значима проблема міжкультурної комунікації для майбутніх 

працівників туристичної галузі, чия діяльність безпосередньо пов'язана з 

представниками інших культур. Фахівцям у сфері туризму щодня доводиться 

стикатися з вирішенням завдань комунікативного характеру не тільки на 

рідний, але і на іноземній мові [3].  

Ділові зустрічі з іноземними партнерами, листування, робота з 

інкамінговими туристами, анімаційна діяльність в зарубіжних готелях, 

підписання договорів, обговорення умов продажу, все це вимагає від 
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працівника туристичної галузі не тільки знання мови, а й знань, пов'язаних з 

культурою, історією країни, з представниками якої в даний момент працює 

менеджер туризму [6]. Знання мовного етикету, звичаїв, традицій, прийнятих в 

країні ділових партнерів створює позитивне враження при спілкуванні, сприяє 

доброзичливому настрою в колективі, сприяє більш повному взаєморозуміння, 

що, в кінцевому підсумку сприятливо позначається на результатах 

партнерського спілкування, підвищує престиж фірми.Кваліфіковані працівники 

сфери туризму повинні не тільки допомагати туристам долати мовний бар'єр, а 

й культурний.Міжкультурний бар'єр набагато гостріше сприймається 

представниками культур. Він набагато небезпечніше і неприємніше мовного і 

призводить досить часто до негативних наслідків. 

Міжкультурна комунікація - адекватне взаєморозуміння двох учасників 

комунікативного акту, що належать до різних культур. Тому, для працівників 

туристичної галузі, які здатні стати посередниками між культурами, знання 

культурних традицій, звичаїв, традицій, як і знання іноземної мови, життєво 

необхідно.Майбутні працівники туристичної галузі потребують також знання, 

які дали б їм можливість, з одного боку, орієнтуватися в міжкультурних 

відмінностях народів, допомогли б вести діалог з представниками інших 

культур, а з іншого боку, гідно представляти свій народ і культуру в будь-яких 

ситуаціях спілкування [8]. Невід'ємною характеристикою туристів є їх 

допитливість щодо вивчення різних куточків світу і населяють їх народів, вона 

утворює один з найбільш сильних спонукальних туристських мотивів. В даний 

час досить активно розвивається історико-культурний туризм. У деяких вищих 

навчальних закладах відкриваються напрями підготовки навчання фахівців з 

історико-культурного туризму [2]. Адже туризм - це найкращий спосіб 

знайомства з іншими культурами. Гуманітарне значення туризму полягає у 

використанні його можливостей для розвитку особистості, її творчого 

потенціалу, розширення горизонту знань. Прагнення до отримання знань - 

завжди було невід'ємною потребою людини. Поєднання відпочинку з пізнанням 

життя, історією і культурою іншого народу - одне із завдань, яке повною мірою 
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здатний вирішувати туризм. Функції туризму несуть в собі великий 

гуманітарний потенціал, побачити нові регіони або країни своїми очима, 

почути, відчути, випробувати на собі, відкрити для себе нові знання. 

Знайомство з культурою та звичаями інших народів збагачує духовний світ 

людини. Саме тому, туризм є фундаментальною основою процесу розвитку, 

збереження, зміцнення незалежної суверенітету і самобутності народу. 

Ідентичність шляхів історичної еволюції культури і туризму визначила 

спільність нових методів підходу до їх подальшого розвитку [4]. У більшості 

країн світу відбувається процес демократизації культури і туризму, які 

становлять невід'ємну частину життя суспільства. Туризм відіграє велику роль 

у розвитку кругозору людини, отримання нових знань і умінь. При підготовці 

фахівців в галузі туризму необхідно формувати у майбутніх працівників 

туристичної галузі комунікативну культуру, творче начало, вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, що, в свою чергу, робить їх 

кваліфікованими фахівцями. Кожне нове покоління фахівців в галузі туризму 

має нарощувати культурний потенціал суспільства. 

Туризм утворює саму велику сферу конфліктів представників 

найрізноманітніших культур з властивими їм особливостями поведінки, 

мислення, світогляду, звичаями, традиціями, спілкування. Тому проблеми 

міжкультурної комунікації в туризмі виявляються особливо чітко [1]. 

Традиційно, під міжкультурної комунікацією розуміється особливий тип 

культури представників різних етнічних груп, що характеризується взаємодією 

етнічних культур, які проявляються в етнічну самосвідомість, етнокультурної 

комплексності особистості, терпінні, а також в прагненні до міжнаціональної 

свідомості в різних сферах суспільного життя.Складовими елементами 

міжкультурної комунікації є, перш за все: етнічна самосвідомість, 

міжнаціональна злагода, мова міжнаціонального спілкування, а також інші 

елементи [5]. Проблема взаєморозуміння між народами в даний час стає все 

більш актуальною. Як правило, труднощі виникають через зіткнення різних 

культур, обумовлених різними історичними, політичними, економічними, 



230 

культурними розбіжностями. Однією з важливих і дуже складних соціальних 

проблем світової спільноти у всіх сферах суспільного життя є встановлення і 

розвиток міжнародних міжкультурних контактів, зв'язків, спілкування, 

взаєморозуміння. Як показує історичний досвід, більшість міжнаціональних 

конфліктів виникає на ґрунті незнання, нерозуміння, неприйняття, неповаги 

культур інших народів. Відомі випадки, коли туристи - представники різних 

культур і народів відмовлялися летіти в одному літаку, їхати в одному автобусі, 

жити в одному готелі, сідати за один стіл в ресторані [7]. Представники 

приймаючої сторони також досить часто виявляють своє неприязне ставлення 

до наших туристам. Таке невігластво, звичайно, не веде до повторного 

відвідування таких країн.  

Велика кількість конфліктів виникає на ґрунті прихильності різних 

релігій. Досить серйозною проблемою в наш час є тероризм і дуже неспокійна 

ситуація в світі.Коло територій, відвідуваних з метою історико-культурного 

пізнання звузився, що, звичайно, теж гальмує розвиток міжкультурних 

комунікацій в туризмі і є нерозв'язною на сьогоднішній момент проблемою [2]. 

Зміст і результати різноманітних міжкультурних контактів багато в чому 

залежать від здатності їх учасників розуміти один одного і досягати згоди, які 

головним чином визначаються етнічною культурою кожної з взаємодіючих 

сторін, психологією народів, цінностей, які панують у тій чи іншій культурі. У 

культурній антропології ці взаємовідносини різних культур отримали назву 

«міжкультурна комунікація», яка означає обмін між двома і більше культурами, 

продуктами їх діяльності, що здійснюється в різних формах. Між культурами 

існують значні відмінності в тому, як і які кошти комунікації використовуються 

при спілкуванні з представниками інших культур. Так, представники західних 

культур більше уваги звертають на зміст повідомлення, на те, що сказано, а не 

на те, як сказано. Для таких культур характерна точність використання понять, 

логіка висловлювань [6]. Для американської культури характерний такий тип 

комунікації, як «коротка розмова». Більшість американців використовують його 

в діловому спілкуванні. Вони задають питання, на які не передбачають 
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отримати відповіді. Індивідуалізм американської культури змушує їх 

висловлюватися ясно і чітко, відразу висувати свої аргументи, щоб викликати 

відповідну реакцію у опонента.Представники східної культури схильні звертати 

увагу на контекст повідомлення [4]. Зміст і результати міжкультурної 

комунікації багато в чому залежать від переважаючих в будь-якої культури 

цінностей, норм поведінки, установок та інше. У взаємозв'язку культури і 

комунікації відбувається взаємний вплив один на одного [7]. 

Важливо відзначити роль вивчення іноземної мови в міжкультурному 

спілкуванні. Знання мови партнера по бізнесу завжди спонукає до більш 

довірчого спілкування. Але, мало знати мову, потрібно вміти її правильно 

використовувати. Навчання іноземної мови як реального засобу спілкування 

нерозривно пов'язане з вивченням суспільного і культурного життя країн мов. 

Безпосереднє спілкування з представниками інших культур на їх рідній мові - є 

постійним міжкультурним спілкуванням. Завдяки отриманому досвіду 

міжкультурного спілкування ми дивимося на світ ширше і толерантніше 

ставимося до культурної своєрідності інших народів. А якщо це 

супроводжується теоретичним вивченням феномена культури, ми не тільки 

отримуємо уявлення про те, як поліпшити взаємини з людьми, але реально 

усвідомлюємо вплив своєї культури на нас, наше світосприйняття і поведінку 

[8]. Культурне виховання може не тільки звести до мінімуму культурний шок і 

збільшити досвід міжкультурного спілкування, а й сприяти професійному росту 

і ефективності організації в цілому. Культурна чуйність повинна навчити нас 

того, що культура і поведінка - це поняття відносні, а отже, ми повинні бути 

менш категоричними і більш терпимими в людських взаєминах. У минулому, 

багато дослідників сприймали культурні відмінності як бар'єр, який заважає 

спілкуванню і спільній діяльності. Сьогодні ж вони визнають, що якщо розумно 

і правильно використовувати культурні відмінності, вони перетворюються в 

джерела додаткових можливостей.Сьогодні ми активно беремо участь у всіх 

сферах міжкультурної комунікації, а отже, повинні вміти управляти процесами, 

що відбуваються в багатонаціональних суспільствах, повинні усвідомлювати 
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вплив національної та корпоративної культури на поведінку людини і вміти 

застосовувати отримані знання і навички для досягнення найкращих 

результатів своєї діяльності. 

В даний час проблеми міжкультурної комунікації, діалогу між 

культурами і представниками різних народів стоять особливо гостро. І все ж, 

конфлікту бути не повинно, повинен бути діалог, до цього треба прагнути [5]. 

 Міжнародний туризм завжди служив і повинен служити, перш за все, 

цілям згуртування, єднання, взаєморозуміння і миру між народами і 

культурами. Це одна з основних місій міжнародного туризму. На 

міжнародному та національному рівні повинні докладати зусиль щодо 

налагодження міжкультурної комунікації в туризмі. До числа таких заходів слід 

віднести підготовку фахівців міжнародної туристської діяльності в області 

міжкультурних комунікацій, яка давала б спеціалізовані знання, вміння і 

навички, що сприяють ефективному міжкультурному спілкуванню. 
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У статті проаналізовано стан та проблеми розвитку туристичної сфери 

Одеського регіону в умовах інтенсифікації конкуренції на рикну туристичних 

послуг. Проаналізовано перспективи розвитку туристичної привабливості 

Одеського регіону. 
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рекреаційна зона, ринкова конкуренція. 

За своїм туристичним потенціалом Одеська область займає одне з 

провідних місць в Україні. Особливість економічно-георафічного 

розташування, розвинута транспортна мережа, сприятливі природно-кліматичні 

умови, наявність пам'яток природи, архітектури, історії і культури, цілющих 

грязей та джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для 

формування високорентабельної туристично-рекреаційної галузі. 

Туристична сфера є міжгалузевим соціально-економічним комплексом, 

який складається із взаємопов’язаних галузей господарської діяльності. Туризм 

позитивно впливає на розвиток інших секторів економіки, включаючи, зокрема, 

готельне господарство, ресторанне господарство, транспорт і комунікації, 

будівництво, роздрібну торгівлю, виробництво сувенірів і торгівлю ними, 

будучи каталізатором їх розвитку. 

Вигідне географічне положення Одеси робить її «морськими воротами» 

України. Такий могутній транспортний вузол має високий економічний 

потенціал і величезні перспективи розвитку.  

Метою даної статті є аналіз тенденцій розвитку туристичної галузі в м. 

Одеса. 
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Як відомо, Одеська область є одним з провідних туристично-рекреаційних 

регіонів України. Туристична інфраструктура області налічує 1070 об'єктів 

туристичного, санаторно-курортного та рекреаційного призначення, в тому 

числі 296 готелів та аналогічних засобів розміщення, в регіоні працює понад 

300 туроператорів і турагентств, які створюють і реалізують туристичний 

продукт. Туристична інфраструктура області дозволяє одночасно розмістити 

понад 104,0 тис. туристів і відпочиваючих протягом усього року. Якщо влітку 

туристів приваблює відпочинок на морському узбережжі, то в зимовий період 

регіон позиціонує себе як центр ділового туризму, оскільки з кожним роком 

збільшується кількість сучасних готельних комплексів з інфраструктурою і 

обладнанням для проведення ділових турів, конференцій і семінарів. Однак, 

незважаючи на всі ці переваги, регіон має ряд невирішених проблем, які 

перешкоджають розвитку міжнародного туризму.  

Серед причин зниження туристичних потоків, можна виділити: 

- нестабільну економічну ситуацію в країні;  

- недостатнє залучення інвестицій в туристичну інфраструктуру регіону; 

- відсутність екологічної сертифікації туристичних послуг; 

- відсутність стратегії розвитку підприємництва в сфері туризму і 

рекреації; 

- слабке позиціонування регіону на міжнародному туристичному ринку; 

- нераціональне використання природних ресурсів; 

- відсутність системи управління якістю послуг в більшості готелів. 

В даний час в Україні налічується понад 360 готелів, які пройшли 

сертифікацію на відповідну категорію. Динаміка розвитку готельної сфери в 

Одеському регіоні свідчить про зростання інвестицій в індустрію гостинності і 

зростанні кількості місць розміщення в підприємствах малого бізнесу за рік 

майже в 6 разів.  

Для подальшого просування бренду Одеського регіону на зовнішніх 

ринках, запропоновано до розгляду проведення рекламної кампанії регіону, що 

містить дві концептуальні частини: 
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1) пряма реклама, метою якої є створення сприятливого сприйняття бренду 

«Морські курорти Одеського регіону» та підвищення лояльності цільової 

аудиторії; 

2) реклама продажів, головною метою якої є популяризація туристичних 

пропозицій туристичних фірм регіону і, як наслідок, згладжування фактора 

сезонності в регіоні. 

Рекламна кампанія по просуванню бренду морських курортів Одеського 

регіону може бути сфокусована на трьох рівнях його позиціонування на 

зовнішніх ринках (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Рисунок 1 - Трирівнева модель бренду «Морські курорти Одеського 
регіону» 

На першому рівні передбачається розвиток зонтичного бренду «Морські 

курорти Одеського регіону», яке орієнтоване на формування позитивного 

образу і унікальності курортно-рекреаційного регіону серед цільової групи 

споживачів; на другому рівні розвиток групових брендів курортних територій 

окремих районів регіону, націлене на формування споживчих переваг в 

конкретних видах курортно рекреаційних послуг, на яких спеціалізуються 

курортні райони; на третьому рівні відбувається розвиток бренду регіонального 

туристичного продукту, націлене на популяризацію пропозицій туристично-

екскурсійних послуг серед адресної цільової аудиторії внутрішніх і іноземних 

туристів [Нездоймінов С. Г. Регіональні проблеми розвитку міжнародного 

туризму // Науковий вісник «Розвиток міжнародного туризму». -: 2013.– № 4. – 
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Слід зазначити, що в 2017 році на китайському туристичному ринку Одеса 

була презентована вперше. Збільшення потоку туристів з Китаю в Україну, і 

зокрема до Одеси, сприяло введення спрощеного порядку оформлення віз для 

громадян КНР в пунктах пропуску через державний кордон в міжнародних 

аеропортах Бориспіль та Одеса. Для ознайомлення з культурним і туристичним 

потенціалом Одеси і одеського регіону в 2017 році проведено 15 

презентаційних турів (заплановано 5) для українських і зарубіжних 

туроператорів. Крім того, ведеться активна робота по налагодженню співпраці з 

авіакомпанією «Turkish Airlines», що займає 1 місце в Європі і 4 в світі за 

кількістю напрямків. 

Третій рік поспіль в Одесі буде проходить Міжнародний туристичний 

тиждень, знаковою подією якої стане конференція «Міжнародне 

співробітництво та партнерство у сфері туризму». В ході конференції 

запрошені експерти поділяться кращими практиками просування в сфері 

туризму на міжнародному ринку і співпраці з міжнародними партнерами. 

Отже, туристична сфера в Одесі є однією із стратегічних галузей 

економіки, за допомогою якої відбувається подальший її розвиток. Однак для 

формування туристичного ринку необхідним є наявність ряду складових 

туристичної індустрії і лише туристично-рекреаційний потенціал не є гарантом 

успішного розвитку туризму в м. Одеса, оскільки інфраструктура туристичного 

ринку Одеського регіону сьогодні не задовольняє в повному обсязі попит на 

туристичні послуги. Постійно зростаючі туристичні потоки зумовлюють 

необхідність приділення великої уваги з боку державних органів влади до 

питань розвитку туристичної інфраструктури. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ 
НА НАТУРАЛЬНІЙ ОСНОВІ 

В статті дана характеристика властивостей та розглянуто основні 
компоненти хімічного складу натуральної рослинної сировини для виробництва 
функціональних напоїв, запропоновано напої на основі натуральних рослинних 
екстрактів функціонального призначення 
Ключові слова: функціональні напої, натуральні функціональні екстракти, 
фізіологічно активні речовини, технології напоїв, натуральна сировина 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 
практичними завданнями. Повноцінне харчування – це один з основних 
факторів, що визначають здоров’я населення. Відомо, що більша частина 
населення нашої країни відчуває дефіцит мікронутрієнтів у харчуванні, а саме: 
вітамінів, окремих макро- та мікроелементів, харчових волокон, незамінних 
амінокислот та сполук [1]. Значна роль у збагаченні раціону цими речовинами 
належить функціональним продуктам харчування. 

До функціональних продуктів відносять харчові продукти, призначені для 
систематичного споживання в складі харчових раціонів, вони зберігають і 
покращують здоров’я і знижують ризик розвитку захворювань, пов’язаних з 
харчуванням, завдяки наявності в їх складі функціональних інгредієнтів, 
здатних справляти сприятливу дію на одну або декілька фізіологічних функцій 
або метаболічних реакцій організму людини [2]. 

Однією з перспективних груп продуктів для збагачення раціону 
харчування функціональними інгредієнтами є безалкогольні напої [3]. 
Мета статті – дослідження властивості сировини для виробництва 
функціональних напоїв на натуральній основі. 

Виклад основного матеріалу. Останніми роками значної популярності 
набуває виробництво функціональних напоїв на основі рослинної сировини 
(ботанічні натуральні екстракти), що мають загальнозміцнюючі і протизапальні 
властивості, сприяють зміцненню здоров’я, підвищенню захисних функцій 
організму до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища. 
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Нами розглянуто властивості сировини для виробництва функціональних 
напоїв, яка на нашу думку містить натуральні функціональні екстракти, широко 
розповсюджена в Україні та недорога у вартісному відношенні. Для такої 
сировини ми віднесли наступні види: кропива дводомна, м’ята перцева, липа 
серцевидна, кульбаба, деревій, звіробій, нагідки. Характеристика сировини і 
функціональних інгредієнтів наведена у таблиці 1.  

Таблиця 1 - Характеристика рослинної сировини для виробництва 

функціональних напоїв 
Сировина Функціональні інгредієнти Вплив на організм 

1.  2.  3.  
кропива 
дводомна 

Дубильні, білкові речовини, вітамін К, 
аскорбінова кислота, пантотенова 
кислота, каротиноїди, хлорофіл, 
ситостерин, гістамін, солі заліза 

нормалізація в організмі 
ліпідного обміну, 
гемостатичні, жовчогінні, 
протизапальні, 
судинозвужувальні 
властивості 

липа 
серцевидна 

сапоніни, флавоноїди, аскорбінова 
кислота, каротин, ефірна олія 

покращення секреції 
шлункового соку, збільшення 
жовчоутворення, 
антипатогенні, протимікробні, 
протизапальні властивості 

м’ята перцева ефірна олія (не менше 2 %), органічні 
кислоти, дубильні речовини, 
флавоноїди, каротин, бетанін, 
мікроелементи (мідь, марганець, 
стронцій та ін.) 

заспокійливі, жовчогінні, 
антисептичні, знеболюючі 
властивості, посилення 
секреції травлення, 
покращення апетиту, 
спазмолітична дія 

кульбаба тритерпенові сполуки, каротин, інулін, 
нікотинова кислота, органічні кислоти, 
фенолкарбонові кислоти, вітаміни РР і 
В, мікроелементи 

збудження апетиту, 
покращення травлення, 
жовчогінна, спазмолітична дія 

деревій летка олія (0,8 %), філохінони, дубильні 
речовини, смоли, інулін, каротин, 
аскорбінова кислота, фітонциди, 
органічні кислоти, мінеральні солі 

гемостатична, спазмолітична, 
протизапальна дія 

звіробій флавоноїди, дубильні речовини, 
каротин, ефірна олія, нікотинова та 
аскорбінова кислоти, вітаміни Р і РР, 
холін, антоціани, сапоніни, спирти, 
сліди алкалоїдів  

збудження апетиту, 
покращення травлення, 
жовчогінна, протизапальна дія

нагідки каротин, рубіксантин, флавохром, 
флавоксантин, терпенові глікозиди, 
смоли, слизові і гіркі речовини, 
органічні кислоти, аскорбінова кислота, 
вітаміни 

спазмолітична, протизапальна 
дія 
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Як показують дані таблиці основними групами фізіологічно активних 

речовин є флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни, макро- і мікроелементи, 

органічні кислоти, ефірні олії. 

У підібраній сировині нами розглянуто такі показники, як масова частка 

вологи, масова частка екстрактивних речовин, а з функціональних інгредієнтів 

– масова частка дубильних речовин. Хімічний склад натуральних екстрактів 

наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Основні компоненти хімічного складу натуральної 

рослинної сировини для виробництва функціональних напоїв 
Сировина Основні компоненти хімічного складу, % від сухої маси 

волога екстрактивні 
речовини 

дубильні 
речовини 

аскорбінова 
кислота, мг % 

Кропива  6,0 37,8 4,0 3,5 

М’ята 8,0 34,3 12,1 - 
Нагідки 8,0 42,0 2,3 3,2 
Липа 8,5 37,8 6,8 3,5 
Кульбаба 7,8 45,0 1,7 - 
Звіробій 6,5 42,5 8,0 4,2 
Деревій 6,7 36,5 3,5 2,5 

Як видно з даних табл.2, масова частка вологи в досліджуваній сировині 

становить рівень у межах 6,0-8,5 %, що відповідає встановленим нормам. Вміст 

екстрактивних речовин у звіробої, нагідках, липі, кульбабі коливається від    

40,7-45,2 %. У кропиві, м’яті, деревії цей показник складає 34,3-37,8 %. 

Максимальну кількість дубильних речовин було відмічено в м’яті – 12,1 %, 

звіробої – 8,0 %, липі –6,8 %. В іншій сировині вміст дубильних речовин 

коливається від 1,6 до 4,0 %. Вміст аскорбінової кислоти у досліджуваній 

сировині – в межах від 1,9-5,2 мг %. У м’яті та кульбабі аскорбінова кислота 

відсутня. 

В якості ароматичних композицій для напоїв можна використовувати 

спиртові настої прянощів: кардамону, коріандру, мускатного горіха, а також 

пряноароматичної сировини: смородини (листя), душиці, меліси. Прянощі 

мають бактерицидні властивості, підвищують апетит, активізують травлення. 

Нами запропоновано функціональні напої «Ритм» та «Літо» 
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Компоненти напою «Ритм»: деревій, нагідки, звіробій і м’ята; ароматична 

частина: мускатний горіх, смородина, душиця. До складу напою «Літо» 

входять: екстракт кульбаби, кропиви, настій мускатного горіху, коріандру, 

кардамону і меліси. Для посилення профілактичних і смакоароматичних 

властивостей у рецептуру напоїв включено яблучний сік і екстракт липи, на 

основі яких готується цукровий сироп. Крім цього, в купаж напоїв було внесено 

аскорбінову кислоту (вітамін С) у кількості 25-30 % від рекомендованої добової 

норми її споживання. 

У готових напоях визначали вміст функціональних інгредієнтів – 

дубильних речовин і аскорбінової кислоти (табл. 3). 

Таблиця 3 - Вміст функціональних інгредієнтів у розроблених напоях 
Масова частка, мг/100 см3 Напій «Ритм» Напій «Літо» 
Дубильних речовин 15 9 
Аскорбінової кислоти 4,3 4,2 
У напої «Ритм» в смаку домінує освіжаючий, солодкий, плодовий і кислий. 

Відчуваються також пряні і злегка трав’янисті відтінки. В ароматі напою 

переважає плодовий, а також виділяється аромат пряних трав. Смакові складові 

напою «Літо», їх інтенсивність виділено як: солодкий, освіжаючий, пряний, 

кислий, плодовий, трав’янистий. Аромат напою формується з пряних і 

плодових відтінків. Інтенсивність аромату більш виражена в напої «Літо». 

Висновки. На основі рослинної сировини (рослинні екстракти) і яблучного соку 

запропоновані функціональні безалкогольні напої «Ритм» і «Літо». В склад 

напоїв входять рослинні екстракти, які мають протизапальну, 

загальнозміцнюючу дію, що сприяє покращенню обміну речовин. 

Функціональні властивості напоїв забезпечуються екстрактивними речовинами 

натуральних екстрактів, компонентами яблучного соку, аскорбінової кислоти. 

Отже, нові функціональні напої на основі натуральних екстрактів – корисні і 

безпечні продукти харчування для здоров’я людини.  
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В статті розглянуто сучасний асортимент функціональних напоїв на 

натуральній основі, дана характеристика сировини та інгредієнтів для 

виробництва напоїв, їх функціонально-фізіологічне значення для організму 

людини.  

Ключові слова: напої, біологічно-активні добавки, новітні технології напоїв, 

натуральна сировина, асортимент напоїв. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Напої у харчуванні людини займають вагоме місце. 

В сучасних умовах крім здатності тамувати спрагу призначення напоїв з має 

ряд додаткових функцій [1]. Напої -багате джерело легкозасвоюваних 

вуглеводів, органічних кислот, мінеральних сполук, поліфенолів, незамінних 

амінокислот тощо. Велике значення мають також смакові якості напоїв, 

зручність у споживанні, популярність серед споживачів [2]. 

Умови сьогодення характеризують стреси, емоційне та фізичне 

перевантаження, екологічні проблеми, пов’язані з інтенсивним забрудненням 

харчової сировини, питної води, довкілля. Здоров’я людини великою мірою 

залежить від продуктів харчування [3]. Особливістю харчування сучасної 

людини є те, що добовий набір продуктів характеризується надлишковою 

калорійністю, переважанням рафінованих продукти і напівфабрикатів, які після 
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промислової переробки втрачають багато незамінних речовин (вітаміни, 

мікроелементи, харчові волокна тощо), а також містять консерванти та інші 

шкідливі домішки, необхідні для зберігання товарного вигляду продукції [4]. 

Все це призводить до підвищення ризику таких захворювань, як атеросклероз, 

гіпертонія, ожиріння, цукровий діабет, остеопороз, подагра, ряд злоякісних 

новоутворень.  

Мета статті – дослідити сучасні тенденції виробництва функціональних 

напоїв з використанням натуральної сировини. 

Виклад основного матеріалу. Сучасною медичною наукою встановлено, 

що порушення структури харчування – головний фактор, який завдає 

непоправної, набагато більшої, ніж екологічна забрудненість, шкоди нашому 

здоров’ю. Згідно з останніми даними фахівців, для повного задоволення 

життєвих потреб їжа людини повинна містити 600 груп макро- і 

мікронутрієнтів, які включають понад 20 тис. різноманітних сполук 

рослинного, тваринного і мікробного походження. Нині людина зі звичною 

змішаною дієтою не отримує й половини необхідних нутрієнтів. З метою 

ліквідації дефіциту харчових компонентів, у 80-их роках XX ст. основні 

зусилля фахівців в галузі здорового харчування були спрямовані на 

виробництво різноманітних біологічно активних добавок до їжі.  

Біологічно активні добавки привертають прискіпливу увагу вчених, 

лікарів, фахівців харчової промисловості у зв’язку з підвищенням якості та 

збільшенням довготривалості життя людини. До складу цих добавок входить 

близько 300 харчових та лікарських рослин, приблизно 60 біологічно активних 

індивідуальних сполук, вітамінів і мікроелементів. Періодично вживають 

біологічно активні добавки близько 70% японців і американців, 40% європейців 

і лише 3% українських громадян. Нині визначено перелік речовин, добавок, які 

позитивно впливають на фізіологію людського організму. Це – корисні 

речовини квітів, трав, плодів, чаїв, вітаміни і вітаміноподібні речовини, 

антиоксиданти, мінеральні речовини, олігосахариди, харчові волокна тощо. 
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Технологічною основою для створення нових видів функціональних 

продуктів є напої. Ми вважаємо за доцільно застосовувати функціональні напої 

для збагачення раціону біологічно-активними та корисними речовинами. В 

раціоні українців значна частка належить напоям. 

Функціональні напої, як складова поняття функціональні продукти, – це 

такі напої, які, окрім відомих властивостей втамовувати спрагу, приносити 

насолоду тощо, приносять додаткову користь для здоров’я людини. В 

розвинутих країнах сектор функціональних напоїв має головне значення – це 

найбільш зручна, природна форма збагачення організму вітамінами, макро- і 

мікроелементами, поліфенолами. 

Як складова щоденної дієти, функціональні напої беруть участь в 

регулюванні захисних біологічних механізмів, підвищують стійкість до 

захворювань, сповільнюють процес старіння та покращують емоційний стан 

людини. Сучасний асортимент безалкогольних напоїв достатньо різноманітний. 

Безалкогольні напої розрізняються за певними ознаками (табл.1). 

Таблиця 1 – Класифікаційні ознаки та види напоїв 
Класифікаційна ознака Види напоїв 
зовнішній вигляд прозорі та замутнені 
сировина, технологія 
виробництва, 
призначення 

сокові (з вмістом соку 10,0–40,0%) та соковмісні (з вмістом 
соку 1,0–9,9%), на зерновій сировині, на смако-ароматичній 
сировині, на ароматизаторах(есенціях і ароматних спиртах), 
ферментовані (напої бродіння), напої спеціального 
призначення та штучно мінералізовані води 

ступінь насичення 
диоксидом вуглецю 

сильно газовані (більше 0,4 % мас. СО2), середньо газовані 
(0,30,4 % мас. СО2), слабо газовані (0,20,3 % мас. СО2) і 
негазовані напої 

спосіб обробки не пастеризовані, пастеризовані 
При порівнянні різних груп безалкогольних напоїв з точки зору 

лікувально-профілактичного та загальнооздоровчого впливу на організм 

людини найбільш перспективними є ферментовані напої. Їх активна оздоровча 

дія обумовлена не тільки використанням виключно натуральної рослинної 

сировини, а й застосуванням в технологічному процесі культур корисних 

людині мікроорганізмів. 

Найбільшого розвитку набули групи функціональних напоїв, які містять 

рослинні екстракти, вітаміни і мікроелементи. Їх споживання щорічно 
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збільшується на 10%. Це пов’язано з тим, що серед населення зростає інтерес 

до здорового способу життя, необхідності швидкого відновлення енергії, і 

активні люди надають перевагу доступним в споживанні напоям, дбаючи про 

здоров’я без радикальних змін в житті.  

Українськими науковцями розроблено теоретичні основи технології 

функціональних напоїв на основі фруктових соків і пряно-ароматичної 

рослинної сировини: квітів бузини, липи, меліси лимонної, м’яти пальцевої 

тощо. Як свідчать багаточисленні літературні джерела, наявність в рослинах 

комплексу біологічно активних сполук в їхньому природному співвідношенні 

сприяє нормалізації обміну речовин, посилює виведення з організму токсичних 

метаболітів, що сповільнює розвиток атеросклерозу і пов’язаних з ним 

ускладнень, обумовлює антиоксидантну активність тощо. 

Вимогами до властивостей напоїв є їх лікувально-профілактична дія 

(антиоксидантна, протизапальна, імуннорегуляторна) та відсутність 

протипоказань до використання в раціоні харчування для усіх категорій 

населення. Важливе значення має наукове обґрунтування способів тривалої 

стійкості напоїв до мікробіальних помутнінь без застосування хімічних 

консервантів, шкідливих для здоров’я споживачів, особливо дітей. 

За складом біологічно активних речовин функціональні напої мають 

задовольняти потреби організму людини у багатьох речовинах, необхідних для 

процесів активної життєдіяльності. 

Споживач, вибираючи той чи інший напій, все частіше орієнтується на 

певні критерії, головними з яких є органолептичні якості, вміст натуральних 

інгредієнтів, оздоровча дія та зручність пакування. Традиційні вітчизняні напої, 

що були виготовлені за радянськими стандартами, відповідали вимогам 

споживача перш за все тим, що вони містили натуральну основу з рослинної 

або фруктово-ягідної сировини, для їх приготування використовувалися 

натуральні смакові компоненти і біологічно цінні речовини відповідно цільової 

дії напоїв.  
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Сировина для більшості напоїв та деяких харчових продуктів, що 
виробляються на сьогоднішній день, постачається різними іноземними 
фірмами. Це як правило композиції, до складу яких входять синтетичні 
речовини. Сировинні ресурси України багаті на натуральну екологічно чисту 
фруктово-ягідну тарослинну пряно-ароматичну сировину, яка може бути 
альтернативною заміною небезпечних харчових добавок синтетичного 
походження. Тому, актуальним є питання вивчення хімічного складу рослинної 
пряно-ароматичної сировини та технологічних аспектів її використання у 
технології напоїв.  

На нашу думку, у закладах ресторанного господарства доцільно 
впроваджувати технології напоїв з використанням дикорослої пряно-
ароматичної сировини місцевого походження.  

У безалкогольній промисловості широко використовується чорний 
байховий чай, який надає напоям терпкий присмак завдяки вмісту значної 
кількості дубильних речовин (до 35 %) . Крім того, листя чаю містять алкалоїди 
(кофеїну – до 4 %, теофілін, ксантин та ін.), флавоноїди (кемпферол, кверцетин, 

рутин), ефірну олію (до 0,006 %), а також, моноцукри (до 4 %), сахарозу 
(до 1 %), амінокислоти (до 2 %), вітаміни (аскорбінової кислоти більше 0,23 %, 
тіамін, рибофлавін, нікотинова і пантотенова кислоти), органічні кислоти 
(янтарну – 0,009 %, лимонну – 0,07 %, яблучну – 0,31 %), мінеральні речовини 
(до 4 %), білки (до 22 %), целюлозу і геміцелюлозу (до 18 %).  

Кофеїн чаю збуджує та тонізує центральну нервову систему, поліпшує 
розумову та фізичну діяльність. Теофілін використовують як засіб, що 
поліпшує коронарний кровообіг, комплекс катехінів з Р-вітамінною активністю 
– при порушеннях проникності та підвищеній ламкості судин, гіпертонічній 
хворобі, таніни чаю виявляють в’яжучу та бактерицидну дію, поліпшують 
травлення. Поряд з чорним чаєм в безалкогольній промисловості широко 
застосовується зелений байховий чай, для приготування якого 
використовуються молоді неферментовані листя. Зелений чай має менший 
аромат, але більше біологічно активних речовин, зокрема рутину, який сприяє 
затримці аскорбінової кислоти в організмі людини та зміцненню кровоносних 
судин.  
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Останнім часом росте популярність безалкогольних або слабоалкогольних 

напоїв бродіння, які одержують з використанням мікроорганізмів. Такі напої 

містять утворені в процесі бродіння органічні кислоти, амінокислоти, вітаміни, 

ферменти та інші біологічно активні речовини. Науковці проводять 

дослідження щодо можливості використання рослинної сировини з 

антиоксидантними властивостями у технології пива.  

Відмічено перспективи використання екстракту дубової кори у складі 

харчових продуктів, завдяки процесам пригноблення утворення активних форм 

кисню, що запобігає цитотоксичним ефектам вільно радикального окиснення на 

самих ранніх стадіях, а саме, старінню пива. Встановлено, що додавання у 

пивні напої екстрактів з трави меліси, листя підбілу, плодів горобини, трави 

чебрецю і звіробою не тільки підвищують смакову стабільність готового 

напою, а й позитивно впливає на збереження гірких речовин хмелю, які 

містяться у готовому продукті.  

Ринок алкогольних напоїв в Україні на сьогодні є досить сформованим та 

близьким до свого насичення. Проте, зважаючи на попит українського 

споживача, виробники змушені розширювати асортимент шляхом 

використання джерел натурального аромату, зокрема ефірних олій. Частіше 

застосовують анісову, кминну, гвоздикову, трояндову та цитрусову олії.  

Харчові продукти та напої з характеристикою «функціональні» сучасні 

споживачі сприймають як продукти здорового харчування. Ринок насичується 

новими продуктами з корисними властивостями. Особливо прискореними 

темпами розвивається ринок функціональних напоїв, тому що для виробника 

саме напої є зручним об’єктом для введення до їх складу практично будь-якого 

функціонального інгредієнта без принципових змін технологічного процесу, а 

для споживача вони частіше асоціюються зі здоровим правильним 

харчуванням. Але за умови, що новий функціональний напій включає 

обґрунтований вибір інгредієнтів, які формують склад та його властивості.  

Висновки. Аналіз інформаційних джерел дозволив зробити висновки про 
доцільність використання фітокомпозицій з пряно-ароматичної сировини у 
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технології напоїв. Готовий напій повинен мати приємні органолептичні 
властивості, необхідні фізико-хімічні та функціональні якості. Розширення 
асортименту напоїв з використанням композицій з пряно-ароматичної 
рослинної сировини дозволить наситити сучасний ринок напоями здорового 
харчування.  
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РИНОК ПРОДУКТІВ З МОЛОКА 
Світова економіка та економічна ситуація в Україні обумовлює корінні 
перетворення на підприємствах ресторанної галузі щодо організації 
конкурентоспроможного виробництва, швидке й адекватне реагування на 
турбулентність українського ринку, мобільного переходу на випуск нових видів 
високоякісної продукції, забезпечення ефективності діяльності як виробників, 
так і переробників. 
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Вплив світової економіки на економічну ситуацію в Україні обумовлює 

корінні перетворення на підприємствах щодо організації 

конкурентоспроможного виробництва, швидке й адекватне реагування на 

турбулентність українського ринку, мобільного переходу на випуск нових видів 

високоякісної продукції, забезпечення ефективності діяльності як виробників, 

так і переробників [1]. 

Постійне зростання цін спричиняє зменшення споживання основних 

продуктів харчування населенням України, у тому числі молока та молочної 

продукції, придбаваються більш дешеві та неякісні продукти. Непрофесійне 

господарювання у нових умовах, диспаритет цін, низька платоспроможність 

населення призвели як до недовикористання потужностей та збитковості 

діючих підприємств, що виробляють та переробляють молоко, так і до 

зниження рівня споживання молочної продукції. 

Метою статті є формування в світогляді конкурентоспроможного 

виробництва молока та сиру є одним із найважливіших завдань щодо 

вирішення продовольчої безпеки нашої країни та успішного розвитку аграрного 

сектору економіки [1,2,3]. 

Незважаючи на те, що фізіологічна норма споживання сиру для людини 

становить 6,6 кг на рік, його фактичне споживання у світі – 2,5 кг [1,2]. В 

Україні ж однією людиною упродовж року у середньому споживається 1,5 кг 

сиру, а виготовляють виробники відповідно по 4,6 кг на одного мешканця 

країни, що значно менше порівнянно з Польшею (6 – 7 кг) і Францією (21 кг). 

Це свідчить про недостатнє насичення ринку сичужними сирами, у тому числі й 

м’якими розсільними. У цій сфері, зусилля держави та підприємців сироробної 

промисловості повинні спрямовуватися на підвищення купівельної 

спроможності населення та стимулювання споживчого попиту на сир на 

внутрішньому ринку України. 
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Молоко і молочні продукти є основними складовими щоденного 

раціону харчування переважної більшості населення і як біологічно повноцінні 

продукти, і як функціональні, тобто ті, що мають лікувально-профілактичну 

дію.  

Сироробна промисловість України є однією із рентабельних галузей, що 

розвивається швидкими темпами [1,2,3,4 ]. Починаючи з 2000 обсяг 

виробництва сирів постійно збільшувався. У 2004 виготовлено 221,6 тис. т 

жирних сирів, з яких сичужні становили 81%. Кількість найменувань 

виготовлюваних сирів за останні роки збільшилася більше ніж у 6 разів [10,]. 

На сьогодні однією із головних проблем, яку слід вирішити сироробній 

промисловості України, є підвищення якості сирів. По-перше, це пов’язано з 

низькою якістю молочної-сировини (в Україні лише 15–30% молока є 

сиропридатним); по-друге – з розробленням і впровадженням у виробництво 

нових видів сирів з коротким терміном дозрівання, без відповідного наукового 

обґрунтування. Приблизно 80 % молока в Україні отримується у приватних 

господарствах. У таких умовах неможливо організувати надійний контроль за 

безпечністю і якістю молока. Нині для сироробної галузі дуже гострою 

проблемою є нестача сировини [4,5,6]. 

У світі спостерігається стабільне зростання рівня споживання сирів, що 

стимулює збільшення обсягів їх виробництва. Світове виробництвосиру до 

2017 може досягнути 18,7 млн т а міжнародна торгівля цією продукцією 

збільшиться на 25,4% і становить 1,34 млн т [4]. За оцінками аналітиків 

харчової промисловості України за 2010 Україна посіла четверте місце серед 

найбільших експортерів сиру. Якщо у 2007 експорт українського сиру становив 

62 тис т, то на сьогодні – понад 90 тис т. Виробництво сиру в Україні 

перевищує обсяги споживання на внутрішньому ринку [3,6,8].  

Останнім часом спостерігається збільшення зацікавленості споживачів 

до розсільних сирів, які використовуються у закладах ресторанного 

господарства для виготовлення салатів чи окремих страв. Це один із сегментів, 

який найбільш динамічно розвивається в Україні та займає особливу нішу в 
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сирів зростав більш швидкими темпами [6. Так, якщо у 2003 р. виробництво 

розсільного сиру в Україні становила 4,1 тис т, то у 2009 р. – 5,4 тис т. 

Водночас, якщо у 2003 р. кількість імпорту становила 2,2 тис т, то у 2009 р. – 

7,5 тис т. Тобто можна зробити висновок, що з кожним роком в Україну більше 

імпортується розсільного сиру, ніж виробляється [4,5]. 

Порівняно з твердими сирами, які експортує Україна в Росію та Європу, 

розсільні сири, навпаки, ввозяться до нашої країни. Продукція у сегменті 

розсільних сирів орієнтована переважно на внутрішній ринок, з традиційними 

смаковими властивостями. Розвиток ринку розсільних сирів в Україні 

відбувається як у кількісному, так і якісному напрямі. Кількість основних 

виробників розсільного сиру упродовж років майже не змінюється Асортимент 

вітчизняного виробництва розсільного сиру складається з декількох 

найменувань. В Україні традиційним способом виготовляється бринза 

переважно з коров’ячого молока. Однак імпортний асортимент є значно 

ширшим. Сировиною для виготовлення імпортного розсільного сиру може 

бути не тільки коров’яче, а й козине та овече молоко, або їх суміш, що зазвичай 

використовується для виготовлення цього виду сиру.  

Переважну частку (до 80 %) в асортименті імпортних розсільних сирів 

становлять сири, виготовлені з новітніми технологіями ультрафільтрованого 

молока, які відрізняються органолептичними показниками (м’якою 

консистенцією, приємним смаком і запахом). Значна частка імпортного 

розсільного сиру фасується у скляні банки з розсолом, виготовленим на 

рослинній олії, та додаванням приправ і спецій, що є зручним для споживання. 

Водночас значна кількість імпортного розсільного сиру виготовляється шляхом 

заміни частки жирової складової рослинною сировиною, про що не вказується 

у маркуванні. 

Серед основних країн-імпортерів розсільних сирів в Україну найбільшу 

частку ринку (80%) займають Данія (торгова марка Арла фудз) та Німеччина 

(Кезерай Шампіньйон Хофмастер) (рис. 2).  
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Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні сири виготовляються 

традиційним методом та в обмеженому асортименті. У той час, як частка 

імпортного розсільного сиру представлена більш широким асортиментом та 

стабільним збільшенням імпорту в Україну. 
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РОЗВИТОК БУТІК-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

Досліджено перспективи розвитку готелів формату «бутік» на сучасному 

вітчизняному ринку готельного господарства, аналіз європейського та 

українського досвіду функціонування даних готелів, перспективи використання 

інноваційних засобів залучення та утримання клієнтів. Висвітлено 

конкурентноспроможність та унікальність бутік-готелів. Визначено сегмент 

ринку, на який розраховані послуги та переваги у використанні сучасних 

дизайнерських рішень в інтер`єрі номерного фонду.  

Ключові слова: бутік-готель, рентабельність, конкурентноспроможість, 

сегмент ринку, попит на сервіс, ексклюзивність. 

На сучасному етапі розвитку сфери обслуговування значно зріс інтерес до 

готельного господарства, оскільки воно перебуває в стані підйому. Одним з 

найважливіших аспектів концепції діяльності будь-якого підприємства, зокрема 

і готельного, є успішна реалізація інноваційних підходів. Інноваційна 

діяльність у сфері гостинності спрямована на створення і вдосконалення нових 

послуг, розвиток маркетингу, впровадження нових організаційних інновацій, 

застосування нових інформаційних технологій у всіх операційних системах, 

втілення сучасних технічних рішень, застосування інших інновацій, які 

сприяють отриманню суб'єктами індустрії гостинності як економічного, так і 

соціального ефекту, зміцнюють імідж організацій [1].  

На сучасному світовому ринку готельного бізнесу інноваційні продукти 

найбільш широко використовуються серед готельних ланцюгів, таких як Hilton, 

Sheraton, Holiday Inns, Radisson, Marriott, Group Accor та інші [2, 3]. Це дає 

можливість мережевим готелям гарантувати споживачам високий рівень 

обслуговування. Проте, останнім часом зростає кількість споживачів, яких не 

задовольняє холодна врівноваженість і трафаретність інтер’єрів стандартних 
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номерів мережевих готелів. Більшість з них, особливо молодий сегмент клієнтів 

у віці 25 - 45 років, які прагнуть до всього незвичайного, віддають перевагу 

невеликим ексклюзивним бутік-готелям [2].  

У зв’язку зі зростаючим ростом популярності бутік-готелів, доцільним є 

більш детально розглянути цей вид засобів розміщення. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій.  

Дослідженню проблем розвитку готеліва приділена велика увага 

О. Борисовою, О. Головко, Г. Круль, М. Мальською, І. Мініч, Л. Нечаюк, 

Н. П’ятницькою, О. Шаповалової, Н.Корж, Д. Івановою та інших. Більшість з 

них розглядають розвиток готелів в царині стратегії. Однак аналіз сучасного 

етапу розвитку бутік-готелів, популярність яких в усьому світі стрімко зростає 

у вітчизняній літературі не знайшов належного відображення.  

Метою статті є дослідження перспектив розвитку на сучасному 

вітчизняному ринку готельного господарства бутік-готелів як інноваційного 

засобу залучення та утримання клієнтів.  

Готельна індустрія є однією з найдинамічніших у розвитку галузей у світі. 

Ефективність гостинності має пряму залежність від гостя, його життєвих 

звичок та можливості максимально задовольнити всі його вимоги. Готелі в 

різних частинах світу, щоб залучити гостей, яким набридли уніфіковані послуги 

і вигляд готелів, надають нетипових форм своїм приміщенням, використовують 

різні кольори в інтер'єрі, а також різні елементи декору. В останні роки все 

більшої популярності серед споживачів готельних послуг набувають «бутік-

готелі».  

Бутік-готель - це відносно нове поняття, що виникло близько 30 років 

тому, після тріумфального відкриття двох незвичайних міні-готелів: 

лондонського «The Blakes Hotel», створеного готельєром і дизайнером 

Аннушкою Хемпель (Anouska Hempel) та готелю «Bedford» в Сан-Франциско 

[4]. Широкого розвитку даний напрям в сфері гостинності набув у 1984 році, 

коли зробивши з старого маленького нью-йоркського готелю щось особливе, 

свій перший бутік-готель «Morgans» в Нью-Йорку відкрив знаменитий готельєр 
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і сучасна ікона ринку бутік-готелів Ян Шрегер (Ian Schrager). Минуло більше 

двох десятиліть відтоді, як Ян Шрегер вперше сформулював концепцію 

дизайнерського готелю, і тепер вже готелі «boutique» є у всіх найбільших 

ділових центрах світу, таких як Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сідней, Лос- 

Анджелес. Нині найвідомішими представниками даних готелів є лондонські 

готелі «London Outpost», «Sydney House», «The Beanfort», «Chelsea Green», 

мадридський шедевр сучасної архітектури та дизайну – «Puerta America», 

міланський «The Grey Hotel» та інші. До найбільш відомих київських бутік- 

готелів відносять «Подол-Плаза», «Опера» та «Воздвиженський». Тенденція 

розвитку бутік-готелів - це своєрідний відгук готельної індустрії на потреби 

VIP-клієнтів в отриманні не тільки комфортного проживання та високого рівня 

послуг, але і незабутніх відчуттів, нових емоційних вражень [3].  

Українська асоціація зіркових готелів визначає бутік-готелі, як особливі 

готелі зі ставкою на ексклюзивність, що мають безліч дивовижних 

особливостей – наприклад, кімнати мають не номери, а назви, меблі 

групуються за кольорами, а за кожним номером закріплюється індивідуальний 

обслуговуючий персонал, що працює тільки для конкретних гостей, адже 

основною метою бутік-готелю є надання персоніфікованого цілодобового 

сервісу для своїх клієнтів [5]. Бутік-готель - модний, стильний готель, 

розташований найчастіше в діловій частині міста, недалеко від магазинів. Це, 

як правило, невеликий окремий заклад, номерний фонд якого не перевищує 

100…120 номерів, але бувають і винятки. Бутік-готель має характерний 

індивідуально-авторський проект будівлі та неповторність інтер’єру, який 

проявляється у всьому, починаючи від кольору паласу до найдрібніших деталей 

інтер’єру, серед яких, як правило, використовують відомі предмети мистецтва, 

графіки, скульптури. У деяких готелях постояльці навіть можуть забрати 

вподобаний твір мистецтва з собою - його вартість просто включать в рахунок 

за послуги. Всі номери індивідуально оформлені переважно в етнічному стилі. 

Слово «бутік» визначає ступінь комфорту та унікальність готельного сервісу. 

Послуги, які пропонуються в готелях даної категорії є ексклюзивними серед 
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більшості існуючих на ринку готельного господарства України. Наприклад, 

вертоліт, в якості трансферу, або джакузі з шампанським – це ті послуги, які 

стали традиційними у світі VIP-туризму та бутік-готелей [4]. Послуги 

харчування споживачам надають елітні лаундж-бари та ресторани. Вартість 

проживання в одному з таких готелів, за рахунок його унікальності, часто 

виявляється достатньо високою. Кожен номер готелю, незалежно від категорії, 

є унікальним та має свою ціну. Аудиторія, на яку розраховані дані заклади 

розміщення - це люди з високими статками, адже проживання в бутік-готелях в 

середньому в 4…5 разів дорожче, ніж проживання в найвідоміших мережевих 

готелях категорії «п’ять зірок». Вартість одномісного номера може доходити до 

2 тисяч євро за добу. Але навіть настільки неймовірні ціни забезпечують високу 

завантаженість даних готелів протягом всього року. Попит на сервіс такого 

класу на українському ринку вже сформований, але поки не повністю 

задоволений [4, 6]. Безумовно, немає необхідності в таких об'єктах в кожному 

місті, але в Києві, Львові, Одесі та курортних містах спостерігається явна 

нестача готелів бутік-формату. На думку експертів, в найближчі десять років 

число готелів «boutique» збільшиться втричі - прямо пропорційно їх 

популярності в світі [7]. В Києві у 2016 році планується відкриття ще одного 

туристичного бутік- готелю в історичному центрі міста, на Андріївському 

узвозі. Готель міститиме 42 номери, з яких 3 люкси та 3 представницькі 

номери. За офіційними даними, на відкриття бутік-готелю знадобиться мінімум 

500 тисяч доларів [7]. Рентабельність бізнесу складатиме 20 %. Вкладені кошти 

окупляться через 7 років. У готельному бізнесі багато залежить від 

менеджменту та маркетингу. При хороших умовах заповнюваність номерів 

сягає 70%, що є високим показником для бутік-готелю. Такі заклади масово не 

рекламуються. Найкраща реклама для них - Інтернет і рекомендації своїх 

постояльців, які є, як правило, постійними [7].  

На сучасному етапі розвитку готельного господарства достойну 
конкуренцію мережевим готелям можуть скласти готелі формату «бутік», які 
завдяки своїй унікальності привертають до себе значні потоки відвідувачів, які 
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з часом набувають статусу постійних клієнтів, при цьому рекомендуючи своїм 
друзям також приїжджати саме сюди. Бутік-готелі реалізують багато 
інноваційних заходів і рішень, щоб привернути увагу гостей, які стомилися від 
уніфікованих послуг. Мала місткість та велика рентабельність вказують на 
перспективу розвитку в Україні даного сегменту готельного господарства.  
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Львів володіє якимось особливим неповторним шармом. Його архітектура, 

старовинні вузенькі вулички вимощені бруківкою, церкви, кірхи, і звісно, 

безліч затишних кав’ярень приваблюють туристів з усіх куточків нашої 

планети. Кожного року безліч туристів приїжджають до Львова, щоб відчути 

неповторну атмосферу старовинного міста. Туристам тут завжди раді, до їх 

послуг відкриті численні готелі Львова, хостели та пансіонати. Готельне 

господарство у Львові на досить високому рівні і на сьогоднішній день місто 

може прийняти від 1 до 2 мільйонів туристів та гостей.  

Щороку Львів посідає чільні місця в рейтингах туристичної привабливості. 

Так, Львів посів третє місце у рейтингу Топ-6 велосипедних європейських міст 

за версією блоґу для подорожей «Friday Flat Travel blog». Разом із місцевими 

неурядовими організаціями місто розвиває сталу мобільність та активно 

співпрацює з іншими велосипедними містами світу. Чотири львівські готелі 

(«Леополіс», «Асторія», «Швейцарський», «Нобіліс») увійшли в Топ-20 

найкращих готелів України згідно з рейтингом «Trip Advisor» 2014 року. 

Мета статті полягає в аналізі особливостей готельно-ресторанного 

господарства та дослідження туристичного потенціалу міста Львів. 

Особливо високі темпи розвитку готельного господарства були приурочені 

до потреб Чемпіонату Європи з футболу, який відбувся у 2012 році. 

Новозбудовані готелі відповідають всім стандартам, які висувало керівництво 

УЄФА.  

Львів може надати для туристів та гостей міста наступну кількість 

комфортабельних номерів: «5 зірок» - 3700 номерів, «4 зірки» - 2050 номерів, 

«3 зірки» - 4500 номерів. Крім того до їх послуг будуть ще 30 тисяч місць у 

відреставрованих та новозбудованих гуртожитках, які також відповідають всім 

вимогам. Кожного року місто відвідує все більше і більше туристів. Щорічно їх 

кількість в середньому зростає на 40%. 

Генеральний план розвитку міста передбачає максимально приділити увагу 

туристичному бізнесу та його розвитку. Керівники міста хочуть зробити Львів 

таким, щоб він був цікавим для туристів та гостей міста, а забезпечити їм 
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комфортне проживання є головним завданням. Перспективний план розвитку 

міста якраз надає перевагу будівництву нових готелів у старовинному Львові. 

За даними статистики метою мандрівок для 93,3% туристів є відпочинок та 

розваги, з такою самою метою мандрують майже 86% іноземних туристів. 

Серед іноземців, які відвідали Львів, більше всього було туристів з Польщі, 

Німеччини, Білорусії, Росії та США. На протязі року у Львові було 

організовано та проведено біля ста різноманітних фестивалів. Управління 

культури та туризму Львівської міської ради приймає безпосередню участь в 

організації одинадцяти міжнародних виставок. В травні 2009 року вперше у 

Львові відбувся міжнародний туристичний форум. За останні три роки виросла 

тенденція по фінансуванню заходів на розвиток туризму. Так видатки з 

міського бюджету на туристичні заходи збільшилися майже у 10 разів.  

Стратегія розвитку туризму міста Львова на 2009-2016 рр.  

Для визначення пріоритетів та основних задач по розвитку туризму міста 

Львів було складено план розвитку туристичної діяльності м. Львів на 2009-

2015 рр. Основним партнером, який надав безпосередню допомогу у складання 

стратегії розвитку, був Віденський туристичний офіс. Аналітична група 

комітету підприємців Львова провела маркетингове дослідження для створення 

необхідної бази даних об’єктів рекреаційної, туристичної привабливості та 

інфраструктури туристичного ринку міста.  

Аналітичне дослідження галузі туризму.  

Було сформовано базу гідів, перекладачів та екскурсоводів, на основі якої 

було проведено аналітичне дослідження. Ігор Гурняк, координатор 

аналітичного дослідження. Відмітив, що майже половина (46%) із загальної 

кількості екскурсоводів, вільно володіють іноземними мовами. З них 

польською мовою володіє 21% (32 чол.), англійською 14% (22 чол.), німецькою 

та чеською по 4% (по 6 чол.), інші володіють такими мовами як французька, 

італійська, румунська, сербсько-хорватська. Із загальної кількості гідів 

10 чоловік володіють двома іноземними мовами. Майже третина всіх 

спеціалістів постійно працюють в туристичних фірмах та фірмах по перекладу 

іноземних мов, 30% працюють за контрактами.  
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Серед спеціалістів туристичного супроводу значно виросла частка молоді 

18-30 років і вона складає 25%. З цієї кількості у віці до 25 років -16%, 30-

50 років - 34% та 43% у віці старше 50 років. Самому старшому екскурсоводу 

виповнилося 77 років, а самому молодому 20. Майже третина всіх 

екскурсоводів має досвід практичної роботи близько 20 років. 

Міжнародний туристичний форум. У Львові в травні 2009 року відбувся 

Міжнародний туристичний форум. Участь у цьому форумі прийняли 

туристичні фірми та оператори Львова, України, зарубіжжя та міжнародні 

експерти туристичної діяльності. На цьому форумі було презентовано проект 

Стратегії розвитку туризму м. Львова на 2009-2015 рр. Відбулася конференція 

по обміну досвідом у сфері туристичної діяльності, майстер-класи міжнародних 

експертів по маркетингу туристичної діяльності та практичної діяльності 

туристично-інформаційних центрів. 

Регулювання екскурсійної діяльності у м. Львові. Львівська міська рада 

прийняла постанову №2139 від 23.10. 2008 року ”Про затвердження Положення 

про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львів“, метою якої було 

врегулювання практичної діяльності іногородніх та іноземних екскурсоводів. 

Дана постанова дає можливість здійснювати оперативний контроль за 

діяльністю спеціалістів туристичного супроводу різного рангу. 

Під час прес-конференції начальник управління культури та туризму 

Андрій Сидор повідомив, що у місті Львів було проведено три контрольних 

рейди по перевірці екскурсійної діяльності, до яких було залучено працівників 

громадських організацій та муніципальної дружини м. Львова. Під час 

проведення рейдів було виявлено, що багато громадян, які займаються 

організацією туристичної діяльності та надають послуги гідів-перекладачів, не 

мають необхідних ліцензій та дозволів, і не мають необхідної підготовки та 

освіти. 

Створення туристично-інформаційної інфраструктури в м. Львів. В 

процесі розробки та представлення проекту на фінансування програми TACIS 

“Створення туристично– інформаційної інфраструктури в м. Львів“ було 
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підписано контракт для її реалізації та проведення міжнародної конференції. 

Втілення цього проекту в життя дозволить покращити зовнішню та внутрішню 

комунікаційну доступність до туристичних об’єктів за допомогою уніфікованих 

багато язичних носіїв інформації – планшетів, карт, табличок з назвами вулиць. 

Центр розвитку туризму м. Львів.“Центр розвитку туризму міста Львів” 

так називається створене некомерційне комунальне підприємство, яке зможе в 

повній мірі забезпечити комплекс інформаційних послуг через розгалужену 

мережу туристично-інформаційних центрів та пунктів. 

Інформаційно-рекламна дiяльнiсть. Щорічно збільшується асортимент 

випущеної туристичної продукції, постійно здійснюється інформаційно-

рекламна діяльність. Постійно поширюється інформація про проведення 

різноманітних акцій та заходів серед туристичних фірм та зацікавлених 

організацій для формування туристичних програм перебування туристів у м. 

Львів. Вперше на теренах України підготовлений атлас-довідник ”Релігійні 

об’єкти на карті Львова“. 

На п’яти мовах розроблено новий Інтернет-сайт управління культури та 

туризму www.cultureandtourism.lviv.ua, який забезпечує легкий доступ до 

інформації про правове врегулювання стану туристичної діяльності м. Львів, 

актуальних подіях в місті, туристичних організацій та культурно-художніх 

закладах. 

Ресторанний бізнес міста. Очевидно, ніхто не буде сперечатися, що Львів 

отримав титул культурної столиці України цілком справедливо. Особливого 

іміджу місту Лева додає прикордонне розташування та розвинута сфера 

обслуговування. Проведення у Львові чемпіонату Євро-2012 послужило 

поштовхом до відкриття сотень закладів харчування, які можуть похвалитися 

не лише відмінною кухнею та європейським персоналом, а й оригінальністю. 

Тепер у місті працює безліч різноманітних закладів харчування.  

Однак львів’яни й туристи стали настільки вибагливими, що їх вже 

складно чимось здивувати. Люди тепер ходять у ресторани не тільки поїсти, а й 

щоб відчути чи пережити щось незабутнє. Відтак окремі ресторації Львова 
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пропонують своїм відвідувачам чи то можливість перенестись на два-три 

століття у минуле, чи то посидіти у карцері, чи навіть погратись із котиками – 

все, так би мовити, до ваших послуг, але, звісно, і за ваші гроші. 

Останнім часом чимало закладів почали шукати нових шляхів розвитку. 

Ресторатори згадали, що й на нашій землі ростуть “делікатеси”, які можна 

смачно приготувати та вигідно обіграти. Особливим “винаходом” для 

львівських рестораторів стала локаворська кухня – практика споживання 

виключно місцевих продуктів. Локаворство, у вузькому значенні цього слова, 

обмежує дієту лише тими продуктами, що були вирощені у межах 150-160 

кілометрів від дому. Сам термін є калькою з англійської locavore, що у свою 

чергу походить від слів local (місцевий) та латинського vorare (їсти). Варто 

зазначити, що подібні експерименти орієнтуються насамперед на туристів, 

проте можуть здивувати і львів’ян, адже у локаворі ключовою ідеєю є 

насамперед приготування незвичного з цілком буденних інгредієнтів.  

Локаворська кухня стала останнім часом найбільшим трендом. 

Ресторатори почали експериментувати з нашими продуктами, винаходити 

цікаві форми подачі, які для іноземців були настільки ж незвичними, як для 

українського селянина – лобстер. А насправді це може бути звичайна бульба та 

редиска, просто смачно приготована і цікаво подана. Ціни на вітчизняні 

продукти в рази дешевші, доставляти їх легше та швидше. Багато винарень 

Львова масово відмовились від італійських та французьких вин та почали 

закуповувати їх, не повірите, на Закарпатті. Не можна сказати, що Львів вже 

повністю відкрив для себе локаворську кухню, але усі умови для її 

популяризації зараз є. Уже тривалий час проглядається розвиток галицької 

(регіональної) кухні, а також посилена орієнтація ресторанів на туристів. 

Відповідно, зі збільшенням туристичного потенціалу Львова, заклади 

намагаються надавати відвідувачам більше атракцій: стилізація під музей, 

ігрові кімнати, конкурси та своєрідна стилістика. На данний момент потенціал 

міста у сферах готельно-ресторанної справи на дуже високому рівні. Завдяки 

відкритості кордонів між Україною та ЄС легше налагодити відносини між 
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іноземними бізнесменами, спонсорами. Відкриваються нові місця (ресторани та 

готелі). Іде залучення коштів з різних країн, для іноземних туристів наші 

підприємці будують нові заклади. Львів розвивається і буде розвиватись – це 

моя точка зору. 
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Досліджено роль сучасних технологій он-лайн збуту у сфері міжнародного 

туристичного бізнесу, охарактеризовано окремі автоматизовані системи 

збуту, які застосовуються для підвищення ефективності функціонування та 

зростання обсягів наданих послуг на туристичному ринку. 

Ключові слова: міжнародний туризм; ринок туристичних послуг; 

автоматизовані послуги; он-лайн технології.  

В результаті використання сучасних технологій і прискорення при цьому 

обробки інформації відбувається зростання обсягу наданих послуг на 
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туристичному ринку, а розробка і впровадження нових он-лайн технологій 

збуту призводить до зростання бронювання туристичних послуг в Інтернеті. 

Виступаючи в якості одного з найприбутковіших видів бізнесу в світі, туризм є 

одним з найважливіших джерел формування бюджету. 

Мета написання статті - розкрити суть та класифікацію сучасних систем 

збуту в діяльності підприємств туристичної індустрії. Досягнення зазначеної 

мети передбачає вирішення таких завдань: визначення місця і ролі сучасних 

технологій он-лайн збуту за допомогою цифрових систем бронювання; 

охарактеризування найбільш популярних сучасних цифрових систем 

бронювання в туризмі. 

Сучасні інформаційні он-лайн технології збуту безпосереднім чином 

стосуються туристичних послуг. Такі технології призводять до появи нових 

напрямків сервісного обслуговування населення, розвитку інфраструктури 

ринку [1, c. 240] .У порівнянні з традиційними методами, застосування методів 

на основі інформаційних технологій і сучасних технічних засобів, їх реалізація 

дозволяє набагато швидше і простіше: 

- одночасно реєструвати дані відповідно до вимог бухгалтерського обліку 

та для інформаційного забезпечення управлінського персоналу; 

- групувати дані в аналітичних цілях; 

- обробляти вихідні дані для економічного аналізу; 

- контролювати дані для забезпечення достовірності всіх бухгалтерських 

статистичних та аналітичних розрахунків; 

- забезпечувати доступ до всієї сукупності даних. 

Зростання обсягів туризму, яке спостерігається останнім часом, 

відображається на транспортній і комунікаційній сферах, які під впливом 

зростаючого попиту на подорожування стали одними із головних споживачів 

інновацій і продуктів інформаційних технологій, а саме систем комп'ютерного 

бронювання, електронних систем інформації і комунікацій. Збільшення числа 

авіакомпаній, транспортних засобів, а також зростання обсягів авіаперевезень 

привели до необхідності створення і використання комп'ютерних систем 
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бронювання, які стали основним інструментом для резервування авіаквитків. 

Комп'ютерні системи бронювання дозволяють суттєво покращити якість 

обслуговування клієнтів за рахунок скорочення часу на оформлення квитків, 

забезпечити їх бронювання, підвищити якість і ефективність роботи персоналу 

авіакомпаній.  

Комп'ютерні системи бронювання мають великий вплив на всю 

туристичну сферу, оскільки надають не тільки авіапослуги, але і послуги 

проживання в готелях, оренду автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про 

місце перебування, курси валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і 

залізничне сполучення. Тобто, такі системи дозволяють резервувати усі основні 

сегменти туру – від місць в готелях до квитків у театр і страхових полісів 

[1, c 250]. 

Останнім часом, з динамічним розвитком комп'ютерної техніки, 

можливістю вільного доступу підключення до мереж, появою і використанням 

різноманітних новітніх інформаційних технологій в різних галузях економіки, 

з'явилась і знайшла своє широке розповсюдження комп'ютерна система 

бронювання. Термін «комп'ютерна система бронювання» (КСБ) означає 

автоматизовану систему, яка вміщує інформацію щодо розкладів 

авіапідприємств, пасажиромісткості, тарифів і супутніх послуг, за допомогою 

якої може бути зроблено бронювання або можуть бути виписані квитки, яка 

робить деякі або всі ці можливості доступними для туристичних агентів 

[7, c 30]. 

На сьогоднішній день близько 36 % європейських туроператорів та 40 % 

туристичних агенцій пропонують онлайн-бронювання турів. В Європі 

спостерігається тенденція бронювання місць в готелях туристами напряму, 

обминаючи посередників, що дає можливість зекономити до 40 % вартості. За 

даними Європейської місії, на сьогоднішній час 62 % європейських готелів 

приймають бронь на номери не від туроператорів, а від клієнтів через Інтернет 

[3, c. 65].  
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Впровадження систем бронювання дозволило суттєво скоротити час на 

обслуговування клієнтів, забезпечити резервування в режимі он-лайн, знизити 

собівартість послуг, оптимізувати формування маршруту туристів за ціною, 

часом польоту і іншими завданнями [2, c. 151]. Розповсюдження комп'ютерних 

систем резервування CRS (Computer Reservation System) пов'язане в перше 

чергу, зі збільшенням обсягів послуг та розширенням їх асортименту, 

скороченням вартості електронних послуг бронювання і резервування. 

Автоматизовані послуги, на відміну від наданих людиною, втрачають 

принципи мінливості якості, є більш стандартними і не враховують особистих 

якостей покупця. Слід також зауважити, що автоматизовані послуги надаються 

і суб'єктами економічних відносин і фізичними особами з використанням 

різних електронних систем, що функціонують в різних формах, що враховують 

попит. Бронювання туристичних продуктів онлайн є одним з видів туристичних 

послуг, що динамічно розвиваються. Частка онлайн-замовлень в загальному 

обсязі продажів багатьох туристичних фірм нерідко наближається до 100%-ої 

позначки [2, c. 201]. 

У багатьох зарубіжних країнах, а також у нашій країні он-лайн збут послуг 

стає найбільш динамічним джерелом доходів туристичних фірм. Розробка і 

впровадження нових он-лайн технологій стає пріоритетним завданням всіх 

учасників сучасного туристичного ринку [6, c. 226]. Наприклад, глобальна 

дистрибутивна система AMADEUS пропонує спеціальний пакет послуг. Це 

новий тип діалогу між системою бронювання та користувачем, призначений 

для розробки власних туристичних продуктів в замін стандартних рішень 

споживачів на конкретний вид послуг. На сьогоднішній день система 

AMADEUS не користується популярність в Україні, на заміну їй прийшли інші, 

цифрові, автоматизовані системи он-лайн збуту туристичного продукту. 

Система пошуку, бронювання та он-лайн збуту турів «Айті-тур» (IT-tour) 

вперше з'явилася в Україні в 2002 році та призначена для роботи в ній 

виключно туристичних агентств і туроператорів. Вона є закритою для 

кінцевого споживача туристичного продукту– туристів. Основні напрямки 



269 

діяльності «Айті-тур» на сьогодні – це бронювання і продаж авіаквитків на 

регулярні та чартерні авіарейси, бронювання готелів в Україні і за кордоном, 

продаж залізничних та автобусних квитків, бронювання пакетних турів. 

Система «Айті-тур» (IT-tour) – це найбільш простий і зручний інструмент в 

руках менеджера турагентства, що дозволяє в лічені хвилини зробити пошук і 

бронювання найвигіднішого для туриста пропозиції. 

Система «Айті-тур» має такі переваги: 

1. Система дозволяє здійснювати перевірку актуальності турів, наявності 

місць на чартерних авіарейсах всіх основних туроператорів України в режимі 

онлайн. 

2. Ефективно використовувати час в режимі реального часу обумовлює 

максимальну актуальність інформації, тобто той параметр, який для менеджерів 

туристичних агентств є найважливішим при роботі з подібними системами. 

3. Система «Айті-тур» дозволяє здійснювати пряме бронювання турів 

основних туроператорів України прямо з результатів пошуку. 

4. Система «Айті-тур» орієнтована на українського користувача і є 

найкращою системою пошуку та бронювання турів в Україні. 

5. Інтерфейс системи настільки простий, що робота в ньому не вимагає 

спеціального навчання. 

6. Система «Айті-тур» є умовно-безкоштовною. Базова версія надається 

безкоштовно. Оплата береться тільки за використання додаткових сервісів. 

На сьогоднішній день набирає популярності система он-лайн збуту «Мої 

туристи» (MoiTuristy.ua)– це проста CRM-система для невеликих туристичних 

агентств яка з'явилася в Україні порівняно недавно, у 2017 році. Окрім 

стандартного набору програм системи он-лайн збуту туристичних послуг, ця 

система вміє також: 

- уніфікувати всі робочі процеси - будь-яка зміна в розпорядку або ж зміна 

співробітників будуть відбуватися безболісно; 

- сприяти успішному планування рекламних кампаній, маркетингових 

цілей і загальної стратегії розвитку фірми; 
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- нагадувати менеджерам, на що потрібно звернути увагу (наприклад, 

нагадати клієнтові, що у нього закінчується термін дії закордонного паспорта); 

- робити СМ та mail-розсилку безпосередньо з системи; 

- в разі повторного звернення показувати на екрані, хто дзвонить, і миттєво 

відкривати файл туриста; 

- представляти докладну статистику замовлень і реалізованих послуг; 

- визначати ступінь вкладу менеджера в продаж і розраховувати премію; 

Більшість учасників туристичного ринку надають переваги технології он-

лайн бронювання, яка ґрунтується на моментальному відображенні реальної 

інформації про наявність місць за поточними тарифами з можливістю їхнього 

резервування. На практиці ці дві функції часто розмежовуються[4, c. 120].Адже 

моментальне бронювання можливо тільки після надання фінансових гарантій 

оплати.  

Переваги впровадження он-лайн системи збуту для кожного учасника 

процесу:  

- для клієнтів: 

1) моментальне отримання матеріального підтвердження бронювання; 

2) швидке оформлення путівки;  

3) можливість одержати повну інформацію про свою заявку в будь-який 

момент часу за телефоном або через Інтернет; 

4) можливість отримувати повідомлення про зміну стану своєї заявки на e-

mail або за sms; 

- для туроператора: 

1) скорочення витрат: зняття з менеджера необхідності заводити заявки 

агентів у систему; всі тури, групові або індивідуальні, йдуть через систему, що 

дозволяє отримати реальну картину продажів турів; повну автоматизацію 

графікових турів; максимальну автоматизацію індивідуальних турів; зняття з 

менеджерів необхідності витрачати час на повідомлення клієнтів про стан їхніх 

заявок (дзвонити клієнтові або від- повідати на його дзвінки), на виконання 

великого обсягу рутинної роботи (формування списків, перевірка оплат, запитів 

до іноземного партнера тощо); 
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2) збільшення продажів: вивільнення менеджерів напрямків для роботи з 

індивідуальними турами; зменшити затримки передачі інформації між 

підрозділами, тим самим прискорити процес проходження заявки; 

3) аналітика: отримати актуальну інформацію із продажів на будь-який 

момент часу; повну прозорість продажів, можливість простежити будь-яку 

заявку в системі (як оброблену, так і відхилену); 

4) поліпшення якості обслуговування клієнтів: більш швидку обробку 

заявок клієнтів; наявність додаткових сервісів для клієнтів (різного роду 

повідомлення, одержання доступу до інформації про свої заявки в будь-який 

момент часу). 

Найбільший дохід, згідно з дослідженням, індустрії туризму приніс он-

лайн продаж через системи збуту таких послуг як бронювання та продаж 

авіаквитків, на другому місці бронювання готелів та пакетних турів. Обсяг 

продажів, зроблених через технології он-лайн, в 2017 році збільшилася до 85% 

[5, c. 278]. 

Отже, для туристичних агентів, системи он-лайн збуту є незамінним 

інструментом, що дозволяє надавати клієнтам послуги найвищого класу. 

Розглянувши можливості різних систем збуту та бронювання можна зробити 

висновок, що відрізняються вони один від одного: повнотою та оперативністю 

видаваної інформації, зручністю формування запитів на бронювання, 

надійністю техніки і засобом зв'язку між агентством і центром обробки даних, 

розміром оплати за користування інформаційними послугами і ладом її 

формування. В результаті використання сучасних цифрових технологій 

відбувається зростання обсягу наданих послуг на туристичному ринку за 

рахунок прискорення обробки інформації, а розробка і впровадження нових он-

лайн технологій збуту призводить до зростання бронювання туристичних 

послуг в Інтернеті. До пропозицій щодо вдосконалення систем збуту, можна 

віднести створення в них діалогового вікна, а саме: он-лайн чату, де в 

доступному режимі он-лайн туристичні агенти зможуть спілкуватися з 

менеджерами туристичного оператора. 
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відповідати готелі ділового призначення. Запропоновано заходи щодо 

удосконалення організації діяльності готелів ділового призначення.  

Ключові слова: розвиток, готель, діловий туризм, діловий готель, конференц-

сервіс.  
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Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в 

Україні. Його ефективне функціонування сприяє пожвавленню соціально-

економічного розвитку країни та окремих її регіонів. Готельне господарство 

відіграє значну роль у розвитку туризму як фактору підвищення престижу 

України в міжнародному співробітництві. Воно є постійним джерелом 

поповнення валютних надходжень у країну 

Сучасні теоретико-методологічні засади вивчення розвитку готелів в 

Україні досліджувалися такими вченими С. Байлик, Н.Корж, М.Мальська, М. 

Бойко, Л. Бортнікова, О. Веремеєнко та ін. Проте, особливої уваги потребує 

статистичне дослідження стану готельного бізнесу в Україні в розрізі ділового 

туризму, що сприятиме його покращенню та збільшенню частки прибутків до 

державного бюджету скарбниці.  

Мета статті полягає в оцінюванні стану та тенденцій розвитку ділових 

готелів в Україні. 

Сучасна ситуація, що склалася в економіці України, призвела до зміни 

показників роботи підприємств готельного господарства, оскільки рівень 

економічної активності визначає інтенсивність поїздок, впливає на обсяги 

наявних доходів і здатність здійснювати туристичні та ділові поїздки. На жаль, 

офіційні статистичні дані останніх років демонструють зменшення внутрішніх 

туристів. Для характеристики загального стану туристичної ситуації, 

розглянемо динаміку туристичних потоків за період з 2011 – 2016 років (рис. 1).  

Рисунок 1 - Туристичні потоки до України за 2011-2016 рр. 

З рисунку 1 бачимо, що протягом 2011-2016 років Україну відвідало 15,64 
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млн. громадян, переважно це внутрішні туристи та гості з Ізраїлю, Білорусі, 
Польщі, Туреччини, Німеччини та США. У 2011 р. до країни прибуло - 
2,19 млн. осіб, у 2012 році - 3 млн. осіб (за рахунок проведення Євро-2012), у 
2013 році кількість туристів збільшилась у порівнянні з попереднім роком і 
становила 3,4 млн. осіб, проте починаючи з 2014 році через воєнні дії та 
складну політичну ситуацію туристичний потік зменшився до 2,4 млн. осіб. 
Ситуація почала покращуватись у 2016 році, кількість туристів збільшилась та 

становила 2,5 млн. осіб. При цьому, частка ділових туристів, які відвідують 
Україну становить близько 15 % від загальної кількості приїжджих.  

В організації інфраструктури ділового туризму в Україні провідну роль 
відіграють бізнес-готелі. Дані готелі повинні бути здатними забезпечити 
ефективну діяльність ділових туристів. Вітчизняні готелі, насамперед вищої 

категорії, не мають можливості забезпечення бізнес туристів повним 
комплексом необхідних умов для ділових зустрічей. Реально ситуація 
зводиться лише надання окремими висококатегорійними готелями невеликого 
приміщення – «бізнес-центру» з обмеженими послугами. У готельному бізнесі 
бізнес-центр асоціюється з офісом, у якому поєднані послуги користування 
Інтернетом та факсом, окремо функціонує конференц- зал. В таблиці 1 наведена 
частка готелів що надають послуги з оренди конференц-залів та бізнес-послуг в 
загальній кількості готелів України.  

Таблиця 1 - Кількість українських готелів по областях та готелів що 

надають послуги з оренди конференц-залів 
Область К-сть готелів З них, готелі що 

надають послуги 
оренди конференц- 

залів 

% готелів, що 
надають конференц- 
зали до кількості 
готелів у області 

Київська та м. Київ 358 101 28,21% 
Львівська 340 82 24,11% 
Івано-Франківська 243 72 29,60% 
Одеська 629 54 8,58% 
Херсонська 319 45 14,10% 
Закарпатська 287 42 14,63% 
Харківська 200 27 13,50% 
Дніпропетровська 265 25 9,43% 
Миколаївська 315 19 6,03% 
Запорізька 355 18 5,07% 
Вінницька 98 10 10,20% 
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Проведений аналіз виявив, що найпривабливішими для бізнесу областями 

є Київська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Закарпатська 

області, вони є центрами цілорічного туризму, тому повинні мати колективні 

засоби розміщування та відносно не малу частку готелів ділового призначення, 

що спеціалізуються на обслуговуванні осіб, які перебувають у ділових поїздках 

і відрядженнях. Євроінтеграційні процеси зумовлюють потребу розвитку 

інсентив- інфраструктури в Україні. Для цього необхідно розробити принципи 

створення сучасної туристичної інфраструктури, актуальні концепції побудови 

комплексних систем керування бізнес-готелями та бізнес-центрами, вирішити 

проблеми формування єдиного інформаційного простору. В Україні лише 

четверта частина готелів відповідають вимогам міжнародних стандартів якості 

за рівнем комфорту бізнес-класу. Майже всі висококатегорійні готелі 

розташовані в Києві та найбільших регіональних центрах - Одесі, Львові, 

Харкові, Дніпропетровську. Водночас, згідно з моніторингом інсентив-

інфраструктури міжнародними спеціалізованими організаціями, високої 

категорії готелі України суттєво поступаються за рівнем сервісу, готелям 

Східної Європи. 

Готелі ділового призначення обслуговують осіб, що перебувають у ділових 

поїздках і відрядженнях. Підприємства цієї групи найбільш відомі як готелі для 

конгресового обслуговування - симпозіумів, з'їздів, зборів, конференцій [4]. 

Для обслуговування ділових людей мають бути створені відповідні умови, у 

зв’язку з чим до готелів ділового призначення пред’являють наступні вимоги: 

 - місце розташування поблизу адміністративних, громадських й інших 

центрів ділового життя;  

- перевага в номерному фонді одномісних номерів,  

- номер повинен бути укомплектований: функціональним письмовим 

столом, багатофункціональним телефоном з додатковою лінією для 

підключення до Інтернету, кабельним телебаченням, добре освітленою 

робочою зоною, електрочайником, кавоваркою та праскою;  
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- наявність у номерному фонді номерів-апартаментів, що необхідні для 

обслуговування у випадках розміщення ділових людей із членами своїх родин;  

- наявність спеціальних приміщень для проведення ділових заходів: 

конференц-залів (бажано різної місткості), переговорних кімнат, приміщень для 

експозиції і т.д.;  

- наявність спеціального технічного устаткування: пристрої для 

синхронного перекладу, аудіо- та відео обладнання до кінопроекторів, 

фліпчарт, екран, дошка-стенд; - наявність служб фінансового забезпечення: 

відділень банків, пунктів обміну валюти і т.д.;  

- забезпечення можливості надання високоякісного харчування: наявність 

ресторанів європейської і національної кухні, кафе і барів вищих категорій, а 

також доставка харчування в номери;  

- безкоштовний бездротовий Інтернет по всій території готельного 

підприємства; - послуги перекладачів, секретарів та конференц-асистентів;  

- можливість відпочинку у басейні, сауні, фітнес- та SPA-центрі, стадіонах 

та спортивних тренажерних залах, кегельбанах, боулінг-клубах при готелі; 

 - обладнання стоянок і гаражів для транспортних засобів і т. ін.[6]. 

На основі даних порталу Conference-service [5], можна стверджувати, що 

зараз в Україні налічується щонайменше 603 готелі, які надають послуги 

діловим туристам. Однак, поширення готелів ділового призначення по 

території України відбувається вкрай нерівномірно. Незважаючи на достатньо 

велику кількість засобів розміщення, які надають ділові послуги, існує ряд 

проблем, які гальмують розвиток та функціонування бізнес-готелів в Україні. 

Головною перешкодою є відсутність належного рівня обслуговування у 

готельному господарстві, адже бізнес-готель має об’єднувати в єдиний 

комплекс конгрес-центр, центр дозвілля та спорту, підприємства сфери послуг і 

торгівлі. Висококваліфіковані працівники готелю є його основною рушійною 

силою, адже відповідний рівень обслуговування та організація ділових заходів є 

одним з найважливіших показників атракції бізнес туристів. Значним недоліком 

у розвитку засобів розміщення ділового призначення є відсутність стандартів і 
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технічних регламентів, гармонізованих з європейськими, що істотно знижує 

кількість іноземних туристів. Сучасним бізнес-готелям необхідно залучати 

нових відвідувачів та покращувати організацію роботи з корпоративними 

бізнес-клієнтами, за рахунок застосування індивідуального підходу, надання 

знижок на проживання і застосування різних програм лояльності, 

організовувати безкоштовні вранішні заїзди або пізні виїзди, різноманітні 

подарунки та дисконти.  

Збільшення попиту на бізнес-послуги у готелях вказують на доцільність 

розвитку та будівництва готелів ділового призначення в Україні. 

Найпривабливішими регіонами для подальшого розвитку ділового туризму, 

розбудови сучасних бізнес-готелів є найбільші міста України: Київ, Одеса, 

Харків та Львів. Для розвитку готелів ділового призначення необхідно:  

- оптимізувати державну туристичну політику;  

- розвинути туристичну інфраструктуру у мережі міжнародних 

транспортних коридорів;  

- підвищити якість надання вітчизняних туристичних послуг до 

європейського рівня;  

- удосконалити старі туристичні маршрути і розробити на їх основі нові;  

- впровадити інновації у туризмі та закладах готельного господарства;  

- формувати позитивний туристичний імідж держави.  

Проблему створення інфраструктури гостинності з сучасним рівнем 

комфорту для приймання ділових туристів, на нашу думку, можна вирішити 33 

шляхом створення національних готельних союзів з поступовим їх входженням 

у міжнародні готельні корпорації.  

Важливими умовами реалізації цього завдання є комплексний підхід до 

підвищення інвестиційної привабливості проектів будівництва та модернізації 

сучасних готельних закладів для ділових туристів, форм власності й організації 

управління, а також стабілізація ринку готельних послуг шляхом упровадження 

гнучкої цінової політики з урахуванням сучасних ринкових реалій.  



278 

Доцільним вважається також запровадження франчайзингу в готелях, що 

дасть змогу підвищити ефективність функціонування готельних закладів і не 

потребує зміни форм власності. Організації, спроможні виконувати функції 

консолідації готельних закладів у готельні ланцюги, повинні насамперед мати 

значні фінансові ресурси або мати змогу їх залучати. Необов’язковою умовою є 

профільна приналежність до готельних підприємств.  

Водночас важливим для успішної реалізації франчайзингу є підготовка і 

розробка економічно ефективного бізнес-проекту. Об’єднані у корпорацію 

провідні готельні заклади проводять колективний бізнес, перебуваючи під 

єдиним контролем керівництва ланцюга. Професійний менеджмент несе повну 

відповідальність за ефективність функціонування, зміцнення конкурентних 

позицій. Об’єднання готелів під єдиним керуванням дає значні економічні 

вигоди як власникам, так і їхнім операторам.  

Головна перевага - зниження загальних витрат, функціонування єдиної 

об’єднаної системи бронювання, централізовані поставки витратних матеріалів, 

уніфікація послуг. 
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У статті розглянуто концептуальні підходи до класифікації інноваційної 
діяльності туристичних підприємств, які розроблені на основі аналізу наукових 
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інноваційних проектів, просувати інноваційні продукти на ринок. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, класифікація інноваційної 
діяльності, сервісні інновації, туризм. 

Першим термін «інновації» у сучасному його розумінні став застосовувати 
Й. Шумпетер. Він підкреслював, що інновації - це істотна зміна функції 
виробленого продукту, яка полягає у новому поєднанні та комерціалізації всіх 
факторів виробництва, заснованих на використанні нових матеріалів і 
компонентів, впровадженні нових процесів, відкритті нових ринків, 
впровадженні нових організаційних форм. 

Інновації в туризмі - це розробка, створення нових туристичних маршрутів, 
продуктів, видів туризму, технологій обслуговування із застосуванням нових 
туристичних ресурсів, сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних 
технологій, впровадження яких сприяє економічному розвитку туристичних 
підприємств, а також дозволяє покращити туристичний імідж країни та її 
регіонів. 

За умов постіндустріальної ринкової економіки керівники туристичних 
підприємств все більше усвідомлюють необхідність розробки нових продуктів і 
послуг і пов'язану з цим економічну вигоду. Завдяки своєму унікальному 
природному і культурному потенціалу, а також зростаючому інтересу 
іноземних туристів до нашої держави, України володіє усіма передумовами для 
інноваційного розвитку туристичної галузі. 
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У зв'язку з цим можна виділити ряд мотивів та причин впровадження 

інновацій у діяльність туристичних підприємств: 

- загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих 

туристичних продуктів; 

- перенасичення населення багатьма традиційними напрямками поїздок;  

- зростання потреби населення в знайомстві зі способом життя в інших 

регіонах і одержанні нових знань; 

- гармонійне поєднання привабливих умов відпочинку і подорожей 

(природних і культурних особливостей, можливостей проведення дозвілля, 

придбання специфічних товарів і спеціальних туристичних послуг) для повного 

задоволення потреб найвибагливіших туристів; 

- технологічна революція й експансія послуг в економіці; 

- перехід від економіки пропозиції до економіки попиту. 

Для формування інноваційної стратегії підприємств туристичної індустрії 

та подальшої реалізації інноваційних ідей в сфері туризму (розробка нових 

туристичних маршрутів, продуктів, технологій обслуговування туристів і навіть 

нових видів туризму) необхідна дієва система управління інноваціями, яка 

відповідає сучасним вимогам туристичного ринку. Ефективність створення 

нового туристичного продукту, темпи його розвитку визначаються 

інноваційною активністю у виробництві нового продукту, який або задовольняє 

зовсім нову потребу, або дозволяє розширити ринок споживачів. Варто 

відзначити, що інноваційний розвиток - це складний процес, в якому задіяні, як 

туристи - споживачі туристичних послуг, так і туристичні підприємства, а 

також державні органи влади. Для побудови ефективної моделі інноваційного 

розвитку необхідно оцінити всю сукупність показників, які відносяться до 

сфери туризму, враховуючи історичні та місцеві умови розвитку конкретного 

туристичного напрямку, провести комплексний аналіз стану туристичних 

ресурсів, обґрунтувати доцільність та провести попередню оцінку ефективності 

інновацій в туризмі. 
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Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі мають різноманітні 

фактори, такі як: 

- нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій; 

- економіко-політична ситуація в країнах світу;  

- прагнення туристичних підприємств закріпитись на ринку, боротьба за 

виживання та лідерство; 

- зміна ситуації на ринку туристичних послуг: зміна структури попиту, 

поява нових туристичних маршрутів та нових вимог до якості туристичних 

продуктів зі сторони споживача; 

- розробка державних концепцій розвитку туризму, прийняття нових 

нормативно-правових актів із соціально-економічних питань, зокрема таких, які 

визначають економічні і політичні принципи функціонування туристичних 

підприємств; 

- впровадження інновацій у діяльність підприємств, які тісно пов'язані зі 

сферою туризму (готелі, оздоровчі заклади, транспортні, телекомунікаційні 

компанії та ін.); 

- нововведення від міжнародних організацій, нові форми економічних 

взаємовідносин, рішення, прийняті міжнародними та регіональними 

туристичними організаціями; 

- форс-мажорні обставини: терористичні акти, екологічні та техногенні 

катастрофи та ін. 

На сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління 

туристичною діяльністю почали проходити інноваційні процеси; настав час 

освоєння та застосування нових технологій (електронна торгівля, створення 

віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу та 

створення туристичного продукту. Інноваційна діяльність у сфері туристичних 

послуг розвивається за кількома напрямами. Перший напрямок – це випуск 

нових видів туристичного продукту. Іншими напрямками є: використання 

нових туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання 

(застосування передових принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і 
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використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової 

техніки і технології. Саме на останньому напрямку хотілося б зупинити увагу, 

тому що саме використання нових технологій приносить великий ефект для 

діяльності підприємств туристичної індустрії. На сьогоднішній день ці 

технології в основному полягають в комп'ютеризації, глобалізації та переході 

на електроніку. Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку 

будь-якому підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на 

застосуванні новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система 

торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має 

важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі – його 

споживач отримує товар безпосередньо в місці його виробництва, в 

туристичному центрі. На сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого 

використання набули інноваційні технології – програми електронного 

бронювання та складання турів. Поява нової програми даного виду дозволила 

не тільки здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість працювати всім 

учасникам туристичного ринку як єдиного офісу. Робота з такими програмами 

дозволяє агентству отримувати оперативну та достовірну інформацію про ціни і 

кількість вільних місць у будь-який момент часу, а також мати можливість 

стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення. Існують 

різні системи бронювання, вони відрізняються одна від одної набором 

пропонованих послуг і технологією своєї роботи. Наприклад, найбільш 

популярними у світі є такі програми як Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan та 

багато інших. 

Система Galileo oхоплює 22% світового ринку і в основному 

використовується в Європі та Північній Америці. Системою користуються 

більше 67000 туристичних агентств в 160 країнах світу. Galileo обробляє 

близько 197000000 запитів на день, створює більш 2000000000 розрахунків 

тарифів на рік, генерує більше 250000000 квитків на рік. За допомогою системи 

Galileo користувачі отримують доступ до: 420 авіакомпаній, 90000 готелів; 

30000 локацій з оренди автомобілів. 
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Amadeus є провідним процесором угоди для глобальної індустрії туризму і 

авіаперевезень. Охоплює майже 30% світового ринку і в основному 

використовується в Європі та Азії. Обслуговування клієнтів здійснюється в 

195 країнах. Ресурсна база Amadeus складається з 250000 готелів по всьому 

світу [4, с. 4]. У 2011 році через рішення Amadeus було оброблено більше 

948000000 оплачених туристичних транзакцій. На 31 грудня 2011 року дохід 

компанії склав 2707 млн. євро, а показник EBITDA – 1,039 млн. євро. Компанія 

має штат співробітників, який складається з 10000 чоловік по всьому світу, що 

представляють 123 національності. 

Через Sabre пов'язані більш ніж 55000 туристичних агентств, більше 

400 авіакомпаній, 86000 готелів, 25 компаній з прокату автомобілів, 12 круїзних 

компаній [8]. Охоплює 35% світового ринку і в основному використовується в 

Америці. 

За даними Європейської Комісії, компанія Amadeus, провідний 

технологічний партнер світової туристичної галузі, знову стала лідером у 

своєму секторі за обсягом інвестицій у науково-дослідну роботу серед ТОП-

1000 європейських компаній. Обсяг інвестицій Amadeus за 2011 рік, 

спрямованих на дослідження і розробку технологій для індустрії туризму, склав 

€ 347500000, що на 6,7% більше, ніж у 2010 році. Таким чином, компанія 

зберегла перше місце за загальним обсягом інвестицій в R&D в сфері туризму і 

подорожей. 

Такі інноваційні системи дозволяють резервувати всі основні складові 

туристичної інфраструктури, тобто вони фактично утворюють загальну 

інформаційну систему, яка пропонує розподільні мережі для всієї туристичної 

галузі. Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами 

(ГАТС), в туристичній сфері розвивається інноваційна діяльність за трьома 

напрямками:  

1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), що пов'язані з 
розвитком туристичного підприємства, включаючи реорганізацію, укрупнення, 
поглинання конкуруючих суб'єктів на основі новітньої техніки і передових 
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технологій; кадрової політики (оновлення і заміна кадрового складу, система 
підвищення кваліфікації, перепідготовка і стимулювання працівників); 
раціональної економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних 
форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість положення і розвитку 
підприємства). 

2.  Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових 
споживачів або залучати неохоплених на даний період часу клієнтів.  

3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну 
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і дають 
конкурентні переваги. Інновація як процес або як продукт може стати однією з 
головних статей доходу підприємства, істотно впливаючи на збільшення 
прибутку. Чим вищий потенціал нововведень, тим вищий очікуваний реальний 
прибуток. 

Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створення 
нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення транспортних, готельних 
та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-
управлінської діяльності. Успіх функціонування підприємства в сфері туризму 
багато в чому залежить від інноваційного менеджменту. Практичне 
застосування інновацій в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити 
рівень конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність 
впровадження нових видів послуг. Практика показує, що найбільш прийнятним 
варіантом, на сучасному етапі, є використання інформаційних технологій. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ ЗНИЖЕНОЇ КАЛОРІЙНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ 

КУХНІ 

Французька кухня та напівфабрикати зниженої калорійності є популярною 

серед кухонь світу продуктів харчування. Сучасні потреби у споживанні будь-

яких продуктів потребують інноваційних підходів до технологій продукції. 

Підвищені тенденції до розвитку якості харчових продуктів зі зниженою 

калорійністю та підвищеною харчовою цінністю наставляють на створення 

нових технологічних процесів десертної продукції функціонального признання. 

Ключові слова: французька кухня, процес, продукт, функціональний продукт, 

напівфабрикат, технології 

Вимоги сьогодення до харчової продукції, технологічних процесів 

приготування вимагають створювати нову продукцію високої якості з 
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поживними властивостями, заниженою калорійністю та гарним естетичним 

оформленням страв. Тому актуальність визначається необхідністю розробки 

нових технологічних процесів оздоблювальних напівфабрикатів- десертів 

зниженої калорійності.  

 Метою роботи є огляд десертної продукції , яка являється популярною 

серед продуктів харчування. Сучасні потреби у споживанні будь-яких 

продуктів потребують інноваційних підходів до технологій 

продукції.Підвищені тенденції до розвитку якості харчових продуктів зі 

зниженою калорійністю та підвищеною харчовою цінністю наставляють на 

створення нових видів десертної продукції функціонального признання. 

Суттєво впливають на споживчі смаки та потреби інноваційні підходи до 

створення «здорових продуктів», які включають в себе підбір нової 

нетрадиційної сировини з вмістом незамінних амінокислот, мінеральних 

речовині, вітамінів, функціональних інгредієнтів . Сучасні економічні чинники 

дозволяють досить широко розвивати кондитерську промисловість. Ринок 

функціональних інгредієнтів надає виробнику можливість ціленаправлено 

покращувати якість виробів, підвищувати харчову цінність, знижувати 

калорійність, подовжувати терміни зберігання та надавати функціональних 

властивостей харчовим продуктам.  

 При створенні функціонального продукту особлива увага приділяється 

покращенні структури харчування загалом. Перспективним сектором 

створення функціональних продуктів є десертна продукція зі зниженою 

енергетичною цінністю на основі лимонного соку. Оздоблювальні 

напівфабрикати в кондитерському виробництві. Надають виробам художньо 

оформленого зовнішнього вигляду, приємного смаку, підвищують їх харчову 

цінність. Якість тортів і тістечок оцінюють по ОСТ 18-102-72. Форма повинна 

бути правильною, без зламів, вм'ятин, з рівним обрізом, боки обмазані 

обробним напівфабрикатом і обсипані крихтою.  

Оздоблювальні напівфабрикати надають виробам смак і аромат, більш 

привабливий зовнішній вигляд. Основним обробним напівфабрикатом є крем, 
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який представляє собою пишну піноподібну масу, одержувану шляхом 

збивання високоякісної сировини - вершкового масла, молока, вершків або 

сметани, цукрової пудри, яєць. Крім значного вмісту повітря, крем повинен 

володіти пластичністю, утворювати рельєфний малюнок при обробці 

поверхні; його використовують для прошарку пластів, наповнення випечених 

заварних напівфабрикатів. Залежно від складу розрізняють креми масляні - з 

вершкового масла; на цукровій пудрі або згущеному молоці; на молоці та 

яйцях (Шарлот); на яйцях (глясе); на молочно-цукровому сиропі (Новий). В 

кінці збивання в креми вносять смакові і ароматичні добавки - ванільну пудру, 

коньяк або міцне десертне вино. При заміні цих ароматизаторів іншими (соки і 

сиропи плодів, какао-порошок, каву, смажені горіхи, розтерті з цукром) 

одержують відповідно масляні креми - абрикосовий (з додаванням 

абрикосового сиропу), ананасовий (з консервованим ананасом), Новий 

шоколадний (з какао- порошком), Новий кавовий (з кавовим сиропом).  

Оздоблення кондитерських виробів виконується за допомогою спеціальних 

пристроїв та інструментів, а також на відповідному обладнанні. Технологічні 

процеси приготування оздоблювальних напівфабрикатів різноманітні. 

Асортимент указаних напівфабрикатів дуже широкий і продовжує 

поширюватися за рахунок розробок і впровадження нових видів. Розрізняють 

їх за різними ознаками, такими як: за сировиною, способом приготування, 

цільовим призначенням, за особливостями рецептури та ін. Так, якщо 

класифікувати за сировиною, то оздоблювальні напівфабрикати розрізняють 

вершкові, білкові, шоколадні, цукрові, фруктово-ягідні та ін. У разі 

класифікації за способом приготування розрізняють такі: сирцеві, заварні, 

відливні та ін. За цільовим призначенням напівфабрикати для оздоблення 

розрізняють: для наповнення порожнин, для прошаровування випічних 

напівфабрикатів, для виготовлення фігурних прикрас. За особливостями 

рецептури вони бувають: основні та похідні, з наповнювачами. 

Оздоблення виробів кремом за допомогою гребінця, паперових 

корнетиків, кондитерських мішків з набором різних трубочок. Виготовлення з 
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кремів бордюрів, орнаменту, квітів і т.д. Технологія приготування цукрових 

напівфабрикатів, мастики, сиропів, желе, прикрас з шоколаду. Підготовка 

шоколаду і шоколадної глазурі для оздоблення виробів. Приготування із 

шоколаду різних фігур. Оздоблення виробів фруктами і цукатами, підготовка 

їх для оздоблення тортів і тістечок. Поєднання і правильне застосування 

різних напівфабрикатів для оздоблення. Виготовлення різних напівфабрикатів 

для оздоблення тортів і тістечок, використання багатобарвних візерунків, 

дотримання правил технологічного процесу та естетичних вимог. 

Технологія приготування кремів: масляних, білкових, заварних.Креми є 

невід’ємною складовою частиною багатьох кондитерських виробів, і тому 

висока майстерність виробництва кремів є необхідним елементом 

кондитерського мистецтва кожного майстра. Крем – це пластична, пишна 

маса, приготовлена збиванням масла, вершків, яєць або білків при додаванні 

цукру, молока, ароматизуючи і смакових речовин.У кондитерському 

виробництві використовують такі види кремів: масляні (у т.ч. ароматизовані), 

білкові заварні (у т.ч. ароматизовані), вершкові (у т.ч. ароматизовані), 

сметанні і вершково-сметанні, на вершковому маргарині і арахісовому кремі. 

 Основою масляних кремів є вершкове масло, тому вони називаються 

масляними. Масло повинно бути несолоне, незабруднене, добре зачищене, без 

сторонніх присмаків і запахів, перевірене бактеріологічним аналізом на 

обсіменіння бактеріями.Масляні креми найбільш поширені, вони дуже легко 

приймають рельєфні різні форми і стійко їх зберігають. Ці креми придатні як 

для прикраси, так і для прошарку і обмазки пластів, а також для заповнення 

порожнини випечених напівфабрикатів. Масляний крем можна ароматизувати 

різними ароматичними речовинами підфарбовувати в будь – який колір. Всі 

масляні креми можна використовувати на виробництві протягом 5 годин з 

моменту виготовлення. Масляний крем на цукровій пудрі найстійкіший при 

зберіганні, оскільки він містить велику кількість цукру, що є консервантом, не 

містить яєць і має низьку вологість. 
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Білкові креми. Їх основою є яєчний білок збитий з цукром. Ці креми 

використовують для намазування на поверхню тортів і тістечок, їх прикрас, а 

також для наповнення трубочок і згорнутих у рулон вафель. У наслідок ніжної 

і пишної маси ці креми малопридатні для прошарку. Приготовлений крем 

підлягає швидкому використанні, оскільки після приготування він швидко 

втрачає пишноту. За виглядом і структурою білковий крем відрізняється від 

масляного білизною, більшою легкістю і пишнотою.Білковий крем буває 

серцевим і заварним. 

Білковий серцевий. Посуд і яєчні білки охолоджують до 1-2 градусів. 

Віночки посуди повинні бути ретельно вимиті від жиру, оскільки він 

перешкоджає утворення стійкої піни. Не припиняючи в білки поступово 

додають цукрову пудру, в кінці збивання додають ванільну пудру і лимону 

кислоту. Проводять додаткове збивання 1-2хв., при цьому маса крему дещо 

осяде. Щоб уникнути подальшого осідання крему, його слід відразу 

використати для оброблення. Вироби оздоблені сирцевим кремом, для 

поліпшення вигляду і смаку, стійкості форми рекомендують заколірувати в 

печі при 220-240 градусах протягом 1-3хв.  

Ароматизатори і фарби вносять після додавання цукрової пудри, після 

чого продовжують недовге збивання. Білковий заварний. Його приготування 

складається з таких стадій: приготування цукрового сиропу збивання білків 

поєднання продуктів. Цукор розводять в воді і варять до 118-120 градусів. 

Паралельно збивають охолоджені білки до збільшення об’єму в 6-7 разів, до 

утворення стійкої піни. Не припиняючи збивання тоненькою цівкою 

поступово вливають заварений гарячий сироп, додають лимону кислоту, 

ванільну пудру і збивають ще 10хв. Готовий крем є сніжно-білою, 

однорідною, глянсуватою, пишною і трохи тягучою масою вологістю 27%. 

Цей крем зручний для прикрашування тортів пишними і кольорами і 

фігурами, які стійко зберігають форму без клеровки в печі. На якість крему і 

термін його зберігання впливає щільність завареного сиропу і порядок 

вливання його в збиті білки.  
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Заварні креми, є не пишною, злегка драглистою, такою, що мажеться 

масою, яка не зберігає надану їй форму. Цими кремами не прикрашають торти 

і тістечка, їх використовують для прошарку випечених пластів,їх обмазок, а 

також для заповнення трубочок і кошиків. Порівняно з іншими кремами 

заварні креми мають підвищену вологість, в них міститься клейстеризоване 

борошно, яке за наявності молока і яєць створює сприятливе середовище для 

життєдіяльності мікроорганізмів. Ці креми схильні до швидкого псування і 

скисання у наслідок розвитку в них при зберіганні молочнокислих бактерій, 

кишкової палички та інших мікробів. 

Приготування із шоколаду різних фігур. З шоколаду можна приготувати 

найрізноманітніші прикраси у вигляді повнооб’ємних фігурок тварин, тонкі 

штрихові малюнки. Прикраси відливають у формах, шприцюють з корнетика, 

вирізують ножем або вирубують за допомогою металевих фігурних 

виїмок.Перед використанням шоколад і шоколадну глазур піддають спеціальній 

обробці, так званому темперуванню. Його проводять таким чином: шоколад 

подрібнюють і поволі нагрівають на водяній бані до 33-34 градусів.  

Темперування додає шоколаду великої пластичності. Якщо шоколад 

виявиться дуже густим, додають до нього підігріте масло какао або кокосове 

масло. Не можна шоколад розігрівати на дуже великому вогні , він 

прогріватиметься нерівномірно і може пригоріти, а вироби із нього вийдуть 

матові, без глянцю. Повнооб’ємні фігури з шоколаду виливають 

порожнистими. Відливання проводять у металевих, фарфорових і гіпсових 

формах, за їх відсутності користуються фігурною виїмкою. При заливанні 

шоколаду форма і шоколад повинні мати однакову температуру. Для отримання 

плоских тонких фігур темперований шоколад розливають на пергамент шаром 

2-3 мм. Поки він ще не затвердів ( але і не розпливається), металевими 

виїмками, трохи змащеною рослинною олією, вирізують різні фігурки.  

Можна також глазурувати вишні, полуниці, виноград, аґрус та інші 

фрукти, а також горіхи. Для глазурування ягоди потрібно вимити, висушити 

або обтерти серветкою. Наливають глазур у чашку. Беруть ягоду за живця, 
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опускають її на ½ або повністю в глазур, виймають і кладуть на чистий 

пергаментний папір. Через 2 хв. знову беруться за живця і перекладають ягоду 

на інший лист, видаляючи тим самим зайву глазур з ягоди. Готові ягоди 

поміщають у холодильник.  

В статті виконано завдання дослідження, а саме теоретичні основи 

технологій кондитерських оздоблювальних напівфабрикатів, надана загальна 

характеристика кондитерських оздоблювальних напівфабрикатів, оцінку 

харчової цінності кондитерських оздоблювальних напівфабрикатів та вказані 

особливості розробки технологій кондитерських оздоблювальних 

напівфабрикатів французької кухні. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

У статті проведено аналіз основних факторів, які впливають на розвиток 
однієї з найрозвинутіших галузей харчової промисловості України – 
кондитерської галузі. Розглянуто основних виробників українського 
внутрішнього кондитерського ринку та виявлено їх основних конкурентів – 
іноземних виробників. Досліджено зміни в об’ємах експорту продукції та 
визначено чинники найбільшого впливу на ньогоа також описані основні 

тенденції та перспективи розвитку кондитерської галузі у найближчий час. 
Надано рекомендації, які допоможуть стабільно утримувати свої позиції на 
ринку українським виробникам.  
Ключові слова: кондитерська промисловість України, експорт, поставки, 
стратегічний план, конкуренція.  

Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту, 
які споживаються майже усім населенням [1]. Ця галузь має потужний 
потенціал і є однією з найрозвинутіших в харчовій промисловості України, 
тому є актуальноютемою для досліджень. Аналізу кондитерського ринку 
присвячено багато робіт науковців: Волкова В.П., Базилінської О.Я., 
Крамаренко Г.О., Кузьменко Л.В., Ткаченко О.М., Шелудько В.М., Закревської 
Л.М., Лагоди Т.В. та інших. Ткаченко О.М проводила аналіз перспектив після 
вступу до СОТ [2]. В більшості досліджень мова іде про галузь і проблеми її 

розвитку до 2017 року, але останнім часом ситуація на кондитерському ринку 
продовжує зазнавати змін. 

Мета статті – проаналізувати особливості розвитку кондитерської 
промисловості в Україні за останні роки, визначити основні проблеми і 

можливості для подальшого розвитку. Вирішення поставлених у роботі завдань 
здійснено з використанням методів аналізу.  
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Власні дослідження. На сьогодні виробництво кондитерської продукції є 

однією з найрозвинутіших галузей харчової промисловості України. 

Кондитерський ринок є висококонкурентним та насиченим. Більшу частину 

продукції виробляють та реалізують 5-10 кондитерських компаній. Основними 

гравцями на українському кондитерському ринку є Кондитерська Корпорація 

«ROSHEN», Компанія «КОНТІ», Компанія «АВК», Корпорація «Бісквіт-

Шоколад», Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ», Компанія «Nestlé», 

Компанія «CraftFoods», ПАТ «Полтавакон- дитер», кондитерська фабрика 

«Лагода» та ЗАТ «Одесакондитер» [3]. В кондитерській галузі на виробництві 

задіяно близько 170 тис. працюючих. Виробничі потужності галузі завантажені 

орієнтовно на 70%. Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. т 

продук- ції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби 

внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон. 

Протягом 2016 року виробництво кондитерської продукції в Україні зросло 

приблизно на 1%, при цьому знизився обсяг вироблених цукрових кон- 

дитерських виробів. Частка експорту в обсязі виробництва окремих 

підприємств становить від 30 до 70%. Щороку Україна близько третини 

кондитерської продукції направляє за кордон. У структурі експорту 96% 

припадає на країни колишнього Радянського Союзу: 57% – Росія, 12,5% – 

Казахстан, 5,5% - 3% Азербай- джан, Грузія, Туркменістан, Киргизія, Білорусія, 

Мо- лдова, Таджикистан, Узбекистан (країни указані у порядку зменшення 

частки експорту). Найбільшу частку експортерів становлять великі 

підприємства (їх 15). Серед середніх підприємств лише – 5, а серед малих – 

лише одне експортує свою продукцію за кордон. У 2017 році порівняно з 2016 

р. Україна скоротила експорт кондвиробів. Імпорт кондитерської продукції в 

Україну за вказаний період скоротився на 46,4% до 44,17 тис. тонн, в 

грошовому виразі - на 4,8%, до 173,72 млн. доларів [5]. Це означає, що 

виробники почали переорієнтовуватись на внутрішній ринок через зростання 

внутрішнього споживання кондитерських виробів та солодощів. Головною 

перевагою українських виробників на зовнішньому ринку найчастіше є ціна на 
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вироби. Наприклад, досвідом підтверджується, що українська карамель на 

російському ринку виграє порівняно з російською за рахунок вартості навіть за 

введення Росією мита на ввезення цукристих кондитерських виробів з України. 

Крім того, перевагами українських виробників є також якість продукції, увага 

до оновлення асортименту, вивчення попиту на зовнішніх ринках та 

вдосконалення дизайну. Частка закордонних торгових марок складає 5%. У 

структурі імпорту найбільшу питому вагу мають вироби з шоколаду, які 

надходять переважно з Росії. У структурі споживання (і відповідно 

виробництва) кондитерської продукції стабільно переважає борошняна 

продукція, зокрема, печиво та вафлі. Для споживання кондитерських виробів 

характерна сезонність більше споживають восени і взимку, менше влітку. 

Також попит на кондитерську продукцію зростає під час новорічних свят і 8 бе- 

резня. Найбільше виробництво кондитерських виробів припадає на жовтень (у 

жовтні 2016 р. – цей показник склав 110 тис. т), найменше – на травень- червень 

(у 2016 р. у червні 72 тис. т), або на 35% менше. Необхідно відмітити, що 

загальний обсяг споживання кондитерських виробів щорічно зростає. Експерти 

пояснюють це підвищення зміною культури споживання солодощів. Рівень 

споживання кондитерських виробів в Україні складає 15 кг на душу 

населення/рік, при цьому за цим показником Україна є на 8-му місці в світі за 

споживанням кондвиробів на душу населення. Найбільше користуються 

попитом шоколадні цукерки та шоколад з різними начинками, а також вафлі і 

торти.  

Кондитерська галузь є матеріаломісткою. Вона є одним із провідних 

споживачів української сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, 

крохмалопатоки, молока тощо – на яку забезпечує значний попит. Якщо через 

зростання цін на основну сировину у наступних роках вартість готової 

продукції кондитерської галузі буде зростати більшими темпами, ніж 

підвищення доходів населення, то можливе зниження внутрішнього 

споживання деяких видів кондитерської продукції. Також, через збільшення 

вартості виробництва таких товарів, як карамель українські виробники можуть 
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втратити і конкурентні переваги на зовнішніх ринках. Однак слід зазначити, що 

чутливість різних українських виробників кондитерської продукції до 

перелічених негативних факторів у майбутньому також буде різною. Також 

виробники мають чутливість до стану ринку какао-бобів. Вони є імпортною 

сировиною, таким чином, вітчизняні кондитери є досить чутли- вими до 

валютних ризиків. Слід зазначити, що в 2016 році є деяке послаблення позицій 

українських виробників у шоколадному сегменті. Це пов’язано з тим, що 19 

вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін 

до Митного тарифу України», згідно з яким Митний тариф перебудовується на 

основі гармонізованої системи кодування ГС-2016, якою користуються в 

більшості країн світу, в тому числі в ЄС. При цьому Закон передбачає 

підвищення з 5% до 10% ставок ввізного мита на ряд товарних позицій, що 

виступають сировиною для кондитерської галузі (какао-порошок), а також на 

кондитерське обладнання (печі хлібопекарські та кондитерські). Підвищення 

вартості сировини та обладнання відповідним чином має відобразитись на 

вартості продукції. Що стосується ринку цукру, то він характеризується 

високим ступенем державного регулювання, що негативно позначається на 

його учасниках. Важливою проблемою розвитку кондитерської промисловості 

в Україні є відсутність власних коштів у невеликих підприємств для 

реконструкції виробн цтва. Великі компанії не відчувають значної нестачі 

коштів: вони постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують 

нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, 

цьому сприяє конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все 

більш жорсткою. Стосовно джерел отриманих інвестицій для покращення 

матеріально-технічної бази провідні підприємства кондитерської галузі можна 

поділити на три групи: - ті, що скористалися іноземними інвестиція- ми: ВАТ 

“Крафт Фудз Україна” (м. Тростянець Сумської обл.) та “Львівська 

кондитерська фабрика “Світоч” (м. Львів); - за рахунок українських інвесторів: 

кондитерська компанія “АВК”, корпорація «Roshen»; - за рахунок власних 

коштів: ЗАТ “Одесаконди- тер”, ЗАТ “Дніпропетровська кондитерська 
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фабрика”, ЗАТ “Харківська бісквітна фабрика” та інші [6]. Висновки. Отже, 

аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, слід зазначити, що в 

цілому кондитерська галузь України має передумови для успішного розвитку і 

високої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. На 

провідних кондитерських фабриках вже проведено модернізацію, встановлено 

найсучасніші виробничі лінії, значно підвищено технологічність і 

наукомісткість підприємств. Якість продукції поряд з помірним державним 

регулюванням дозволяє виграти конкуренцію на внутрішньому ринку та 

фактично повністю витіснити конкурентів із інших країн. Част ка закордонних 

торгових марок складає лише 5%. Важливою перевагою українських 

виробників є ціна на продукцію. Країна забезпечена основною сировиною. 

Поруч із загальною перспективністю кондитерської галузі слід зазначити, що 

досить обмеженими є умови розвитку невеликих та нових підприємств. 

Більшість невеликих кондитерських підприємств по требують заміни 

застарілого обладнання та впровадження нових технологій при нестачі власних 

коштів. Тому виробництво й надалі концентруватиметься в найбільших 

холдингах. Для невеликих фірм потрібно вирішити фінансові проблеми за 

рахунок залучення інвестицій. Детальне дослідження можливостей залучення 

інвестицій українськими кондитерськими компаніями може бути актуальною 

темою подальших наукових розробок. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

Розглянуто рейтинг ТОП-100 найбільших світових виробників кондитерської 

продукції та проведено порівняльний аналіз за 2016 – 2017 рр. Досліджено 

структуру та нинішній стан ринку кондитерських виробів України. Виявлено 

основні проблеми кондитерської галузі України, обумовлені складною 

політичною ситуацією в країні та економічними труднощами, які умовно було 

поділено на чотири групи: фінансові проблеми; зниження купівельної 

спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою 

держави; проблеми, пов’язані з ринками збуту.  

Ключові слова: кондитерський ринок України, інноваційний аспект, рейтинг 

виробників кондитерської продукції, проблеми розвитку. 

Трансформаційні процеси в економіці України висувають вимоги до 

перебудови її структури з орієнтацією на інноваційний напрямок розвитку. 

Галузь кондитерських виробів займає важливе місце у структурі харчової 

промисловості країни і є досить розвиненою, самодостатньою та успішно 

діючою, що, своєю чергою, супроводжується постійним посиленням 

конкуренції в ній. Тому невід’ємною передумовою забезпечення 
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конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі, які мають 

динамічно вирішувати питання оцінки стратегії своєї поведінки не тільки у 

перспективі, але й сьогодні, є активна інноваційна діяльність. Дослідженнями 

ринка кондитерських виробів України та активізації діяльності підприємств 

кондитерської галузі присвячено роботи А. П. Тарасевича, К. А. Демяненка [4], 

О. О. Мозгової, С. М. Заболотного, А. О. Заїнчковського та М. П. Сичевського 

[9] та ін. Проте в умовах швидко мінливого зовнішнього середовища, у тому 

числі політико-економічної ситуації в країні та світі, розвитку науково-

технічного прогресу, зміни потреб споживачів, їх купівельної спроможності і т. 

ін. з’являються нові проблеми розвитку кондитерської галузі, які потребують 

детального вивчення і вирішення. Ринок кондитерських виробів в Україні 

динамічно розвивається, оскільки, з одного боку, передові компанії витісняють 

менш потужних гравців, а, з іншого, – постійно з’являються нові гравці, які 

створюють конкурентне середовище. Кондитерські вироби включають близько 

2000 найменувань, з яких понад 90% ринку солодощів належить вітчизняній 

продукції. В Україні їх виготовляють понад 800 підприємств, які розміщені 

достатньо рівномірно та відповідають густоті населення [2]. На українському 

ринку кондитерських виробів якість продукції тримається на високому рівні, 

який задає корпорація Roshen. Лідери українського ринку постійно 

потрапляють в ТОП-100 кондитерських компаній світу. Критерій відбору для 

рейтингу – річна чиста виручка від реалізації. Втрата ринків збуту в Криму, а 

також на території проведення АТО, закриття російського ринку та перешкоди 

транзиту по території Росії суттєво вплинули на стан галузі [4]. Roshen 

зменшила обсяги продажу і втратила позиції у світовому рейтингу  

Перше місце ТОП-100 2017 р. займає американська компанія Mars, продажі 

якої зросли до 18480 млн дол. США, кількість працівників становить 35 тис. 

осіб, кіль- кість фабрик – 70 одиниць. Друге місце залишилося за Mondelez 

International (в Україні вона володіє Тростянецькою кондитерською фабрикою і 

підприємством «Чіпси Люкс» і реалізує продукцію під брендами «Корона», 

Milka, «Ведмедик Барні»), продажі якої декілька знизилися, у порівнянні з 
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2016 р., – до 14350 млн дол. США, на 171 фабриці компанії працюють 100 тис. 

осіб. Компанія Ferrero має показник продажу – 10911 млн дол. США, кількість 

фабрик – 20 одиниць, персонал – майже 25 тис. осіб, посунула на четверте 

місце швейцарську корпо- рацію Nestle. У 2017 р. чистий дохід Nestle склав 

10466 млн дол. США, кількість персоналу перевищила 330 тис. осіб, кількість 

фабрик – 447 одиниць. На п’яте місце опустилася японська компанія Meiji з 

чистими продажами 9818 млн дол., кількістю працівників – близько 11 тис. 

осіб, фабрик – 7. Американська корпорація Hershey другий рік поспіль займає в 

рейтингу шосте місце – чиста виручка від реалізації складає 7485 млн дол. 

США, налічується 16 фабрик, 15,2 тис. працівників. На сьомому місці – 

шоколатьє Lindt&Sprüngli AG – обсяги продажу 4022 млн дол. США. Восьме 

місце в аргентинської фір- ми Arcor – 3500 млн дол. США. Perfetti Van Melle 

SPA на дев'ятому місці – 3297 млн дол. Десяте місце у німецької компанії 

Haribo GmbH&Co. – 3180 млн дол. Українська кондитерська корпорація Roshen 

на 22-му з чистою виручкою від реалізації 800 млн дол. США 

Лідером на ринку кондитерської продукції є Кондитерська корпорація 

«Roshen». Вона існує з 1996 р. Продукція «Roshen» продається не тільки в 

Україні, а і в США, Канаді, ОАЕ, Китаї, Японії, Алжирі, Ізраїлі, країнах ЄС та 

СНД [3].У світовому рейтингу міцно закріпи- лися Roshen, Kонті та АВК 

Компанія «Конті» входить у трійку лідерів українського ринку 

кондитерських виробів. У 2015 р. вона ввійшла до рейтингу ТОП-100 

кондитерських компаній світу і посіла 38 місце. У загальному обсязі 

виробництва кондитерських виробів в Україні її частка становить 

14%. Щомісяця на фабриках групи виробляється 17 тис. т продукції – близько 

11 тис т в Україні і 6 тис. т у Ро- сії. Щорічно компанія експортує майже 30% 

виробленої продукції. Однією з візитних карток компанії є шоко- ладна цукерка 

«Джек». Компанія «АВК» на ринку України є лідером у категорії шоколадних 

цукерок. Експортує продукцію у більше, ніж 20 країн світу, серед яких 

Німеччина, Ве- ликобританія, Латвія та Ізраїль. У світовому рейтингу 

кондитерів у 2015 р. компанія посіла 59 місце. До складу АВК входять три 
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кондитерські фабрики, розташовані в Донецьку, Дніпропетровську і Луганську 

[3]. Результати опитування переваг споживачів на внутрішньому ринку дещо 

відрізняються від уявлення про ринкову частку, але в цілому тенденція 

зберігаєть- ся – найбільш популярними є продукти ТМ «Roshen» – 37%, 

«Конті» – 21%, «АВК» – 14%, «Світоч» («Nestle») 12%. При цьому, український 

споживач вибирає конди- терські вироби за трьома ознаками: смакові якості – 

31%, репутація виробника – 30%, ціна – 26%. Найбільшу лояльність споживачі 

проявляють до торгових марок «Рошен» і «Корона» («Монделіс Україна»). Слід 

зазначити, що переважну більшість споживачів спонукає до покупки реклама в 

ЗМІ – 57% опитаних [9]. 

Кондитерські вироби в цілому є доволі популярними в Україні. Так, за 
рівнем споживання 7,4 кг на душу населення в рік Україна є 8-ю у світі за цим 
показником [8]. На сьогоднішній день український ринок кондитерських 
виробів нічим не відрізняється від європейського – асортимент налічує майже 

1000 на- йменувань, і 90% його належить вітчизняній продукції. Підприємства 
постійно інвестують у розвиток галузі близько 200 млн дол. США щорічно. На 
провідних кондитерських фабриках проведено повну модернізацію виробництв, 
установлено найсучасніші виробничі лінії. Значно підвищено технологічність 
та наукоємність виробництва. Проте рівень споживання кондитерських виробів 

в Україні значно нижчий, ніж у країнах ЄС, що зумовлюється низьким рівнем 
доходу порівняно з європейськими країнами [5]. З минулого року на 
вітчизняному кондитерському ринку спостерігається тенденція до зменшення 
обсягів реалізації продукції. У 2017 р. компанії не втрачали прибутків тільки за 
рахунок підвищення цін, шоколадні вироби подорожчали на третину. Якщо до 
кризи 2016 р. преміум-сегмент складав 21–25% прибутку, і компанії навіть 
відмовлялися від випуску дешевших марок на користь дорогих, то зараз 
ситуація змінилася. Нижча вартість зефіру, желе, мармеладу, вафельних 
цукерок, цукатів та ірисок зіграла на користь. Споживач шукає баланс якості та 
ціни та зупиняється на виборі саме таких недорогих солодощів. Знизити 
собівартість виробництва дуже складно, оскільки основну сировину для шо- 
коладних цукерок складають какао-боби, а вони ростуть в Африці, у країнах з 
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погано розвиненими технологіями. Засуха чи затяжний сезон дощів 
автоматично спричиняє подорожчання сировини, що, своєю чергою, 
призводить до підвищення цін. Деякі компанії жертвують якістю при спробі 
здешевити продукт, але і попит на такий товар буде меншим як тільки 
споживач помітить зміни на гірше, а довіру споживача повернути буде складно 
[4]. Економічні труднощі і війна викликали низку істотних перестановок у групі 
найбільших гравців українського ринку борошняних кондитерських виробів.  

Негативний вплив на розвиток вітчизняного кондитерського ринку мало і 
подальше падіння купівельної спроможності населення. Ще однією проблемою 
на шляху розвитку українського ринку кондитерських виробів є втрата 
великого ринку збуту у вигляді Росії. Так, за словами президента асоціації 
виробників кондитерських виробів «Укркондпром» Олександра Балдинюка: 

«Традиційним закор- донним ринком збуту вітчизняних солодощів була Росія. 
Туди надходило близько 45% щорічного українського експорту кондитерських 
виробів. Після російської заборони на ввезення української кондитерської 
продукції наш експорт туди впав на 67% у порівнянні з 2016» [7]. Проблеми 
розвитку кондитерської галузі, існуючі на сьогоднішній день, можна поділити 
на чотири групи: фінансові проблеми; зни- ження купівельної спроможності 
населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою держави; проблеми, 
пов’язані з ринками збуту. Відомо, що великі кондитерські компанії, особливо 
транснаціональні, не можуть успішно розвиватися без експортної діяльності. 
Українська кондитерська промисловість вже довела свою 
конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція 
цієї галузі відповідає європейським показникам якості [6]. У даних умовах 
вітчизняні виробники намагалися знайти нові зовнішні ринки збуту, зокрема 

Казахстан, Азейбарджан, Грузію, а також Латвію, Польщу, Германію, Естонію, 
і працювати на внутрішнього споживача із застосуванням інноваційних 
підходів (наприклад, корпорація «Бісквіт-Шоколад» ввела 18 нових 
асортиментних позицій, а її продажі зросли на 30%[10]. Головною перевагою 
українських виробників на зовнішньому ринку найчастіше є ціна на вироби. 

Враховуючи той факт, що світова політика з кожним днем змінюється, 
українські компанії повинні розкриватися, ставати більш прозорими і 
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зрозумілими для іноземного бізнесу. Щоб конкурувати на європейських 
ринках, треба активно вивчати ринок кондитерських виробів Європи, 
удосконалювати та розробляти оригінальну продукцію, впроваджувати 
інноваційне обладнання та поряд із цим шукати шляхи оптимізації доставки в 
обхід Росії. 

Висновки. Ринок кондитерських виробів в Україні є ринком, який стрімко 
розвивається, причому поряд із витисненням великими компаніями менш 
потужних постійно з’являються нові підприємства, які створюють конкурентне 
середовище. Це свідчить про достатньо високу конкурентоспроможність 
вітчизняної кондитерської галузі та її спроможність збільшити експортні 
поставки на європейський ринок і витримати конкурентний тиск з боку імпорту 
на внутрішньому ринку. Проте політична ситуація в країні, економічні 
труднощі викликають ряд проблем у кондитерській галузі, які умовно можна 
поділити на чотири групи: фінансові проблеми; зниження купівельної 
спроможності населення; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою 
держави; проблеми, пов’язані з ринками збуту. Тому слід проводити 
модернізацію виробництва, використовувати інноваційні технології, як це було 
зроблено на провідних вітчизняних кондитерських фабриках, встановлювати 
найсучасніші виробничі лінії, підвищувати технологічність та наукоємність 
виробництва за умов вдосконалення законодавчої бази України. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Туризм в Україні сьогодні займає невисокі позиції 

серед інших секторів економіки, і його розвиток гальмується за багатьох 

причин: 

- нерозвинена нормативно-правова база;  

- неналежна якість туристичних продуктів та послуг; 

- недостатня популяризація внутрішнього українського туристичного 

відпочинку; 

- економічна та політична нестабільність; 

- недостатній контроль легітимності виконання процедур сертифікації, 

стандартизації у функціонуванні сфери гостинності; 

- відсутність чітко сформованої стратегії розвитку туризму та ін.  

Належне функціонування та розвиток туристичної галузі в Україні може 

стати можливим завдяки впровадженню ефективного державного регулювання. 

Метою статті є дослідження державного управління туристичною галуззю 

України. 

Актуальні проблеми державного управління рекреацією та туризмом 

досліджуються в наукових роботах М.Біля, П.Гамана, Л.Черчика [6], 

О.Шаптали та ін. Окремі питання державного регулювання рекреаційної сфери 

розглянуто Ю.Мігущенко, Д.Соловйовим та іншими вченими. На сьогодні є 

багато науковців, що досліджують проблеми рекреаційного розвитку, зокрема 

В.Биркович, І.Іванух, Б.Данилишин та ін. 

Туризм, як багатогалузевий комплекс, потребує більшої координації своєї 

господарської діяльності, аніж будь-яка інша. Однак, надмірне державне 

втручання, присутність і регламентування може руйнувати формування 

підприємницького духу та прояв підприємницької ініціативи, що створює міцні 

засади ринкового господарювання.  

Державне регулювання розвитку туризму – це сукупність форм і методів 

цілеспрямованого впливу відповідних органів державної влади на основних 

учасників туристичної діяльності та ринкову кон’юнктуру з метою 
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забезпечення нормальних умов функціонування ринкового механізму, 

реалізації державних соціально-економічних пріоритетів та вироблення єдиної 

національної стратегії розвитку туризму в країні [1]. 

Державне регулювання розвитку туризму є одним з механізмів реалізації 

державної політики в галузі туризму, яка включає в себе комплекс 

організаційних, соціально-економічних, політико-правових та інших методів, 

що використовуються парламентами, урядами, державними і громадськими 

організаціями та установами з метою створення сприятливих умов для розвитку 

туристичної галузі в країні. 

В умовах сьогодення до методів державного регулювання туристичного 

попиту слід віднести такі [5]: 

- державний маркетинг та просування туристичного іміджу країни; 

- державний вплив на ціноутворення; 

- ліцензування, стандартизація та сертифікація; 

- збільшення доходів громадян; 

- обмеження або полегшення доступу до туристичних об’єктів; 

- регулювання тривалості робочого дня та відпусток; 

- розвиток та підтримка соціального туризму. 

1. Державний маркетинг. Його мета – стимулювання туристичного попиту, 

створення привабливого туристичного іміджу країни або об’єктів внутрішнього 

туризму: туристичних центрів, санаторно-курортних зон, природно-заповідних 

територій тощо. Державний маркетинг має сприяти просуванню національного 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку. 

2. Державний вплив на ціноутворення. До способів державного 

регулювання цін на туристичну продукцію належать [2]: 

- контроль ціноутворення на підприємствах соціальної інфраструктури, 

готельних і транспортних підприємствах, зокрема, використання різних знижок 

та пільг для стимулювання туристичної діяльності у низький сезон; 

- уведення або скасування податків з продажу туристичних послуг і 

товарів туристичного призначення; 
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- безпосередній вплив на рівень цін на підприємствах, що належать 

державі або нею контролюються; 

- відкриття пунктів з продажу туристичних товарів у митних зонах. 

Контролюючи ціни, держава може збільшити (зменшити) попит на окремі 

види туристичних послуг, захистити інтереси подорожуючих осіб, позбавити їх 

зайвих витрат. 

3. Ліцензування, стандартизація, сертифікація. У тих випадках, коли 

неможливо вплинути на ціни, держава може здійснити непрямий ціновий 

контроль за допомогою ліцензування та встановлення градації якості послуг. 

Туроператори завжди зацікавлені у підвищенні цін на послуги та подекуди 

їх збільшують навіть у тих випадках, коли кількість запропонованих послуг 

перебільшує попит. За таких обставин, наприклад, державна сертифікація 

туристичних послуг дозволяє зменшити ціни, привівши їх у відповідність із 

установленою градацією якості послуг. 

4. Збільшення доходів громадян. Держава має великі можливості впливу на 

ступінь оплати праці, стан пенсійного забезпечення, рівень соціальних виплат 

тощо. Підвищення матеріального забезпечення громадян, надання робітникам 

та службовцям різноманітних соціальних гарантій та пільг за рахунок 

підприємств або профспілок завжди сприяє збільшенню попиту на туристичні 

послуги. 

5. Обмеження або полегшення доступу до туристичних об’єктів. 

Обмеження або полегшення доступу забезпечується зміною правил в’їзду, 

виїзду та перебування на території країни. Один із поширених способів 

обмеження доступу – це зменшення кількості віз, що видаються 

дипломатичними представництвами країни за кордоном. Так, у європейському 

туризмі можливості закордонних подорожей значно розширені через уведення 

Шенгенської візи. 

Та на сьогодні для України склалися дипломатичні та політичні 

передумови для запуску безвізового режиму перетину кордону. Зокрема, Рада 

Європи схвалила рішення про внесення України до переліку країн, громадянам 

яких скасовуються візові вимоги.  
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6. Регулювання тривалості робочого дня та відпусток. Статистичні 
показники переконливо свідчать, що зміна шестиденного робочого тижня на 
п’ятиденний, а також збільшення тривалості відпусток та вільного часу 
працівників суттєво впливає на збільшення туристичного попиту. Багато людей 
зараз можуть, наприклад, поділити свою відпустку на декілька частин або 
подорожувати у вихідні дні. 

7. Розвиток та підтримка соціального туризму. Головна особливість 
соціального туризму - його турбота про малозабезпечених людей з урахуванням 
їх віку, здоров’я, соціального стану. Соціальний туризм виявляє себе у наданні 
безкоштовних або пільгових путівок в будинки відпочинку, санаторії, літні 
табори, турбази, а також встановленні спеціальних транспортних тарифів, 
податкових і митних пільг тощо. 

Варто зауважити, що поряд з методами державного регулювання попиту на 
туристичний продукт, виділяють також методи державного регулювання -
туристичної пропозиції [4]: 

- дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності; 
- контроль над використанням землі; 
- оподатковування туристичних підприємств; 
- митне регулювання; 
- створення сприятливих умов для інвестицій в туризм. 
1. Дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності. 
Державне планування туристичної діяльності обумовлюється вибором 

різних цілей розвитку туризму (максимізація надходжень іноземної валюти, 
залучення платоспроможних клієнтів, збільшення зайнятості населення, 
економічна підтримка слабких регіонів), оцінкою туристичних ресурсів, 
обробкою інформації про туристичну діяльність. 

2. Контроль за використанням землі. Мета державного контролю за 
використанням землі – захист довкілля та запобігання спекуляцій землею. 

Держава встановлює вимоги до земельних ділянок, що надаються для 
створення об’єктів інфраструктури туризму, забезпечує архітектурний нагляд, 
стимулює будівництво нових туристичних комплексів шляхом продажу 
земельних ділянок за низькими цінами або через її оренду на тривалий термін. 
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3. Оподатковування туристичних підприємств. Держава визначає 

податкові режими для різних груп підприємств сфери туризму: пільговий, 

звичайний або жорсткий. Наприклад, підвищені податкові ставки доцільно 

використовувати для оподаткування діяльності казино або нічних клубів 

(держава може забирати до половини їх прибутку). Податкові знижки 

застосовуються для підприємств, що обслуговують туристів у низький та 

середній сезони. 

4. Митне регулювання. Зниження або підвищення мита – один із способів 

впливу на обсяг пропозиції туристичних послуг. Наприклад, зменшення митних 

платежів на імпорт готельного або ресторанного обладнання знижує вартість 

будівництва туристичних комплексів, а зменшення мита на імпорт 

пасажирського транспорту знижує вартість транспортних послуг у туризмі. 

5. Створення сприятливих умов для інвестицій у туризм. Оскільки 

інвестиції в туризм пов’язані з величезним ризиком, від держави потрібні чи 

малі зусилля для залучення фінансових коштів у розвиток туристичної галузі 

порівняно з іншими секторами економіки. До основних видів державних 

інвестицій у туризм належать: гранти на розвиток окремих видів туризму; 

пільгові позики урядових структур; продаж, оренда землі за ціною, яка значно 

нижче ринкової; пільговий податковий режим для інвесторів; субсидії та 

дотації на розвиток транспорту та комунікацій [3]. 

Зазначимо, що державне регулювання розвитку туризму здійснюється у 

трьох основних напрямах: законодавчому, адміністративному та економічному, 

кожний з яких передбачає виконання ряду завдань органами державної влади. 

Із зростанням ролі туризму та попиту на нього в економіці країни 

збільшується участь держави в регулюванні туристичної діяльності. 

Висновки. Отже, всі зміни в суспільстві та економіці сьогодення повинні 

знаходити відображення у законодавстві України і втілюватись в життя через 

управлінські дії окремого міністерства туризму, або іншого спеціального 

органу управління при міністерствах економічного чи соціального блоку, який 

необхідно створити вже сьогодні. 
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Державне управління туристичною галуззю повинно спрямовуватись не 

лише на досягнення позитивного ефекту від реалізації функцій туризму та 

усунення можливих загроз для галузі, а й на оцінку рівня впливу відповідних 

чинників зовнішнього середовища, які в сукупності повинні створювати умови, 

сприятливі для розвитку туризму в Україні. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ ТА 

МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

У статті зроблено аналіз зарубіжного досвіду з державного регулювання 

туризму. Розглянуто механізм реалізації державної політики розвитку 

туристичної галузі. 

Ключові слова: туристична політика, механізм реалізації державної політики, 

державне регулювання розвитку туристичної галузі. 

Туризм – одна з найважливіших галузей економіки країн світу. Багато 

держав проголосили туристичну індустрію одним із пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки та культури, що сприяє збільшенню ВВП, 

валютних надходжень, розвитку торгівлі і промисловості, інвестицій, 

інфраструктури, сприяє створенню нових галузей, вкладу у платіжний баланс. 

У більшості країн багатогранний вплив туризму регулюється спеціально 

створеним центральним органом виконавчої влади. Проте ступінь державного 

управління туристичним сектором неоднорідна по країнам світу і залежить від 

рівня їх економічного розвитку.. 

Метою даного дослідження є вивчення міжнародного досвіду з метою 

відбору найбільш ефективних форм і методів інтеграції України у світове 

співтовариство. 

Загальні питання організації туризму та функціонування ринків окремих 

його видів висвітлені в роботах закордонних та вітчизняних науковців та 

аналітиків, серед яких варто виокремити А. Александрову, О. Любіцеву, 

М Мальську, Н. Антонюк, П.Пуцентейло, В. Квартальнова, І. Зоріна, 

В. Бабарицьку, В. Воскресенського, А.Каурова, В. Кифяка, В. Сеніна, 

Дж. К Холловей, Н. Тейлора. 
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Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної діяльності 

в різних країнах світу, виокремлюють три типи моделей державної участі в 

регулюванні цієї важливої складової національної економіки [3]:  

- перша модель передбачає відсутність центральної державної туристичної 

адміністрації, вирішення усіх питання на місцях на засадах і принципах 

ринкової «самоорганізації». Подібна модель управління індустрією туризму 

використовується в США після того, як 1997 р. була ліквідована державна 

структура U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), що відповідала за 

розвиток туризму в країні;  

- друга модель передбачає існування сильного й авторитетного 

центрального органу – міністерства, що контролює діяльність усіх підприємств 

туристичної галузі в країні. Подібна модель організації управління 

туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших 

країнах, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень у 

бюджет;  

- третя модель – переважає в розвинених європейських державах. У 

країнах, де використовується така модель, питання розвитку туристичної 

діяльності в країні вирішуються в «надрах» певного багатогалузевого 

міністерства на рівні відповідного галузевого підрозділу. 

Така модель участі держави в розвитку туристичної галузі отримала 

умовну назву «європейської». 

В рамках даного дослідження доцільно розглянути європейську модель 

докладніше, оскільки вона є найбільш прийнятною для України. Зауважимо, що 

центральна державна туристична адміністрація в розвинених європейських 

країнах працює в тісній взаємодії з місцевою владою й приватним бізнесом. 

Така схема роботи виявилася досить продуктивною з погляду знаходження 

форм конструктивного співробітництва й взаємодії адміністративних органів 

різних рівнів державного та регіонального управління, а також для залучення 

фінансових коштів приватного сектору з метою виконання відповідних 

державних завдань. 
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Наслідком такої політики стала поява змішаних за формою власності 

(державно-приватних) інститутів у сфері регулювання туристичної діяльності. 

Приклад реалізації третьої моделі управління туристичним сектором 

розглянемо на прикладі Чехії. 

Чехія відноситься до європейської моделі державного регулювання 

розвитку туристичної діяльності. «Важливою рисою даної моделі є розвиток 

співробітництва державного і приватного секторів у туристичній сфері, що 

полягає у передачі приватному сектору частини функцій держави. Державно-

приватне партнерство у туристичній сфері представляє сукупність 

взаємовідносин держави і приватних туристичних підприємств, що 

реалізуються у різних формах на основі розподілення ризиків між учасниками, 

отриманні прибутків від виробництва і надання конкурентоспроможних 

туристичних послуг, а також послуг суміжних із туризмом сфер для 

задоволення туристичного попиту резидентів і нерезидентів» [2]. 

Особливістю становлення регулювання туристичної галузі в Чехії було те, 

що воно відбувалось в умовах переходу країни до ринкової економіки. 

Зразком для наслідування стали низка європейських країн, зокрема, 

найближчі сусіди – Німеччина та Австрія. 

Координаційним органом для усіх учасників, що проводять діяльність у 

туристичній галузі Чехії є Міністерство місцевого і регіонального розвитку 

Чеської Республіки. 

В 1993 році була утворена державна організація «СzechTourism» з метою 

промоції рекреаційно-туристичних можливостей Чехії, як за кордоном, так і в 

межах країни. До 2003 року, організація, засновником та куратором якої є 

Міністерство місцевого і регіонального розвитку Чеської Республіки, носила 

назву – Чеський центр туристичного руху (СCCR). 

На сьогодні «СzechTourism» має більше як 600 інформаційних центрів по 

всій країні. Офіційні туристичні інформаційні центри є уповноваженими та 

сертифікованими «СzechTourism» суб’єктами сприяння туризму і покликані 

здійснювати промоцію конкретного сервісу (готель, рекреаційний об’єкт), або 

ж регіону (заповідник, край, та ін.) й Чехії загалом. 
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Має організація і закордонні представництва у 26 країнах світу та на 20 

мовах активно пропагує свою діяльність через власні рекламні видання та 

мережу Інтернет. Представництво «CzechTourism» функціонує і в Україні у 

Києві з 2007 року у статусі відділу з питань туризму Посольства Чеської 

Республіки [4]. 

Другим важливим «гравцем» на ринку туризму, особливо внутрішнього, є 

Асоціація країв (регіонів) Чехії, що об’єднала інтереси усіх                

14-ти адміністративних регіонів (13 країв та м. Прагу). Це відкрита, неурядова 

та неполітична організація, що зареєстрована у статусі асоціації юридичних 

осіб з метою захисту прав та інтересів мешканців регіонів. 

Важливим інструментом ознайомлення з новими тенденціями на ринку та 

промоції туристичної галузі є участь у міжнародних форумах та виставках.  

Так, визнаними в Чехії є виставки: GO – Міжнародна виставка 

промисловості туризму та REGIONTOUR – Міжнародна виставка туристичних 

можливостей регіонів. Вони проходять щороку у м. Брно. Ці виставки є 

найбільшими в Центральній Європі презентаційними майданчиками 

туристичної галузі з акцентом на регіони. 

Задля сприяння процесам самоорганізації на ринку туристичних послуг, в 

Чехії працює низка недержавних організацій. Найвідомішими з них є: Асоціація 

туристичних агентств (ACK CR); Асоціація чеських туристичних агентств та 

агентур (ACCKA); Асоціація туристичних інформаційних центрів Чеської 

Республіки (A.T.I.C.) та Асоціація готелів і ресторанів Чеської Республіки 

(AHR СR) [1]. 

Особливу роль в туристичній галузі Чехії відіграє також низка 

міжнародних організацій та міждержавних інституцій. 

Вишеградський Фонд через інструмент надання грантів здійснює 

підтримку молодіжних обмінів, міжнародного партнерства та туризму.  

Особливим інструментом співпраці у туристичній галузі виступає і 

Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), учасниками якої є Чехія. Це 

регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи, що було 
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створено в 1989 році, має за мету: налагоджувати багатостороннє 

співробітництво в політичній, соціально-економічній, науковій та культурній 

сферах і на цій основі сприяти зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. До 

складу ЦЄІ загалом входять 18 європейських країн. ЦЄІ має окрему робочу 

групу з питань туризму. 

Чехія з грудня 1995 року стала також членом міжнародної Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка діє з 1960 року та 

об’єднує 33 найбільш економічно розвинені країни світу. Більшість з них – це 

країни Європейського Союзу, а також – США, Австралія, Південна Корея, 

Японія та ін. В рамках Організації діє Комітет з туризму, як форум моніторингу 

та обміну з питань політики та структурних змін, що впливають на розвиток 

міжнародного туризму і сприяють сталому економічному зростанню 

туристичної галузі [1]. 

Чехія з 1976 року є також членом Всесвітньої туристичної організації та 

активно використовує своє членство у цій організації. А зі вступом Чехії до 

Європейського Союзу, вона стала активно співпрацювати з усіма органами 

туристичної сфери ЄС. 

Таким чином, розумне та правильне державне регулювання розвитку 

туристичної діяльності Чехії є важливим компонентом процвітаючого 

функціонування туризму, а також запорукою соціально-економічного та 

культурного зростання країни та утвердження її значущості на міжнародній 

арені 

Отже, забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, 

використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна 

лише за умови чіткої організації туризму, впровадження ефективних механізмів 

державного регулювання галузі, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих 

кадрів. Враховуючи світовий досвід, необхідно, щоб законодавчі та виконавчі 

органи виявили зацікавлення до розвитку туризму, щоб він став частиною 

загальнодержавної гуманітарної політики і пріоритетів, враховувався при 

розгляді інших питань, які мають національне значення. 
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УДК 643.4(44)(045) 

Рева А.О. 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ І ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ КУХНІ 

Французька кухня цінується у всьому світі як дуже вишукана. Про те, що 
французи відомі як гурмани, чули, напевно, усі. Французька кухня, принаймні в 
Європі й Америці, завжди була прикладом досконалості в кухарському 
мистецтві. Десятки слів лексикона французької кухні, органічно ввійшли в 
термінологію багатьох національних кухонь, що звичайно є свідченням 
популярності і впливу французької кухні. Французи вважають кулінарію видом 
мистецтва, таким самим як поезія чи музика, а відомих кухарів вважають 
поетами. Багато знаменитих французів складали і видавали свої кухарські 
книги. 
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Ключові слова: французька кухня, регіональна кухня, провінція, продукти, 

харчова безпека, традиції. 

Постановка проблеми. Головною особливістю французької кухні є 

використання винятково свіжих продуктів, причому якості й особливості 

властиві кожному продукту повинні зберігатися і після процесу готування. 

Незважаючи на відмінності регіональних кулінарних традицій, характерною 

рисою національної французької кухні є достаток овочів і коренеплодів: 

картопля, стручкова квасоля, різні сорти цибулі, шпинату, капуста різних 

сортів, помідори, баклажани, селера, петрушка, салати використовуються для 

готування салатів, перших і других страв, а також як гарніри. 

Мета та актуальність теми - французька кухня, її технології  актуальні в 

кулінарії. Французьку кухню умовно поділяють на три частини: 

cuisine regionale (регіональна кухня) 

cuisine bourgeoise (загальнопоширена французька кухня) 

haute cuisine (вишукана кухня), прикладом якої у свій час була придворна кухня 

французьких королів. 

Регіональна французька кухня південних провінцій (Гасконь, Лангедок, 

Прованс, країна Басків), відрізняється гостротою, використанням при готуванні 

страв вин і спецій, і особливо, часнику і цибулі. Має свої характерні риси 

ельзаська кухня, що успадкувала уподобання етнічних германців і 

характеризується значним споживанням свинини і капусти. Жителі 

прибережних районів воліють використовувати у своїй кухні морепродукти: 

рибу, крабів, омарів, лангустів, креветок і т.і. В розпорядок дня  французи дуже 

уважно вибирають продукти для кожного прийому їжі, меню залежить від свята 

у календарі, пори дня чи просто фантазії кухара. Час прийому їжі змінюється в 

залежності від регіонів, але можна вважати, що сніданок, який складається з 

кави, чаю або гарячого шоколаду, прийнято споживати разом з рогаликом із 

джемом від сьомої до восьмої ранку. Обід - опівдні, а вечеря, що починається з 

супу - близько восьмої вечора. Перші страви  французької кухні -суп-пюре з 

цибулі-порею чи з картоплею, цибульний суп заправлений сиром. Відомий 

також провансальський густий рибний суп-буйабез. 
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  Рецепт: 

500-600 г філе пангасіусу 

4 середніх картоплини 

1 морква 

1 середня цибулина 

2 лаврових листки 

2 ст. ложки олії 

5 зерен чорного перцю 

3 зерна запашного перцю 

1 ч. ложка меленої паприки 

декілька смужок солодкого перцю (за бажанням), зелень 

Спосіб приготування: Розморозте рибу і вимийте її. Поставте на вогонь 

каструлю з 2,5 л води. Покладіть в каструлю рибу, лавровий лист і посоліть. 

Варіть на невеликому вогні, знімаючи піну. Пангасіус вариться достатньо 

швидко (15 хвилин після закипання). Нашаткуйте цибулю, натріть половину 

моркви на крупній тертці, а решту моркви наріжте тоненькими скибочками. 

Подрібніть горошини перців крупними шматочками. На сковороду налийте 

масло, покладіть подрібнений чорний та запашний перець і злегка підсмажте. 

Додайте цибулю, моркву і обсмажуйте до готовності. Картоплю почистіть, 

помийте і наріжте невеликими шматочками. Покладіть картоплю в рибний 

бульйон. Через п’ять хвилин додайте нарізаний невеликими кубиками солодкий 

перець. Коли картопля буде готова (через10 хвилин), покладіть піджарку в суп і 

посипте паприкою. Через 5 хвилин суп готовий. Посипте суп подрібненою 

зеленню.  

Французькі кулінари використовують усі види м’ясних продуктів: 

телятину, яловичину, баранину, птаха, дичину. Дуже популярні страви з 

морської і прісноводної риби: тріски, палтуса, щуки, коропа, а також таких 

морепродуктів, як устриці, креветки, лангусти і морські гребінці. Характерні 

для французького столу омлети і сирні суфле, що готують з різними 

приправами і начинкою: шинкою, грибами, зеленню. Арсенал спецій 
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французької кухні відрізняється широким уживанням чабру, цибулі, кервелю, 

естрагону, розмарину та ін. Уживання цих ароматичних трав додає їжі 

особливий смак і запах. Готуючи багато страв, французи кладуть у каструлю 

невеличку в’язку трав, так званий збірний букет, bouquet garni - невелика в’язка 

з петрушки, чабру, лаврового листа. Перед подачею на стіл букет із  страви 

виймають. 

Курка запечена по-французьки 

Інгредієнти на 4 порції: 2 кг курка, випатрана і очищена; 2 букети гарні 

(см нижчий) ; 50 гр пом’якшеного вершкового масла ; 40 зубчиків часнику, 

неочищених ; 100 мл білого вина ; 2 ст л оливкового масла ; 3 ст л порізаних 

трав. Запечений часник як в цьому блюді, так і взагалі, володіє ніжним, 

горіховим смаком.   Розігріти духовку до 180 гр С/350F/Gas 4. Покласти букет 

гарні всередину курки. Намазати шкіру по всій поверхні маслом і приправити. 

Покласти курку у форму для запікання разом з часником і другим букетом 

гарні. Готувати 1 1/2 години, часто поливаючи образовивающимся соком.   

Коли курка буде готова, дістати її з духовки разом з половиною часнику, 

загорнути у фольгу. Тримати в теплому місці. Поставити форму для курки на 

плиту, додати 100 мл води і вино, довести до кипіння. Зіскрібати шматочки з 

дна форми і зробити пюре з часнику. Кип’ятити 5 мін, потім пропустити через 

сито в чисту каструлю. Додати оливкове масло і трави. Приправити.   

Нарізувати курку. Подавати з соусом, часником, що залишився, і овочами. 

Наступною особливістю французької кухні є активне використання при 

готуванні найрізноманітніших страв виноградного вина, коньяку чи лікеру. 

Вино при цьому, зазвичай, піддається значному виварюванню, у результаті 

якого винний спирт випаровується, а склад, що залишається, додає їжі 

неповторний присмак і наповнює її приємним ароматом. Крім того, вино також 

служить головною складовою частиною маринадів для м’яса, бульйонів чи для 

відварювання риби. Правила визначальні коли потрібно використовувати біле, а 

коли червоне вино відсутні, однак, червоне вино, частіше вживається для 
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готування страв з м’яса домашніх і диких тварин, а біле, для страв з риби. У 

деяких випадках, готову гарячу страву перед подачею до столу поливають 

коньяком чи кальвадосом (яблучною горілкою), а в Гасконі - арманьяком, і 

підпалюють. Це додає їжі специфічний аромат і присмак.  Французи 

вважаються винахідниками соусів. У готуванні і придумуванні нових рецептів 

соусів, рівних їм немає в усьому світі. Англійці жартують з цього приводу: 

«Якщо в Англії є три сорти соусів і триста шістдесят видів релігії, то у Франції, 

три види релігії і триста шістдесят рецептів соусів»: Еспаньйол,  Бешамель,  

Велуте,   Аллеманд, Голландський соус і т.д.  В Франції поширеною стравою є 

устриці. Знавці вважають цих молюсків найвишуканішою стравою. Французькі 

пласкі види устриць називаються белон, маренн, аркашон. При вживанні 

устриць треба переконатися, що стулки їхніх раковин щільно закриті; якщо 

раковина відкрита, то молюск мертвий. Для відкривання устриць існує 

спеціальний ніж. Після відкриття раковини на устрицю треба видавити трошки 

лимонного соку, висмоктати її з раковини разом з делікатним устричним соком.  

Французька кулінарія, у порівнянні з іншими країнами Західної Європи, 

молочних продуктів використовує не багато, виняток складають сири, що 

прославилися на увесь світ. Страви з сирами і зеленим салатом обов’язково 

подають перед десертом. В Франції роблять не менш 500 сортів сиру, серед 

яких такі широко відомі, як рокфор, грюер, камамбер і ін. Сири являються 

невід’ємним елементом французької кухні, їх подають на обід і вечерю на 

дерев'яній дощечці. Рокфор (фр. Roquefort) - французький сир з пліснявою. 

Батьківщиною цього сиру є вапнякові плато на півдні Центрального масиву. 

Його назва походить від назви села Рокфор-сюр-Сульзон (фр. Roquefort-sur-

Soulzon), розташованого у регіоні Руерґ (фр. Rouergue), департамент Аверон 

(фр. Aveyron). В околицях цього села розташовані карстові печери, у яких 

дозріває рокфор. Не можна не сказати і про шикарні десерти, на яких французи 

безсумнівно знаються. Це і круасан, вишневий пиріг клафуті, шарлотка, чудові 

tarte tatin - відкриті торти з фруктами і звичайно ж знаменитий крем-брюле - 
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вершки запечені з карамельною скоринкою - король і володар усіх десертів. 

Круасани випікаються зі листового тіста, до складу якого входять дріжджі і 

масло (жирність масла має бути не меншою за 82%), що робить круасан доволі 

калорійним і жирним. Бріо́ш (фр. brioche) — традиційна французька здоба. З 

напоїв французи віддають перевагу фруктовим сокам, мінеральній воді. 

Надзвичайно популярна кава. Зі спиртних напоїв у Франції поширені абсент, 

кальвадос, коньяк. Усі вважають, що французи дня не можуть прожити без 

келиха вина. Це дійсно так, але скоріше стосується південних провінцій. 

Крюшон полуничний- інгредієнти: 500 г свіжій полуниці, 50 г цукру, 750 г 

полуничного морсу, 500 мл фруктової води. 
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ДЕСТИНАЦІЇ  

У статті розглянуто особливості стратегічного планування туристичних 

дестинацій в регіонах. Розглянуто основні етапи стратегічного планування. 

Проаналізовано практику стратегічного планування туризму в Україні. 

Ключові слова: стратегічне планування, візія, місія, програми розвитку, 

стратегія розвитку.  

Стихійний розвиток міст і регіонів як туристичних дестинацій вже 

відходить у минуле, так як без визначених стратегічних цілей неможливо 

передбачити як саме буде проходити процес формування туристичного 

продукту, які зміни відбудуться в майбутньому і як саме ринок та туристична 

інфраструктура будуть реагувати на нові виклики. Щоб ефективно розвиватися, 

максимально використовувати свої сильні та розвивати слабкі сторони, 

вирізнятися на фоні інших дестинацій, туристичний центр мусить 

функціонувати згідно заздалегідь сформованої стратегії розвитку. В даному 

випадку стратегія є маяком, який показує найефективніший шлях розвитку 

туристичної галузі регіону в контексті загального соціально-економічного 

розвитку. 

Розвиток міста можна назвати стратегічним у тому випадку, коли він 

торкається найважливіших аспектів функціонування міста: позитивних та 

негативних. Стратегія повинна чітко визначати, що саме є головним двигуном 

розвитку і, відповідно, «тягне» інші сфери розвитку міста. Суть стратегії 

полягає в обов‘язковій узгодженості економічного, екологічного та людського 

розвитку за умов, коли якість та безпека життя людей від покоління до 

покоління не зменшується, не погіршується стан довкілля та забезпечується 

соціально-економічний прогрес.  
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Метою статті є узагальнення науково-практичних підходів до 

стратегічного планування розвитком туризму на рівні регіону. 

В умовах постіндустріального суспільства, коли одні дестинації 

прискорено зростають, а інші - стрімко зменшуються, стає зрозуміло, що 

локальні туристичні дестинації – селища, міста, регіони, країни - стали 

учасниками глобальної конкуренції за туристів, інвестиційні ресурси, нові 

технології і події. Базовою компетенцією, що необхідна для управління 

локальною туристською дестинацією є розуміння факторів, параметрів і етапів 

стратегічного планування з урахуванням специфіки туристичної індустрії. 

Головною умовою стратегічного управління має стати врахування під час 

процесу розробки програми інтересів внутрішніх й зовнішніх мереж 

туристичних підприємств (гармонізація їх планів). Успіх стратегії зростає 

пропорційно розширенню кола однодумців. Однак вирішального значення для 

реалізації стратегії набуває побудова ефективного державно-приватного 

партнерства та створення відповідного компетентного середовища. 

На процес стратегічного управління розвитку локальної туристичної 

дестинації впливають такі фактори: 

1) економічні фактори (притаманні будь-якій системі); 

2) специфічні (притаманні сфері туризму): 

- загальні особливості туристичних послуг як об'єкта виробництва і 

продажу (нематеріальність, збіг у часі виробництва і споживання, ефект у 

формі відчуттів замість придбання у власність і ін.); 

- комплексність продукту, що складається з різнорідних послуг; 

- мережевий характер виробництва (для виробництва і споживання 

послуг необхідна мережа різних підприємств, пов'язаних між собою 

інфраструктурними комунікаціями) [1] 

Стратегічне планування розвитку туристичної дестинації має певні 

специфічні особливості: 

- стратегічний план враховує географічні, соціально-економічні умови, 

туристичні ресурси та інфраструктурний потенціал регіону;  
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Запропонована модель розповсюджена у Європі та США, її 

використовували для стратегічного планування такі туристичні міста як 

Варшава, Краків, Лондон, Дрезден та ін., а також для стратегії багатьох 

українських міст. 

Основні етапи стратегічного планування: 

-концептуальний (включає базовий аналіз соціально - економічного та 

туристичного потенціалу; SWOT- аналіз та розроблення стратегічного 

бачення); 

-планувальний (формулювання стратегічних та оперативних цілей, 

календарне планування, визначення відповідальних та зацікавлених сторін, 

управління впровадженням);  

-моніторинговий - реалізація стратегії та моніторинг її виконання [3]. 

На першій стадії здійснюється базовий аналіз потенціалу дестинації, 

«сканування середовища» та готується так званий «профіль громади», який 

вміщує інформацію про туристичні ресурси, місцеве населення, економічну 

базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя. 

Наступним етапом роботи є проведення SWOT-аналізу основних напрямів 

стратегічного розвитку, тобто аналіз сильних та слабких сторін туристичної 

дестинації контексті зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. 

Потім визначаються ключові напрями розвитку дестинації – пріоритети її 

розвитку. Вибір пріоритетів подальшого руху у майбутнє є однією з основних 

складових стратегії розвитку міста. Більш того, вибір пріоритетів є 

концептуальним етапом проектування, на якому плата за стратегічні помилки є 

найбільшою. 

На основі аналітичної роботи формується стратегічне бачення – це спільне, 

погоджене на основі консенсусу, чітке і лаконічне формулювання того, як 

туристична дестинація буде розвиватися в майбутньому.  

Важливим аспектом у виробленні стратегії розвитку дестинації є високий 

коефіцієнт присутності громадської думки, яка повинна бути ключовою при 

формуванні стратегічного бачення, місії, стратегічних і операційних цілей. 
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В процесі формування візії, стратегічних та операційних цілей багатьох 

європейських міст враховують: 

- оцінку іноземних та українських експертів;  

- результати опитування посадових осіб та представників бізнесу; 

- офіційні статистичні дані; 

- результати широкомасштабних громадських слухань; 

- результати анкетування туристів та екскурсантів, молоді, науковців. 

Такий підхід дозволяє гармонізувати бачення всіх зацікавлених осіб щодо 

напрямків розвитку туристичної дестинації та використати ефект синергії в 

різних галузях та сферах, що має посилити ефект реалізації і дає можливість 

для більш раціонального використання обмежених фінансових і людських 

ресурсів. 

Для вітчизняної практики характерна розробка загальнодержавних 

стратегій та регіональних стратегій розвитку. Практика створення стратегій 

розвитку також присутня і на регіональному рівні. Вже розроблено стратегії 

розвитку практично усіх областей України. 

Підхід до стратегічного планування у більшості областей України є 

здебільшого формальний, проте це свідчить про наявність європейського 

підходу до розвитку регіонів. Відповідні стратегії економічного та соціального 

розвитку, що розроблені сьогодні у Львівській, Івано-Франківській, 

Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій та Сумській областях демонструють 

чіткий методичний підхід, визначений у документі «Методичні рекомендації 

щодо формування регіональних стратегій розвитку».  

Разом з тим, чимало регіонів України в стратегії свого розвитку вже 
тривалий час віддають чіткі пріоритети розвитку туризму. Зокрема, у Програмі 
розвитку туристично-рекреаційної галузі Одеської області 2020 та Стратегії 
економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2022 року, 
зазначено, що стратегічним орієнтиром подальшого розвитку рекреаційної 
сфери Одеської області має стати модернізація діючої матеріально-технічної 
бази санаторно-курортного комплексу, вихід на нові сегменти споживчого 
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ринку і залучення додаткових клієнтів шляхом запровадження таких тенденцій 
сучасного ринку, як поліфункціональність послуг та диверсифікація власного 
продукту. Особлива увага надається розвитку подієвого туризму, розробці і 
проведенню масштабних знакових заходів в культурному, науковому, 
спортивному житті територіальних громад, нових святкових програм, 
конференцій, конгресів, «круглих столів», які будуть привертати велику 
кількість учасників і гостей та здатні зняти таку актуальну для регіону 
проблему, як сезонний чинник в туризмі [5].  

Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області 2020 
спрямована на розв'язання істотних проблем розвитку туризму і діяльності 
курортів на території області, покращення туристичної привабливості 
Карпатського регіону на міжнародному туристичному ринку, підвищення 
ефективності заходів, спрямованих на збільшення туристичних потоків у 
Закарпатську область. Серед заходів програми – формування регіональної 
мережі туристично-екскурсійних маршрутів, розроблення і впровадження на 
державному рівні механізму їх утримання, розширення атракційності 
туристичного продукту регіону, створення нових робочих місць [6].  

Лідером у реалізації стратегічного підходу в розвитку туризму є м. Львів. 
Починаючи з 2006 року у Львові почали активно працювати над виробленням 
стратегії - курсу, яким потрібно слідувати для розвитку міста як туристичного, 

культурного, економічно розвиненого та комфортного для життя. Приймаючи 
«Комплексну стратегію розвитку міста 2012-2025» було використано 
закордонний, вітчизняний досвід та досвід, здобутий під час створення таких 
документів: 

«Стратегія підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 
року»; 

«Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста»;  
«План сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року»; 
 «Генеральний план Львова до 2025 року». 

Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста Львова, що 
спрямована на розвиток центральної частини Львова охоплює такі аспекти як: 
збереження архітектурної та культурної спадщини, покращення якості 
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громадського простору, вдосконалення системи транспорту, розвиток 
роздрібної торгівлі та ремесел, розвиток культури та туризму, розвиток 
соціальної складової та освіти, модернізація управління містом [4].  

Стратегія має на меті підвищення рівня конкурентоспроможності 
економіки міста Львова завдяки розвитку двох пріоритетних економічних 
кластерів: туризму та бізнес-послуг.  

Під час першої фази роботи над стратегією , яка тривала близько шести 
місяців, була проведена системна та глибока діагностика економіки міста, 
розставлені пріоритети з основних питань економічного розвитку та визначені 
ключові бар‘єри. Оцінка рівня розвитку економіки Львова показала, що місто 
може використати ряд активів (наприклад, культурну спадщину під захистом 
ЮНЕСКО, високий потенціал людських ресурсів, конкурентну оплату праці, 
західну ментальність і перспективу Євро-2012) для підвищення своєї 
конкурентоспроможності. Водночас потрібно усунути існуючі бар‘єри, які 
гальмують розвиток міста, а саме: тіньову економіку, нестачу інновацій, відтік 
інтелекту, корупцію та непрозорі процеси регулювання, незадовільний стан 
інфраструктури міста. 

На початку проекту команда експертів спільно з широким колом 
зацікавлених сторін сформулювала місію Львова на підставі глибокого 
всебічного аналізу і вивчення досвіду українських та іноземних міст із 
застосуванням експертно-наукової думки, а також використанням сильних 
сторін всіх попередніх стратегій Львова та напрацювань в галузі стратегічного 
розвитку міста. Для втілення цих пріоритетів в життя проведено ряд 
сфокусованих ініціатив, спрямованих на розвиток галузевих кластерів і 
формування економічної платформи, яка сприяє як розвитку самих кластерів, 
так і економіки міста загалом. Проект розглядав 15 ключових економічних 
кластерів у Львові, з яких кластери туризму та бізнес-послуг були обрані як 
локомотиви економічного зростання міста. Вибір двох кластерів не означає, що 
регіон повинен займатися виключно даними секторами економіки.  

Вирішальними критеріями відбору кластеру туризму стали: 
- історична та архітектурна спадщина, визнана ЮНЕСКО; 
- відповідність баченню міста та ментальності його мешканців; 
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- наявність потенціалу малого та середнього бізнесу і людських ресурсів. 
Вирішальними критеріями відбору кластеру бізнес-послуг були: 
-здатність втримати робочу силу і залучити мешканців, що повертаються з-

за кордону; 
- наявність кваліфікованих випускників із західним способом мислення; 
- високий потенціал для створення матеріальних благ; 
- близькість до Європи, мала різниця в часі. 
Для Стратегії були визначені наступні стратегічні та оперативні цілі: 
- економічне зростання через розвиток кластерів; 
- розвиток кваліфікованих людських ресурсів; 
- створення Агентства з питань сприяння інвестиціям; 
- прозора система управління; 
- допоміжна інфраструктура. 
Хоча з початку реалізації проекту пройшло декілька років, уже сьогодні 

можна говорити про успіх. По-перше, вдалося створити майданчик для 
дискусій та обговорень важливих для міста питань, а також ефективний канал 
для діалогу бізнесу та влади. По-друге, вдалося реалізувати ряд конкретних 
ініціатив: запущено веб-сайт з оглядом інвестиційних можливостей міста, 
створено Центр розвитку туризму при міськраді, створено асоціацію учасників 
кластера ІТ та бізнес-послуг, реалізується програма підвищення якості 
англійської мови в ключових університетах Львова. (детальніше про 
досягнення в реалізації «Стратегії конкурентоспроможності» на сайті www.city-
institute.org). 

Зазначимо, що усі стратегії тісно переплітаються між собою і доповнюють 
одна одну. 

Інші обласні туристичні центри України також досить ефективно 
рухаються у процесі стратегічного розвитку. Так, Кам’янець-Подільською 
міською радою в 2005 році було схвалено «Стратегічний план економічного 
розвитку місцевої громади, який передбачав три стратегічні напрями: 

-розвиток туризму; 
-розвиток малого і середнього бізнесу; 
-залучення інвестицій. 
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Тому комплексна перспектива розвитку туристичної дестинації повинна 

спрямовуватись на оптимізацію використання існуючих, відновлення втрачених 

та створення нових об’єктів туристичної інфраструктури, збільшення кількості 

зайнятих в цій сфері, створення системи кооперування асигнувань з бюджетів 

усіх рівнів та залучення інвестицій. 
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ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОРИСНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

У статті висвітлено необхідність використання інформаційної логістики в 

контексті забезпечення корисності туристичного продукту. Розкрито 

значення інформаційної логістики для забезпечення корисності туристичного 

продукту. 

Ключові слова: логістика, інформаційна логістика, туристичний продукт, 

корисність туристичного продукту, рівні корисності, споживча цінність 

товару. 

Туристичний продукт розглядається як сукупність матеріальних і 

нематеріальних елементів, кожний з яких на певному етапі життєвого циклу 

потребує коригування маркетингового інструментарію для ефективнішого 

функціонування [1]. 

Нині туристична сфера характеризується значними змінами цінностей 

підприємств-виробників туристичних продуктів у напрямі їх наближення до 

цінностей споживачів. В умовах конкуренції туристичний продукт стає дедалі 

більш спільним як за ознакою виробництва (споживач впливає і на сам процес 

виробництва, і на його розповсюдження), так і за ознакою самих цінностей. 

Мета статті – розглянути та обґрунтувати необхідність використання 

інформаційної логістики. Дослідити використання інформаційної логістики для 

забезпечення корисності туристичного продукту. 

Туристичний продукт, як товар, визначається споживчою вартістю, тобто 

корисністю або здатністю задовольняти певні рекреаційні потреби людей. 

Корисність туристичного продукту визначається його цінністю для суб'єкта. 

Тому підприємства, які займаються організацією подорожей, повинні 
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створювати такий туристичний продукт, який був би цінним для максимально 

більшої кількості людей, тобто при можливості мати масового споживача. Тоді 

можна розраховувати на масове споживання, використовувати індустріальні 

технології для виробництва туристичного продукту [2].  

Варто розмежовувати поняття «корисність» та «споживча цінність» 

товару. Корисність речі або послуги зумовлена їхніми властивостями, створює 

їхню споживчу цінність і виражає відповідність таких властивостей потребам 

людини. Корисність можна визначити як сукупність вигод, які може одержати 

споживач при придбанні, володінні (використання) благ. Н.І.Чухрай, 

Л.С.Лісовська зазначають, що при купівлі товару або послуги індивід «оцінює» 

споживчі вигоди, «досліджує» їхню якість, порівнює споживчу цінність різних 

товарів і послуг, очікувані вигоди та необхідні витрати для їх одержання. Отже, 

споживча цінність товару – більш містке поняття, ніж його корисність [3].  

Корисність туристичного продукту називають формальною корисністю. 

Вигоди туристичного продукту можна оцінити через показники призначення та 

нематеріальних активів. Корисність придбання характеризує рівень 

задоволення послугами, пов’язаними з процесом практичного ознайомлення 

споживачів з параметрами туристичного продукту та визначає рівень 

задоволення споживачів процесами передачі права власності на продукцію від 

виробника та продавця до споживача. Вигоди придбання можна оцінити через 

показники професійної компетенції персоналу та оптимальності 

обслуговування. Корисність використання можна оцінити через показники 

якості, безпеки та екологічності 

Метою процесу формування споживчої корисності туристичного продукту 

є об’єктивне визначення споживчих властивостей (сукупності характеристик), 

які повинні бути притаманними туристичному продукту щодо сприйняття та 

оцінки споживачами. В процесі формування корисності туристичного продукту 

необхідно[4]: 

1. Визначити масив вихідних даних, які обумовлюють споживчі 

характеристики туристичного продукту;  
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2. Конкретизувати споживчі характеристики, що відображають ті 
домінуючі компоненти споживчої корисності, які важливі для задоволеності 
споживачів отриманим туристичним продуктом  

3. Виміряти споживчі характеристики туристичного продукту. 
Корисність використання туристичного продукту відомого бренду 

туристичного підприємства полягає у: забезпеченні впевненості у правильності 
вибору рішення про покупку та, відповідно, зменшенні ризику придбання; 
наданні емоційного забарвлення покупцеві і покращення сприйняття 
туристичного продукту; наданні споживачеві відчуття належності до певної 
суспільної групи та підвищення статусу споживача. 

Під комунікаційної політикою розуміється комплекс заходів, які покликані 
дати цільовій аудиторії уявлення про загальну маркетингову стратегію фірми 
шляхом направлення їм спеціальних повідомлень про товар, його ціну, способи 
продажу з метою їх зацікавлення. Комунікаційна політика фірми повинна 
випливати з загального маркетингового плану. 

На етапі придбання туристичного продукту важливою компонентою 

споживчої корисності виступає професійна компетенція персоналу. Зокрема: 
рівень кваліфікації та професіоналізму менеджерів, професійна етика, культура, 
самостійність, старанність[5]. 

Корисність придбання включає також показник оптимальності 
обслуговування, який характеризується відповідністю всіх видів послуг одного 
рівня (класу) обслуговування; відповідністю всіх послуг тематики туру, 
адресною спрямованістю туру на певну цільову групу споживачів, гнучкістю 
програм (можливість заміни тих чи інших послуг) та відсутністю 
тенденційності в обслуговуванні (ненав'язливість послуг). 

На етапі споживання туристичного продукту вжливими є показники якості, 
зокрема: гарантії надання різних видів туристичних послуг під час подорожі; 
комфортність умов перебування (проживання, харчування, трансферу тощо); 
якість процесу обслуговування, організації та просування туру (екскурсійні 

бюро й інші суб’єкти, що надають послуги супроводу й інформаційного 
забезпечення туристів під час подорожі).  
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Не менш важливим під час використання туристичного продукту є його 

безпечність та екологічність, які визначаються наявністю програм страхування, 

комплексною безпекою туру, стандартизацією туристичних послуг та станом 

навколишнього середовища в регіонах здійснення туристичних подорожей[6]. 

На сучасному етапі ринок пред'являє туристичним підприємствам значні 

вимоги. Треба все швидше удосконалювати обслуговування, краще володіти 

цінами, враховувати витрати, аналізувати ефективність окремих туристичних 

продуктів та визначати їх корисність для споживачів. Значну роль у цих 

процесах відіграє інформаційна логістика, яка знаходить своє відображення у 

впровадженні провідних інформаційних і телекомунікаційних технологій.  

Для того, щоб інформаційна логістика ефективно працювала, необхідно 

раціонально управляти інформаційними потоками на всіх етапах створення 

туристичного продукту. Основною метою інформаційних потоків є 

забезпечення інформацією у встановлені терміни, в потрібному місці і 

необхідному обсязі. 

Однією із основних проблем в управлінні туристичною діяльністю є вибір 

постачальника. Суть даної проблеми полягає в тому, що з-поміж великої 

кількості постачальників схожих ресурсів потрібно відібрати одного, який би 

відповідав поставленим вимогам і був найнадійнішим партнером. Під час 

пошуку та відбору партнерів і постачальників туристичні підприємства 

вивчають рекламні матеріали (оголошення в ЗМІ, "стихійну" рекламу); 

відвідують виставки і ярмарки; налагоджують особисті контакти з 

потенційними споживачами. В результаті формується список потенційних 

постачальників, який постійно поновлюється і доповнюється[7]. 

На етапі формування основного та додаткового комплексів послуг 
розробляють основні підходи і тематику майбутньої рекламної кампанії, 
визначають канали збуту і їх учасників. Рекламна кампанія – це система 
взаємопов’язаних рекламних заходів, що охоплюють визначений термін часу та 
спрямовані на досягнення конкретним підприємством маркетингових та 
рекламних цілей. Рекламна кампанія, таким чином, відрізняється від процесу 



335 

рекламної діяльності визначеними часовими обмеженнями. При цьому 
тривалість конкретної рекламної кампанії залежить від багатьох факторів: 
характеристик товару, цільової аудиторії, рекламних цілей, конкурентної 
ситуації тощо. Продумана рекламна кампанія впливає на різні сторони 
туристичної діяльності, заохочуючи ініціативу надання нових послуг, розробку 
нових турів, використання досягнень науково-технічного прогресу тощо. 
Можна сказати, що вся рекламна діяльність туристичного підприємства є 
сукупністю рекламних кампаній. У свою чергу, рекламна кампанія є основним 
інструментом реалізації туристичним підприємством своєї рекламної стратегії, 
одним з елементів тактичного планування рекламної діяльності[8]. 

Більше того, у ході проведення рекламної кампанії для досягнення 
поставленої мети найчастіше використовуються прийоми й методи інших форм 
маркетингових комунікацій: паблік рилейшнз, сейл промоушен, виставок та ін. 

Експериментальна перевірка туру – заключний етап його формування, на 
якому практично готовий тур підлягає апробації. Найбільш поширеною 
формою експериментальної перевірки туру є так звані рекламні тури і стаді-
тури. Рекламний тур призначений для ознайомлення з новим туристичним 
продуктом представників засобів масової інформації, а також осіб, 
авторитетних для цільових споживачів, зокрема представників турагенств, які 
надалі будуть брати участь у продажі цього туру. Мета стаді-турів полягає у 

формуванні уявлення про якості туру, його переваги та недоліки у 
співробітників служб продажу самого туристичного підприємства. Стаді-тур 
може містити не тільки виконання усіх програмних заходів, а й ознайомлення з 
технологічними особливостями надання тих чи інших послуг. 

Часто до процесу експериментальної перевірки турів відносять так звані 

пробні продажі, які організовуються для відносно невеликих груп туристів до 
початку сезону. 

У результаті апробації виявляються недоліки, які необхідно виправити до 
початку масового продажу туру та внести корективи до технологічної 
документації нового туристичного продукту. Технологічною документацією є: 
технологічна карта туру, графік завантаження підприємств-постачальників 
послуг, інформаційний листок для клієнта, програма перебування клієнтів. 
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Під час просування туристичного продукту туристичне підприємство 

проводить комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристичного 

продукту або туристичних послуг, зокрема реклама, участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках, PR, Інтернет: тематичні сайти, блоги, банери, соціальні 

медіа, елементи нейромаркетингу. 

Після реалізації туристичного продукту підприємство здійснює моніторинг 

та маркетингові дослідження відповідних сегментів туристичного ринку. 

Проведення широкого комплексу різноманітних досліджень, необхідних для 

вироблення оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної 

маркетингової діяльності. Цим займаються рекламні агентства, служби 

соціологічних досліджень та інші[9]. 

Отже, корисність туристичного продукту прогнозується, обґрунтовується 

та формалізується на всіх етапах маркетингових досліджень і виробництва 

туристичного продукту. Процеси виробництва, маркетингу та інформаційної 

логістики збільшують рівень корисності туристичного продукту, утворюючи 

його загальну корисність для споживача. Формальна корисність створюється на 

етапах пошуку і відбору партнерів та постачальників та під час формування 

основного і додаткового комплексів послуг і реалізується через 

експериментальну перевірку туру. Корисність придбання туристичного 

продукту формується на етапах дистрибуції та просування продукту на ринок. 

Корисність використання туристичного продукту реалізується на етапі 

використання споживачем туристичного продукту. На всіх рівнях корисності 

туристичного продукту використовуються елементи інформаційної логістики, 

що дозволяє налагоджувати партнерські стосунки між учасниками процесу та 

формувати стратегічне мислення.  
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У статті розглянуто науково-методичні підходи до оцінювання корисності 

туристичного продукту. Розглянуто корисність туристичного продукту з 

позиції задоволення споживачів. 
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корисність, рівні корисності, комплексна оцінка корисності. 

У порівнянні з розвиненими країнами, роль туризму для національної 

економіки України поки не настільки значна, що пояснюється відсутністю в країні 

організованою індустрії туризму як єдиної системи, здатної в комплексі 

здійснювати діяльність на міжнародному туристичному ринку і забезпечувати 

обслуговування на рівні світових стандартів.  

Головними передумовами розвитку приватних туристичних підприємств в 

Україні як нової форми підприємницької діяльності є: інформатизація суспільства; 

спрощена система обліку, контролю та звітності; структуризація туристичного 

ринку внаслідок зміни правил їх ліцензування. В даний час перед вітчизняними 

туристичними підприємствами виникають завдання підвищення рівня якості 

послуг, впровадження сучасних стандартів обслуговування клієнтів, інноваційних 

технологій ведення бізнесу. 

Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції розвитку туристичного 

ринку в Україні, сервіс вітчизняних туристичних підприємств не відповідає 

сучасним вимогам і світовим стандартам. У своїй діяльності підприємства 

туристичного бізнесу стикаються з багатьма проблемами: нестабільністю 

податкової політики, недостатньою підтримкою з боку держави, нестачею 

власних коштів, неплатоспроможністю споживачів туристичних послуг, 
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недосконалістю правових актів, що регулюють туристичну діяльність, 

незадовільним станом інфраструктури туризму, дефіцитом інвестицій, низькою 

якістю українського туристичного продукту, необ'єктивністю засобів масової 

інформації, складною процедурою отримання віз [24]. Все назване суттєво знижує 

ефективність і привабливість туристичного бізнесу в Україні. 

Отже, більшість вітчизняних туристичних підприємств вимагають серйозної 

реорганізації підходів до ведення бізнесу і застосування інноваційних методів і 

передових технологій управління, впровадження яких має ґрунтуватися на 

системному оцінці сучасного рівня сервісу. Комплексна оцінка корисності 

туристичних послуг викликана виявити і зрозуміти проблеми в системі 

обслуговування клієнтів, слабкі і сильні сторони роботи підприємства, його місце 

на ринку, дати кількісну і якісну характеристику стану підприємства як цілісного 

організму стосовно зовнішнього бізнес-оточенню і в той же час складної системи, 

яка включає організаційну, обслуговуючу, фінансову, управлінські структури в 

зв'язках і взаємозалежностях. 

Споживча корисність туристичного продукту визначається як його 

здатність задовольняти людську потребу, що базується на внутрішніх 

властивостях об'єкта, проявляються їм відповідно до фізичних умов їх прояву, і 

на потребах людини. У сучасних умовах розвитку туристичного ринку 

підприємствам слід підвищувати корисність туристичного продукту, щоб 

забезпечити задоволення вимог замовника. Корисність туристичного продукту – 

це основа управління в туристичній фірмі, а задоволеність клієнта – головний 

критерій ефективності роботи служби сервісу, оскільки орієнтація на потреби є 

ключовою метою сучасних підприємств.  

Для розрахунку споживчої корисності туристичного продукту автором було 

досліджено окремі методики, які дають можливість кількісно оцінити настрій 

споживачів та визначають фактори успішної діяльності підприємств. 

Розрізняють два основних мікроекономічних підходи до визначення 

корисності: 
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1) кількісний (кардиналістський) підхід визначає, що корисність підлягає 

кількісному виміру; 

2) порядковий (ординалістський) підхід полягає в тому, що споживач 

визначає порядок, черговість, послідовність обирання благ для задоволення 

своїх потреб. 

Корисність служить критерієм відбору благ. Скільки людей, стільки і 

систем цінностей. Проте є загальні типові закономірності для більшості, яких 

цілком достатньо для того, щоб зрозуміти їх вибір. 

Гіпотези кількісної теорії корисності [95]: 

1. Споживач витрачає свій бюджет таким чином, щоб одержати 

максимальне задоволення від сукупного споживання благ. 

2. Споживач може висловити своє бажання придбати деяку кількість 

блага за допомогою кількісної оцінки корисності цього блага (ютиль – одиниця, 

масштаб виміру корисності). 

При цьому кожний вид блага має для споживача загальну корисність і 

граничну. 

Загальна корисність ( сукупна – Total Utility TU) – це корисність всіх 

одиниць блага. 

З метою виявлення елементів споживчої корисності туристичного 

продукту необхідним є здійснення глибокого і всестороннього дослідження 

запитів та очікувань споживачів, які обумовлюють їх споживчу поведінку і 

впливають на формування споживчої корисності. Для вирішення цього 

завдання доцільно застосовувати сучасний аналітичний інструментарій. 

Особливо відмітимо такий, як розгортання функції якості (Quality Function 

Deployment або QFD-методологія), бенчмаркінг, аналіз форм і наслідків відмов 

(Failure Mode and Effect Analysis або FMEA-методологія), визначення 

задоволеності споживачів слугують інтегровані системи зворотного зв'язку зі 

споживачами – Customer Feedback (CF).  

Методика розрахунку ESCI задоволеності споживача здійснюється у 
форматі інтерв’ювання споживачів та дозволяє з'ясувати значення і 
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співвідношення якості, ціни та інших перемінних, які можуть бути використані 
для формування груп постійних та лояльних споживачів. Базова модель ESCI, є 
факторною моделлю з латентними перемінними, які пов'язують задоволеність 
споживача з її детермінантами, наслідком якої є лояльністю споживача до 
підприємства. 

Показники базової моделі ESCI актуальні для туристичних підприємств, 
які відчувають гостру необхідність у встановленні і використанні джерел 
первинної інформації про ступінь задоволеності споживачів. Саме тому 
застосування методу розрахунку ESCI слід розглядати як інструментальне 
середовище дослідницького процесу, що дозволить його “специфікувати” з 
урахуванням визначеного функціонального відображення споживчої цінності 
туристичних продуктів [150]. 

1 етап – визначення мети та завдань процесу формування споживчої 
корисності туристичного продукту. 

2 етап – визначення масиву початкових даних, які обумовлюють споживчі 
характеристики туристичного продукту.  

На цьому етапі споживачі оцінюють задоволеність і важливість складових 
споживчої корисності туристичного продукту, на основі інтерв’ювання. Масив 
початкових даних, об’єднано у групи, що відображають домінуючі компоненти 
споживчої корисності туристичного продукту. 

З метою об’єктивного визначення рівня задоволеності споживачів 
необхідна первинна маркетингова інформація за результатами інтерв’ювання. 
На цьому етапі встановлено обмеження щодо характеристик, які формують 
споживчу корисність туристичного продукту. Для того щоб використовувати 
запропоновану методику дослідження процесу формування споживчої 
корисності туристичного продукту незалежно від виду туризму та мети 
подорожі, доцільно враховувати такі методичні позиції [150]. 

Для оцінки вимог споживачів можна використовувати модель 
задоволеності споживачів Н. Кано. Це якісний метод з області менеджменту і 

маркетингу, який можна використовувати для вимірювання задоволеності 
споживачів 
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У моделі Кано розрізняють шість видів факторів задоволеності, перші три 

з яких реально впливають на задоволеність клієнта. 

1. Базові фактори (очікувані) Мінімальні вимоги, що викликають 

незадоволеність у разі їх відсутності, але не створюють задоволеності самі по 

собі. Клієнти вважають їх самі по собі зрозумілі і обов'язковими. Тобто, якщо у 

товару відсутні базові властивості, то це неминуче викликає незадоволеність 

споживач, але присутність цих якостей не провокує підвищення задоволеності, 

так як очікувані фактори є самі по собі зрозумілі. 

2. Хвилюючі фактори (впливають) Фактори, що підвищують 

задоволеність споживача при їх наявності, але не тягнуть невдоволення в разі їх 

відсутності. Вони є сюрпризом для покупця і викликають «захоплення». Їх 

використання допоможе компанії вигідно виділитися серед конкурентів. Їх 

наявність підвищує прийнятну цінність товару. 

3. Основні фактори (бажані). Дані параметри викликають задоволеність, 

якщо вони виконані якісно, або тягнуть розчарування, якщо якість їх виконання 

низьке. При цьому співвідношення виконання і задоволеності пряме і 

симетричне. Зазвичай ці параметри пов'язані з явними потребами і бажаннями 

клієнтів, і компаніям важливо бути конкурентоспроможними в даному питанні. 

Їх наявність безпосередньо впливає на рівень задоволеності (незадоволеності) 

споживача. 

Два додаткових параметра, що згадуються Кано, це: 

4. Властивості зворотної дії. Це характеристики, які можуть викликати 

невдоволення і вимагають виключення, тобто споживачеві вони не потрібні, 

наприклад, заважають естетичному задоволенню товаром. Усунення цих 

характеристик все одно не підвищить задоволеності. 

5. Властивості не мають значення. Споживач байдужий до цих 

властивостей. 

Використовуючи метод Кано при визначенні корисності необхідно: 

1. Зібрати дані про вимоги споживачів в діаграмі спорідненості. 
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2. Проаналізувати потреби в діаграмі спорідненості і згрупувати їх за 

трьома складовим профілю якості. 

3. Якщо в одній з категорій вимог дуже мало або немає жодної потреби, 

то потрібно зібрати додаткові дані про споживача. 

4. Після отримання додаткових даних завершити об'єднання вимог 

споживача за складовими профілю якості. 

5. Виділити потреби споживача першорядної важливості, які потім будуть 

використані при розробці критичних для якості характеристик. 

З великої кількості існуючих систем найбільш перспективними на наш 

погляд для вирішення завдання методичної інструменталізації процесу 

формування споживчої корисності туристичних продуктів є використання 

систем CF. Ці системи використовують різні методи збирання інформації про 

рівень задоволеності клієнтів та якості надаваних послуг і забезпечують 

компанії головну конкурентну перевагу – здатність до оперативної адаптації, 

змін на споживчому ринку як на макро-, так і на мікрорівні.  

Для збирання інформації про рівень задоволення клієнтів 

використовують опитування, скарги, відгуки покупців, фокус-групи, картки 

гостя, зовнішній бенчмаркінг, внутрішню документацію бізнес-процесів 

компанії, Mystery Shopping, Mystery Calls тощо. 

Особливу увагу в цій системі приділяють процесам сервісу, які можна 

оцінити за допомогою методики SERVQUAL. Ця методика враховує надійність 

продукту чи послуги, чуйність, переконливість, компетентність персоналу, 

співчуття, індивідуальну увагу споживачам, матеріальні елементи. У 

класичному варіанті метод SERVQUAL містить анкету, яка містить питання, 

послідовно розбитих на 5 логічних груп відповідно до п'ятьма критеріями 

якості: відчутність (Tangibles), надійність (Reliability), реактивність 

(Responsiveness), компетентність (Assurance), емпатія (Empathy). Для 

позначення часто використовується абревіатура RATER, за першими літерами 

назв факторів [9]. 
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Таким чином, запропонований метод оцінки корисності туристичних послуг 

агентств є ефективним інструментом, що забезпечує інформаційно-аналітичну 

підтримку управлінських рішень. Оцінка може бути застосована з метою 

вдосконалення діяльності підприємств для підвищення якості туристичних 

послуг, а також для порівняння як за конкретний період за вибіркою підприємств 

так і в динаміці по конкретному туристичному підприємству. 

Своєчасна оцінка якості туристичних послуг сприяє виявленню «вузьких 

місць» в процесі організації бізнесу, будучи інструментом вдосконалення бізнес-

процесів, забезпечуючи тенденції сталого довгострокового розвитку туристичних 

підприємств. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ У МІСТІ ВІННИЦЯ  
У статті розглянуто особливості стану екскурсійної справи у місті Вінниця. 
Розглянуто стан розвитку екскурсійної справи міста. Проаналізовано основні 
туристичні маршрути у місті Вінниця.  

Ключові слова: стан екскурсійної справи, екскурсанти, туристичні маршрути, 
дестинації, туристичні оператори.  

Туристична галузь в Україні та світі активно розвивається. Генеральна 
Асамблея Організації Об'єднаних Націй визнала 2017 рік Міжнародним роком 
сталого розвитку туризму. В 2017 році розвитку туристичної галузі було 
приділено багато уваги з боку Кабінету Міністрів України та Верховної ради. 
Так, 16 березня 2017 року прийняте Розпорядження Кабінету Міністрів України 
№168-р «Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». Мета 
прийняття Стратегії – формування сприятливих умов для активізації розвитку 
сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з 
урахуванням європейських цінностей. В квітні 2017 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України №275-р був затверджений «Середньостроковий 
План пріоритетних дій уряду до 2020 року» в якому велике значення 
приділяється розвитку туристичної сфери як такої, що здатна сприяти розвитку 
підприємництва, створенню нових робочих місць, збільшенню бюджетних 
надходжень. 

Вінницький регіон приймає активну участь в розвитку туристичної галузі 
країни. Міська рада затвердила регіональний план розвитку міста Вінниці, як 
туристичного регіону. Для виконання цілей, поставлених стратегією розвитку, 
необхідно активно розвивати туристичні дестинації, інфраструктуру, готельно-
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Івана Богуна спільно з озброєними мешканцями містечка розбили великий 

польський загін ! Під його стінами також і запорозькі козаки на чолі з кошовим 

отаманом Іваном Сірком розгромили 40 – тисячне військо кримських татар. 

Крім місць бойової слави козаків у містечках Іллінці та Липовець під час 

маршруту можна побачити палац Володимира Потоцького у с. Дашів, Старо – 

Дашівську церкву XVIII сторіччя, яка входить до пам’яток дерев’яного 

зодчества ЮНЕСКО, відвідати всесвітньовідомий кратер від падіння одного з 

найбільших метеоритів за історію планети Земля та багато чого іншого… 

-Шкільний уїк-енд у Вінниці. Місцями славетних козацьких битв.  

Дводенний маршрут місцями козацької слави: Вінниця – Красне – Черемошне – 

Немирів – Брацлав – Тульчин – Тростянець – Четвертинівка – Вінниця. 

Довжина маршруту 380 км. 

-Екскурсійний трамвай “Везунчик” Вінницький екскурсійний трамвай 

“Везунчик” – найулюбленіший трамвай вінничан та гостей міста! 

-Оглядова екскурсія “Красуня Вінниця” Вінниця – адміністративний, 

промисловий, культурний центр Поділля, з населенням майже 400 тис. 

мешканців. З 2013 року Віниця утримує першість серед міст України як місто 

комфортне для проживання. Крім того це одне з найбільш озеленених міст 

України, місто-парк. Історія міста, його становленя та розвиток невід’ємні від 

історії українського народу. Тож запрошуємо в подорож вулицями та скверами 

красуні Вінниці. 

● Тематична екскурсія: Біля витоків української державності. Пішохідна 

екскурсія центральною частиною міста для особливо допитливих туристів у 

супроводі професійного гіда-екскурсовода, який володіє поглибленими 

історичними знаннями з теми. 

2. “Подільський туристичний центр” 

Ознайомитися з послугами данного туристичного оператора можна на 

сайті: http://vinnitsa-excursions.pp.ua  

Данний туристичний оператор пропонує наступні туристичні маршрути 

для гостей міста: 
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● Ставка Гітлера “Вервольф” 

Відвідання села Коло-Михайлівка, що під Вінницею, (екскурсія з Вінниці) біля 

туристичного комплексу «Ластівка», де нині розташований діючий музей 

історії часів другої Світової війни, в лісі розкидано величезні брили 

залізобетону, перше що ми зробимо, це звернімо увагу на їх розміри, та на 

якість арматури, понад 70 років і немає жодного шматочку іржі, що ще раз 

говорить нам про німецьку якість. Це місце називають ставкою Адольфа 

Гітлера «Вервольф».  

● Оглядова екскурсія по Вінниці 

● Екскурсія на фонтан “Рошен” 

● Екскурсія в садибу М.І. Пирогова 

Сучасний стан розвитку туристичного бізнесу в м. Вінниця, яке щорічно 

приймає понад 250 тис. туристів (а в стратегічному плані на 2020 рік – 1 млн. 

туристів), підтверджує популярність міста Вінниця, як перспективної 

туристичної дестинації.  

Розвиток туризму по стратегії 2020 передбачає значний приріст 

туристичних потоків у Вінницький регіон. Для того, щоб забезпечити і 

задовільнити попит, який може створити данна стратегія розвитку регіону, 

необхідно розвивати різні туристичні дестинації Вінницького регіону та 

створювати нові туристичні маршрути.  

На основі аналізу екскурсійного ринку, можна працювати над розробкою 

нових туристичних маршрутів, враховуючи всі недоліки, сильні сторони та 

можливості гравців ринку.  

Список використаних джерел: 

1. Сайт Вінницького Туристичного центру “Подільський” розділ 

«Екскурсії». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tour.vn.ua/excursion/ 

2. Сайт Вінницької міської ради, стаття «Аналітика та статистика галузі 

туризму». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/Tourism/ShowContent.aspx?ID=2 
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3. Корж Н. В., Басюк Д. І.Управління туристичними дестинаціями : 

підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К»,              

2017. – 322 с..  

4. Сайт Вінницького Туристичного центру “Вінниця туристична” розділ 
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УДК 641.5(477) (045) 

Рокицька Л.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ 

Українська кухня - це такий же спадок українського народу, як мова, 

література, музика, їм можна всерйоз пишатися і не потрібно забувати. 

Серед слов'янських кухонь, українська кухня, користується широкою 

популярністю. Вона давно одержала поширення далеко за межами України, а 

деякі страви української кухні, наприклад, борщі і вареники, увійшли в меню 

міжнародної кухні. Українська кухня складалася протягом багатьох століть, 

що обумовило її різноманітність, страви української кухні, відрізняються 

високими смаковими та поживними якостями, різними комбінованими 

методами обробки продуктів і складною рецептурою. 

Ключові слова: кухня, поживні якості, національні страви, різноманітність, 

рецептура. 

Ми із задоволенням смакуємо гамбургери, піцу і солодкі французькі 

макаруни. Та любов до борщу і вареників – просто у крові українця. Історія 

формування нашої традиційної кухні в головних особливостях українських 

національних страв. Формування української нації почалося понад півтори 

тисячі років тому. Приблизно в той же час почала формуватися і самобутня 

українська кухня.  
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Незважаючи на монголо-татарське нашестя на Київ і більш пізню агресію 

литовських, польських, російських, угорських і різних інших феодалів, які 

намагалися асимілювати український народ, приблизно до середини XIX 

століття в основному сформувалася територія України. Більша частина 

української нації була возз'єднана й одержала можливість консолідуватися в 

одній державі.  

Разом з тим українська кухня сприйняла деякі технологічні прийоми не 

тільки німецької й угорської кухні, але і татарської і турецький, по-своєму 

частково видозмінивши їх. Так, обсмажування продуктів у перегрітій олії, що 

властиве для тюркських кухонь, було перетворено в українське «смаження» 

(тобто пасерування овочів, що йдуть у борщі чи в другі страви), що, наприклад, 

абсолютно не властиво українській кухні. 

 Пельмеподібне блюдо турецької кухні дюш-вара перетворилося спочатку 

у варанікі, а потім вже в українські вареники з характерними національними 

наповнювачами - вишнями, сиром, цибулею, шкварками. З німецької кухні 

було сприйняте дроблення продуктів, що знайшло вираження в різних 

українських «січениках» - котлетоподібних стравах з фаршів (січених, 

подрібнених м'яса, яєць, моркви, капусти, грибів і т. д.).  

На кожну народну кухню перш за все впливає конструкція місця, де 

готують їжу, тобто домашнього вогнища. В Україні таким місцем була "вариста 

піч", кострище закритого типу. Тому, українська кухня в основному 

використовує прийоми варіння, тушкування і печива. Навіть козаки, 

підстреливши дичину, намагалися зварити з неї юшку (бульйон), а не 

підсмажити на рожні, що більш властиво німцям, наприклад.  

Географічні та кліматичні умови існування українського народу були 
настільки різноманітні, що дозволяли харчуватися як продуктами 
рослинництва, так і тваринництва. Вже під час трипільської культури (5 тис. 
років тому), яку наслідували слов'яни, населення цих територій знало пшеницю, 
ячмінь і просо. Жито з'явилося приблизно тисячу років тому, тобто значно 
пізніше. Розведення великої рогатої худоби, полювання і рибальство зробили 



354 

меню абсолютно різноманітним, хоча ще до початку минулого століття м'ясні 
страви в народі вважалися святковими. Що ж стосується відбору харчової 
сировини, то ії відбирали для української кухні по контрасту зі східними 
кухнями. Так, наприклад, українське козацтво стало культивувати в XVI-
XVIII ст. вживання свинячого сала. У той же час вживання яловичини, 
розповсюджене серед російського населення, у українців було порівняно 
незначним. Воли на Україні являли собою не харчову, а робітничу, тяглову 

худобу, і їхнє м'ясо було не тільки менш смачним і більш твердим у порівнянні 
із свинячим, а й вважалося не цілком чистим (котре надає потом).  

Але все-таки, на Україні отримували поширення і деякі іноземні продукти, 
наприклад, рослинне масло - олія. Воно вважалося цінніше коров'ячого масла, 
оскільки привозилося з Греції, країни, з якою українські землі були зв'язані 

релігійними узами. У той же час баклажани, що вживалися в турецькій кухні і 
прекрасно визріває в умовах півдня України, не знаходили вживання в 
українських національних стравах, як «басурманські» (але увійшли у донську 
кухню). Ці принципи добору харчової сировини, загальні для всіх українців у 

XVII-XIX ст. незалежно від місць їхнього розселення, зробили українську 
кухню. 

 Своєрідність національної української кухні виражається: в використанні 
свинини, сала, буряка, пшеничного борошна і деяких інших; в особливостях 
технології готування їжі, таких як комбінована теплова обробка великої 
кількості компонентів блюда на тлі одного головного і визначального. 
Класичним прикладом тому служить борщ, де до буряків додають два десятки 
компонентів, не пригнічуючи буряковий смак, а лише відтіняють і розвивають 
його. Саме ж слово борщ пішло від давньоукраїнської назви буряка - "бърщь". 
Улюбленим і найбільш вживаним продуктом служить свиняче сало як у вигляді 
самостійної страви, головним чином у обсмаженому вигляді, у вигляді так 
званих шкварок, так і у вигляді компонентів приправи і жирової основи 
найрізноманітніших блюд. Таке відношення до свинини ріднить українську 
кухню з кухнями західних слов'ян, угорців і сусідів українців - білорусів, однак 
використання сала в українській кухні надзвичайно різноманітно.  
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Сало не тільки їдять солоне, варене, копчене і смажене, на ньому не тільки 

готують, їм не тільки шпигують усяке не свиняче м'ясо, де сало відсутнє, але і 

використовують його навіть у солодких стравах, сполучаючи з цукром чи 

патокою. Наприклад, такий масовий кондитерський виріб, як вергуни, смажать, 

а вірніше обварюють або пряжать ... в салі. На другому місці після сала для 

українців були і є городні та дикі овочі, фрукти. Їх вживають у виді гарнірів до 

жирної м'ясної їжі або подають як самостійні блюда із салом. З овочів на 

першому місці стоїть, звичайно, буряк, який можна вважати національним 

овочем і який вживають не тільки у свіжому, але і в квашеному вигляді. Так, з 

квашеного буряка готують борщі з осені до весни, тобто більшу частину року.  

Для української кухні характерне також вживання бобових - бобів, 

сочевиці й особливо квасолі (але тільки не в стручках). Бобові широко 

використовуються як добавки до інших овочів. З інших бажаних овочевих і 

рослинних культур варто назвати моркву, гарбуз, кукурудзу, картоплю і 

помідори. Кукурудза, як і квасоля, частіше відіграє роль добавок. Вже у XVIII 

ст. вона набула поширення в українській кухні особливо у Південних і 

Південно-Західних областях. З XVIII ст. почалося проникнення на Україну 

картоплі, яка, однак, не набула тут самостійного значення, як у Білорусії, і, 

подібно іншим овочевим культурам, стала використовуватися в якості хоча і 

важливого, але одного з багатьох гарнірів до других страв. Картопля у вигляді 

пюре знайшла широке застосування при додаванні до пюреподібних квасолі, 

моркви, сиру, яблук, маку. Крім того, картопля є гарним поглиначем сала в 

других стравах і сировиною для одержання крохмалю, використовуваного для 

приготування солодких страв, особливо фруктових киселів і кондитерських 

виробів. Зробили помітний вплив на меню у XIX ст. і два таких характерних 

для української кухні рослинних продукта - помідори і соняшникова олія. Без 

них не можна уявити собі сучасний український стіл.  

Треба сказати, що рослинні олії - застосовувалися в українській кухні 

поряд із тваринним жиром (свинячим салом) здавна, і все ж, соняшникова олія 

одержала поширення лише в останньому сторіччі, причому майже витіснила всі 
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інші рослинні олії. Вона вживається нині в двох видах: олія гарячого жиму, із 

сильним, своєрідним, настільки улюбленим українцями запахом смаженого 

насіння, і холодного жиму, найбільш відомого за межами України. Олія 

гарячого жиму йде звичайно в холодні блюда - салати, вінегрети, олія 

холодного жиму частіше вживається для смаження, пряження, тобто для 

готування на ньому гарячих вторих страв.  

Українській кухні властиво і не менш рясне використання яєць, які 

служать не тільки і не стільки для готування самостійного блюда - різного роду 

«яешен», скільки для таких ж неодмінних, як і сало, добавок у борошняні, 

борошно-яєчні і яєчно-фруктові ( солодкі) блюда. Дуже характерно для 

української кухні велика кількість борошняних виробів. Причому з усіх видів 

тіста українці віддають перевагу прісному - просте прісне, прісне напіввитяжне, 

заварне прісне, прісне здобне з використанням соди як розпушувача, а для 

кондитерських блюд - переважно пісочне. Національними стравами вважаються 

вироби з простого бездріжджового тіста: вареники, галушки, шулики, лемішки, 

гречаники, коржі і більш нові за часом кондитерські вироби - вергуни і 

ставбиці. У борошняних стравах винятково використовується пшеничне 

борошно, рідше - гречане, у поєднанні з пшеничним.  

Серед круп, користується популярністю пшоно, а також рис. Між іншим, 

рис за назвою «сорочинське пшоно» (перекручене сарацинське, тобто турецьке, 

арабське пшоно), вживається в українській кухні з XIV ст. і занесене в неї з 

Заходу, через угорців. Основною гарячою їжею українців були рибні та м'ясні 

відвари з додаванням овочів під загальною назвою "юха", що в російській мові 

пізніше трансформувалося у слово "уха". З пряностей і приправ 

використовується переважно цибуля, часник, кріп, кмин, аніс, м'ята, любисток, 

дудник, чабер, червоний перець, з привізних прянощів - лавровий лист, чорний 

перець і кориця (для солодких страв). Велику роль як приправа до м'ясних, 

холодних і овочевих блюд грає оцет, яким, однак, нерідко зловживають.  

 З фруктів і ягід, улюблених на Україні квашені, свіжими, сушеними і 

копчено-в'яленими, національними можна вважати вишню, сливу, грушу, 
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смородину, кавун і в меншому ступені яблука і малину. Такий цінний продукт 

як бджолиний мед відігравав помітну роль в харчуванні, оскільки цукор на той 

час був відсутній. полегшила створення і поширення характерних рис 

загальноукраїнських блюд.  

Отже, українська національна кухня була створена на базі вже 

сформованих у кожній з регіональних частин України елементів кулінарної 

культури. Відмінності між блюдами Чернігівщини і Галичини, Полтавщини і 

Волині, Буковини і Харківщини, Поділля і Закарпаття збереглися до наших 

днів.  

Внаслідок величезності території, що розкинулася від Карпат до Приазов'я 

і від Прип'яті до Чорного моря, ці елементи були дуже різнорідні. Але 

відмінності природних умов і історичного розвитку окремих частин України, 

сусідства безлічі народів (росіяни, білоруси, татари, ногайці, угорці, німці, 

молдавани, турки, греки), не завадили українській кухні сформуватися на 

рідкість цільною, навіть трохи однобічною як по відбору характерної 

національної харчової сировини, так і за принципами ії кулінарної обробки.  

У національну українську кухню не ввійшли традиції давньоруської кухні, 

зв'язок з якою був втрачений після монголо-татарської навали. Це відрізняє 

українську кухню від російської і білоруської, де давні традиції, хоча і 

видозмінювалися, але, проте, зберігалися протягом багатьох століть.  
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Проаналізовано тенденції розвитку рибного господарства України, визначені 

проблемні аспекти забезпечення якісної сировини населення держави 

вітчизняною рибою і продукцією її переробки. У статті досліджено складові 

відновлення функціонування внутрішніх водойм країни, виділені основні 
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Постановка проблеми. Визначення та вирішення питання введення 

кормових добавок для годівлі риб. Порівняння пунктів Закону України «Про 

харчову безпеку» з Регламентом 1831/2003 ЄС «Підтвердження вимог 

безпечності і якості до комбікормів для риби». 
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Завдання: проаналізувати як здійснюється контроль вітчизняних 

підприємств рибної галузі щодо вимог безпечності і якості комбікормів. 

Мета дослідження: узагальнення даних по регламентам Європейського 

Союзу, визначення особливостей та тенденцій розвитку новітніх технологій 

рибництва в Україні, світі, а також визначення недоліків рибогосподарської 

діяльності. 

На нинішньому етапі розвитку Україна постала перед низкою складних 

викликів і проблем, які стали логічним наслідком активного просування країни 

по шляху інтеграції до Європейського Союзу. Ці процеси були започатковані 

після підписання та ратифікації Угоди про партнерство та співробітництво між 

Європейськими співтовариствами і Україною (УПС) від 16.06.1994 р. У сфері 

технічного регулювання вони розпочалися із перегляду пострадянських 

стандартів (ГОСТ), розроблення національних нормативних документів 

(ДСТУ), їх гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами. [1] 

З підписанням угоди про асоціацію (УА) значно розширився спектр і 

масштаби викликів для національної економіки, а особливо для вітчизняних 

підприємств, збільшився перелік ризиків, виникнення яких може спровокувати 

ланцюгову реакцію та загальмувати адаптацію національної економічної бази 

до європейської. Водночас, підписання УА розкрило можливості й надало 

стимулів для формування сучасної нормативної бази та її впровадження в усі 

сектори національної економіки. 

Починаючи з 2000 року Європейська комісія почала повне оновлення 

законодавчої бази, яка стосується харчових продуктів. Наприклад з 1 січня 2006 

року згідно з новою постановою Європарламенту і Ради № 852/2004 від 29 

квітня 2004 року всі оператори харчових продуктів, які працюють на ринку 

Євросоюзу, зобов’язані впровадити і підтвердити систему аналізу небезпечних 

чинників і критичні точки контролю на підприємствах (ХАССП). [1] 

В Україні протягом 1998-2017 рр. розроблено комплекс документів, що 

значною мірою сформували регламент щодо роботи вітчизняних підприємств. 

Отже, чинна нормативна база є одним із вимірників економічного середовища 
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та індикатором його прогресивності. У розбудові нормативної бази України 

приймають участь різні зарубіжні організації. [7] Важливу роль відіграють різні 

міжнародні та європейські програми і проекти, навчальні семінари, до яких 

залучаються як вітчизняні організації, так і виконавці процедур з акредитації 

ООВ (орган з оцінки відповідності). Це сприяє входженню вітчизняних 

інституцій до нормативного простору ЄС та освоєнню ними сучасних процедур 

й нормативної бази, згідно з якими усуваються технічні бар’єри у торгівлі. [6] 

Загальновідомо, яка важлива роль у забезпеченні продовольчої користі 

належить водним об’єктам, особливо в забезпеченні людини білками 

тваринного походження, вітамінами, мікроелементами та біологічно активними 

речовинами. На рибу припадає 17 % споживання населенням світу тваринного 

білка, вона є джерелом необхідних поживних речовин, вітамінів і омега-6, 

омега-3 жирних кислот. У глобальному масштабі, рибному господарству в 

багатьох країнах світу відводиться значна роль у підтриманні зайнятості 

населення та його добробуту, в формуванні грошових надходжень і доходів. 

Рибне господарство є джерелом сировини для харчової галузі і функціонує за 

рахунок самовідновлювальних ресурсів Світового океану і внутрішніх водойм. 

Останніми роками у зв’язку зі значним зменшенням у світовому океані 

запасів риби, а відповідно й обсягів її вилову, все більшого поширення набуває 

розвиток різних форм аквакультури. [1] Ситуація, яка склалася сьогодні в 

промислі, істотно погіршується, завдячуючи погіршенню умов середовища, що 

викликано негативним тиском факторів антропогенного походження. 

Збереження рибної галузі було б можливе завдяки грамотному 

держрегулюванню, але воно поки що носить фрагментарний характер. Закон 

України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів», «Про аквакультуру» та інші нормативні документи створили 

більш сприятливі умови для розвитку рибного господарства. [3] Разом з тим, 

ще залишається багато проблем та факторів, які стримують інтенсивний 

розвиток вітчизняного виробництва риби, тому Україна продовжує бути 

імпортозалежною країною. 
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 За даними Держкомстату за 2016 рік «Добування водних біоресурсів» 

вітчизняними риболовецькими підприємствами і фізичними особами 

підприємцями, які здійснювали рибогосподарську діяльність, було виловлено і 

добуто 225,8 тис. т риби та інших водних біоресурсів, що в розрахунку на 

одного середньостатистичного мешканця становить близько 5 кг, з яких менше 

0,2 кг припадає на внутрішні водойми. Водночас за окремими експертними 

оцінками, щонайменше 85% обсягу риби і морепродуктів, що споживають 

українці, імпортується з-за кордону [8]. 

Україна має значний ресурсний потенціал (фонд рибогосподарських 

водних об'єктів становить 15,6 млн га), [1] однак добування водних біоресурсів 

постійно скорочується. Водночас імпорт водних біоресурсів зростає, у 2016 

році порівняно з 2005 роком його обсяги зросли у 4,2 рази. [1] 

Позитивна динаміка споживання риби стимулює роботу підприємств-

імпортерів країн ЄС. З огляду на те, що в Україні відсутня сировинна база 

оселедця, скумбрії, сьомги, палтуса та інших видів риби, імпорт їх сировини 

завжди буде становити 70-80% загального обсягу. Водночас потребують 

розширення потужності для зберігання рибної продукції. 

Підвищення рівня доходів населення стимулює збільшення попиту на 

продукцію, вироблену за новими технологіями, із свіжої сировини, розфасовану 

в зручну упаковку та в широкому асортименті. Разом з тим в Україні існує 

значний дефіцит потужностей з базової переробки риби (розділення, копчення, 

маринування, фасування та пакування). Не вистачає потужностей для 

виготовлення продукції із суріми (крабові палички, фарш тощо), попит на яку 

здебільшого задовольняється імпортом із сусідніх країн. Практично відсутнє 

виробництво для якісної переробки делікатесної риби. Повністю відсутні 

потужності з рибної кулінарії, найбільш необхідної кінцевим споживачам, 

відсутні сучасні технології з виробництва консервів та пресервів. 

З вищенаведеного, очевидно, що основним напрямом рибогосподарської 

діяльності на внутрішніх водоймах України є ставове рибництво, що забезпечує 

до 70 % рибної продукції та становить головний резерв подальшого розвитку 
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вітчизняної аквакультури, особливо в нинішній ситуації, пов`язаній з окупацією 

Криму. Ставова аквакультура є специфічним напрямом рибництва і 

розглядається як важливий показник підвищення ефективності використання 

сільськогосподарських територій та отримання товарної продукції. Сьогодні 

вилов риби у ставках рибних господарств складає 51 % від загального вилову 

риби у внутрішніх водоймах, та 8,4 % від загального вилову риби та добування 

інших водних живих ресурсів у водоймищах України. [8] Подальше 

нарощування обсягів сучасного рибальства маловірогідно, можливості 

фактичного полювання на риб відповідними знаряддями лову досягли свого 

максимуму і перспективи нарощування обсягів рибопродукції в першу чергу 

високої якості необхідно пов’язувати з рибництвом. 

В країнах ЄС промислове рибальство розвинене на високому рівні, 

громадяни сповна забезпечені широким асортиментом рибопродуктів, 

займаються сільськогосподарською діяльністю зі штучного розведення, 

утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково 

контрольованих умовах, а рибний промисел становить значну частку 

надходжень до бюджету. [7] Реальне розширення торговельних операцій між 

Україною та Європейським Союзом можливе за умови виробництва 

вітчизняними підприємствами продукції та надання послуг, які за своїми 

параметрами будуть повністю відповідати продукції та послугам, що 

продукуються з дотриманням нормативних вимог, які запроваджені та чинні в 

країнах-членах Співтовариства. Кінцева складова, яка безпосередньо визначає 

рибогосподарські перспективи нашої країни, є кормова база рибної галузі. 

Сьогодні левова частка собівартості продукції рибництва, яку вирощують 

за інтенсивними технологіями, припадає на корми, тому процес застосування 

кормів в рибній галузі у свою чергу повинен супроводжуватися відповідними 

заходами, орієнтованими на збереження якості води, дотриманням вимог 

технічного регламенту на наявність забруднень кормів солями важких металів, 

діоксинів, нітратів і т.п., що повністю відповідає біологічним особливостям 

культивуємих видів риб. 
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Якщо комбікорми для риби містять у своєму складі або виготовлені з 
генетично модифікованих організмів, жодна особа не має права постачати 
такий продукт на ринок. Використання генетично модифікованих організмів у 
комбікормах регламентується Законом України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 
генетично модифікованих організмів». [4] 

Будь-які антибіотики, окрім кокцидіостатиків або гістомоностатиків, не 

дозволено використовувати у якості складників комбікорму для риби. [4] 
Санітарно-гігієнічні вимоги до компонентів та комбікормів для риби 

мають відповідати Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про ветеринарну 
медицину» і наказам Міністерства аграрної політики та продовольства України.  

Присутність в комбікормах для риби потенціально небезпечних включень, 
хімічних сполук, шкідливих і небезпечних біологічних об’єктів не повинна 
перевищувати допустимого рівня вмісту в певній масі комбікорму, відповідно 
до чинного переліку Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України. [4] 

Проаналізувавши виробництво і споживання риби та визначивши 
проблеми галузі можна виділити наступні завдання та тенденції для її розвитку, 
які потрібні втілювати вже сьогодні, щоб отримати позитивний результат:  

1. За прикладом європейських країн потрібно запровадити сертифікати 
походження рибної продукції. Зараз неможливо встановити, що за риба на 
прилавках — легально чи нелегально виловлена, рибу супроводжує сертифікат 
відповідності, але він стосується тільки якості продукту.  

2. Потрібно створити рибний патруль у всіх областях України, який буде 
перевіряти легальність вилову риби.  

3. Підвищити відповідальності за браконьєрський вилов риби, тим самим 
збільшити легальний вилов риби.  

4. Потрібно будувати більше штучних сполучень між лиманом та морем 
для збільшення вітчизняного виробництва риби, що в свою чергу дасть змогу 
постачати рибу та рибну продукцію на рибопереробні підприємства в повному 
обсязі, забезпечуючи їх вітчизняною сировиною.  
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5. Рибопереробним підприємствам необхідно збільшити долю вітчизняної 

продукції у своїй діяльності, цим вони здешевлять свою продукцію і збільшать 

попит.  

6. Модернізувати рибопереробні підприємства, оновити матеріально-

технічну базу за рахунок залучення інвестицій. 

7. Україна повинна забезпечити відповідність європейським вимогам 

власних санітарних та фітосанітарних заходів у сфері рибного господарства та 

заходів щодо безпеки рибної продукції. При дотриманні зазначених умов 

сертифікована вітчизняними органами сертифікації продукція вважатиметься 

такою, що відповідає вимогам ЄС і не потребуватиме додаткових перевірок. 

8. Україна повинна забезпечити відповідність своїх регламентів та 

процедур регламентам та процедурам ЄС. При дотриманні зазначених умов 

сертифіковані вітчизняними органами сертифікації товари та послуги 

вважатимуться такими, що відповідають вимогам ЄС і не потребуватимуть 

додаткових перевірок. 

9. Підприємствам дотримуватись загальних принципів і правил вимог 

безпечності і якості до комбікормів для риби.  
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В статті узагальнено інформацію про розвиток франчайзингових 

туристичних мереж в Україні, проаналізовані умови франчайзингу для 

потенційних партнерів найвідоміших франчайзерів в туристичному бізнесі, які 

працюють на ринку України, розглянуті моделі співпраці франчайзерів для 

роботи з турагентствами. 

Ключові слова: франчайзинг, франчайзингова мережа, туристичний ринок, 

туристична франшиза, франчайзер, франчайзі, моделі співпраці 

Назвати точну кількість франшизних мереж, що діють на території України 

в галузі туризму неможливо, що пов'язано з розмитістю поняття франчайзингу 

в Україні. В нашій статі ми будемо відштовхуватися від визначення 

Європейської федерації франчайзингу ((European Franchise Federation – EFF): 
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франчайзинг – це система продажу товарів, послуг або технологій, яка 

заснована на тривалій співпраці між юридично і фінансово незалежними 

сторонами – франчайзером і франчайзі. Такими чином, учасниками туристичної 

мережі є «самостійні, юридично незалежні турагентства, які працюють під 

єдиним міжнародним брендом, використовують передові технології і 

реалізують глобальну маркетингову політику, що включає в себе єдину цінову 

політику, єдині маркетингові інструменти та стратегію просування на ринку» . 

За результатами проведених досліджень в галузі функціонування франчайзингу 

ще в 2011 році в Україні працювало 16 туристичних мереж, що функціонували 

за франчайзинговою системою, в основному, це українські компанії [3].  

Першими в Україні були створені дві туристичні мережі – «Мережа 

агентств горящих путівок» («Сеть агентств горящих путевок») і «Магазин 

горящих путівок» («Магазин горящих путевок»), робота яких полягала у 

формуванні віртуального торговельного майданчику. Агентам-учасникам 

пропонувалися атрибути франчайзингу: загальний бренд, реклама, підключення 

до програми. Фахівці ринку відмічають, що сьогодні в Україні туристичний 

бізнес є рентабельним для великих системних операторів і агенцій, які надають 

ексклюзивні послуги, а ринок туристичних агентств поступово буде 

скорочуватися, так як частина продажів піде в онлайн. При цьому на ринку 

будуть залишатися в основному турагентства, що працюють під брендом 

великих туроператорів. Роздрібний ринок буде найближчим часом 

консолідуватися, укрупнюватися, з'являться нові мережі і укрупняться вже 

наявні. Якщо зараз обсяг продажів через мережеві агентства, залежно від 

туроператора, становить від 15 до 25%, то в найближчі кілька років ця частка 

зросте до 30-40% у загальній структурі ринку. Найвідомішими франчайзерами в 

туристичному бізнесі, які працюють на вітчизняному ринку є: Travel 

Professional Group (TPG), TUI, Join Up!, Сoral Travel, TEZ TOUR, Соната, 

«Мережа агентств «Гарячі тури»», «ФЕЄРІЯ мандрів», «Поїхали з нами», «Куда 

угодно» та інші.  
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Travel Professional Group (TPG) – найбільший туристичний оператор 

України з національним капіталом. З моменту заснування основною метою 

компанії є створення туристичного продукту найвищої якості, який би 

користувався попитом на всіх ринках, де вона представлена. З 2011 року 

компанія успішно розвиває власну франчайзингову мережу туристичних 

агентств. У 2015 компанією в TPG була впроваджена нова франчайзингова 

концепція і відкрито 10 філій. Суть нової концепції: «Планування подорожі – 

найважливіший етап підготовки відпочинку. Залежно від рівня компетенції 

фахівців з планування відпочинку, клієнт отримує продукт, який або відповідає 

його запитам, або ні. Тому, головна складова концепції TPG-агентство – 

відповідати і передбачати запити своїх клієнтів». Останнім часом інтерес на 

вступ до мережі TPG значно зріс. Велика частка нових франчайзі (94%) – це 

вже діючі агентства. TPG надає їм всю необхідну підтримку: маркетингову, 

фінансову, юридичну і т.д. Одним з головних критеріїв вступу в мережу – є 

бездоганна бізнес репутація. У кожному офісі TPG агентство клієнт отримає 

однаково Економічний форум 1/2016 13 високий сервіс і допомогу експерта в 

плануванні подорожі. 

Франчайзі TPG отримають від франчайзера: бренд-бук; консультації 

дизайнера і куратора з використання фірмового стилю; надання рекламної 

продукції; консультації маркетолога; масштабну рекламну компанію 

спрямовану на просування мережі. Якщо детальніше, то франчайзі отримує: 

постійну консультацію з питань ведення туристичного бізнесу, гаряча лінія і 

центр підтримки клієнтів 24/7, спеціально розроблені методичні посібники з 

правил роботи в мережі, закріплення куратора за кожним офісом, рекомендації 

з брендування офісу відповідно до стандартів TPG, можливість постійно 

підвищувати кваліфікацію на семінарах та тренінгах із залученням провідних 

фахівців, безкоштовна участь в рекламних турах, контроль якості 

обслуговування клієнтів персоналом франчайзі, рекламно-інформаційну 

продукцію про тури та країни, допомогу в підборі персоналу, індивідуальну 

бонусну програму для менеджерів франчайзі, пріоритетну обробку заявок у 
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високий сезон, продаж турів в розстрочку, ексклюзивну асистанс-послугу, 

унікальну систему захисту подорожі «Security», рекламу в Інтернеті, 

проведення промо-акцій, продаж авіаквитків по всьому світу без отримання 

спеціальної акредитації (через офіс фрайчайзера ), участь у рейтинговій 

програмі «Ліга Чемпіонів TPG Agency».  

В рамках франчайзингу TPG надає масштабну рекламну підтримку для 

своєї мережі: вже кілька років компанія видає туристичний журнал Travel 

Professional Magazine – один із пріоритетних ресурсів компанії в сфері 

популяризації розвитку якісного та професійного туризму; випускає каталоги 

на літній і зимовий періоди; проводить рекламні компанії в регіонах України: 

преса, зовнішня реклама та ін.; проводить промо-акції, які стимулюють 

продажі. Компанія є засновником премії Travel Professional Awards, 

«туристичного Оскара» України, яка вручається кращим туристичним 

агентствам за підсумками кожного сезону.  

Інформаційну підтримку учасників франчайзингової мережі забезпечує 

сайт www.tpg.ua, який працює і за схемою В2В та (для успішної та зручної 

роботи партнерів) і за схемою В2С прямого зв’язку з туристами (пошук турів 

без права бронювання у оператора). Діє CRM система для автоматизації роботи 

з клієнтом та організації роботи компанії. Наявний централізований cool-центр 

(дзвінки надходять в cool-центр і розподіляються по офісах франчайзі). 

Учасники мережі отримують корпоративний внутрішній безкоштовний зв'язок 

без тривалих очікувань на лінії. Також створюється корпоративна адреса 

електронної пошти, на яку франчайзі будете отримувати інформацію про 

найактуальніші пропозиції від TPG.  

Юридична підтримка франчайзі «TPG-агентство» надається партнером 

компанією Jurimex, професійні юристи якої займаються розглядом можливих 

скарг клієнтів, надають при необхідності послуги щодо повного юридичного 

супроводу відкриття фірми.  

В той же час, франчайзер формує ряд вимог до претендента «TPG 

агентство» (бездоганна ділова репутація; виконання стандартів якості 
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обслуговування клієнтів; навички ведення та управління бізнесом; обов'язкове 

проходження навчання в офісі компанії) та до офісу потенційного учасника 

мережі: приміщення під офіс загальною площею від 20 кв.м.; приміщення 

повинно знаходитись на першому поверсі; приміщення має добре проглядатися 

з вулиці; приміщення може бути розташоване в торгових, офісних центрах або 

на ділових вулицях міста; оформлення внутрішнього простору офісу згідно 

вимогам; єдина вивіска і зовнішні рекламні носії; приміщення повинно мати 

доступ до Інтернету, телефон і санітарну зону; персонал – не менше 2-х 

співробітників в офісі.  

Сьогодні приділяється велика увага навчанню менеджерів мережевих 

агентств. Програма навчання включає різноманітні заходи: навчання по роботі з 

ПЗ, семінари, вебінари, індивідуальні семінари для певного агентства з новим 

або цікавить напрямками. Для франчайзі створено навчальний портал, на якому 

можна удосконалити знання, навчати і тестувати нових співробітників, сприяти 

кадровому обліку, проводити навчання тощо. У 2015 році TPG не скоротив 

обсяги, а навпаки, відкрив нові напрямки і розширив вже наявні. 

Партнерство з туристичною франчайзинговою мережею може забезпечити 

туристичному агентству престиж, вигоду, стабільність, захист в умовах 

глобалізації. Франчайзі отримують від франчайзерів: кращі ціни та підвищену 

комісію з туристичного продукту; загальнонаціональні та регіональні рекламні 

кампанії, які проводить центральний офіс, спільні рекламні кампанії з 

партнерами, іміджеву рекламу (TV, радіо, зовнішня реклама, каталоги, 

брошури, журнали тощо), BTL активності (спонсорство), Digital- маркетинг 

(SMS-розсилки, e-mail розсилки, соціальні мережі), участь у всіх 

маркетингових програмах в рамках мережі, допомогу у плануванні, розробці та 

організації рекламних активностей, дизайнерську підтримку, безкоштовну POS-

продукція протягом усього франчайзингового партнерства; майстер-класи, 

семінари та тренінги спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня знань 

агентів із залученням провідних фахівців управлінських, кадрових та 

юридичних питань; тестування і атестацію персоналу; допомогу в підборі 
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персоналу; методичні посібники з техніки навчання та правил роботи в мережі; 

можливість участі в он-лайн вебінарах, семінарах; участь в інформаційних 

турах; індивідуальну бонусну програму для менеджерів франчайзі; пріоритетну 

обробку заявок у високий сезон.  

У той же час, туристичне агентство, яке вступає до франчайзингової 

мережі знижує, а подекуди і втрачає, самостійність та незалежність 

оперативних дій. До того ж, вимоги франчайзера до площі, оснащення та 

оформлення внутрішнього простору офісу, корпоративних стандартів 

зовнішніх рекламних носіїв, вступний внесок зумовлюють значні інвестиції, а 

сплата роялті, виконання зобов’язань щодо кількості заброньованих туристів, 

першочерговість/ексклюзивність пропозиції продукту франчайзера знижують 

привабливість франчайзингової схеми. 
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БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Проаналізовано наукові джерела з питань розвитку туристичного бізнесу в 

умовах глобалізації. Виявлено вплив інтернаціоналізації, транснаціоналізації, 

економічної інтеграції та глобалізації ринків на розвиток міжнародного 

туристичного бізнесу. Зроблено висновок про тенденцію до монополізації 

глобального інформаційного середовища туристичного бізнесу. 

Ключові слова: глобалізація, глобальний ринок, інтернаціоналізація 

туристичного бізнесу, інформатизація туристичного бізнесу, наслідки. 

Глобальна економіка розширяє просторові та часові параметри діяльності 

туристичного бізнесу як реального сектора національної економіки за рахунок 

створення нових інформаційних туристичних продуктів. Формується новий 

сектор економіки – віртуальний, у якому туристичні компанії і споживачі 

туристичних послуг інтерактивно взаємодіють за допомогою Інтернету, який 

став своєрідним віртуальним посередником. Глобальна інформатизація, 

характерна для останніх десятиліть, сприяла розширенню сегментів ринку 

туристичних послуг і посиленню впливу туристичного бізнесу на 

макроекономічні показники національних економік. Провідні науковці визнали 

інформатизацію складником процесу глобалізації, а проблему розвитку і 

наслідків упровадження інформаційних технологій безпосередньо пов’язують із 

техноглобалізмом і теоріями інноваційного розвитку світової економіки. 

Питання інформатизації суспільства та розвитку інформаційних технологій 

– окремий напрямок науково-теоретичних досліджень. У сучасних умовах 

формується нова модель функціонування багатьох видів послуг і туристичних 

зокрема на основі застосування інформаційних технологій і комп’ютерної 

техніки, що суттєво змінює продукт туристичних послуг. Дослідження 
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особливостей застосування новітніх інформаційних технологій у діяльності 

підприємств туристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали багато 

науковців. 

Проблематично дати єдине, вичерпне, однозначне визначення теоретичних 

засад розвитку інформатизації туристичного бізнесу в умовах глобалізації, яке 

б охоплювало всі аспекти цього надзвичайно складного явища, що має 

загальносвітові масштаби та специфічні регіональні й локальні прояви. 

Важливою науковою проблемою є визначення характеру глобалізаційних 

процесів – їх об’єктивності чи суб’єктивності. Окремі дослідники трактують 

глобалізацію як змову певних політико-фінансових груп, транснаціональних 

компаній, як соціальне лихо. Проте більшість учених розглядають глобалізацію 

як об’єктивний і невідворотний процес суспільного розвитку, як об’єктивне 

явище, що не залежить від волі та рішень окремих людей. Науково-теоретичні 

засади дослідження сучасних тенденцій інформатизації туристичного бізнесу в 

координатах глобального процесу потребують подальшого вивчення. 

Процес глобалізації – закономірний етап еволюції світового господарства 

як інтегрованої складної системи, що самоорганізується і суттєво впливає на 

розвиток міжнародних ринків. 

Постановка проблеми є нашого дослідження є теоретичне обґрунтування 

сутності інформатизації туристичного бізнесу під впливом сукупних процесів, 

що характеризують глобалізаційний розвиток світової економіки. 

Глобалізація стала одним із основних факторів структурних змін у 

міжнародному туризмі, які супроводжуються концентрацією частини ринку, а 

отже, і впливу у великих компаніях. Для процесів глобалізації на туристичному 

ринку характерні зміна технологій, модернізація транспортної інфраструктури, 

інтернаціоналізація ділової активності, створення механізму регулювання 

міжнародного туризму. 

У міжнародному туризмі можна спостерігати тенденцію до формування 

глобального ринку туристичних послуг, на якому інтенсифікуються процеси 

горизонтальної та вертикальної транснаціоналізації, створення стратегічних 
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альянсів і глобальних союзів через загострення конкурентної боротьби між 

основними агентами. Глобалізація головних світогосподарських зв’язків і 

процесів зумовлює посилення конкуренції між країнами, регіонами та 

суб'єктами міжнародних ринків. «Глобалізація, тобто загальносвітове 

посилення відкритості і взаємозалежності країн, регіонів, підприємств і 

співтовариств людей, є однією з провідних тенденцій сучасного соціально-

економічного розвитку. Вона проявляється у різних сферах: в економічній, 

політичній, екологічній, культурній...» [1, с.315]. 

Країни з розвиненими ринками й економікою мають кращі можливості для 

вдосконалення, а також генерування та імплементації інноваційних технологій і 

рішень. А країни із трансформаційною економікою чи бідні держави не можуть 

використовувати усі новітні засоби для модернізації своїх ринків або ж роблять 

це дуже повільно. Це стосується і ринків інформаційних технологій і 

туристичного бізнесу. У деяких країнах можемо спостерігати стрімкий 

розвиток обох цих ринків, інші ж держави мають низький рівень розвитку 

даних сфер чи однієї з них. 

Т.І. Ткаченко на основі компаративного аналізу виділяє характерні ознаки 

сучасного туристичного бізнесу як об'єкта наукового дослідження: «по-перше, 

у туризмі тісно взаємопов'язані інтереси розвитку суспільних (економічних, 

управлінських, соціальних, правових, психологічних), географічних, 

біологічних, історичних та педагогічних наук; по-друге, специфіка туристичної 

сфери, а саме її багатоплановість, міжгалузевий характер функціонування 

обумовлюють дуалістичний характер підприємницької діяльності, оскільки 

туризм одночасно існує як зовнішня, так і внутрішня соціально-економічна 

система; по-третє, недостатня аргументованість термінологічної конструкції 

засадничих понять туризму, які відображають особливості господарської 

діяльності та визначають ознаки класифікації професійних суб’єктів у туризмі, 

насамперед, випливає із правової невизначеності» [2, с.8]. 

Туризм як специфічний вид діяльності взаємопов’язаний із багатьма 

галузями економіки, починаючи з будівництва і закінчуючи транспортними 
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перевезеннями. Досить важко дати точну оцінку кількості підприємств, 

зайнятих у сфері туризму. Крім того, туристичні підприємства підтримують 

різноманітні зв’язки з підприємствами інших секторів економіки: 

сільськогосподарськими підприємствами, заводами з виробництва 

транспортних засобів, меблевими фабриками тощо. 

Формування глобального ринку відбувається за рахунок 

транснаціоналізації та зростання рівня взаємозалежності країн. Подібні процеси 

характерні й для туристичного сектора світового господарства, про що свідчать 

формування глобального ринку туристичних послуг, «розмивання» 

національно-державних економічних кордонів, транснаціоналізація 

міжнародних туристичних відносин, формування яскраво виражених 

регіональних полюсів впливу на фінансові потоки уданій галузі. 

Термін «глобальний ринок» означає, що національні кордони та специфіка 

національного туристичного продукту другорядні в діяльності провідних 

транснаціональних корпорацій [4, с.109]. Практично всі складники глобального 

туристичного ринку мають подібні риси, а туристичні продукти виробляють, 

просувають та реалізують на ньому за єдиними правилами і принципами. 

Фактично відбувається поступова конвергенція національних ринків 

туристичних послуг. У результаті використання переваг світового маркетингу, 

інтернаціоналізації ринків майже в кожній країні працюють одні й ті самі 

компанії-конкуренти. Крім того, важливою рисою глобалізації є 

інтернаціоналізація ділової активності. Ініціатива інтернаціоналізації 

виробництва в туризмі здебільшого походить від країн-постачальників 

туристів, яким вона приносить найбільшу вигоду.  

Причиною інтернаціоналізації туристичного бізнесу є своєрідність 
турпродукту. Турпродукт, як відомо, являє собою комплекс послуг, які надають 
туристу, і, як правило, споживають за кордоном. Виробник для отримання 
максимального прибутку прагне поширити свій вплив на інші сфери туризму. 
Так, авіакомпанії можуть об’єднуватись із туроператорами і готельним 
сектором. Ініціатива часто йде від фірм, розміщених у країнах-постачальниках 



375 

туристів, які отримують конкурентні переваги в результаті вивчення 
туристського попиту і тенденцій розвитку на туристському ринку. У 
глобальних інтеграційних процесах активну роль відіграють ТНК, їх утворенню 
сприяють процеси концентрації виробництва і централізації капіталу. 

Останнім часом значно збільшилися кількість і розміри туристичних ТНК. 
Серед них переважають американські корпорації, які проводять глобальну 
політику експансії не лише у сфері готельного господарства, а й, зокрема, 
громадського харчування [5, с.112]. 

Глобалізація за своїм змістом є процесом, що визначає збільшення 
взаємозалежності національних економік, взаємовпливовості соціально-
економічних явищ, які відбуваються у різних регіонах світу. Глобалізація – це: 

– «економічне, інформаційне, технологічне об’єднання світу» [6, с.11]; 
– «процес інтеграції людства у всіх сферах життя на основі інформаційних 

технологій, транснаціональних фінансових і економічних інститутів, 
синкретизму соціокультурних нововведень» [7, с.12]; 

– «перетворення людства на єдину структурно-функціональну систему, 
організовану за універсальними принципами» [8, с.261]. 

Економічні реалії сучасного туристичного бізнесу свідчать про 
становлення нових закономірностей його розвитку, які потребують постійного 
поглиблення й удосконалення існуючих теорій. Розвиток туристичного бізнесу 
шляхом поширення сфери послуг неможливий без підприємницької ініціативи і 
зміни бізнес-моделей. Сучасне туристичне підприємство можна вважати 
колективним підприємцем, який має достатньо широку самостійність, доступ 
до ресурсів, здатен до нововведень, може вільно вибирати напрями своєї 
господарської діяльності залежно від кон’юнктури ринку, власних 
можливостей, тиску конкурентів, громадськості, державного регулювання. При 
цьому більшість дослідників проблеми активізації підприємницької діяльності 
наголошують тільки на отриманні прибутку, розглядаючи це як кінцеву мету 
підприємництва. Не відкидаючи даних концептуальних положень, зауважимо, 

що доцільно акцентувати і на максимізації отримання прибутку, і на 
максимальному задоволенні потреб споживачів послуг на основі впровадження 
інновацій. 
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Слід відзначити тенденцію ускладнення туристичних товарів та послуг 

через інформатизацію середовища, оскільки зараз за індивідуальними 

замовленнями можна замовити такі послуги і товари, як придбання квитків, 

бронювання авто та готелів, дистанційний екскурсійний супровід, моніторинг 

стану рахунку тощо. Глобальні процеси планетарного масштабу змінили 

усталене уявлення про специфіку ведення туристичного бізнесу: офісом може 

бути салон автомобіля, вагон потяга, власний дім, борт літака. До світової 

інформаційної системи можна підключатися цілодобово, використовуючи 

мобільний телефон, персональний комп’ютер. Економіка стає відкритою у 

глобальному масштабі, її інформаційну інфраструктуру визначає глобальний 

телематичний комплекс [9]. 

Для своєчасної і ефективної реакції на турбулентний характер розвитку 

ринків туристичних та інформаційних послуг підприємствам туристичного 

бізнесу необхідні стратегічне передбачення і новітній арсенал управлінських 

інструментів стратегічного аналізу. Потрібні теоретичне обґрунтування і 

методологічне переосмислення стратегічного розвитку підприємств туризму за 

результатами якісних і кількісних змін у системі їх організації та управління [2, 

с.5-6]. 

За допомогою сучасних інформаційно-технологічних комунікацій, із 

розвитком електронної торгівлі значну кількість трансакцій здійснюють у 

режимі он-лайн, що фактично зближує територіально віддалені країни. У 

процесі споживання подібних товарів і послуг, застосування даних технологій 

формуються подібні інтереси, погляди людей, уніфікуються економічні та 

соціокультурні процеси. Проте відбувається поглиблення поляризації світової 

економіки щодо розподілу прибутків, доступу до сучасних інформаційно-

технологічних засобів. Цілі країни та регіони опиняються поза глобальними 

мережами. Посилюється нерівномірність соціально-економічного розвитку 

країн, відбуваються деформації в їх спеціалізації у міжнародному поділі праці. 

В умовах інформатизації глобального масштабу змінюються всі складники 

туристичного бізнесу, який є єдиною економіко-технологічною системою 
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формування й реалізації туристичного продукту для задоволення попиту на 

туристичні послуги. Він охоплює чотири основні елементи: виробництво 

туристичних послуг; комплектування туристичного продукту; реалізація 

туристичного продукту або окремої послуги; споживання туристичного 

продукту (послуги) [10, с.13]. Глобалізація світової економіки сприяє розвитку 

інформатизації, поширенню інформаційних технологій та розширенню доступу 

до них усе більшої кількості туристичних підприємств і туристів у різних 

країнах світу і є передумовою змін на всіх рівнях управління туристичною 

галуззю, тобто спостерігається процес глобальної інформатизації туристичного 

бізнесу. 

Таким чином, глобальна інформатизація туристичного бізнесу – це процес 

системної інтеграції комп’ютерних засобів, інформаційних і комунікаційних 

технологій у глобальному інформаційному просторі для отримання нових 

загальносистемних властивостей, що дозволяють ефективно організувати 

виробництво туристичних послуг, комплектування, реалізацію і споживання 

туристичного продукту з його максимальною індивідуалізацією в просторі й 

часі. При цьому важливою умовою є поступовість, поетапність і еволюційність 

змін на всіх етапах формування, реалізації і споживання туристичних послуг. 

Під об’єктом глобального процесу інформатизації туристичного бізнесу 

слід розуміти сукупність систем інформаційних ресурсів, технологій, засобів, 

застосованих для виробництва туристичних послуг, комплектування, реалізації 

і споживання туристичного продукту. Розвиток інформатизації – передумова 

зміни виробництва послуг, способу життя населення та системи цінностей: 

особливу цінність набуває вільний час, інтелект, знання. Змінюються 

матеріальна і технологічна основи туристичного бізнесу, важливого значення 

набувають різні керувальні й аналітичні інформаційні системи, створені на 

основі IT-технологій та Інтернет-мереж. Інформатизація туристичного бізнесу 

необхідна для створення високотехнологічних продуктів, здатних підвищувати 

прибутковість бізнесу за рахунок нової глобальної якості. Це відкриває 

додаткові можливості для малих і середніх туристичних підприємств 



378 

позиціонувати себе у світовій інформаційній мережі, пропонуючи унікальні або 

індивідуально орієнтовані туристичні продукти. А отже, інформаційні 

технології докорінно змінюють туристичну галузь, особливо в області 

просування, маркетингу, диференціації і спеціалізації туристичних продуктів. 

Глобалізація міжнародного туризму має і негативні прояви, серед яких 

спалахи захворювань та епідемій у різних регіонах світу, екологічні катастрофи 

й загрози терористичних актів. І хоча більшість із цих проблем має 

регіональний характер, глобалізація потребує реагування на них всієї світової 

туристичної галузі. Крім того, певні ризики містить і сам процес інформатизації 

суспільства – протиріччя між обмеженими можливостями людини щодо 

сприйняття й опрацювання інформації та існуючими могутніми потоками й 

масивами інформації, які інтенсивно зростають. 

Глобальна інформатизація туристичного бізнесу обумовлює зміну 

інституціональних основ управління та регулювання міжнародного туризму, є 

передумовою структурних змін на ринку туристичних послуг. Інформатизація – 

це не стільки технологічний, скільки соціальний і навіть культурологічний 

процес, пов’язаний зі значними змінами в способі життя населення. Такі 

процеси потребують докладання серйозних зусиль не тільки в туристичній 

сфері, але і всього співтовариства користувачів інформаційно-комунікаційних 

технологій на багатьох напрямках, включаючи ліквідацію комп’ютерної 

неграмотності, формування культури застосування нових інформаційних 

технологій та ін. Основною метою розвитку має стати пошук нових шляхів, які 

забезпечували б прогрес людства не тільки в окремих регіонах і на 

короткостроковий період, а у глобальному просторі на тривалу перспективу. 

Результати проведених досліджень – важливий засіб обґрунтування 

розвитку туризму та його інформатизації. 

Сьогодні можна спостерігати процес монополізації інформаційного 

простору шляхом створення глобальних розподільчих систем, які 

концентрують міжнародні грошові потоки від надання туристичних послуг і 

формують фінансову політику здійснення трансакцій у сфері туристичного 
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бізнесу. Крім того, розвиток міжнародного туристичного бізнесу сьогодні 

залежить не лише від застосування інформаційних технологій, але й має ознаки 

дифузії та інтеграції різних видів послуг і виробництв, які безпосередньо чи 

опосередковано формують глобальні ресурси туристичних послуг. Виявлені 

тенденції в інформатизації туристичного бізнесу вивчені недостатньо та 

потребують подальшого дослідження. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні та 

світі й перспективи його розвитку. Україна має високий потенціал медичних, 

оздоровчих і рекреаційних ресурсів, конкурентні переваги за ціновими 

параметрами, може стати одним із світових лідерів з медичного в'їзного 

туризму.  
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розвитку. 

Актуальність дослідження. Останнім часом ринок медичного туризму 

зазнає змін. Традиційні санаторії й курорти перестають бути місцем лікування 

та відпочинку і перетворюються в полі функціональні оздоровчі центри, 

розрахованірнаоширокерколорспоживачів.Сучаснітрансформації курортних 

центрів обумовлені двома обставинами. Перш за все, зміною характеру попиту 

на медичні послуги. В моду входить здоровий спосіб життя, і в усьому світі 

зростає кількість людей, які прагнуть підтримувати гарну фізичну форму і 
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потребують відновних антистресових програм. Здебільшого це люди 

середнього віку, які віддають перевагу активному відпочинку і досить часто 

обмежені в часі[1,1с.1220]. Постановка проблеми. Повне невпізнанняУкраїни за 

кордоном в якості кінцевої мети медичного туризму. Попит на послуги клінік 

України потрібно формувати. Відсутність стратегій довгострокового розвитку у 

більшості українських клінік. Досвід показує, що реклама медустанови за 

кордоном окупається згодом. На зарубіжних ринках потрібно пропонувати 

конкурентоспроможні послуги та високий рівень сервісу. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень Кіфяка В.Ф., Коваль О.О., 

Малімона В.С. та ін. свідчить про суттєві проблеми щодо розвитку медичного 

туризму в світі та перспективи його розвитку в Україні, який навіть у часи 

кризи розвивається і чинить все більший вплив на національні системи 

оохорони зздоров'я та туризму. 

Мета. Проведення дослідження сучасних тенденцій розвитку медичного 

туризму та його перспективи. Досягнення цієї мети зумовило необхідність 

вирішення наступних задач: визначити напрями медичного туризму та 

означити складові для його розвитку в Україні. Викладення основного 

матеріалу. В Україну щороку приїжджає 45-50 тисяч іноземних «медичних 

туристів». Іноземних громадян насамперед цікавить репродуктивна медицина 

(штучне запліднення, зміна статі), лікування стовбуровими клітинами, 

сурогатне материнство, офтальмологія і стоматологія (косметична і 

реконструкційна), ортопедична хірургія (заміна тазостегнового суглоба, 

шліфування, заміна колінного суглоба, хірургія суглобів), баріатрична хірургія 

(шлункова, бандажування шлунка), трансплантація органів і тканин.Також 

цікавить пластична та косметична хірургія (грудей, обличчя, ліпосакція) та 

подальша реабілітація – оздоровлення в санаторіях і спа-центрах. Є окремі 

галузі, популярні серед іноземних громадян в Україні. Наприклад, кардіологія і 

кардіохірургія (шунтування і заміна серцевих клапанів), лікування ДЦП, 

аутизму[2]. У середньому іноземний «медичний турист» витрачає 2 - 2,5 тис. 

доларів. Європейцям вдома доводиться по кілька місяців (іноді років) чекати 
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потрібну операцію, або певні послуги не охоплені системою медичного 

страхування, або для пацієнта існує ризик недостатньої приватності і 

конфіденційності процесу лікування на батьківщині й відсутність у низці країн 

якісної медичної допомоги та відповідних технологій лікування діагностики, 

тому вони шукають лікування в інших країнах. Україна приваблює меншими 

цінами, сучасними технологіями і якісним обслуговуванням. Йдеться про 

приватні медичні заклади. Ціни на медичні послуги в Україні на 30-40% менші 

від європейських. Крім європейців, лікуватися в Україну їдуть з Казахстану, 

Узбекистану, Азербайджану. Найбільше медичних туристів приймає Київ. 

Також лікуватися іноземці їдуть у Львів, Харків, Одесу і Дніпропетровськ. 

Останнім часом в Дніпропетровську область іноземні громадяни їдуть рідше, 

тому що сприймають як прифронтову територію.Через політико-економічну 

ситуацію в минулому році потік іноземних «медичнихтуристів» з Європи дещо 

скоротився. Українці теж останнім часом змінили напрямки медичного 

туризму. Замість Німеччини, Ізраїлю та Туреччини, які були популярні серед 

українців раніше, вітчизняні «медичні туристи» частіше вибирають Угорщину, 

Іспанію та Польщу. Якість обслуговування там не гірша, а ціни нижчі.. Багато 

«медичнихтуристів» користуються можливістю поєднати медичне 

обслуговування з відпочинком на курортах, в оздоровчих, SPA і Wellness-

центрах. Тому медичний туризм, нерідко асоціюють і з терміном «оздоровчий 

туризм».Минулий звітний рік був для України досить складним як в 

політичному, так і в економічному аспектах розвитку. Тим не менш, галузь 

медицини продовжила динамічно розвиватися і Українська Асоціація 

Медичного Туризму, може поділитися успіхами українських лікувальних 

установ. Тут доречно нагадати, що перспективність країни для розвитку 

медичного туризму визначається декількома факторами, а саме: рівнем якості 

надання медичних послуг;  

• вартістю діагностики та лікування;, 

• розвитком транспортного та готельного сектора;  

• рівнем мовної інтеграції;т . . законодавчою базою;  
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•локалізацією країни на карті світу [ 3 ], Так, в Україні на сучасному 

світовому рівні знаходяться цілі галузі медицини. Приміром, більшість 

українських клінік репродукції мають найсучасніше обладнання, 

високопрофесійний вищий і середній медперсонал, що призводить до 

результативності лікування на рівні світових стандартів. Аналогічні успіхи 

демонструють офтальмологія та стоматологія. Що стосується інших галузей 

медицини, то в Україні є цілий ряд сучасних і успішних клінік. Це і 

багатопрофільні клініки, і вузькоспеціалізовані клініки онкології та кардіології. 

Україна може пишатися унікальними медичними розробками, що не мають 

аналогів у світі. Важливо, що в Україні на даний момент існує сприятлива 

законодавча база в сфері репродуктивного здоров'я та клітинної терапії, що в 

синергізмі з сучасним обладнанням клінік і високим професіоналізмом лікарів 

призводить до значної зацікавленості іноземців для отримання даної медичної 

послуги саме в Україні. Також, ми бачимо зацікавленість міжнародних 

медичних пацієнтів в отриманні онкологічної допомоги в приватних 

онкологічних клініках України. Це пов'язано з тим, що в багатьох країнах ця 

галузь медицини знаходиться тільки в державному секторі, що не завжди 

передбачає персоналізований підхід[4].Вартість медичних послуг в Україні, в 

більшості випадків, набагато нижче вартості аналогічного лікування в інших 

країнах. Це призводить до того, що саме в Україні воліють лікувати зуби або 

коригувати зір багато іноземців чи українськапдіаспора.Т m Можливості та 

перспективи. Багато українських клінік воліють розвивати свій бренд поодинці, 

іноді не усвідомлюючи, що у окремо взятого гравця на ринку медичного 

туризму не вистачає ні часових, ні матеріальних ресурсів для розвитку 

впізнавання бренду своєї компанії на міжнародній арені і виходу на якісно 

новий рівень. Саме тому створюються асоціації, організовуються профільні 

міжнародні виставки та конференції, так як це дозволяє всім провідним гравцям 

представити свої досягнення перед інтернаціональною аудиторією, спільно 

розвиваючи бренд країни, бренд галузі медицини, і на цій 
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основіопосилюючилунікальнийдбрендьсвоєїркомпанії.Так, вже кілька років 

працює Державний Інститут серця. Він отримав міжнародну акредитацію QHA, 

в якій в даний час акредитовані більше 20 тисяч медичних установ в 40 країнах 

світу, і це дозволяє залучати пацієнтів, що мають медичну страховку в США. 

Для інституту це дозволило підвищити стандарти лікування, обслуговування і 

адміністрування. І як результат, кількість іноземних пацієнтів Інституту серця 

збільшилася, клініка розраховує залучити їх на 50% більше. Звісно, щоб ця 

система запрацювала з максимальною ефективністю, потрібен не лише досвід 

та здобутки у сфері лікування певних захворювань. Інститут ім. В.П. Філатова 

має відділення післяопікової патології ока. На сьогодні це єдине відділення у 

світі, яке займається виключно опіками очей, оскільки, як правило, такі опіки в 

світі розподіляються між опіковими відділеннями та офтальмологічними. Це 

робить його досить затребуваним з точки зору медичного туризму вУкраїні [5] 

Українська Асоціація Медичного Туризму в рамках просування розвитку 

медицини України проводить міжнародні виставки та конференції медичного 

туризму, круглі столи, семінари, прес-конференції, навчальні програми, 

стажування для лікарів. Важливо розуміти, що в рамках розвитку медичного 

туризму велике значення має активна участь у таких заходах. Членами УАМТ є 

провідні медичні клініки, туристичні компанії, оператори медичного туризму, 

страхові компанії. Які співпрацюють з різними видами ЗМІ, інтернет-

порталами, авіа-перевізниками, посольствами, як в Україні, так і за кордоном 

[6].Їх зусилля спрямовані на створення позитивного іміджу України в цілому, а 

також на промоцію провідних напрямків української медицини та основних її 

представників на міжнародній арені 

Висновок.: Медичний туризм породив нову концепцію на межі сучасної 

охорони здоров'я та туризму. Його розвиток може стати відмінним джерелом 

прибутку і для українських клінік, і для державного бюджету. Він, що 

найголовніше, працюватиме на створення іміджу України на міжнародній 

арені, як економічно розвиненої держави, а також привабливого і доступного за 

ціноюжтуристичногожнапрямку.  
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покращеннярозвитку туристичних кластерів. 

Ключові слова: Туристичний кластер, туристичні кластери на території 

України, перспективи розвитку. 

Актуальність дослідження. В сільському та агро-рекреаційному туризмі 

вже не перший день обговорюється таке поняття як туристичний кластер. Отже, 

туристичний кластер - це система інтенсивної виробничо-технологічної та 

інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових та 

додаткових послуг із приводу створення спільного туристичного продукту. До 

туристичних кластерів відносяться групи підприємств, сконцентрованих 
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географічно в межах регіону, які спільно використовують туристичні ресурси, 

спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють 

спільну маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність. Після 

впровадження кластерної моделі організації господарської діяльності, що була 

створена для підвищення конкурентоздатності окремих секторів економіки 

України та її регіонів на базі кластерної моделі, кількість діючих кластерів в 

Україні залишається незначною. Особливо це стосується туристичної галузі, що 

є перспективною в цьому відношенні. 

Постановка проблеми.Повільній розвиток діючих туристичних кластерів в 

Україні, а також перелік факторів, що впливають на них. Вирішення виявленої 

проблеми за допомогою комплексу заходів, які необхідні для розвитку 

туристичних кластерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Опираючись на статті і наукові 

роботи Войнаренко М. [4, с.28],Рутинський М. [1, с.271], Гонтаржевська Л.Г. 

[2, с.180], Соколенко С.И. [3], можна сказати, що туристичний кластер є 

ефективним, якщо він забезпечить виконання п'яти умов, які були визначені 

внаслідок створення та функціонування кластерівв України. 

По-перше, це ініціатива, адже тільки ініціативні й впливові люди із числа 

підприємців, представників влади, громадських організацій, навчальних 

закладів здатні своїм авторитетом, розумом, організаторськими здібностями й 

знаннями згуртувати, зацікавити і конкретною справою довести корисність 

кластерів як для самих їхніх членів, так і для регіону. 

По-друге, це інновації, тому що тільки новітні технології в організації 

виробництва, збуту, управління, фінансування здатні відкрити нові можливості 

в конкурентній боротьбі. 

По-третє, це інформація, яка забезпечує доступність, відкритість, обмін 

знаннями, створення баз даних і WEВ-сторінок, що дають змогу одержувати 

переваги в доступі до ринків постачання предметами праці, збуту продукції, 

кваліфікованої робочої сили тощо. 
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По-четверте, це інтеграція - передбачає використання нових технологій 

співробітництва фірм на галузевому і територіальному рівнях за підтримки 

науки й органів влади. 

По-п'яте, це інтерес, без якого не забезпечується і не реалізується основна 

умова життєдіяльності підприємницької або суспільної структури. Ця умова 

обов'язково припускає наявність зацікавленості учасників кластерних об'єднань 

одержанні ними економічної вигоди. 

Метою.Роботи є визначення факторів, що уповільнюють розвиток 

туристичних кластерів в Україні. А також перелік умов та здійснення 

комплексу заходів в державі для розвитку туристичних кластерів. 

Викладення основного матеріалу.Для прикладу розглянемо декілька 

створених туристичних кластерів на території України. 

Перший в Україні кластер сільського туризму «Оберіг» був створений в 

селищі Шепетівського району в Хмельницькій області ще в 2002-му році. 

Зелений туризм України зародився у селищі Грицеві. Гостинність тамтешніх 

господинь зумовили не лише появу агроосель, а й створення аграрного бренду 

цієї території. Спочатку він об’єднував 10 агроосель і 6 тисяч працівників. Вже 

минуло трохи більше 15 років, і в селищі діють тільки декілька агроосель такі 

як: «Смаколики», «У бабусі», «Затишок», «Лідія» та «Газдиня» які радо 

зустрічають туристів, охочих пізнати романтику сільського життя. Славиться 

місцина лісами та ставками, полюбляють проводити час туристи. Крім того, 

агрооселі Грицева пропонують для туристів сауну, фіточаї, масаж косметичний, 

вело-прогулянки, плавання на човні, екскурсії місцевістю, збирання грибів, 

ягід, лікарських рослин та порибалити. Проблемою цього кластеру є те, що 

власники агроосель самі, вигадують дизайн оселі, які не відповідають вище 

перерахованим критеріям. Також для того, щоб привабити туристів, учасникам 

кластеру «Оберіг» не вистачає коштів на рекламу [6]. 

В 2004 році в місті Вознесенськ у Вознесенському районі Миколаївської 

області було створено Вознесенську міську громадську організацію 

туристичний кластер "Вознесенськ", яка згодом разом із 12 містами Одеської, 
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Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим утворили спільний 

туристичний кластер «Південне туристичне кільце». До складу кластеру 

увійшли туристичні підприємства, заклади туристичної інфраструктури, місцеві 

адміністрації, а також промислові підприємства з виробництва продуктів 

харчування [2]. На даний момент туристичний кластер "Вознесенськ" не 

приймає туристів, адже з 15.12.2016 – організація в стані припинення діяльності 

по економічним проблемам[7]. 

У 2008 році Полтавською обласною радою, відділом з питань туризму та 

курортів облдержадміністрації, депутатським корпусом та виконавчою владою 

Миргородської, Диканської, Шишацької райдержадміністрацій, виконавчим 

комітетом Миргородської міської ради реалізовано проект-переможець 

конкурсу місцевого самоврядування "Створення туристично-рекреаційного 

кластеру "Гоголівські місця Полтавщини" на загальну суму 800 тис. грн., який 

успішно працює й понині. 

Перша спроба створення туристичного кластеру на Чернігівщині була 

невдалою. Проект «Кластерна модель розвитку туризму як інноваційний 

механізм використання наявних ресурсів та об'єднання зусиль для розв'язання 

проблем регіону» переміг у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм 

місцевого самоврядування. І у грудні 2005 року для реалізації першого його 

етапу область отримала субвенцію з державного бюджету в розмірі 300 тис. 

грн. За умови успішного завершення першого етапу проекту мало надійти 

наступне фінансування. Але ціла низка запланованих завдань не була 

реалізована. Зокрема, так і не було створено відкритого акціонерного 

туристичного товариства «Зачарований край», що мало поєднати державні, 

комунальні та приватні ресурси і діяти з метою отримання прибутку. Не були 

створені й еколого-туристичні кластери (тобто напрямки) — північний 

«Чернігово-Сіверський» та південний «Качанівка-Ніжинський», що мали на 

меті розвиток депресивних районів. Починаючи з 2006 року припинилось 

фінансування за проектом з Державного бюджету, а у 2007 році — з обласного. 

Як наслідок, у 2007 році проект «Кластерна модель розвитку туризму як 
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інноваційний механізм використання наявних ресурсів та об'єднання зусиль для 

розв'язання проблем регіону» повністю припинив своє існування, не 

досягнувши своїх основних цілей. 

У створеній багатопрофільним підприємством «Єдність» у 2005 році в 

Концепції розвитку туристичної індустрії м. Чернігова кластер «Чернігів - Град 

Стольний», як організаційна форма одного з головних факторів розвитку 

туризму, навіть не згадується. Перші етапи концепції не виконані, вона 

загальмувала на самому початку. 

Але є й позитивні надбання в розвитку туристичних кластерів на 

Чернігівщині. На даний час в Чернігові розроблений і впроваджується 

інвестиційний проект «Кластер водного туризму в Чернігівській області». 

Основною метою його діяльності є розвиток конкурентних переваг регіону 

шляхом активізації розвитку культурно - історичного та екологічного туризму. 

Цим проектом передбачається впровадження мандрівок на плотах, катамаранах, 

галерах та міні готелях на плаву по річці Десна по мальовничих містах 

Чернігівській області від міста Новгород-Сіверського до міста Чернігів та Київ, 

а також розширення географії «водного туризму» та поєднання з «зеленим 

туризмом» міст стоянок на річці Десна. У планах проекту «Кластер водного 

туризму в Чернігівській області» -побудова, починаючи з 2010 року, 

невеличких круїзних «готелів на воді» для подорожей за маршрутом 

«Новгород-Сіверський - Чернігів - Київ –Чернігів»[3]. 

Кластеру водного туризму у Чернігівській області вже виповнилось 10 
років. На кінець 10-го сезону сплаву 2016 р. у кластері було 5 акваторій сплаву, 
6 туристичних плотів, 12 венчурних інвесторів. Кластером розроблена нова 
логістика маршрутів, програми екскурсій та прогулянок на 2-4-6-8 годин. На 
цей час підключені партнери супутніх і додаткових послуг (послуг 35) та 
задіяно в послугах 45 нових робочих місць. Чернігівський регіон є однією з 
головних дієвих осіб Єврорегіону «Дніпро», а Єврорегіон «Дніпро» є 
ефективною базою для створення міжнародних кластерних формувань у 
напрямку туризму. При створені нового кластеру «Кластер водного туризму в 
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Чернігівській області», врахували всі недоліки з першої спроби створення 
кластера але і на даній момент вони шукають нових інвесторів для розвинення 
свого проекту[8]. 

Незважаючи на зростання інтересу до кластерів і ефективний досвід їх 
впровадження в зарубіжних країнах, кількість кластерів взагалі і туристичних 
зокрема, в Україні збільшується досить повільно. Це пояснюється такими 
факторами: 

- недосконалість нормативно-законодавчої бази по створенню і діяльності 
кластерів; 

- відсутність досвіду і достатнього інформаційного забезпечення по 
створенню і функціонуванню кластерів; 

- низьке сприйняття підприємствами інновацій; 
- недостатня зацікавленість малих та середніх підприємств об'єднуватись у 

великі виробничі системи; 
- відсутність інвесторів у зв'язку з інвестиційною непривабливістю 

регіонів; 
- відсутність державної фінансової підтримки кластерних утворень. 
Для забезпечення формування сприятливих умов розвитку туристичних 

кластерів необхідним є здійснення в державі комплексу заходів, а саме: 
- розробка і удосконалення законодавчої бази організації туристичних 

кластеріввУкраїні; 
- проведення інформаційної компанії серед потенційних учасників і 

зацікавлених осіб по роз'ясненню конкурентних переваг кластерів; 
- державна підтримка процесів кооперування, приєднання і інтеграції серед 

туристичних підприємств; 
- підвищення ефективності системи навчання і підготовки спеціалістів по 

створенню і впровадженню кластерної моделі в сфері туризму; 
- створення промислових парків і технопарків як інфраструктури для 

розвитку кластерів, заохочення використання технологічних інновацій в роботі 
підприємств туристичного бізнесу; 

- реалізація заходів податкового регулювання для учасників кластерів; 
-зниження адміністративних бар'єрів[5]. 
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Висновок. Отже, у майбутньому необхідно вирішувати наявні недоліки, а 
також підтримувати функціонування та розвиток існуючих туристичних 
кластерів та сприяти створенню нових. Адже створення туристичних кластерів 
в сільських і депресивних районах є перспективним. Переваги створення 
кластеру суб'єктів господарювання сільського туризму полягають в тому, що із 
розрізнених підприємців -власників садиб, місцевих майстрів, представників 
сфери послуг, громадськості ті місцевого самоврядування - утворюються 
об'єднання, які шляхом координації спільних зусиль створюють та реалізують 
туристичний продукт сільського туризму, що, в кінцевому підсумку, веде до 
всебічного розвитку України за рахунок ефективного використання ресурсів.  
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В статті висвітлено особливості функціонування міні-готелів в украєні та 
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Проблеми класифікації засобів розміщення туристів розглядаються у 

працях багатьох учених і практичних працівників сфери готельного бізнесу. 

Однак установлення єдиних світових стандартів у сфері гостинності не 

представляється можливим у зв'язку з розмаїтістю національних особливостей, 

що враховуються при визначенні типу і категорії засобів розміщення в 

конкретних державах. Проте, багато країн користуються стандартною 

класифікацією засобів розміщення, рекомендованою Всесвітньою туристичною 

організацією (UNWTO), і створюють на її основі власну систему готельних 

підприємств для забезпечення гармонізації даної сфери діяльності. Однак, 

варто відмітити, що в Україні фактичне існування окремих типів засобів 

розміщення туристів дотепер залишається невизначеним на державному рівні, 

що стосується так званих малих готелів, розвиток діяльності яких може значно 

підвищити якість туристичного обслуговування та загальну ефективність 

туризму.  

 Дослідженням ринку малих готелів активно займаються представники 

науковці та практики туристичного бізнесу [1], а також фахівці спеціально 

створеної «Асоціації малих готелів і апартаментів України». На 

мезоекономічному рівні України впродовж останніх років були здійснені 

спроби надання офіційного статусу засобам розміщення малих форм, зокрема в 

АР Крим та м. Києві [2; 3] . Однак, слід звернути увагу, що в науковій 
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літературі не набагато авторів присвячують свої роботи питанням із 

функціонування малих готелів. Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми.  

Мета статті - на основі вивчення світового досвіду функціонування 

малоформатних засобів розміщення провести аналіз готельного фонду України 

і здійснити дослідження нормативно- правової бази нашої країни з регулювання 

діяльності готельних підприємств.  

Структура засобів розміщення, запропонована UNWTO, включає дві 

великі групи - колективні й індивідуальні, які також складаються з окремих 

груп і підгруп. Крім цього, засоби розміщення можна підрозділяти і за іншими 

ознаками - наприклад, за місцем розташування підприємства, сезонністю 

функціонування, тривалістю перебування туристів, рівнем комфорту, місткістю 

номерного фонду тощо. Використання критерію «одноразова місткість» 

дозволяє більш детально досліджувати засоби розміщення, виділивши серед 

них великі, середні і малі готельні підприємства. В Україні терміна «малий 

готель» не існує, хоча в практиці ведення вітчизняного готельного бізнесу він 

почав застосовуватися кілька років назад. Що стосується зарубіжного досвіду, 

то готельні підприємства малих форм отримали широке розповсюдження по 

всьому світі.  

У країнах Європи малі готелі не тільки міцно зайняли свою нішу, але й 

стали одним із ключових елементів готельної індустрії. Еволюція готельного 

бізнесу в Старому Світі привела до появи емпіричної пропорції 3:2 в 

обслуговуванні клієнтів великими і малими засобами розміщення, тобто більшу 

частину (близько 60%) постояльців обслуговують великі готелі, а 40% 

туристопотоку приходиться на засоби розміщення малих форм.  

Відносно структури засобів розміщення за кількістю готельних 

підприємств ситуація інша - у країнах Європи великі готелі становлять лише 15 

- 25% загальної кількості готельних підприємств, у той час як 75 - 85% 

доводиться на малі мотелі та готелі сімейного типу [3]. Еталоном у сегменті 

малих готелів уважаються міні-готелі Франції, кожен із яких має затишок і 
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унікальність в сполученні з помірними цінами. Всі готелі цієї країни 

підрозділяються на шість категорій (від 1 до 4*-«люкс» і позакатегорійні). При 

цьому розмір готелю практично не робить впливу на категорію, тому що 

споживач одержує окремий номер, і тільки його встаткування та набір послуг є 

критеріями оцінки. Слід зазначити, що навіть приватні квартири, кімнати й 

особняки, які здаються в найом у Франції, і по міжнародній термінології 

вважаються індивідуальними засобами розміщення, підлягають зірковій 

категоризації відповідно до законодавства цієї країни.  

Примітний досвід Великої Британії, в якій малі підприємства готельного 

господарства є істотним стимулом для розвитку галузі та створення додаткової 

кількості робочих місць. У цій державі існує авторитетна багатопрофільна 

організація - Автомобільна Асоціація Великої Британії (АА), що розробила і 

впровадила спеціальну систему класифікації та категоризації для широкого 

спектра об'єктів розміщення - від готелів категорії 5* до фермерських 

будиночків, розрахованих на 2 номери. Серед британських засобів розміщення 

існує великий відсоток малих готельних підприємств, розташованих по всій 

країні. Так, гостьові, фермерські будинки та маленькі пришляхові готелі 

надають послуги, обсяг яких відповідає рівню 1*. Звичайно такого роду заклади 

пропонують гостям нічліг і сніданок - «bed and breakfast» («B&B»). Для них 

основним показником є не обсяг, а якість послуг, тому їм привласнюються 

категорії від 1 до 5Q (від «quality» - якість). Для реклами та популяризації 

даних засобів розміщення у Великій Британії випускаються спеціальні щорічні 

каталоги «B&B», у яких наведено детальний опис готелю та повний асортимент 

надаваних послуг. Через появу у Великій Британії готелів зі спрощеною 

схемою обслуговування, Автомобільна Асоціація у 1987 році запровадила 

новий клас засобів розміщення – «Lodge». Незважаючи на скромне значення 

подібного найменування (будиночок, сторожка, притулок), «Lodge» звичайно 

забезпечує досить високий рівень розміщення, а також широкі можливості для 

бізнесу й відпочинку постояльців. Рівень послуг «Lodge» в основному 

відповідає готелю 2*, хоча ряд послуг, характерних для готелів, у них відсутній, 
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а харчування звичайно здійснюється в найближчому ресторані поза готелем. 

Засобам розміщення «Lodge», а також мотелям присвоюються категорії 1 – 3 

«місяці», залежно від рівня комфортності. Існує також окрема категоризація 

для так званих «будинків із самообслуговуванням» - від 1 до 5 «ключів».  

Цікава класифікація готельного господарства склалася в Словенії, де 

здійснюється його розподіл на дві основні групи: підприємства розміщення 

(готель, мотель, пансіонат, апартаменти, кемпінг) і фермерські господарства, 

що надають в оренду туристам кімнати або особняки. Перша група підприємств 

оцінюється по зірках, від 1 до 5. Відповідно до класифікатора засобів 

розміщення, мінімальна кількість номерів для готелів повинна бути 15, мотелів 

– 10, пансіонатів – 7. Другій групі – фермерським господарствам із невеликими 

приватними будинками або кімнатами для проживання туристів, 

привласнюються категорії 1 – 4 «яблука».  

Показовий досвід Угорщини, яка не дотримується чіткої розбивки готелів 

на великі й малі, однак всі вони підлягають зірковій класифікації - від 1 до 5*. 

Також у країні існує розподіл на категорії таких засобів розміщення, як бунгало 

(1 - 4*), туристські притулки («А» і «В»), а також здавані в оренду туристам 

апартаменти (1 - 3*).  

Болгарія, починаючи з 1994 року, закріпила державним стандартом 

нормативні вимоги до категорій готелів, мотелів, туристичних селищ 

(комплексів вілл або бунгало), кемпінгів, пансіонатів і приватних квартир, 

здаваних туристам. Всі категорії в країні позначаються «зірками». Указані 

засоби розміщення розділені на наступні категорії: готелі (1 - 5*), мотелі (1 - 

3*), туристичні селища: бунгало (1 - 3*) і вілли (3 - 5*), кемпінги (1 - 3*), 

пансіонати (1 - 3*), приватні квартири (1 - 3*) [3].  

Ще одним прикладом малого готельного бізнесу, що бурхливо 

розвивається, є Російська Федерація, у деяких регіонах якої відмічаються 

прогресивні тенденції збільшення потужності готельного господарства за 

рахунок залучення в дану сферу малоформатних засобів розміщення. 

Безумовними лідерами в справі розвитку малих готелів є Краснодарський край і 
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Санкт-Петербург [1]. Переважна більшість малих готелів володіють 6 - 35 

номерами, обладнаними відповідно до міжнародних стандартів. Крім цього, 

власники готелів укладають договори із прилеглими лікувальними центрами, 

пропонуючи тим самим своїм клієнтам можливості повноцінного лікувально-

оздоровчого туризму.  

З виникненням «цивілізованого» приватного сектора у туристів уперше за 

багато років з'явилася альтернатива: зупинятися в старих і досить дорогих 

пансіонатах, знімати кімнату у місцевих жителів або відпочивати в невеликому 

приватному готелі. Усе більше людей віддають перевагу саме останньому 

варіанту.  

Серед переваг малих готелів можна відзначити наступні - невеликі 

капіталовкладення на етапі проектування і будівництва, більше низький строк 

окупності (від 3 до 5 років, у той час як для готельних комплексів він становить 

близько 7 - 8 років), більше високий коефіцієнт завантаження номерного фонду, 

що приводить до збільшення рентабельності (близько 18%, у той час як середня 

рентабельність великих готелів становить близько 8%). Достоїнством 

малоформатних засобів розміщення також є можливість функціонування їх у 

старому житловому фонді, що пов'язано з відсутністю необхідності будівництва 

нової будівлі, з огляду на дефіцит земельних ділянок під забудову об'єктів 

нерухомості у великих містах. Крім того, необхідно відзначити основну 

специфічну рису, властиву сервісу в малих готелях, - невелика кількість 

номерів створює умови для персоніфікованого обслуговування туристів, 

забезпечуючи для них найбільш комфортні умови перебування.  

 Розвиток ринкових відносин в українській економіці передбачає стирання 

різких відмінностей в організації бізнесу, здійснюваного в нашій країні й за 

рубежем. Так, у сфері туризму намітилися зміни, що стосуються відновлення 

його матеріально-технічної бази та підвищення рівня сервісу. У готельному 

господарстві України відбуваються процеси, зв'язані з будівництвом нових і 

модернізацією діючих засобів розміщення, збільшенням спектра надання 

додаткових послуг. Однак, згідно даним Держкомстату України, готельна база 
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нашої країни зменшилася у своїх обсягах на 10%, що в кількісному відношенні 

становить 127 підприємств. Одночасно із цим відбулося скорочення номерного 

фонду на 16% і збільшення середнього розміру житлової площі номерів на 26%. 

Такі суперечливі тенденції пояснюються виведенням з ладу нерентабельних, 

морально застарілих готельних підприємств і підвищенням комфортабельності 

за рахунок переустаткування багатомісних номерів у більше сучасні [3].  

На даному етапі розвитку готельного бізнесу органам державної влади в 

сфері туризму необхідно приділити багато уваги розробленню пакета 

документів, спрямованих на регулювання діяльності малих засобів розміщення 

та надання їм офіційного статусу.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі головним завданням кожного 
закладу ресторанного господарства є швидке і якісне обслуговування 
відвідувачів продуктами здорового харчування [1]. Теплова обробка спричинює 
хімічні зміни в продуктах і підвищує засвоюваність їжі. Так, під час теплової 
обробки тваринні і рослинні білки денатуруються, крохмаль клейстеризується, 
продукти розм'якшуються, утворюються нові смакові речовини, які впливають 
на виділення травних соків і, отже, на підвищення засвоюваності їжі.  

Теплова обробка також знезаражує продукти, оскільки при високій 
температурі гинуть мікроорганізми і їх спори, руйнуються токсини. Але 
одночасно з позитивною дією вона спричинює й негативні зміни: руйнуються 
окремі поживні речовини, мінеральні солі, розчинні у воді вітаміни, 
звітрюються ароматичні речовини, втрачається природний колір продуктів 
(зелень, буряк, м'ясо). У наш час споживання продуктів з достатнім вмістом 
поживних макро- і мікро- нутрієнтів є однією з найголовніших задач. 
Харчування повинно бути раціональним і збалансованим. Особливий вплив на 
біологічну цінність продуктів і сировини має теплова кулінарна обробка.  

Аналіз останніх досліджень. В останні роки на вітчизняному ринку 
з'явилися пароконвектомати - універсальне теплове обладнання з високим 
ступенем автоматизації та можливістю програмування технологічного процесу 
[2]. Пароконвектомати дозволяють підняти технологічний процес приготування 
їжі на новий рівень, стабілізувати якість продукції та забезпечити її безпеку. 
Практика показує, що технологічний процес приготування кулінарної продукції 
у пароконвектоматі дещо відрізняється від традиційного. Крім того, на вибір 
технологічних параметрів виробництва кулінарної продукції впливають також 
техніко-експлуатаційні характеристики апаратів. Рекомендації фірм-виробників 

обладнання носять обмежений характер. Розроблені програми далеко не завжди 
підходять для вітчизняної сировини, для приготування страв вітчизняної кухні.  

Для ефективного управління технологічним процесом приготування 
продукції з використанням пароконвектомата необхідно накопичувати «банк» 
даних оптимальних режимів теплової обробки різних видів сировини й 
напівфабрикатів. Формулювання цілей статті. У зв'язку з викладеним, метою є 
дослідження процесу теплової обробки, зокрема, смаження у  
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пароконвектоматі; наукове обґрунтування переваг його використання для 

теплової обробки та визначення економічної ефективності використання.  

Об’єкт дослідження – процес приготування страв з використанням різних 

видів теплової обробки.  

Предмет дослідження – м’ясні страви, пароконвектомати фірми 

«Convotherm», «Rational», «Bourgeois», «Convoterm», «Abat» .  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

вивчити вітчизняний ринок пароконвектоматів і встановити їх класифікаційні 

ознаки; дослідити техніко-експлуатаційні та технологічні параметри найбільш 

популярних на вітчизняному ринку пароконвектоматів з вологістю, що 

регулюється, та з фіксованою вологістю; дослідити залежність параметрів 

технологічного процесу від виду сировини, інтенсивності завантаження апарату 

і його техніко-експлуатаційних характеристик; дослідити вплив теплових 

режимів пароконвектомату на харчову цінність м'яса курей; дослідити 

економічний ефект від використання пароконвектомату; розробити 

рекомендації з приготування кулінарної продукції у пароконвектоматі.  

Для дослідження техніко-експлуатаційних і технологічних параметрів 

відібрані десятирівневі пароконвектомати зарубіжних і вітчизняних виробників 

Rational (Німеччина), Bourgeois (Франція), Convoterm (Німеччина), Abat (м. 

Чебоксари). Для технологічних проробок були обрані м’ясні страви.  

Основна частина. Пароконвектомат - це універсальний тепловий агрегат, 

що поєднує у собі відразу два види обладнання: це пароварочний апарат і 

конвекційну духовку. Основна мета пароконвектомату - доведення результату 

роботи кухаря до досконалості при мінімальній затраті часу, енергії та 

продуктів приприготуванні одної або декількох страв одночасно. Використання 

в одній робочій камері пари і циркулюючого гарячого повітря (конвекції) 

окремо і одночасно дозволяє в одному пароконвектоматі застосовувати самі 

різні способи приготування продуктів: тушкувати, випікати, розігрівати, 

обсмажувати, а також готувати на пару. Основні переваги пароконвектомату:  
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- поєднання заданої температури і вологості в робочій камері, що дозволяє 

прискорити процес приготування;  

- при одночасному приготуванні різних страв кожна з них має свій смак, 

виглядає дуже апетитною і свіжиою, зберігає більшість вітамінів і мінеральних 

речовин;  

- рівномірне приготування продуктів;  

- обробка відразу декількох різнорідних продуктів одночасно без 

змішування запахів;  

- відсутність необхідності перевертати продукти; зменшення трудовитрат, 

економія електроенергії.  

Під час теплової обробки будь-яким способом відбувається втрата 

поживних речовин. Пароконвектомат зводить ці втрати до мінімуму.  

На підставі рекомендацій виробників устаткування та проведених 

досліджень обрані два варіанти комбінованої тепловоїобробки м'яса птиці у 

пароконвектоматі фірми Convotherm. Перший складається з трьох етапів: на 

початку напівфабрикат протягом 3 хвилин обробляють парою (вологість 98%, 

температура 100°С), потім обсмажують при температурі 160°С, вологості 40%, 

за 5 хвилин до готовності температуру збільшують до 200°С (вологість 0%) і 

смажать до утворення золотистої скоринки. У другому варіанті, навпаки, на 

початку напівфабрикат смажать протягом 5 хвилин при високій температурі 

(250°С) без зволоження для отримання скоринки, а потім доводять до 

готовності при температурі 150°С, вологості 40%. У ході досліджень перший і 

другий варіанти обробки в пароконвектоматі порівнювалися між собою і з 

традиційним способом смаження на плиті. У всіх випадках теплова обробка 

зразків велася до температури 85°С у центрі потовщеної частини стегенця. 

Визначено тривалість теплової обробки, величина втрат маси та органолептичні 

показники готової продукції.  

З таблиці 2 видно, що застосування досліджуваних режимів теплової 

обробки в пароконвектоматі дозволяє, у порівнянні з контрольним методом, 
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скоротити тривалість теплової обробки: при смаженні невеликих порційних 

шматків м’яса - на 10-18%, при смаженні великих шматків м’яса - на 10-30%.  

Установлено, що при обробці у пароконвектоматі втрати маси значно 

менші, ніж при традиційній обробці. Порівняння органолептичних показників 

зразків, приготованих у пароконвектоматі в комбінованих режимах, виявило 

переваги першого варіанта (табл. 2). У цьому випадку вироби виходять з 

рівномірним кольором, мають ніжну консистенцію, більш соковиті, з добрим 

смаком і ароматом. У другому варіанті готове м'ясо також досить ніжне і 

соковите, але відзначено ознаки відмокання скоринки. Установлено, що в 

зразках, оброблених у пароконвектоматі за першим варіантом, масова частка 

сухих речовин становить, у середньому, 30,4%, що дещо вище, ніж при 

традиційному смаженні (різниця 2,8%), імовірно внаслідок більш щадного 

термічного впливу. Навпаки, в зразках, відпрацьованих за другим варіантом, 

вміст сухих речовин зменшується на 4% в порівнянні з традиційним способом. 

В експериментальних зразках, порівняно з контрольними, не відбувається 

зниження концентрації загального білка (табл. 4). Вміст жиру в зразках, 

смажених у пароконвектоматі, трохи нижче (на 8-9%), ніж у виробах, 

приготовлених за традиційної технології. Це пов’язане з тим, що при обробці 

виробів у пароконвектоматі відбувається менше вбирання жиру.  

Для оцінки біологічної цінності м'яса курей після різних методів теплової 

обробки розрахунковим шляхом визначено наступні показники: коефіцієнт 

відмінності амінокислотного скору (КВАС,%), біологічна цінність ( БЦ,%), 

коефіцієнт утилізації білка ( ) (табл. 4).  

З даних таблиці 4 видно, що при тепловій обробці м'яса птиці, незалежно 

від способу ведення технологічного процесу, відбувається деяке зниження його 

біологічної цінності як за рахунок незначного руйнування амінокислот, так і за 

рахунок погіршення їхньої збалансованості. Білки м'яса птиці, приготованого у 

пароконвектоматі, мають більш високі значення біологічної цінності і 

коефіцієнта утилізації; мінімальні значення коефіцієнта відмінності 

амінокислотного скору. Це свідчить про кращу збалансованість незамінних 
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амінокислот по відношенню до еталона. Висновки. Смаження м’яса на 

звичайних та перекидних сковородах потребує великої уваги. Температура 

повинна точно відповідати нормам, не можна допускати зниження 

температури, щоб продукт, який готується, не почав варитися, а добре 

підсмажився. Потрібний постійний нагляд за процесом теплової обробки 

продукту. Пароконвектомат контролює процес смаження самостійно. Що дає 

змогу скоротити затрати робочої сили. Смак усіх досліджуваних страв став 

більш насиченим, що пов’язано з тим, що продукт увібрав у себе всі аромати 

продуктів, що були інгредієнтами. Відсутність сторонніх смакових і 

ароматичних домішок пов’язана з можливістю приладу самоочищатися без 

сторонньої допомоги, що попереджує змішування смаків. У готових стравах 

наявна хрумка скоринка і більш насичений колір. Консистенція м’яка, добре і 

рівномірно пропечена (просмажена). Висока соковитість пов’язана зі швидким 

процесом утворення скоринки. Відсутнє пригорання жиру (на якому 

відбувається смаження) та пригорання продукту.  

Спостерігається покращення таких показників: втрати маси значно 

зменшуються, підвищується рівень органолептичних показників, збільшується 

показник вмісту білка і сухих речовин, зменшується кількість жиру, 

підвищуються показники біологічної цінності білків та покращуються 

показники зміни жиру, такі, як перекисне і кислотне числа.  

Враховуючи, що втрати маси значно зменшилися, робимо висновок, що 
сировини для приготування страв необхідно брати менше на відсоток зміни 
втрат, що значно економить витрати сировини на приготування страв. 
Пароконвектомат дасть змогу значно зменшити площі виробничих приміщень, 
замінивши собою частину теплового обладнання. А також зменшить затрату 
трудових ресурсів на приготування м’ясних страв. Соціальний ефект 
використання пароконвектомату полягає у забезпеченні населення України 
харчовими продуктами здорового харчування з підвищеною біологічною 
цінністю; розширенні асортименту конкурентопридатних м’ясних страв; 
використанні пароконвектомату для приготування страв дієтичного 
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спрямування, що дасть змогу покращити здоров’я та життєвий рівень 
населення; задоволення попиту споживачів на м’ясні страви у закладах 
ресторанного господарства.  
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 
практичними завданнями. Пряно-ароматичні рослини не застосовують у 
значних кількостях, як приправи (наприклад, барбарис, слива, айва, гранат), і 
вони не можуть служити самостійними стравами, як, приміром, томатна паста 
чи болгарський перець, які можна їсти з хлібом, пряно-ароматичні рослини 
вживаються лише як добавки, необхідні для додання їжі певного акценту (іноді 
вирішального) [1]. Спроби збільшити дозу (кількість) прянощів, інакше кажучи, 

вийти за межі допустимого, ведуть до різкої зміни їх якісного впливу на їжу, до 
появи замість приємного бажаного аромату-різкої, неприємної гіркоти [2]. 
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Ця особливість пряно-ароматичних рослин обумовлює їх місце в кулінарії 
на відміну від приправ і ароматизаторів, Пряно-ароматичні рослини можна 
застосовувати лише в процесі приготування їжі і у вкрай малих дозах. 

Крім того, пряно-ароматичні рослини мають здатність пригнічувати 
бактерії (бактерицидність), головним чином бактерії гниття, і тим самим 
сприяти більш тривалому збереженню їжі (консервації). Разом з тим переважна 
більшість пряно-ароматичних рослин має здатність активізувати виведення 

різного роду шлаків з організму, очищати його від механічних і біологічних 
засмічень, а також служити в ньому каталізаторами ряду ферментативних 
процесів [3]. Тому більшість пряно-ароматичних рослин застосовується і 
особливо в минулому застосовувалися в медицині як лікарські речовини. У цих 
випадках концентрація їх підвищується і тривалість застосування збільшується 

в порівнянні з застосуванням у кулінарії. 
Вживання пряно-ароматичних рослин разом з їжею діє 

на фізіологічний і психологічний настрій нашого організму, сприяє більш 
повноцінному засвоєнню їжі, стимулює очисні, обмінні і 
захисні функції організму. 

  Виникнення культури споживання спецій і приправ не було випадковим. 
Первісні люди харчувалися плодами дерев, корінням рослин, ягодами та 
травою. Із часом відбувся процес поєднання різних продуктів для приготування 

їжі. Спочатку спеції та прянощі додавали стравам приємної різноманітності, 
потім ставали культурною звичкою і нарешті перетворилися на необхідний 
інгредієнт. Прянощі є продуктами рослинного походження, яким притаманний 
сильний пряний аромат і часто різкий, пекучий смак. Вони покращують смакові 
властивості їжі та сприяють її засвоєнню, оскільки є каталізаторами багатьох 

ферментативних процесів і обміну речовин загалом. Прянощі відіграють 
важливу роль у виведенні з організму шлаків і підвищенні його захисних 
функцій. Останнє пояснюється тим, що вони проявляють бактерицидні та 
антиокислювальні властивості. Цим же пояснюється їх консервуюча дія при 
додаванні до харчових продуктів. Деякі прянощі та їхні компоненти мають 
лікувальні властивості, їх використовують для приготування різних ліків.  
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Використання тих чи інших пряно-ароматичних рослин багато в чому 

визначається історією виникнення країни, географічним розташуванням, 

традиціями, національним етносом. На сьогодні не існує меж у спілкуванні 

людей, і традиційна кухня, її особливості, асортимент сировини і смакових 

речовин – актуальні питання для кулінарів та рестораторів усього світу, які 

провели в цьому напрямку ряд розробок та вдосконалень. У всьому світі 

продукти однакові – м’ясо, риба, овочі тощо. Зробити їх національними, надати 

їм характерного національного колориту здатні тільки різні способи 

приготування і використання різноманітних пряно- ароматичних рослин, що 

адаптовані до української кухні.  

У ході дослідження сучасного стану ринку пряних трав, спецій, приправ, 

пряно-ароматичних сумішей була відмічена тенденція до зростання споживання 

цієї групи смакових інгредієнтів, асортимент яких постійно розширюється. Ця 

тенденція обумовлена низкою переваг даної групи продукції, таких як тривале 

зберігання, швидкість використання, надання вираженого аромату і смаку при 

додаванні, виправлення неприємного або специфічного природного запаху 

продуктів, посилення зовнішньої привабливості страви, надання їй 

відповідного кольору, запаху або того й іншого разом, абсолютно нового 

аромату, не властивого продукту. Використання спецій, приправ, прянощів 

сприяє значному поширенню асортименту страв, впливає на структурні 

особливості, проявляє консервуючу, профілактичну та лікувальну дії. У процесі 

приготування різних страв ці завдання можуть бути розв’язані окремо і 

комплексно. Необхідно підкреслити, що дія прянощів на їжу завжди буде 

залежати від поставленої мети; іншими словами, вплив прянощів піддається 

нашому керуванню і контролю.  

Мета статті - вивчити органолептичні показники рослинних смакових 

інгредієнтів як складових пряно-ароматичних сумішей; визначити раціональне 

співвідношення рецептурних компонентів, що входять до складу пряно- 

ароматичних сумішей для конкретної продукції – м’ясних страв.  
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Виклад основного матеріалу. Використання пряно-ароматичних сумішей у 
виробництві страв є сьогодні актуальним напрямом розвитку сучасних 
ресторанних технологій. Складання рецептур пряно-ароматичних сумішей 
ґрунтується на їх індивідуальних органолептичних показниках (смак, колір, 
запах та ін.) і відсотковому співвідношенні. Під час розробки проекту 
рецептурного складу сухих сумішей було визначено смакові властивості 
рослинної сировини як рецептурних компонентів нових сумішей для м’ясних 
страв із метою подальшого використання і створення певного смакового 
букету. Характеристика смакової палітри пряно-ароматичних рослин наведено 
в табл. 1.  

Таблиця 1  Характеристика смакової палітри пряно-ароматичних 

рослин 
Найменування пряно- 
ароматичних рослин  

Основний смак  Присмак 

Гвоздика  Теплий пекучий Пекучий 
Аніс  Солодко-освіжаючий Солодкуватий 
Базилік  Злегка гіркуватий Солодкий 
Імбир  Аромат лимона Гостро-пряний 
Майоран  Злегка пекучий Пряний 
Естрагон  Пряний Терпкий 
Сіль  Пекучий Солоний 
Перець чорний  Освіжаючий Пряний 
Барбарис  Терпко-кислий Пекучий 
Коріандр  Різкий Терпкий 
Чабрець  Гіркий Пряний 
Паприка  Пекучо-солодкуватий Солодкуватий 
Чилі  Пекучий Солодкуватий 
Пажитник  Гіркуватий  Специфічний 

 

У ході дослідження було визначено органолептичні показники м’ясних 

смажених страв із використанням пряно- ароматичних сумішей. Як м’ясну 

сировину використовували телятину, свинину та м’ясо сільськогосподарської 

птиці. 

Підготовлені м’ясні напівфабрикати оброблялися певною пря- но-

ароматичною сумішшю і піддавалися тепловій обробці – смаженню. У 

результаті було отримано дев’ять зразків із різними органолептичними 

показниками, характеристика яких наведена в табл. 2.  
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Таблиця 2 – Органолептичні показники м’ясних смажених страв із 

використанням пряно-ароматичних сумішей 
Вид м'ясної сировини Органолептичні показники 

Телятина Зовнішній вигляд: рівномірно обсмажена, без тріщин, із частинками 
пряних трав і гвоздики.  
Консистенція: однорідна, дуже м'яка, соковита.  
Колір: темно-коричневий.  
Запах: смаженого м'яса з легким солодким ароматом гвоздики. Смак: 
смаженого м'яса з легким присмаком гвоздики й інших пря- нощів

Свинина Зовнішній вигляд: рівномірно обсмажена, без тріщин, з частинками 
пряних трав і гвоздики.  
Консистенція: однорідна, дуже м'яка, соковита.  
Колір: темно-коричневий. Запах: смаженого м'яса з легким солодким 
ароматом гвоздики. Смак: смаженого м'яса з легким присмаком 
гвоздики та інших прянощів

М'ясо птиці Зовнішній вигляд: рівномірно обсмажене, без тріщин, із частинками 
пряних трав і гвоздики.  
Консистенція: однорідна, дуже м'яка, соковита.  
Колір: темно-коричневий.  
Запах: смаженого м'яса птиці з легким солодким ароматом гвоздики.  
Смак: смаженого м'яса з легким присмаком гвоздики та інших 
прянощів 

 

Органолептичні показники м’ясних смажених страв із використанням 
різних пряно-ароматичних сумішей були визначені методом бальної системи з 
використанням коефіцієнта важливості.  

Ароматичні суміші насамперед впливають на смакові якості м'ясних 
смажених страв. Використовуючи профільний метод, було визначено спільні 
органолептичні показники контрольного та досліджуваних зразків м'ясних 
смажених напівфабрикатів із використанням нових пряно-ароматичних 
сумішей.  

Таким чином, було досліджено три зразки пряно-ароматичних сумішей з 
оптимальним співвідношенням смакових інгредієнтів у їх рецептурному складі. 
Визначено доцільність їх використання в технології м’ясних смажених страв і 
доведено їх вплив насамперед на смакові якості та запах. 

Висновки. Використання пряно-ароматичних сумішей можуть суттєво 
поліпшити і урізноманітнити смакові відчуття та асортимент кулінарної 
продукції, зокрема, м'ясних натуральних страв для різних сегментів 
споживачів. Дана тенденція розвитку системи технологій – це шлях створення 
конкурентоспроможної кулінарної продукції на ринку ресторанних послуг.  
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РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Розглянуто особливості розвитку готельного бізнесу в Україні. Висвітлено 

види та особливості діяльності закладів розміщення, їхні переваги для 

туристів та інвесторів. Розкрито проблеми та можливі шляхи розвитку цієї 

галузі  

Ключові слова: готель, заклад розміщення, турист, інвестор.  

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Готельний бізнес в Україні успішно та динамічно 

розвивається. Останніми роками в цьому секторі значно посилилась 

конкуренція, з’явилась значна кількість міні-готелів та інших закладів 

розміщення. Ринок міні-готелів сьогодні досить швидко розвивається – за 

оцінками спеціалістів, в Україні вже побудовано і діє понад 5 тис. міні-закладів 

розміщення [1]. Міні-готелі об’єднуються в асоціації або мережі [2]. Малі 

готелі і апартаменти будуть і надалі популярними серед індивідуальних та 
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бізнес- туристів (за оцінками близько 30% іноземних туристів надають перевагу 

міні-готелям). Для прикладу, в Парижі сьогодні діють близько 600 міні- готелів, 

у Празі – 450, у Санкт-Петербурзі – близько 300, у Києві – близько 60 [3]. Для 

малих готелей планується провести класифікацію понад 100 готелів у більшості 

областей України на відповідність системі «Золотий ключ» [4]. 

Мета статті – висвітлення особливостей розвитку готелів в Україні, 

ознайомлення з видами та специфікою діяльності таких закладів розміщення, 

їхніми перевагами для туристів та інвесторів.  

Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох років, починаючи з 90-х 

рр. минулого століття, міні-готелі не були типовим явищем для України. Перші 

з них з’явилися приблизно в курортних зонах Криму та Карпат, на узбережжі 

Чорного і Азовського морів. Тобто там, де виникали проблеми з розміщенням 

відпочиваючих. У великих містах вони маскувалися під апартаменти і 

мебльовані квартири. Проте. вони займали невелику долю ринку і більша 

частина такого бізнесу перебувала «в тіні». Сектор міні-готелів є типовою 

європейською практикою розвитку сектору розміщення туристів, яка 

характерна для великих історичних міст – світових культурних та туристських 

центрів (Париж, Відень, Барселона, Рим, Венеція, Прага та ін.). Така ситуація 

склалася через обмеження можливостей для крупної нової готельної забудови в 

центрі міст, через охоронні норми збереження історичного обличчя міст, а 

також можливостями інженерних комунальних мереж.  

Готельний бізнес в Україні розвивається швидкими темпами, особливо це 

стосується міні-готелів. З’являються і перші мережі таких закладів (наприклад, 

мережа міні-готелів «Рандеву» у Києві). Найбільша кількість міні-готелів 

розташована у Закарпатській, Запорізькій (узбережжя Азовського моря), 

Одеській та Львівській областях, у м.Києві.  

Сьогодні міні-готелі користуються великою популярністю серед туристів 

оскільки мають ряд особивостей і переваг:  

- затишні номери і «домашня атмосфера» всього закладу;  
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- невелика кількість постояльців, що дозволяє з особливою увагою 

ставитися до індивідуальних побажань кожного з них;  

- невисока ціна в порівнянні із звичайними готелями;  

- різноманітність місць розташування (у центрі міста, на окраїнах, біля 

станцій метро або крупних транспортних розв’язок, в крупних торговельно-

розважальних центрах, у приміській смузі, вздовж автомагістралей, на 

узбережжях морів, у гірській місцевості, у мальовничій сільській місцевості); 

- сучасний ремонт;  

- концептуальність (особливо це стосується іміджевих міні- готелей, назва 

і оформлення інтер’єру яких пов’язуються спільною ідеєю).  

Можна виділити декілька видів міні-готелей:  

- окремі квартири, квартири-студії, апартаменти;  

- приватні будинки і агросадиби;  

- заміські готельно-ресторанні комплекси;  

- дешеві молодіжні готелі (хостели);  

- міні-кемпінги, міні-бази відпочинку;  

- приватні пансіонати, вілли, котеджі, гостьові будинки розраховані в 

основному на сімейних туристів;  

- міні-готелі бізнес класу та преміум сегменту;  

- іміджеві готелі, де основний акцент робиться на стильне оформлення і 

особливу атмосферу закладу та ін.  

Зазвичай міні-готель має від 5 до 20 номерів, а малі готелі з більш 

розвиненою інфраструктурою – від 20 до 50 номерів. Постояльцям 

пропонуються номери таких категорій: «Стандарт DBL», «Стандарт Twin», 

«Стандарт плюс», «Напівлюкс», «Люкс», «VIP» та ін. Площа номера 

«Стандарт» в міні-готелях, як правило 18-22 кв.м, «Стандарт плюс» -                

32-36 кв.м., номери класу «Люкс» можуть мати дві кімнати. Номери переважно 

2-місні, рідше 1- або 3-місні. Двокімнатні номери розраховані на 4-5 місць. Як 

правило, у вартість проживання включається сніданок та можливість 

користуватися деякими додатковими послугами готелю.  



411 

Обладнання номерів залежить від рівня готелю, але зазвичай вони 

обладнані санвузлом, ванною кімнатою або душовою кабіною, телевізором, 

сателітною антеною, телефоном, кондиціонером, міні-баром або 

холодильником, сейфом, Internet. Може пропонуватися проживання в окремих 

будиночках котеджного типу, обладнаних усім необхідним для комфорного 

відпочинку. Багато міні-готелів мають у своєму складі ресторани, кафе, бари, 

конференц-зали, СПА-центри, фітнес-центри, салони краси або масажні 

кабінети, сауни, хамами, басейни, майданчики з мангалом тощо. Крім 

домашнього харчування (або обладнаної кухні), прибирання номерів та заміни 

постільної білизни міні-готелі можуть пропонувати: зустріч/проводи в 

аеропорту, послуги водія, перекладача або екскурсовода, кінні прогулянки, 

туристські походи, катання на квадрациклах, участь в українських 

національних та календарних святах тощо. Гості можуть користуватися 

прилеглою територією, дитячим майданчиком та автостоянкою, які цілодобово 

охороняються.  

Сьогодні міні-готелі мають популярність не тільки серед туристів. Вони 

можуть використовуватися як тимчасове житло бізнесменами під час 

відрядження, абітурієнтами під час вступних іспитів у ВУЗи та на період 

підготовки документів на поселення у гуртожиток, місцевими жителями на час 

проведення ремонту у власній квартирі, під час святкування весіль, 

корпоративів і т.п.  

Цей бізнес має багато привабливих характеристик для потенційних 

інвесторів:  

- малий засіб розміщення майже у 100% випадків – це мале, індивідуальне 

підприємництво або сімейний бізнес;  

- власники міні-готелів працюють по спрощеній системі оподаткування;  

- високий рівень завантаженості та відносно низькі витрати на утримання 

об’єкту у порівнянні із звичайними готелями (завдяки невеликим розмірам та 

відносно низьким цінам на проживання середньорічна завантаженість міні-

готелю може сягати 70-80%, а в низький сезон 30-60%);  
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- початкові капіталовкладення і строки окупності таких проектів досить 

незначні (за оцінками експертів стартовий капітал, необхідний для відкриття 

міні-готелю середнього класу на 20 номерів складає від 350 до 500 тис. дол. в 

залежності від місця розташування та виду нерухомості, який при цьому 

використовується; строки окупності проекту 4-5 років);  

- можливість для власників нерухомості отримувати стабільний дохід, 

займаючись цікавою діяльністю;  

- можливість додаткового доходу для девелоперів ринку нерухомості у 

випадку включення міні-готелів до складу проектів комерційних бізнес-центрів 

(наприклад, 5*-й міні-готель на 15 номерів «Feride» у торговельно-

розважальному центрі «Feride-Plaza» у Вінниці).  

На забезпечення повноцінного функціонування міні-готелю йде 

приблизно третина отриманих доходів від об’єкту. Основні витрати йдуть на 

утримання невеликого номерного фонду через часту зміну постояльців. Тому 

власники міні-готелів вирішують цю проблему шляхом об’єднання в асоціації 

або мережі. Подібне об’єднання дозволяє не лише обмінюватися досвідом, а й 

здійснювати оптову закупівлю обладнання, побутової техніки, витратних 

матеріалів, економити на спільному навчанні та підвищенні кваліфікації 

персоналу.  

У нормативно-правовому аспекті сектор міні-готелів з багатьох напрямків 

залишається неврегульованим:  

- стосовно обліку і статистики (достеменно не відома точна кількість міні-

готелів в Україні) – у правовій базі відсутнє сформоване юридичне поняття 

«малих засобів розміщення», а також відсутні нормативні документи в галузі 

таких об’єктів, що часто призводить до непорозумінь власників із 

контролюючими органами;  

- стосовно категоризації - оскільки діючі стандарти розраховані на готелі з 

розвиненою інфраструктурою, малим готелям, не дивлячись на високий рівень 

комфорту і якість сервісу, які вони надають, важко отримати категорію від 3-х 

зірок;  
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- стосовно підготовки власників і управляючих - оскільки власниками міні-
готелів є в основному фізичні особи, які часто не знають законодавства, не 
мають практичного досвіду управління такими об’єктами (багато помилок 
допускається ще на етапі проектування і будівництва готелю), намагаються 
приховувати свої доходи, таким чином ризикуючи втратити весь бізнес;  

- стосовно підготовки персоналу – оскільки власник часто не має коштів на 
залучення кваліфікованих спеціалістів, або не розуміє необхідності формування 

кваліфікованої управляючої команди, що знижує ефективність роботи та 
прибутковість бізнесу.  

У грудні 2006 р. в Україні створена Асоціація малих готелів і 
апартаментів, цілями якої є захист прав та просування малих готелів і 
апартаментів, сприяння розвитку професіоналізму та процвітанню членів 
Асоціації, участь у державних програмах з розвитку туризму і міні- готельного 
бізнесу. Асоціація розробила класифікаційну систему «Золотий ключ» для 
визначення реального рейтингу малих готелів і апартаментів з метою 
підвищення стандартів обслуговування та рівня завантаженості малих готелів. 
Від діючої державної системи присвоєння «зірок» система «Золотий ключ» 
відрізняється своєю виразною направленістю саме на малі готелі і апартаменти, 
які мають свою специфіку діяльності у порівнянні з іншими готельними 
«форматами». Стандарти системи «Золотий ключ» ґрунтуються на 

практичному досвіді готельного бізнесу Швейцарії, Угорщини, Німеччини, 
Австрії, Великої Британії, Канади, США та Об’єднаних Арабських Еміратів. 
Система «Золотий ключ» пропонується для впровадження серед малих готелів і 
апартаментів з номерним фондом до 100 номерів і покликана об’єктивно 
інформувати потенційних гостей про безпеку, надійність, якість і рівень 

обслуговування в міні-готелях. Асоціація планує провести класифікацію понад 
100 готелів у більшості областей України на відповідність системі «Золотий 
ключ». З огляду на те, що в Україні актуальним залишається відкриття готелів 
категорії 1-3*, розрахованих на масового туриста, Асоціація малих готелів і 

апартаментів також розробила концепцію впровадження «mixed-use 
development» на базі свого проекту Coach Hotel і активно займається 
залученням інвестицій у розвиток апарт-готелів у Києві, Криму і Карпатах.  
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Висновки. Саме міні-готелі із сучасним підходом до дизайну, якісним 

сервісом і бюджетним проживанням будуть найбільш популярні у 

найближчому майбутньому, що зможе дати додатковий імпульс до відкриття 

нових якісних готелів та підвищення конкуренції в готельному секторі.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПЕРШИХ СТРАВ-СУПІВ 

В статті описано технологію пюреподібних супів із сочевиці. Показано, що для 

виробництва кулінарних страв доцільно використовувати сочевицю, яка є 

цінною сировиною зі значним вмістом білків та вуглеводів. Прописані режимні 

параметри процесу пророщування сочевиці, за рахунок чого значно 

поліпшується засвоєння продукту в організмі людини.  

Ключові слова: суп-пюре,сочевиця, пророщування, екстрагування, рослинний 

білок, антипоживні речовини, пюреподібні маси, засвоюваність, 

органолептичні показники. 

На сучасному етапі розвитку технологій харчової продукції особливе 
значення приділяється напрямам пов’язаним з виробництвом страв, що 
поліпшують обмін речовин, послаблюють процеси сенсибілізації організму і 
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підвищують його опір до несприятливих факторів довкілля. За даними 
експертів ФАО/ВООЗ, найбільший вплив на здоров’я людини має спосіб життя, 
найважливішою складовою якого є харчування. Фактичний стан харчування 
населення України характеризується недостатнім споживанням повноцінних 
білків, поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, і як 
наслідок – зниження фізичного розвитку та прогресування аліментарної та 
аліментарно обумовленої патології [1–3]. Тому питання забезпечення 

повноцінним і раціональним харчуванням населення є надзвичайно важливим.  
В роботах Гринченко О.О., Капрельянца Л.В., Ковбаси В.М., МакКенна 

Б.М., Острікова О.М., Пересічного М.І., Пивоварова П.П., Singer N.S., Franco 
J.M., Черно Н.К., Шаповаленко О.І., та інших авторів розглядались наукові 
основи покращення засвоєння зернових та бобових культур. Сьогодні шляхи 
створення пюреподібної перших страв із сочевиці досліджено не в повній мірі. 
Таким чином, технологія пюреподібних кулінарних продуктів на основі зерна 
сочевиці є актуальною.  

Метою написання статті є опис технології пюреподібної кулінарної 
продукції, а саме виробництва супу-пюре на основі сочевиці з покращеними 
органолептичними властивостями.  

Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз органів 
травлення. Секрецію травних залоз збуджують екстрактивні речовини рідкої 
основи перших страв (бульйонів, відварів), органічні кислоти (томатів, 
квашеної капусти, квасів, солоних огірків, сметани та ін.), смакові ароматичні 
речовини (цибулі, моркви, білого коріння), прянощі та приправи [4]. Перші 
страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин 
(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і покривають 

потребу організму у воді на 15—25%. Багато перших страв мають високу 
енергетичну цінність (борщі, супи з крупами, бобовими та макаронними 
виробами, молочні супи), оскільки до складу їх входять м’ясо, риба, крупи, 
бобові та макаронні вироби. Поживну цінність перших страв підвищують 
вироби з борошна (хліб, галушки, пампушки та ін.). Калорійність таких перших 
страв, як бульйони без гарніру, овочеві супи (крім картопляних), капусняки без 
м’яса, дуже низька. 
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Перші страви класифікують за такими ознаками: характером рідкої основи, 

температурою подавання, способом приготування [5]  

За характером рідкої основи перші страви поділяють на чотири групи:  

- до першої належать перші страви на бульйонах (м’ясокістковому, 

кістковому, з сільськогосподарської птиці, грибному, рибному) і відварах 

(овочевому, з круп і макаронних виробів);  

- до другої — на молоці;  

- до третьої — на хлібному квасі, сироватці, кислому молоці, охолодженому 

овочевому відварі, охолоджених і проціджених бульйонах, відварах із житніх 

сухарів;  

- до четвертої — на фруктових і ягідних відварах (солодкі). 

За температурою подавання перші страви поділяють на гарячі 

(температура 75°С) і холодні — 14°С.  

Гарячими відпускають перші страви на бульйонах, відварах і молоці, 

холодними — всі інші.  

Солодкі перші страви у весняно-літній період подають холодними, а в 

осінньо-зимовий — частіше гарячими. 

За способом приготування розрізняють перші страви: заправні (борщі, 

супи картопляні, розсольники та ін.), прозорі (бульйони), пюреподібні (супи-

пюре з круп, овочів, м’яса) і різні (солодкі, молочні, холодні). 

Перші страви, які готують з продуктів молочних і рослинного походження 

(без м’яса), називають вегетаріанськими. 

Гарячі перші страви готують у суповому відділенні гарячого цеху, а 

холодні — в холодному цеху. 

 З огляду на підвищення ефективності функціонального харчування 

необхідно впровадити нові види рослинної сировини – зернобобових культур, 

що дозволяють поліпшити процеси травлення та сприяють розширенню 

асортименту ресторанної продукції [6]. 

 Сочевиця - цінна бобова сировина, яка є джерелом білку, комплексу 
вуглеводів, клітковини, вітамінів і мінеральних елементів, містить незначну 
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кількість жиру. Сочевиця не накопичує шкідливих або токсичних речовин 
(нітратів, радіонуклідів та ін.), проте, наявність в зерні високо полімерних 
білків, важко засвоюваних вуглеводів, ускладнює засвоєння продуктів її 
переробки у організмі людини, що можна усунути шляхом певної попередньої 
обробки сировини. Застосування інноваційних підходів дозволяє відрегулювати 
хімічний склад сочевиці, інтенсифікувати процес приготування страви, надати 
їй високих органолептичних властивостей, та поліпшити засвоєння продукту в 

організмі людини. З урахуванням основних тенденцій розвитку закладів 
ресторанного господарства і перспективних напрямків харчової постає 
необхідність в розширення асортименту перших страв-супів для оздоровчого 
харчування та надання їм бажаних властивостей.  

Однією із основних вимог до якості технології супу-пюре є створення 
плинної, рівномірної, тонкоподрібненої текстури, що відіграє особливу роль у 
органолептичній характеристиці продукції такого типу. Текстура продукту 
може бути відрегульована шляхом змішування напівфабрикатів зерна сочевиці. 
Для визначення органолептичних показників супу з сочевиці було виготовлено 
ряд зразків та проведено їх аналіз та дегустаційну оцінку. Суп-пюре має 
найкращу органолептичну оцінку та високу засвоюваність. Функціональна 
схема приготування супу-пюре «Здоров’я» Розроблена технологія дозволяє 
значно поліпшити хімічний склад і поживну цінність супів-пюре із сочевиці.  

Проектування функціональних сухих композицій для супів-пюре здійснено 
за принципом харчової комбінаторики – кількісним підбором основної та 
додаткової сировини, які в сукупності забезпечували збалансований вміст 
незамінних амінокислот, мінеральних елементів, вітамінів, харчових волокон, а 
також високі органолептичні та фізико-хімічні властивості продукції.  

 З метою профілактики йоддефіцитних станів і покращення засвоюваності 
йоду доцільним є комплексне збагачення харчових продуктів функціональними 
харчовими інгредієнтами, які містять йод, селен, ферум, цинк, кальцій, і 
переважно у зв’язаному з органічними сполуками стані. Йод і селен, хімічно 
зв’язані з органічними сполуками харчових продуктів, краще засвоюються, а їх 
надлишок – легко евакуюється з організму без утворення токсичних ефектів 
[7 ].  
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СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІТАЛІЙСЬКИХ СИРІВ  

В статті розглядаються способи класифікації та асортимент італійських 

сирів. За даними Міжнародної федерації виробників молока, в світі існує 

близько п'яти сотень видів, комбінацій сирів та існують класифікації, які 

налічують понад тисячу. В статті наведена класифікація італійських сирів за 

смаковими властивостями. 

Ключові слова: класифікація, асортимент, м’які сири, поживні речовини, 

концентрат.  

Життя людини, її здоров’я та активна трудова діяльність неможливі без 

повноцінного харчування. На сьогодні молочна промисловість України 

пропонує різноманітні молочні продукти, у тому числі і сири, які з огляду на 

збалансоване харчування та захист організму людини від негативного впливу 

довкілля є цінним джерелом і постачальником важливих функціональних 

нутрієнтів (білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних речовин і вітамінів).  

Сир є білково-жировим концентратом молока та необхідний у забезпеченні 

збалансованого раціонального харчування. Білки, жири, мінеральні речовини 

молока переходять у сир майже у тих же пропорціях. Якщо у молоці вміст жиру 

становить у середньому 3,6%, то в сирі – 20–30%; білка – відповідно 3,2 і 20–

25% [5, с. 46]. Сир є джерелом незамінних амінокислот – триптофану, лізину, 

метіоніну, а також кальцію і фосфору. Засвоюваність білків і жиру, що 

містяться у сирі, досягає 90–95% [1, с. 55]. 

Сири є цінним харчовим продуктом, важливим джерелом фізіологічно-

функціональних нутрієнтів та користуються стабільним попитом споживачів. 

Існує тісна залежність між кількісним і якісним складом мікроелементів цього 

цінного харчового продукту та біогеохімічною провінцією, в якій отримують 

молоко. В Україні більше третини населення проживає на територіях 
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дефіцитних за вмістом йоду. Нестачі йоду в харчуванні людини можна 

запобігти при індивідуальному підході до проблеми профілактики, наприклад, 

за допомогою збагачення м’яких сирів біологічно активними добавками, 

багатих на органічно зв’язаний йод. Формування асортименту сирів, що здатні 

задовольняти фізіологічні потреби людини у життєво необхідних макро- і 

мікронутрієнтах, зв’язувати та виводити з організму важкі метали та 

радіонукліди, сприяти нормалізації імунного статусу та метаболічних процесів, 

є важливим у вирішенні проблеми повноцінного харчування, як визначальної 

передумови покращання здоров’я нації. 

Сучасна Італія виробляє більше 400 видів сиру, і практично всі вони 

унікальні, оскільки на смак і структуру сиру впливає не тільки рецептура 

виробництва, але й такі важливі параметри як сировина, яким харчуються 

тварини, що дають молоко для сиру, клімат, при якому дозрівають сири і т.д. 

Наприклад, північні області Італії (Валле-д'Аоста, П'ємонт, Лігурія, 

Ломбардія, Трентіно-Альто-Адідже, Фріулі-Венеція-Джулія, Венеція, Емілія-

Романья) мають ландшафт, який ідеально підходить для випасу корів, тому 

більшість вироблених на півночі сирів зроблені з коров'ячого молока. У 

центральній (Марке, Тоскана, Умбрія, Лаціо, Абруцці, Молізе) і південній Італії 

(Апулія, Кампанія, Базіліката, Калабрія, Сицилія, Сардинія) в основному 

виробляють овечі сири, а також сири з козячого молока і молока буйволиць 

(виробництво останніх сирів характерно для південних областей). 

Традиційні види італійських сирів, які найбільш популярні в Україні: 

«Моцарелла», «Рікотта», «Маскарпоне», «Піца - чіз», «Пармезан». 

Наявність великикого асортименту сирів та їх найменувань призвело до 

необхідності введення класифікації. У світі не має єдиної класифікації сирів. 

Класифікувати можна за регіоном, місцевістю виробництва, формою, 

кольором, консистенцію, за типом основної сировини, способом згортання 

молока, що бере участь у виробництві сиру, за температурою то способом 

зберігання. Подробна класифікація м’яких сирів наведена нижче. 
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Актуальність теми пов’язана з розширенням асортименту і збільшенням 

різновидів сирів.  

Питанням класифікації сирів займались вітчизняні вчені, зокрема 

Корольов А.Н., Гісін І.Б., Діланян З.Х., Крашенін П.Ф., а також сучасні вчені, 

які у 1996 році розробили нову класифікацію – Гудков А.В., Гудков С.А., 

Сергєєв В.Н [2, с. 32].  

Мета статті: виявлення сучасних напрямків розвитку асортименту та 

споживчих властивостей сирів та розглянути всі можливі способи класифікації 

м’яких сирів. 

За твердістю існують тверді, м’які, напівм’які, напівтверді, сири; 

-  Тверді сири – це сири, які готуються за допомогою пресування, вони 

тверді та мають суху структуру. До них належать: Пармезан, Асьяго, Убріако, 

Грана Падано, Пекоріно, сир Грана; 

-  М’які сири – це такі сири, для яких не потрібно визрівання (Моцарела, 

Рікотта, Маскарпоне, Робіола, Кресченца); 

-  Напівм'які сири містять багато рідини, вони м'які на смак. До цієї групи 

належить сир Качьотта ді Урбіно, Страччіно та Фонтіна; 

-  Напівтверді сири мають щільну та вершкову консистенцію, вони покриті 

скоринкою з цвіллі або запечатуються за допомогою воску – Томі [4, с. 113]. 

В залежності від виду сиру час дозрівання може займати від декількох 

тинів до декількох років. За часом дозрівання виділяють такі сири: 

-  Свіжі сири готуються досить швидко. До них відноситься італійські сири 

Рікотта і Моцарелла; 

- Сири, які витримуються кілька тижнів: Таледжо (від 6 до 10 тижнів); 

- До року: Пекоріно (8-12 місяців), Проволоне (3 місяці); 

- Більше року: сир Грана (близько 4 років), Парміджано Реджано (не менше 

року). 

За походженням молока виділяють сири з коров’ячого молока, молока 

вівці (Рікотта), кози, та інших тварин. 
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Крім наведеної вище класифікації існує німецька. Основним її принципом 

є вміст вологи, а також дана класифікація враховує особливості технології 

виробництва.  

– Молоді сири – такі сири відрізняються високою вологістю (більше 73%), 

це пов'язано з тим, що технологія їх виробництва не передбачає довгого 

дозрівання. Ці сири, як правило, зберігаються нетривалий період. Найбільш 

відомі сорти молодих сирів: Маскарпоне, Рікотта та інші [1, с. 81]; 

– Кисломолочні сири – цей тип сирів складається з води на 60-73%. За 

назвою зрозуміло, що кисломолочні сири отримують з кислого молока, 

отриманого шляхом додавання в молока кислот і підігріву. Сир дозріває не 

більше двох тижнів. Кисломолочні сири відрізняються дуже низьким вмістом 

жирів (близько 10%), що дозволяє вважати їх дієтичними. У них люблять 

додавати приправи (кмин), а також спори грибів цвілі; 

– Тверді сири сири відрізняються найнижчим вмістом вологи (до 56%) 

підвищеною твердістю. Ці властивості обумовлені технологією: термін 

визрівання - від 3 місяців до 3 років. Тверді сири мають міцний смак і сильний 

аромат. Зайву вологу з сиру виганяють за допомогою тиску, розігріву і навіть 

солі, від чого на поверхні деяких сортів утворюється специфічна тверда кірка. 

Найбільш відомі сорти твердих сирів – Пармезан, Пекоріно Романо, Бра. 

Італійські сири крім зазначеної класифікації, поділяють: залежно від 

відсоткового вмісту жиру (легкі – 20-35%, напівжирні – 35-42%, жирні – більше 

42%; наявності або відсутності цвіллі; залежно від теплової обробки сирі, з 

повною або частковою тепловою обробкою, пресовані. Вирізняють також сири 

за типом кірки – натуральна або штучна, з воску, копчена, цвілева, просочена 

коньяком, оливковою олією, соленою водою; за різновидом закваски, яка 

використовується ( лимонний сік, винний оцет, сичуговий фермент, яловича 

або козяча липаза, грибок пениціліну, тощо). 

Детальна зхарактеристика сирів. Молоді сири не мають кірки, вони м'які, у 

їх складі присутній великий відсоток рідини, а придатним до вживання продукт 

залишається протягом декількох днів. Деякі молоді сири витримують до 30 діб, 
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а ті, у яких термін дозрівання становить до 14 днів, можуть кваліфікуватися не 

як «сир», а як «молочні продукти». До середньовитриманих відносяться сири, 

які мають витримку до півроку. Під час тривалої витримки, яка може тривати 

від декількох місяців до декількох років, всередині продукту протікають 

процеси, що змінюють структуру продукту на хімічному рівні. Зокрема, 

відбувається процес ферментації цукру, що призводить до часткової руйнації 

білків і жирів. Залежно від різновиду сиру і технології визрівання, «голови» 

поміщають в підвали або закриті приміщення з високою вологістю, що 

становить іноді до 90%. Нерідко сири витримують в штучних або природних 

печерах, але деякі з них можуть просто лежати на полицях приватних 

магазинів, поки не настане термін реалізації. У кожного з виробників, особливо 

в невеликих селах, є свій рецепт визрівання сиру, який передається з покоління 

в покоління. По суті, сири є молочним концентратом, що містить 

збалансований склад білків і молочних жирів, мінеральних речовин і вітамінів. 

Вони мають масу корисних властивостей, в число яких входить майже 

стовідсоткове засвоєння організмом поживних речовин, а також енергетична 

цінність продукту [4, с. 250].  

Асортимент італійських сирів дуже великий: 

Аперифре – італійський сирковий сир, який виготовляється у вигляді 

маленьких кружалець. 

Горгонзола – блакитний сир з цвіллю з коров’ячого молока. Він 

виготавлюєтьс двох різновидів – натуральний і солодкий. Це один з найбільш 

відомих італійських сирів, що відрізняється характерним гоструватим смаком. 

В своєму складі сир Горгонзола містить достатню кількість вітамінів А і РР. Як 

і всі молочні продукти, він багатий на кальцій і фосфор, які відповідають за 

стан кісток і серцево-судинної системи. 

Грана – твердий сир, має товсту золотисту скоринку, маса цього сиру 

тверда, з дрібними дірочками, бежевого кольору. Особливістю є ананасовий 

присмак і приємний аромат. 
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Дольчелатте – італійський сир з блакитною цвіллю, має ніжну, м’яку 

консистенцію. Аромат приємний, а смак вершковий та ніжний. 

Сир Моцарелла - типовий і невід'ємний продукт, що входить до складу 

багатьох італійських страв. Він настільки ненав'язливий і одночасно вишуканий 

за смаком, що став улюбленцем на столах не тільки італійців, але і у всьому 

світі [3, с.120].  

Сир Пармезан дуже поживний і корисний сир. Він являє собою джерело 

натурального білку і має у своєму складі всі незамінні амінокислоти, необхідні 

людині для нормальної роботи організму. 

Бітто – виготовлється в області Валтелліно (Valtellino) з молока корів з 

додаванням козячого молока. Належить до твердих сирів. Смак молодого бітто 

солодкуватий, зрійлий – пікантний і крихкий. Використовується в 

приготування такіх італійських страв як паста і полента.  

Касу Марцу – м'який сир, який отримують із цільного молока овець. Єдине 

місце виробництва – Сардинія (Sardegna). Сирне ім'я дослівно означає «гнилий 

сир». Названий він так тому, що його маса наповнена тисячами черв'ячків 

мушки Piophila casei, найчастіше які вживаються разом з продуктом. Голови 

мають циліндричну форму масою 2-4 кг. Касу Марцу володіє різким ароматом і 

пекучим смаком, що залишає довгий післясмак. Їдять його, накладаючи на хліб 

і супроводжують міцним вином. Продаж його заборонений Європейським 

Союзом у зв'язку, з чим набув такий сир популярний на «чорному ринку» в 

сардинских селах. 

Монтаза – твердий сир, що виготовляється з коров'ячого молока ранкового 

і вечірнього надоїв. Готують його в області Фріулі (Friuli). Смак молодого сиру 

(до 3-х місяців) солодкий. Дозрілий сир стає пряним і розсипчастим (вік 2 

роки). Вживається з сухофруктами, вином, використовується для фондю. 

Отже, щоб максимально задовольнити потреби кожного споживача 

необхідно постійно вдосконалювати та розробляти нові способи та методи 

виробництва продукції та максимально розширювати асортимент італійських 

сирів та підвищувати їх якість. 
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ПРИНЦИПИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

У статті розглянуто принципи кластеризації підприємств у сфері 

туристичного бізнесу. Виокремлено і доповнено специфічні принципи 

кластерізації. 

Ключові слова: кластер, аттрактори, рекреаційне навантаження, 

туристичний продукт, турфірма, імідж організації. 

Світова ділова активність ілюструє циклічність економічних процесів і 

явищ. Цьому є ряд пояснень: розширюються межі інтеграції до різних культур, 
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методів роботи, збільшуються комунікативні можливості із удосконаленням 

технологічних розробок, виникає соціальна складова у бізнесі, зростають 

потреби споживачів. Все це обумовлює перехід до нових методів та підходів 

ведення бізнесу і вимагає від усіх учасників ринкових відносин відповідних 

якостей, характеристик та конкурентних переваг. 

Специфіка діяльності підприємств у сфері відпочинку потребує 

використання нових технологічних підходів до просування туристичних послуг 

та, відповідно, нових управлінських парадигм. Очевидно, що виникає 

необхідність переходу від систем управління, сформованих на принципах 

адміністрування до систем, сформованих на принципах інтеграції, регулювання 

та самоорганізації, якими виступають кластери. Семантичне ядро поняття 

«самоорганізація» складається з двох компонентів «само» і «організація», які 

мають власні змістовні характеристики. Згідно з [1] та в інтерпретації автора 

представлена семантична характеристика визначених компонентів. Таким 

чином, туристичні кластери є відносно автономними інтеграціями, 

побудованими на загальних принципах самоорганізації: 

1. Незамкнутість (відкритість) – існування соціально-економічної 

системи неможливе без постійної взаємодії з оточуючим середовищем. 

2. Нестійкість (нерівноважність, рівень безладдя) – ентропія в даній 

соціально-економічній системі значно менша за ентропію середовища. 

3. Нелінійність (багатоваріантність) – непропорційність змін різних 

властивостей соціально-економічної системи та їх обмеження, що призводить 

до різного роду фазових переходів. 

4. Динамічна ієрархічність (певна цілісність, узагальнення принципів 

підпорядкування, саморегуляція) –довільне впорядкування, тимчасова ієрархія, 

пошук стійких структур соціально-економічної системи. 

5. Самодостатність – наявність певних ресурсів і властивостей 

соціально-економічної системи для відносно надійного існування. 
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6. Самозбереження – визначається через категорії «самодостатність», 

«саморегулювання», відбиває триєдність принципів «самодостатність - 

саморегулювання - самозбереження». 

7. Самовідтворення – полягає в основі еволюції соціально-

економічних систем, включаючи складні інтегровані системи, коли в точці 

біфуркації, використовуючи малі керуючі впливи або процеси само 

налаштування, змінюється процес саморуйнування на самовідродження і 

самооптимізацію. 

8. Саморозвиток – якісний перехід соціально-економічної системи від 

замкнутого організаційного зростання до внутрішнього самовдосконалення і 

гармонійного, по відношенню до зовнішнього оточення, розвитку. 

9. Емерджентність - це результат виникнення між елементами системи 

зв’язків, які збільшують сукупний ефект. 

Принципи самоорганізації полягають в основі розроблення наступних 

кластерних стратегії: 

- географічна: побудова просторових кластерів економічної активності 

за просторовим чинником; 

- горизонтальна: робота кластеру ґрунтується на партнерстві кількох 

галузей; 

- вертикальна: в межах кластеру присутні суміжні етапи технології 

надання послуг гостинності і відпочинку; 

- латеральна: у кластері об’єднуються різні галузі (сектори), які можуть 

забезпечити економію за рахунок ефекту масштабу; 

- технологічна: в межах кластеру використовується одна технологічна 

лінія, якою користуються усі учасники впродовж усього технологічного циклу; 

- фокусна: кластер фірм, зосереджених навколо одного центру – 

підприємства (фірми), науково-дослідного інституту або навчального закладу; 

- якісна: входить до усіх попередніх стратегій.  

 Ефективні кластерні стратегії повинні бути спрямовані на відповідність 

і збалансування загальної мети кластеру цілям і очікуванням кожного учасника.  
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Виходячи із великої кількості характеристик кластеру, які притаманні тій 
чи іншій спільноті, можна стверджувати, що принципи діяльності підприємств 
сфери туристичного бізнесу, будуть мати свої особливості. Враховуючи 
особливості умов господарювання туристичних підприємств в межах 
територіальних міжфірмових інтеграцій, виокремлено і доповнено специфічні 
принципи кластерізації: 

1. Принцип раціонального використання туристичних ресурсів. 
Передбачає створення кадастрів історико-культурних, природних та інших груп 
об’єктів, які становлять національну цінність і є привабливими для туристів; 
розробку програм їх експлуатації з науково обґрунтованим режимом 
антропологічного навантаження, а також механізму контролю за дотриманням 
вимог цих програм [3]. 

2. Принцип ефективної співпраці держави, бізнесу та громадськості (цілі 
та задачі підприємств не мають суперечити законодавству, а також моральним 
та етичним принципам ведення бізнесу, при цьому держава має підтримувати 
ідеї бізнесу, а не нав’язувати їх). Своєрідними гарантами формування умов, 

необхідних для реалізації цілей туристичного центру, є державні органи, тобто 
ті інституції, моральна та матеріальна зацікавленість співробітників яких має 
залежати від показників ефективності розвитку галузі. В свою чергу, 
громадськість є тим ключовим важелем, який формує позитивне, або негативне 

ставлення до процесів та явищ, які відбуваються всередині кластеру.  
3. Принцип пріоритетності розвитку туристичних напрямків, або видів 

конкретних послуг. Наявність туристичного продукту у вигляді великої 
кількості пропозицій щодо послуг розміщення не приваблять туриста, якщо 
будуть відсутні інші цікаві аттрактори та умови для повноцінного відпочинку.  

4. Принцип альтернативної конкуренції (або розвитку партнерських 
стосунків з конкурентами), забезпечується, по-перше, поширенням нішового 
маркетингу, коли широка та диференційована туристична пропозиція дозволяє 
більш повно задовольняти потреби споживачів та уникати прямого антагонізму 
між операторами ринку; по-друге, підвищенням культури підприємництва, що 
має стати результатом зростання рівня досвідченості підприємців.  
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5. Принцип розкриття регіонального потенціалу та територіальної 

спільності проектів. Являється ключовим та регулюючим у діяльності 

туристичного кластеру.  

Для підприємств туристичного бізнесу та сумісних напрямків діяльності, 

не дивлячись на велику різноманітність принципових підходів ведення бізнесу 

на основі ключових позицій кластеру, існують певні обмеження, що можуть не 

просто гальмувати темпи розвитку підприємства, а й навіть нести в собі загрозу 

банкрутства. Це пов’язано із особливостями пропозиції туристичного продукту 

(послуги), які лежать в основі туристичного бізнесу та ведення господарської 

діяльності. 

Щоб задовольнити потреби якомога більшої частини відвідувачів, 

потрібно створити відповідні аттрактори (англ. аttract – притягувати) , що 

відповідатимуть широкому спектру запитів споживачів, можливостям реалізації 

регіонального туристично-рекреаційного потенціалу та територіальних 

спільних проектів. В той же час, постають проблемні питання раціонального 

використання туристичних ресурсів, таких як дотримання норм туристичного 

навантаження та рекреаційної місткості. Рекреаційна місткість території – це 

один із найважливіших показників при плануванні кластерного господарства, в 

тому числі в процесі формування спеціальних (вільних) економічних зон 

туристсько-рекреаційного типу. Вона впливає на якісний стан рекреаційних 

ресурсів, навколишнє середовище, психологічний комфорт рекреантів. При 

надмірному тривалому рекреаційному навантаженні природне середовище, 

незважаючи на те, що рекреаційна діяльність є одним з найбільш екологічно 

безпечних видів господарства, зазнає серйозних змін. Таким чином, 

рекреаційне навантаження – це допустима кількість рекреантів на одиницю 

площі, які одночасно можуть перебувати на даній території, після її 

пристосування до рекреаційних потреб, що не викликає негативних наслідків в 

природному середовищі. Показник рекреаційного навантаження залежить від 

особливостей ландшафтної будови і функціональної спрямованості 

рекреаційного використання території [6,]. 
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 Багатоаспектність та різноманітність джерел формування туристичної 

послуги, яка складається з багатьох відчутних і невідчутних компонентів. До 

відчутних належать продукти харчування, одяг, оздоровчо-туристичне 

спорядження. До невідчутних відносять послуги, наприклад, бронювання 

квитків, страхові послуги, розважання туристів, екскурсійний супровід тощо. 

Безліч продуктів, які потрібні туристу для задоволення своїх потреб і бажань, 

створені самою природою, тобто природним шляхом, наприклад, сонячне 

світло, повітря і вода. Ці продукти характеризуються як вільні ресурси і не є 

предметом спеціального вивчення й аналізу в економіці туризму, оскільки 

вони, як правило, споживаються безкоштовно. Саме тому їх називають 

вільними, чи безкоштовними, хоча, насправді, вони безцінні. Усі інші ресурси, 

які надаються за певну плату, називаються економічними. На практиці 

продукція туризму, яка пропонується на ринку, поділяється на три основних 

види:  

 - комплексні туристичні послуги, які включають розміщення, 

харчування, транспортні, побутові, екскурсійні, спортивні й оздоровчі послуги, 

об’єднані спільною метою і програмою перебування; 

- окремі туристичні послуги, такі, як розміщення, харчування, а також 

транспортні, екскурсійні, спортивні, оздоровчі та побутові послуги; 

- товари туристичного призначення, до яких належать карти, намети, 

спальні мішки, рюкзаки та інше туристське та спортивне спорядження 

(індивідуальне та групове), а також сувенірна туристична продукція [3]. 

Як правило, туристичний продукт представляє собою комплекс послуг, 

які надаються різними за своєю специфікою підприємствами, а туристичне 

агентство лише виступає посередником між туристом та безпосереднім 

надавачем послуг. Взаємодія усіх учасників туристичного ринку із замовником 

туристичного продукту (туристом) являє собою систему взаємозв’язків та 

взаємовідносин, що можна назвати певного роду об’єднанням: готелі надають 

послуги із розміщення, перевізники надають транспортні послуги, ресторани 

годують, екскурсоводи допомагають туристам цікаво проводити час тощо.  
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Таким чином, усі надавачі туристичних послуг співпрацюють між собою 

на принципах кластеризаціїї, доповнюючи один одного, діючи на умовах 

партнерства. Відповідно, чим більше партнерських зв’язків мають туристичні 

підприємства, тим ширший асортимент пропозиції, більше можливостей 

задовольнити попит споживача та створити сприятливі умови для його 

подорожі. 

Матеріальний і нематеріальний прояв складових туристичного продукту. 

Як зазначалося раніше, до складу туристичного продукту входять відчутні та 

невідчутні компоненти, тобто матеріальні послуги або товари, та нематеріальні. 

Саме складність процесу ціноутворення на кожний вид цих товарів і послуг 

формують різні підходи та методи до визначення ціни певного виду послуги. 

Матеріальні послуги мають більш чітку виражену вартість, яку можна 

порівняти із іншими подібними послугами і товарами через що матеріальні 

послуги більш зрозумілі споживачу, тобто більш відчутні з точки зору оцінки 

вартості. Нематеріальні послуги, в свою чергу, зазвичай являються невидимими 

для пересічного споживача, а тому менш зрозумілі, а відповідно, споживач не 

бажає за них переплачувати, тому вони є значно недооціненими, через що 

туристичні підприємства недоотримують частину прибутку. Такі функції, як 

бронювання квитків, номерів, попереднє узгодження умов туристичного 

продукту, що входять до складу туру, замовлення транспорту, логістика, вибір 

екскурсійного насичення за смаком споживача і т.д., на перший погляд 

здаються дуже простими, тому споживачі не надають їм уваги. Проте 

насправді, у туристичній галузі саме такі речі і створюють комфорт та приємне 

враження від подорожі. 

Невідчутність туристичного продукту до моменту його споживання. Для 

більшості споживачів момент отримання товару має співпадати з тим часом 

коли вони за нього платять. Це пов’язано не тільки із психологічними 

особливостями людини, а й законами фізики: матерія не зникає, а переходить в 

інший стан, тобто має бути зворотній обмін, інакше виникає відчуття 

нерівнозначного обміну, через що туристу здається, що він заплатив забагато за 
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свій тур. Зазвичай, туристичний продукт купується заздалегідь, тобто треба 

чекати до того часу, коли можна ним скористатися у повному обсязі. Це 

відлякує певну категорію людей, які звикли все отримувати відразу, не бажають 

довго чекати, та не бажають витрачати багато часу на обговорення туру. 

Аналогічна ситуація із самостійним он-лайн бронюванням туру через Інтернет: 

людина має повний опис послуги, має фотографії, або презентації, проте 

самостійно не може оцінити або подивитися екскурсію до моменту її настання.  

Залежність пропозиції від іміджу, престижності туристичного продукту 

та стійкості суб’єкта господарювання. Імідж організації – це образ організації, 

який існує у свідомості людей. В кожній організації існує імідж поза 

залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі [7]. 

Туристична галузь передбачає наявність контрольованого (керованого) та 

неконтрольованого (некерованого) іміджу [1]. Під контрольованим розуміється 

імідж, над яким працюють фахівці підприємства. Особливістю 

неконтрольованого іміджу є те, що він виникає спонтанно та складається від 

вражень та ступеня задоволеності послугою споживачів, саме тому він може 

бути як позитивним, так і негативним. Таким чином, якість послуг, обізнаність і 

відданість персоналу та лояльність клієнтури має значення для іміджу більше, 

ніж реклама і презентації.  

Залежність якості туристичної пропозиції від ступеня впровадження 

інновацій. Зазвичай, інноваційна складова застосовується у секторі надання 

туристичних послуг для зменшення витрат, підвищення якості послуг та більш 

повного задоволення споживача сучасними технологічними зручностями.  

Висока залежність пропозиції від якості, обсягу та активності реклами. 

Нематеріальний характер послуг потребує широкого використання 

інформаційних заходів для просування туристичного продукту. Тому 

пропозиція в туризмі характеризується високим рівнем інформаційного 

насичення [6] від чого зростає швидкість просування послуги.  

Домінантність, компліментарність, субституційність туристичного 
продукту. Домінантність туристичного продукту характеризується 
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обов’язковою наявністю в програмі туру об’єкту, що є головною метою 
(домінантою) в сукупності цілей подорожі. Це може бути як природній об’єкт, 
кліматичні особливості території, так і конкретний захід, наприклад, фестиваль, 
футбольний матч тощо. Квитки, або перепустки до даного основного об’єкту є 
обов’язковим компонентом туру, а інші послуги, будуть залежати від основної. 

Компліментарність (гармонія) туристичного продукту при цьому 
проявляється в тому, що досягнення однієї мети сприяє у той же час 

здійсненню іншої мети подорожі. Тобто турист бажає отримати додаткові 
послуги, подивитися на інші аттрактори, задовольнити гастрономічні 
побажання, ознайомитися із культурою дестинації тощо. Завданням для 
туристичних підприємств виступає таке поєднання даних компонентів, щоб 
програма туру була насиченою та гармонійною, при цьому включала усі 

пункти, що бажає отримати споживач[7]. В той же час, поряд із 
компліментарністю туристичного продукту, спостерігається субституційність, 
або замінність однієї туристичної послуги іншою, або аналогічною, але 
надаваною іншим постачальником послуг.  

Різноманітність, унікальність та неповторність якості туристичного 
продукту. Різноманітність туристичних послуг настільки велика, що на одній 
території, з однаковими умовами відпочинку та розвагами, турист отримає інші 
враження, ніж ті, що в нього вже склалися під час попередньої подорожі. На це 
є ряд причин: емоційний настрій, пора року та коливання кліматичних умов, 
людський фактор, що проявляється в обслуговуванні номерів, транспортному 
сервісі, екскурсійному супроводі, насиченості відпочиваючих тощо. Як 
величина, якість послуги важко піддається контролю. Деякі готелі мають 
репутацію постачальника якісніших послуг, ніж інші. В одному і тому самому 
готелі працівник служби реєстрації може бути зацікавленим у загальному 
успіху підприємства і працювати плідно, і навпаки – зовсім не цікавитися 
розвитком готелю. Навіть якість послуг, що надаються одним службовцем, 
варіюється залежно від його фізичної форми і настрою під час спілкування з 

кожним споживачем. Якість послуг, що надаються одним туристичним 
підприємством, також може істотно відрізнятися [6]. 
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Спеціалізація послуг туристичної індустрії за основними видами 
економічної діяльності. До безпосередніх туристичних підприємств належать 
туристичні агенти, туристичні оператори, екскурсійні бюро тощо. Проте вони 
самостійно не виготовляють та не надають увесь комплекс туристичних послуг, 
які входять до туристичного продукту. Відповідно, готельне, транспортне, 
ресторанне господарства також відносяться до туристичних підприємств, у 
тому разі, якщо вони надають послуги у складі туристичного продукту. В 
інших випадках, підприємства займаються операційною діяльністю за тим 
видом діяльності, який у них зазначено головним за КВЕД. Це створює певного 
роду плутанину при систематизації та аналізі туристичної діяльності кластеру. 

Комплексність пропозиції туристичного продукту та складність 
взаємозв’язків його компонентів. Турпродукт реалізується у формі комплексу 
послуг і товарів туристського призначення, які задовольняють матеріальні та 
нематеріальні, основні та неосновні життєзабезпечуючі потреби людини. При 
цьому потреби реалізуються туристом заплановано, або спонтанно під час 
подорожі. Економічну природу туристичного продукту характеризують основні 
потреби людини [6]: потреба в житлі, харчуванні, необхідних зручностях 
санітарно-гігієнічних та побутових умов, товарах першої необхідності, 
відновленні, розвагах.  

З іншого боку, туристичний продукт – це сукупність об’єктів 

туристичного показу, благ у формі природних і антропогенних умов та 
ресурсів, які задовольняють потреби іншого – психофізичного характеру під 
час подорожі туриста і залишаються в його свідомості тривалий час після 
подорожі. Саме ці об’єкти і умови, представлені в туристичній програмі, є 
основним предметом товарної пропозиції і продажу туристичного продукту на 

ринку. Вони, в першу чергу, свідомо цікавлять споживача, оскільки є метою 
його подорожі [5].Туристичні товари та послуги виступають лише 
«матеріалізованими» засобами досягнення мети подорожі і споживання такого 
специфічного товару, як туристичний продукт, а об’єкти, запропоновані у 
програмі турів – певною товарною формою туристичного продукту, 
забезпечуючи його цінність і споживчу вартість. 

Інформаційна насиченість туристичної пропозиції. Однією з 
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особливостей функціонування туристичної галузі є інформаційна насиченість 
процесу формування та реалізації такого специфічного товару як туристичний 
продукт. У зв’язку з цим для успішної діяльності будь-якого туристичного 
підприємства в сучасних умовах зростає роль постійного потоку правдивої та 
своєчасної інформації. Збір, обробка, застосування та передача інформації 
мають особливе значення у функціонуванні кластеру, для успішної діяльності 
якого беруть на озброєння засоби інформаційної логістики. Логістичною 
системою туристичного підприємства називають таку інтегровану систему, яка 
пов’язує внутрішні та зовнішні процеси в туризмі в єдине ціле, а саме: об’єднує 
та оптимізує потоки туристичного продукту, що проходять шлях від надання 
послуг гостинності і відпочинку, через підприємство-посередника, до 
споживачів, а також інформаційні і фінансові мережі, що супроводжують дану 
пропозицію[5]. 

Сезонний характер реалізації туристичного продукту. Оскільки багато 
дестинацій приваблюють відвідувачів у певний проміжок часу, мають сезонний 
характер, то це у значній мірі впливає на стратегію діяльності кластерів, а 
також на їх ділову активність та прибуток. Сезонний характер роботи змушує 
туристичні підприємства максимально активно напрацьовувати і зберігати 
клієнтські бази та працювати над стратегією реалізації туристичного продукту 
у міжсезоння. 

Невід’ємність туристичної послуги. Часто послуги спочатку продають і 
тільки потім створюють і споживають, причому це відбувається одночасно. 
Невід’ємність послуг означає, що послуги не можна відокремити від джерела, 
незалежно від того, надається послуга людиною або машиною. Якщо послугу 
надає людина, то вона вважається частиною послуги. Внаслідок того, що при 
наданні послуги завжди присутній покупець, взаємодія постачальника і 
покупця є особливим аспектом маркетингу послуг. Якість кінцевого 
туристичного продукту залежить як від посередника, так і від покупця. Таким 
чином, персонал сфери туристичного бізнесу повинен бути добре 
підготовлений до успішної взаємодії з потенційними і реальними клієнтами [5]. 

Часова обмеженість туристичної послуги. Нетривалість послуги означає, 
що послугу не можна зберігати з метою подальшого продажу або 
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використання. Недовговічність послуг не є особливою проблемою, якщо попит 
на неї досить стійкий. Проте, якщо попит схильний до різних коливань, 
туристичні компанії часто стикаються з проблемами. Наприклад, курортні 
готелі вимушені мати в резерві для підвищеного попиту в літній сезон більше 
ліжко-місць, ніж це було б необхідно для постійного стабільного завантаження 
протягом усього року відвідувачами [6]. 

Відсутність володіння. Послуги не можуть стати власністю. Споживач 
послуги часто має до неї доступ упродовж обмеженого проміжку часу. 
Страховка, продана турфірмою – це не власність, а документ, що підтверджує 
володіння страховими послугами, але тільки після оплати страхового внеску і 
до кінця терміну його дії. Через відсутність володіння, фірми, що пропонують 
туристичні послуги, повинні докладати особливі зусилля для зміцнення іміджу 
і привабливості своєї марки за допомогою заохочення споживачів до 
повторного використання послуги, або створення членських клубів та асоціацій 
[7].  

Висока залежність пропозиції від професійних навичок персоналу 
суб’єктів туристичного господарювання та їх особистісних якостей. Оскільки 
задоволення від туристичного продукту – це емоції та враження, які 
залишаються із споживачем протягом тривалого часу, то доцільно враховувати 
враження від спілкування із персоналом, якість виконання ним своїх 
безпосередніх обов’язків, а також особливості культури тієї чи іншої території, 
оскільки непорозуміння через культурні національні розбіжності можуть 
спричинити конфліктність, неприємні ситуації та, навіть, створити негативне 
враження про саму подорож.  

Таким чином, доведено переваги кластерного підходу до управління 
підприємствами з урахуванням особливостей туристичного продукту як 
провідної послуги бізнесу, тому надалі необхідно більш детально розглянути 
структуру і моделі туристичного кластеру. 
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Досліджуючи світову практику функціонування кластерів, визначено, що 

для кластерної стратегії притаманний значний часовий лаг у досягненні 

поставлених результатів, ефективні партнерські стосунки у кластері з’являться 

не менш ніж через 5-6 років після його створення, при умові сталості умов 

господарювання. Причинами тому є необхідність створення механізму 

соціальної довіри, організаційної та економічної взаємодії між учасниками 

партнерства та налагодження ефективних комунікацій для поширення знань і 

інновацій.  

1.Зародження кластеру, яке обумовлюється історичними передумовами 

господарської діяльності. На основі природних, культурних та географічних 

особливостей місцевості формуються найбільш прийнятні та потенційно готові 

для розвитку даної території галузі. Початковий етап може бути представлений 

значним проміжком часу. Концентрація підприємств однієї галузі призводить 

до активізації господарської діяльності та переходу до наступного етапу 

розвитку. 

2.Зростання та розвиток кластеру. Як тільки фірми починають активно 

з’являтися, відбувається процес агломерації. Поступово підприємства 

отримують переваги від такої зосередженості. Першими зовнішніми проявами 

яких є налагодження партнерських відносин із певною групою постачальників, 

зазвичай більш великими та масштабними фірмами, з якими окреме 

підприємство самостійно не могло співпрацювати на взаємовигідних умовах. 

Розвиток кластеру характеризується появою нових організацій, які б 

обслуговували потреби галузевих підприємств. В якості таких виступають 

науково-дослідницькі інститути, спеціалізовані навчальні заклади, бізнес-

центри, консалтингові компанії, відбувається більш глибока спеціалізація праці, 

кількість та різноманіття видів роботи збільшується, що приваблює 

кваліфіковану робочу силу і сприяє виникненню нових видів діяльності.  

3. Наступна стадія життєвого циклу кластеру – зрілість, характеризується 
узгодженою і збалансованою роботою учасників кластеру, досягненням 
стратегічних цілей кожним з них, підтримкою екологічних та соціальних 
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стандартів ведення господарства, а також дотриманням унікальної, притаманної 
саме даній території, культури ведення бізнесу. Спостерігається налагодження 
партнерських взаємовідносин, що сприяють обміну технологіями та 
руйнуванню інформаційного бар’єру, що значно полегшує процес 
координування діяльності. Таким чином, зрілі регіональні кластери можуть 
мати сполучення спеціальних, диференційованих та локалізованих відносин 
між особами та організаціями, які координуються щоденною співпрацею або 
правилами, що діють за умови сусідства [1].  

4. За стабільних умов розвитку кластер може десятиріччями бути 
успішним та створювати нові перспективи для подальшої діяльності, не тільки 
розширюючи горизонти одного напрямку, а й попутно розвиваючи економіку 
регіону в цілому. Закономірним етапом такої діяльності може стати 
трансформація частини підприємств у новий кластер, або навіть декілька 
кластерів. Поступово відбувається зосередження технологічних, 
інституціональних, соціальних та культурних видів діяльності у внутрішньо-
орієнтованому напрямку. Таким чином, відбувається занепад кластеру як 
інтегрованої системи, але продовжується розвиток його учасників у складі 
нового утворення, або одноосібно, якщо підприємство стало настільки 
самостійним та незалежним, що навколо нього згруповувалися нові 
підприємства та організації.  

Такими стадіями життєвого циклу характеризується розвиток кластеру, 
що утворився еволюційним шляхом. У штучному утворенні існують додаткові 
підготовчі стадії, які обґрунтовують доцільність створення і формують керівні 
органи кластеру. Багато штучних кластерів у зв’язку із недостатньо повним, 
комплексним, кваліфікаційним процесом реалізації підготовчих стадій 
опинялися на фазі занепаду так і не дійшовши до фаз зростання та зрілості. 
Зазвичай, не відбувалося узгодження цілей та можливостей учасників кластеру, 
що призводило до припинення спільної діяльності.  

Якщо спочатку участь підприємств і кластері впливала на підвищення їх 
ефективності та конкурентоспроможності, то на сьогоднішній день основними 
причинами кластерного зосередження є збереження частки ринку та виживання 
підприємств в умовах кризи. 
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Незважаючи на ряд істотних переваг кластерної моделі господарювання і 

партнерства економічних організацій, необхідно враховувати труднощі, що 

виникають в процесі розвитку кооперації між компаніями-учасницями, 

інститутами (діловими асоціаціями), а також приватним і державним 

секторами. 

Науковці не дійшли до згоди у відповіді на питання, які фактори 

впливають на формування успішного кластера, а які стримують його розвиток. 

Одна і та ж сукупність факторів – інфраструктура, ресурси або природні умови, 

інтелектуальний капітал в одних випадках приводять до економічного 

розвитку, а в інших ні. Президент де Голль на початку 60-х років після 

відвідування Силіконової долини вирішив у Франції зробити подібну форму 

інтелектуальної інтеграції, тим не менш, протягом 25 років посиленої роботи 

результат відсутній. Навіть у США спроби масштабувати власний досвід не 

отримали успіху [3]. 

Розглянемо соціально-економічні передумови розвитку невиробничих 

кластерів, зокрема туристичних та рекреаційних. Розвиток туристичного 

бізнесу дозволив багатьом країнам з менш привабливими, ніж в Україні, 

природними та культурно-історичними передумовами підвищити рівень 

соціально-економічного розвитку. У більшій мірі це стало можливим завдяки 

програмам ООН, спрямованим на сталий розвиток суспільства, зокрема 

програма «Local Agenda 21» та її послідовник програма «Rio+20» [2], які на 

перший план виносять екологічну безпеку, як ключову складову сталого 

розвитку. В цьому плані туристична привабливість території стає не тільки 

однією з головних перспектив для розвитку громади, а й виступає індикатором 

готовності суспільства до ведення соціально відповідального бізнесу, тобто 

впровадження принципово відмінних методів до стратегії управління 

туристичними підприємствами.  

Таким чином, щоб забезпечити сталий розвиток території та створити 

умови для успішного функціонування туристичних підприємств, необхідні нові 

методи ведення бізнесу, які мають повністю відповідати вимогам «Зеленої 
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економіки» [5]. Найбільш ефективною моделлю реалізації «Зеленої економіки» 

в сфері туризму, як показала практика країн Східної Америки [4], є 

використання кластерного підходу до управління туристичним бізнесом. 

Основою туристичного кластеру є підприємства, що мають географічну 

близькість розташування, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, місцеві 

ринки праці, та сам туристичний продукт, який є безпосередньою історичною, 

або географічною складовою території, або ж штучний продукт, що був 

створений у процесі туристичної діяльності [4]. У своїй праці «Туристичні 

кластери та інновації» Сара Нордін приводить кілька обов’язкових складових 

для ефективного туристичного кластеру: соціально-орієнтоване суспільство, 

здорова конкуренція, державна політика та саморегулювання, як елемент 

самоорганізації кластеру. Взаємовідносини учасників кластеру, згідно з 

Sieglinde Kindl da Cunha [5], та у інтерпретації автора, як показано на рис.1.2, 

будуються вільно, виходячи з комерційно-господарської доцільності.  

Підприємствам малого та середнього бізнесу розміщення в кластері 

надасть конкурентні переваги, можливість співпраці із суб’єктами суміжних 

галузей, підвищить статус на ринку. Також групою підприємств може бути 

досягнута економія за рахунок масштабу при взаємодії в кластері, розроблена 

загальна стратегія розвитку власного бізнесу і території розташування, 

побудована логістична інфраструктура.  

Таким чином, вбачаючи актуальність використання кластерного підходу 

до управління туристичними підприємствами, виникає необхідність у 

визначенні принципів та методів управління підприємствами туристичного 

бізнесу в контексті кластерної інтеграції. 
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ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

У статті розглядаються питання проблеми готельного бізнесу в місті 
Чернігів. Проаналізовано динаміку розвитку готельного господарства за 
період 2015–2017 рр. в місті Чернігів та області.  
Ключові слова: сфера послуг, готель, інвестиції, готельне господарство, 
сучасний стан готельного господарства Чернігівській області. 

Постановка проблеми. Сучасний стан і тенденції розвитку готельного 
господарства країни можна охарактеризувати таким чином: досягнення 
готельної індустрії України є дуже скромними на тлі загальносвітової тенденції 
зростання сфери послуг; основний готельний фонд країни не відповідає 
міжнародним стандартам; високо комфортабельні готелі в Україні введені в 
експлуатацію за участю іноземних компаній. 

Вирішення проблем готельного фонду на регіональному рівні полягає в 
постійному аналізі послуг індустрії гостинності, та в залученні іноземних 
інвестицій для підвищення конкуренції на ринку послуг. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку готельного 
господарства та фінансово - економічні аспекти готельного бізнесу 
розглядаються в працях таких вчених, як, зокрема, В.В. Гуменюк, I.В. Кравчук, 
А.Г. Охріменко, Т.Г. Сокол, Т.І. Ткаченко. 

Теоретичними і практичними аспектами статистичної діяльності готельних 
господарств присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних фахівців. Серед них слід назвати таких науковців, як Т.В. Бурак, 

О.І. Москаль, В.М. Опарін, О.М. Пєтухова, І.В. Рудченко, Н.С. Сириченко, 
Є.А Стефінович, О.А. Тарабрин, В.Г. Федоренко, С.І. Юрій. 

Завданнями статті є діагностика сучасного стану готельного господарства 
у місті Чернігів та області, виявлення основних тенденцій в розвитку 
готельного господарства, оцінка загального стану туризму на регіональному 

рівні. 
Виклад основного матеріалу. Сфери надавання комплексного спектра 

гостинності стрімко розвиваються на широтах обласних значень так і України в 
цілому [ 1 ]. Ринок послуг індустрії гостинності, являється однією з небагатьох 
сфер вітчизняної економіки, в якій практично з самого початку економічних 
реформ в повній мірі з'явились ринкові відносини, і сьогодні, через десятиліття, 
це найбільш динамічно високоприбутковий, перспективний для інвестицій і 
привабливий для підприємців сегмент українського ринку послуг [ 2 ]. 

Однак, головним чинником що стримує розвиток туризму в Чернігівській 
області та України в цілому, є недостатній розвиток туристичної та 
відпочинкової інфраструктури, зокрема і готелів високого класу. 

На території області у 2016р. налічувалося 45 готелів та аналогічних 
засобів розміщування (юридичних та фізичних осіб). Упродовж року діяли 22 
готелі, один мотель, 5 гуртожитків для приїжджих, 17 інших місць для 
тимчасового проживання. Крім того, не працювали 2 гуртожитки для 
приїжджих та 4 інші заклади. Таких типів підприємств, поширених у більшості 
країн, як кемпінги, молодіжні бази в області немає, хоча, враховуючи їх 
функціональність, вони могли б стати поштовхом подальшого розвитку 
туристичної галузі [ 3 ]. 
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Упродовж 2017р. загальний потенціал об’єктів готельного сервісу та 
аналогічних засобів розміщування налічував 898 номерів на 1750 місць. В їх 
числі переважали номери першої категорії – 48,2%, частка номерів другої 
категорії становила 15,6%, вищої – 14,6%, третьої – 13,1%, решта номерів не 
мали категорії [ 3 ]. Середня місткість: місць – 39, кількість номерів – 20. 

 У 2017р. послугами готелів та аналогічних закладів скористалися 57,3 
тис.осіб, у т.ч. 3,3 тис. іноземних громадян (5,7% від загального числа 

обслугованих) із 68 країн світу. Переважно це іноземці, які прибули на 
Чернігівщину з держав СНД (з Російської Федерації – 701 особа, з Білорусі – 
647 осіб, з Молдови, Республіки – 183 особи). З інших країн світу частіше 
відвідували область громадяни Туреччини – 177 осіб, США – 151 особа, 
Німеччини – 150 осіб, Польщі – 115, Італії – 95, Франції – 82. Надано готельні 

послуги жителям таких далеких держав як Ісландія, Індія, Венесуела, Нігерія 
тощо [4]. (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Розподіл готелів та аналогічних засобів розміщення за 

типами показників 2016 - 2017 роки 



445 

Зарубіжні гості провели в готелях та аналогічних закладах 6,7 тис. 

ночівель (одна особа в середньому по 2 доби).Загальна сума доходів готелів та 

аналогічних засобів розміщування (без урахування сплачених податків) у 

2017р. склала 23 млн.грн., що на 19,5% менше, ніж у 2016р. Більше половини 

(63%) усіх доходів отримано від основної діяльності – продажу номерів, 37% – 

від надання додаткових послуг. У середньому витрати на один людино - день 

перебування в цих закладах становили 181,6 грн. Найвищими вони були в 

готелях (203,5 грн.) [ 5 ]. 

Аналіз порівняльної характеристики готельного фонду у місті Чернігів 

дозволив виявити, що розвиток даної сфери в даний час знаходиться лише на 

початковому рівні. Цьому заважає ряд проблем: 

- застарілий номерний фонд, 60% від загального номерного фонду було 

побудовано понад 30 років тому; 

- нестача коштів розміщення категорії «3 зірки», для розвитку не тільки 

бізнес - туризму, а й для розвитку екскурсійного, пізнавального туризму та ін.; 

- високі ціни на готельні послуги; 

- недостатній рівень підготовки фахівців, що працюють в сфері туризму, 

дефіцит фахівців середньої і молодшої ланки, небажання випускників вищих 

навчальних закладів працювати на початкових позиціях в готелях (покоївки, 

офіціанти і так далі); 

- відсутність повноцінної державної статистичної інформації в стані 

туристичної індустрії; 

- невисокі показники завантаженості готелів в області, чому сприяє стан 

регіональної туристичної інфраструктури, і в першу чергу транспортної; 

- політична і економічна нестабільність країни; 

- питання класифікації готелів та інших засобів розміщення. 

Одним із шляхів вирішення проблем готельного господарства у місті 

Чернігів та області, є прямі іноземні інвестиції. З метою активізації 

інвестиційної діяльності можна використати такі форми залучення як предерача 

інвесторам: 
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– частки у статутному фонді, що відповідає розміру інвестиційного 

вкладу; 

– частки власності після реалізації проекту;  

– відсотки від майбутнього прибутку;  

– квоти місць (під час будівництва об’єктів розміщення туристів);  

– пільгове надання послуг. 

Оскільки обсяги іноземного капіталу в готельне господарство недостатні і 

не сприяють розв’язанню інвестиційної проблеми, необхідно розвивати систему 

залучення до інвестування внутрішніх ресурсів, здійснювати їх підтримку та 

гарантувати повернення вкладених коштів [1]. 

З метою активізації інвестиційної діяльності можна використати такі 

внутрішні джерела: приватизаційні кошти; амортизаційні відрахування; кошти 

від продажу цінних паперів; кошти інвестиційних банків; кошти населення 

тощо. 

Висновок. Розвиток готельного господарства у Чернігівській області є 

необхідною умовою успішного розвитку всієї економіки держави. Збільшення 

фінансування туризму в Чернігівської області, іноземних інвестицій в готельне 

господарство, підвищить конкурентоспроможність готельного господарства на 

внутрішньому ринку, що є найважливішим фактором розвитку готельної 

індустрії в нових умовах господарювання.  
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ПРОДУКТУ НА ЛЬВІВЩИНІ 

Розглянуто сутність національного туристичного продукту та здійснено 

аналіз факторів, які впливають на його формування в розрізі Львівщини. 

Досліджено зарубіжний досвід у сфері фінансування та розвитку туристичної 

сфери через призму чотирьох основних моделей розвитку туристичної галузі. 

Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристичні послуги, туристична 

діяльність, прибуток туристичного підприємства, колективні засоби 

розміщення, моделі розвитку туристичної галузі.  

На сучасному етапі туризм набуває масового характеру і стає однією з 

провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового 

господарства. Специфічною рисою туристично-рекреаційної сфери є те, що 

вона поєднує в собі понад 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, 

освіту, спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, 

транспорт та ін. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та 

популяризувати свою туристичну привабливість. Сучасний туризм функціонує 

в умовах конкуренції. І для того, щоб туризм став одним із пріоритетних 

напрямків розвитку економіки і життєдіяльності, потрібна інтеграція зусиль 

багатьох сфер та підприємств.  
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Питанням формування туристичного продукту приділяли увагу багато 

вчених 

Згідно з ДСТУ «Туристична послуга - результат діяльності туристичного 

підприємства по задоволенню відповідних потреб туристів». До складу 

туристичних послуг входять: бронювання, оформлення документів, всі види 

перевезень, розміщення, харчування, екскурсії й атракції, медичний супровід і 

страхування, послуги гідів-перекладачів та інше забезпечення. Перелік послуг 

кожного туру різний і визначається програмою перебування. 

Туристична послуга є складовою туристичного продукту. І якщо 

туристична послуга може бути придбана і спожита тільки в місці її 

виробництва, то туристичний продукт може бути придбаний і за місцем 

проживання, але спожитий тільки на місці виробництва туристичних послуг. 

Інколи туристичний продукт асоціюють з поняттям «туристичний пакет», 

тобто основним (обов'язковим) комплексом послуг, які надаються під час 

подорожі по індивідуальному або груповому плану та мають серійний характер 

і пропонуються в широкий продаж. Але туристичний продукт - це набагато 

ширше та вагоміше поняття, про що мова піде трохи нижче. Туристичний ж 

пакет включає мінімальний набір обов'язкових елементів, необхідних для 

здійснення подорожі.  

Отже, туристичний продукт - це сукупність речових (предметів 

споживання) та неречових (у формі послуг) споживчих вартостей, необхідних 

для задоволення потреб туриста, які виникають у період його туристичної 

подорожі. 
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Рисунок 1- Інтегральна структура туристичного продукту 

Отже, об’єктом дослідження буде виступати рівень розвитку туристичної, 

рекреаційної та допоміжної інфраструктури Львівщини. 

Туризм, як вид економічної діяльності, посідає особливе місце в житті 

Львівщини. Львівська область має значні передумови для розвитку туризму: 

вигідне геополітичне розташування, значний рекреаційний потенціал, сусідство 

з європейськими країнами, багату культурну спадщину тощо. Британське 

видання The Telegraph внесло Львів у рейтинг 12 місць світу, які обов'язково 

варто відвідати 2018 року. Львів опинився на 5-й сходинці. Британська газета 

The Independent назвала Львів ідеальним місцем для проведення зимового 

відпочинку. Також у іншому рейтингу Львів опинився на 2-му місці серед 26-ти 

європейських міст, де можна комфортно прожити місяць за менше ніж 600 

фунтів стерлінгів (у Львові - 405,51 фунт стерлінгів/458,56 євро). За версією 

американського видання Business Insider ще у 2016 році, Львів посів перше 

місце серед найдешевших туристичних міст світу у 2017 році. Під час 

дослідження порівнювались вартість проживання у готелі, проїзд на таксі, а 

також харчування на двох [5].  

Дані щодо туристичних потоків Львівщини протягом кількох останніх 

років подано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Туристичні потоки у Львівській обл. (осіб) [6] 
Роки Кількість 

обслугованих 
туристів - 
усього 

З них: 
іноземні 
туристи 

туристи – громадяни 
України, що виїжджали за 

кордон 

внутрішні 
туристи 

2012 124013 19033 63706 41274 
2013 188520 16162 131530 40828 
2014 92128 2015 61465 28648 
2015 112472 3057 60830 48585 
2016 181827 8370 74877 98580 

 

Крім статистичної інформації у м.Львів діє електронний ресурс 

«Туристичний барометр», який фіксує прибуття туристів за всіма каналами 

реєстрації. За його інформацією дані по туристам значно перевищують офіційні 

статистичні дані. Так, лише по м. Львів у 2017 році (з січня по листопад 

включно) до Центру туристичної інформації звернулось 74 823 осіб, з них 30 

825 українців (41,2%) та 43 998 іноземців (58,8%) (статистика створена на 

основі усного опитування відвідувачів, які звернулись за туристичною 

інформацією). У порівнянні з 2016 роком (з січня по листопад включно) 

кількість проінформованих осіб збільшилась на 16,5% (загальна кількість 2016 

року – 64 280 осіб, з них українців 36 433 осіб, іноземців 27 847 осіб). 

Основними країнами походження відвідувачів Центрів туристичної інформації, 

окрім України, є Польща, Німеччина, Туреччина, Білорусь та США. Основними 

містами походження внутрішніх туристів у Центрах туристичної інформації є 

Київ, Львів, Дніпро, Харків та Одеса. 

Здійснимо якісну оцінку факторів середовища для формування 

турпродукту на Львівщині. Критерії, за якими доцільно проводити дослідження 

середовища міста Львова, наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 - Критерії для оцінки середовища м. Львова як 

туристичного міста за методом SWOT-аналізу 
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Стара історична частина Львова занесена 
до світової спадщини ЮНЕСКО; 
2. Відомі театри та музе;ї  
3. Наявність природних та рекреаційних 
ресурсів (мінеральні води, природні та 
ландшафтні парки, пам’ятки садово-
паркового мистецтва тощо);  
4. Велика кількість санаторно-курортних 
установ; 
 5. Потенціал для “сентиментального”, 
релігійно- го та інших видів туризму; 
6. Історичні зв’язки з українською 
діаспорою у світі; 
6.Наявність інфраструктури для 
відпочинку, оздоровлення, видовищних 
заходів. 

1. Якість обслуговування не відповідає 
світовим стандартам; 
2. Привабливість Старого Львова піддається 
ризику через соціальні патології та 
руйнування будівель;  
3. Недостатня туристична промоція міста;  
4. Недостатньо розвинуті місцеві та 
національні туристичні агенці;ї  
5. Відсутність Львова у міжнародній 
туристичній мережі;  
6. Недостатньо розвинута інфраструктура 
охорони природи;  
7. Екологічні проблеми (смітники Львова);  
8. Недостатнє фінансування культурних, 
освітніх, мис- тецьких закладів та 
організацій 
10. Неефективна діяльність відповідних 
структур щодо забезпечення екологічної 
безпеки територій для розвитку 
рекреаційного бізнесу. 

Можливості (O) Загрози (Т) 
1. Розвиток “сентиментального” туризму 
для ук- раїнців, поляків, євреїв тощо; 
2. Результативна промоція країни та 
Львова;  
3. Поліпшення міжнародного іміджу 
України та регіону;  
4. Поліпшення екологічної ситуації області, 
збе- реження її цінного природного 
середовища; 
 5. Розвиток різних елементів туристичної 
та від- починкової інфраструктури 

1. Занепад архітектурних пам’яток та 
урбаністичної структури міста; 
 2. Недостатньо активна та ефективна 
промоція Львова на міжнародному рівні; 
 3. Стійкий негативний міжнародний імідж 
України та Львівської області; 
 4. Недостатнє поліпшення туристичної 
інфраструк-тури, розрахованої на різні 
цільові групи; 
 5. Складна екологічна ситуація внаслідок 
активної експ луатації транспортних 
коридорів;  
6. Зменшення інвестицій в екологію та 
охорону довкіл 

В основу SWOT-матриці покладено SWOT-аналіз профілю внутрішнього 

та зовнішнього середовищ туристичного ринку Львова. На основі 

вищезазначених критеріїв спроектовано SWOT-матрицю, яку подано у таблиці 

3. В основу SWOT-матриці покладено SWOT-аналіз профілю внутрішнього та 

зовнішнього середовищ туристичного ринку Львова. 
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Таблиця 3 – SWOT-аналіз профілю середовища туристичного ринку м. 

Львова 
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Центральна частина 
міста в ЮНЕСКО 

2 3 + +6 Політична ситуація в 
Україні 

2 2 - -4 

Географічне 
положення Львова 

3 3 + +9 Ріст української 
економіки 

3 3 - -9 

Реклама міста 2 1 - -2 Демографічна 
ситуація 

1 2 - -2 

Відсутність індустрії 
відпо-чинку та розваг 

2 1 - -2 Розвиток малого і 
середнього 
підприємництва 

2 3 + 6 

Кількість та 
концентрація пам’яток 
архітектури 

2 3 + +6 Податковий тиск 2 2 - -4 

Інфраструктура міста 3 3 - -9 Близькість до 
державних кордонів 
Польщі, Словаччини, 
Угорщини та Румунії 

3 3 + 9 

Розгалужена мережа 
рекреаційно-
туристичних зон 

2 2 + +4 Інвестиційний клімат 3 2 + 6 

Традиції у проведенні 
виставок, ярмарок, 
фестивалів, зустрічей 

2 3 + +6 Зростаюча кількість 
закладів сфери 
обслугову- вання 

3 2 + 6 

Недостатньо чітка 
політика стосовно 
розвитку туризму в 
місті 

3 2 - -6 Близькість до 
рекреаційної зони 
Карпатського регіону 

3 3 + 9 

Високий рівень 
бюрократії на рівні 
міської ради 

2 2 - -4 Імідж України у 
Європі 

2 2 + 4 

Кількість пунктів 
обміну валют  

2 3 + +6 Екологічна ситуація 2 3 - 6 

Транспортна 
доступність 

2 2 + +4 Рівень безробіття 2 1 + 2 

Якість сервісу 3 3 - -9 Зростання корупції 2 1 - -2 
Незадовільний стан 
багатьох туристичних 
об’єктів 

2 2 - -4 Міжнародна та 
внутрішня 
конкуренція 

2 3 - -6 
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Таблиця 4 - Профіль середовища Львівщині для розвитку туризму 
Сильні сторони  

1 Центральна частина міста в ЮНЕСКО 6
2 Географічне положення Львова 9
3 Кількість та концентрація пам’яток архітектури 6
4 Традиції у проведенні виставок, ярмарок, фестивалів, зустрічей 6
5 Кількість пунктів обміну валют 6

Слабкі сторони
1 Інфраструктура міста -9
2 Недостатньо чітка політика стосовно розвитку туризму в місті -6
3 Високий рівень бюрократії на рівні Міської ради -4
4 Якість сервісу -9
5 Незадовільний стан багатьох туристичних об’єктів -4

Можливості
1 Розвиток малого і середнього підприємництва 6
2 Близькість до державних кордонів Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії 9
3 Інвестиційний клімат 6
4 Зростаюча кількість закладів сфери обслуговування 6
5 Близькість до рекреаційної зони Карпатського регіону 9

Загрози
1 Політична ситуація в Україні -4
2 Ріст української економіки -9
3 Податковий тиск -4
4 Екологічна ситуація -6
5 Міжнародна та внутрішня конкуренція -6 

 
Отримані результати показують, що м. Львів має великий туристичний 

потенціал. Загалом туристичний ринок послуг характеризується значною 
однорідністю. З матриці (табл. 4) зрозуміло, що сильні сторони міста є 
вагомішими за слабкі сторони (+1 бал), а можливості, що стоять перед містом, є 
більшими, ніж загрози (+7 балів). Можна зробити висновок, що місту необхідно 
застосувати стратегію максі–максі (SO – можливості, сильні сторони), яка 
передбачає проведення дій, що дають змогу використовувати сильні сторони 
для збільшення можливостей щодо розвитку туристичної інфраструктури м. 
Львова. 

У м.Львів відбуваються також помітні покращення туристичної сфери. 
Так у 2017 р. у Львові функціонувало 5 центрів туристичної інформації, 5 
курсів екскурсоводів та гідів, функціонують 6 туристичних громадських 
організацій (табл.5) 
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Таблиця 5 – Партнерство в сфері туризму м.Львів, що сприяє 
формуванню національному туристичному продукту 

Назва ТІЦ Курси екскурсоводів та 

гідів-перекладачів по м. 

Львову та Львівській 

області 

Туристичні громадські організації та 

асоціації Львівської області 

Центр туристичної 

інформації м. Львова 

 

Центр туристичної 

інформації на 

залізничному вокзалі 

 

Центр туристичної 

інформації в 

аеропорту  

 

Туристично-

інформаційний 

центр 

Львівської асоціації 

розвитку туризму  

 

Центр туристичної 

інформації 

«Лемберг-Тур» 

 

Курси «Мандри-Плюс»; 

Курси при Львівській 

Асоціації Розвитку; 

 Курси Інституту туризму 

Федерації профспілок 

України при ТЗОВ; 

 Курси Інституту туризму 

Федерації профспілок 

України при ПрАТ 

«ЛЬВІВТУРИСТ» ; 

 Курси Фонду Святого 

Володимира, при 

Туристично-краєзнавчому 

центрі «Паломник» ; 

Курси при Західно-

українській регіональній 

асоціації інноваційних 

фірм «Львівтехнополіс»  

Львівська асоціація розвитку туризму 

ГО «Клуб велотуристів друзів природи 

«Рух» 

Львівський обласний осередок 

«Спілки сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму» 

Львівська обласна громадська 

організація «Товариство власників 

осель «Галицькі оселі»« 

Асоціація гірських провідників 

«Ровінь» 

Львівська міська громадська 

організація «Федерація спортивного 

туризму» 

Центр краєзнавства, екскурсій і 

туризму учнівської молоді 

Західно українська туристична 

асоціація «Туристична асоціація 

рекреаційного розвитку Сколівщини» 

Асоціація курорт «Сколівський» ГО 

«Орявчик-Звенів» 

Клуб Велосипедного туризму «Колесо 

вітрів» ЛГТО «Обрій» 

Львівська Асоціація туристичних 

організацій 

Товариство краєзнавців Яворівщини 

«Гостинець» 

Львівська обласна молодіжна хостел 

асоціація 
Сформовано автором на основі [7] 



455 

Стратегічна мета розвитку полягає у формуванні на території м. Львова та 

Львівщини конкурентоспроможної туристично-рекреаційної галузі як однієї із 

провідних галузей територіальної спеціалізації, що забезпечить, з одного боку, 

попит споживачів (як українських, так і закордонних) на задоволення своїх 

потреб у туристично-рекреаційних послугах, а з іншого, – зробить значний 

внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок збільшення 

дохідної частини обласного й муніципального бюджетів, припливу інвестицій, 

збільшення кількості робочих місць, поліпшення здоров'я населення, 

збереження й раціонального використання культурно-історичної й природної 

спадщини.  

Починаючи з 2006 року у Львові почали активно працювати над 

виробленням стратегії - курсу, яким потрібно слідувати для розвитку міста як 

туристичного, культурного, економічно розвиненого та комфортного для 

життя, тобто формування туристичного національного продукту. Приймаючи 

«Комплексну стратегію розвитку міста 2012-2025» було використано 

закордонний, вітчизняний досвід та досвід, здобутий під час створення таких 

документів: 

«Стратегія підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року»; 

«Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста»;  

«План сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року»; 

 «Генеральний план Львова до 2025 року» [1]. 

Інтегрована концепція розвитку центральної частини міста Львова, що 

спрямована на розвиток центральної частини Львова охоплює такі аспекти як: 

збереження архітектурної та культурної спадщини, покращення якості 

громадського простору, вдосконалення системи транспорту, розвиток 

роздрібної торгівлі та ремесел, розвиток культури та туризму, розвиток 

соціальної складової та освіти, модернізація управління містом.  

Стратегія має на меті підвищення рівня конкурентоспроможності 

економіки міста Львова завдяки розвитку двох пріоритетних економічних 

кластерів: туризму та бізнес-послуг.  
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Візія (бачення майбутнього, пріоритетів) м. Львова була сформульована 

наступним чином: 

Львів - твердиня національних традицій; 

Львів - комфортне середовище для мешканців; 

Львів - освітній, науковий та інноваційний центр. 

Львів - культурна та туристична столиця Східної Європи; 

Львів - світовий центр спорту та здорового способу життя; 

Львів – місто високотехнологічних індустрій. 

Пріоритети Комплексної стратегії розвитку Львова були визначені 

наступним чином: 

місто, в якому комфортно жити, навчатись, працювати; 

розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка; 

місто традицій, знань, культури, туризму та спорту [1]. 

Для втілення цих пріоритетів в життя проведено ряд сфокусованих 

ініціатив, спрямованих на розвиток галузевих кластерів і формування 

економічної платформи, яка сприяє як розвитку самих кластерів, так і 

економіки міста загалом. Проект розглядав 15 ключових економічних кластерів 

у Львові, з яких кластери туризму та бізнес-послуг були обрані як локомотиви 

економічного зростання міста. Вибір двох кластерів не означає, що регіон 

повинен займатися виключно даними секторами економіки.  

Вирішальними критеріями відбору кластеру туризму стали: 

- історична та архітектурна спадщина, визнана ЮНЕСКО; 

- відповідність баченню міста та ментальності його мешканців; 

- наявність потенціалу малого та середнього бізнесу і людських ресурсів. 

Вирішальними критеріями відбору кластеру бізнес-послуг були: 

здатність втримати робочу силу і залучити мешканців, що повертаються 

з-за кордону; 

- наявність кваліфікованих випускників із західним способом мислення; 

- високий потенціал для створення матеріальних благ; 

- близькість до Європи, мала різниця в часі. 
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Для Стратегії були визначені наступні стратегічні та оперативні цілі:: 

- економічне зростання через розвиток кластерів; 

- розвиток кваліфікованих людських ресурсів; 

- створення Агентства з питань сприяння інвестиціям; 

- прозора система управління; 

- допоміжна інфраструктура. 

Хоча з початку реалізації проекту пройшло декілька років, уже сьогодні 

можна говорити про успіх. По-перше, вдалося створити майданчик для 

дискусій та обговорень важливих для міста питань, а також ефективний канал 

для діалогу бізнесу та влади. По-друге, вдалося реалізувати ряд конкретних 

ініціатив: запущено веб-сайт з оглядом інвестиційних можливостей міста, 

створено Центр розвитку туризму при міськраді, створено асоціацію учасників 

кластера ІТ та бізнес-послуг, реалізується програма підвищення якості 

англійської мови в ключових університетах Львова. (детальніше про 

досягнення в реалізації «Стратегії конкурентоспроможності» на сайті www.city-

institute.org). 

 Ґрунтуючись на проведеному дослід- женні, можна дійти висновку, що 

включення до світового туристичного процесу, розбудова індустрії туризму та 

діяльності суб’єктів туристичного ринку потребує наукового обґрунтування 

напрямків розвитку туризму на основі узагальнення світових тенденцій та їх 

конкретно-наукового осмислення для забезпечення відповідального, 

доступного та сталого розвитку національного туризму, зокрема створення та 

розвитку вітчизняного туристичного продукту. Практичне значення одержаних 

результатів полягає у тому, що розроблені підходи до розвитку рекреаційних 

зон туристичного призначення можуть бути використані на регіональному 

рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ 
ІНДУСТРІЇ 

У статті аналізуються проблеми бізнес-планування в туризмі в умовах 
стагнації економіки і невизначеності. Метою даної статті є розгляд бізнес-
планування в туризмі для більш ефективного управління ресурсами, зниження 
ризиків і отримання додаткових вигод. Отримані результати дослідження 

можуть бути використані в фінансово-господарської діяльності корпорацій 
туристичної індустрії, а також у навчальній та науковій роботі в галузі 
менеджменту та економіки підприємств туристичної галузі. 
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туристичний продукт, організаційно-правові форми організацій, туристична 

індустрія, інвестиції в туризм 

Актуальність теми. У кожній індустрії, в тому числі і в туризмі, 

особливості бізнес-планування виявляються, перш за все, виходячи зі 

специфіки характеру діяльності та матеріальної бази їх здійснення. З цієї точки 

зору, туризм як галузева сфера є складовим комплексним об'єктом. 

Концентруватися лише на самому туристичному продукті і на діяльності щодо 

його реалізації було б неправильно, оскільки значне і, на наш погляд, 

центральне місце в даній галузі займають туристи – споживачі туристичних 

послуг. 

В сучасних умовах, як відомо, на розвиток туріндустрії істотний вплив 

здійснюють геополітика, проблеми у фінансовому секторі економіки, 

девальвація національної грошової одиниці та падіння реальних доходів 

населення. 

При формуванні бізнес-плану в туристичній індустрії слід враховувати 

правовий, фінансовий, управлінський, економічний та інші аспекти [4]. 

Важливо враховувати фактори не тільки внутрішнього, але і зовнішнього 

середовища. Ринок туристичних послуг за своєю сутністю 

висококонкурентний, у зв'язку з чим необхідно створити систему 

високоефективного управління ресурсами [3]. 

Мета статті. Дослідження процесу бізнес-планування та його 

особливостей в туристичній галузі для більш ефективного управління 

ресурсами, зниження ризиків господарської діяльності і отримання додаткових 

вигод. 

Виклад основного матеріалу. Туристичний бізнес – одна з галузей 

сучасного світового господарства, яка найбільш швидко розвивається. 

Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, 

поступаючись лише нафтовидобувній промисловості й автомобілебудуванню. 
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Очевидно, що щорічно високими темпами зростає число компаній, що 
працюють в сфері туризму. Однак, для успішної роботи на туристичному ринку 
необхідне правильне планування діяльності компанії. Бізнес-планування є 
одним з ключових моментів підприємницької діяльності в умовах ринкової 
економіки. 

Сучасна економічна ситуація диктує підприємствам новий підхід до 
внутрішньофірмового планування. Процес входження економіки в систему 
ринкових комунікацій, діяльність господарських суб'єктів в умовах конкуренції 
вимагають від кожного підприємця, бізнесмена, менеджера постійного 
вдосконалення підприємницької діяльності. Вони змушені шукати такі форми і 
моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих 
рішень. Оптимальним варіантом досягнення таких рішень в нових економічних 
умовах господарювання є бізнес-план. 

Бізнес-план допомагає підприємцям продумувати свою стратегію, 
порівнювати свій ентузіазм реальністю і усвідомлювати існуючі обмеження. 
Він дозволяє уникнути таких потенційно небезпечних помилок, як: нестача 

капіталу для функціонування фірми, негативний баланс руху готівки, невірний 
підбір персоналу, неправильний вибір місцезнаходження підприємства. 

Світова практика показує, що більшість підприємств зазнають великих 
збитків тільки тому, що не передбачили або неправильно спрогнозували зміни 
зовнішнього середовища і не оцінили своїх можливостей. Бізнес-планування 
важливе і для того, щоб переконати партнерів і інвесторів в правильності 
обраного шляху. Особливо бізнес-план важливий в комерційній діяльності, де 
потрібно передбачення в довгостроковій перспективі, попередні розробки, що 
передують першим крокам підприємства. 

Оволодіння технікою бізнес-планування стає сьогодні актуальним 
завданням підприємців. 

Бізнес-планування – специфічний вид планової діяльності в складі 
загальної функції планування, що задовольняє потреби будь-якого 
підприємства або організації мати ясні цілі свого розвитку і програму їх 
досягнення в ринковому середовищі. 
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Бізнес-планування в загальному переслідує наступні п'ять важливих 
цілей:  

1) знизити негативний ефект невизначеності і зовнішнього середовища;  
2) зосередити увагу на головних завданнях;  
3) домогтися економічного функціонування;  
4) сприяти інтеграції діяльності різних підрозділів в досягненні цілей 

підприємства;  
5) полегшити контроль за досягненням завдань планів. 
Результатом бізнес-планування є бізнес-план, тобто особливий документ, 

що відображає цілі і програму діяльності підприємства [4]. 
Специфіка бізнес-планування в галузі, в тому числі і в туризмі, 

визначається, перш за все, особливостями видів діяльності, матеріальною базою 
та організаційно-правовими формами їх здійснення. В цьому плані туризм як 
галузевий комплекс, тобто комплекс підприємств, діяльність яких 
безпосередньо пов'язана з наданням туристичних послуг, представляє дуже 
складний об'єкт. 

До сфери туризму при системному підході можна віднести всю 
сукупність інформаційних, організаційних, матеріально-речових і інших 
критеріїв, які формують умови, здатні задовольнити інтерес туриста. Важливе 
значення тут мають підприємства і організації, що беруть участь в цьому 
комплексі, такі як: 

- об'єкти, які надають послуги з розміщення туристів; 
- об'єкти, що здійснюють турагентську і туроператорську діяльність; 
- компанії, що виконують обслуговуючі та інші допоміжні функції при 

наданні туристичних послуг [1]. 
Організації, які можна віднести до об'єктів першої групи, є матеріально-

речовою основою сфери туризму. У числі цих підприємств можна назвати 
об'єкти розміщення готельного типу (готелі, пансіонати, мотелі) і додаткові 
засоби розміщення (гостьові будинки, кемпінги, молодіжні гуртожитки, 

туристичні та спортивно-оздоровчі комплекси, бази і т.п.). На сьогоднішній 
день в світі не існує уніфікованої системи класифікації об'єктів розміщення, що, 
безумовно, ускладнює процес вибору необхідного типу розміщення. 
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До об'єктів другої групи можна віднести туроператорів і фірми, які 

здійснюють агентську діяльність. 

У свою чергу, до останньої досить великої групи належать організації, які 

виконують допоміжні функції по відношенню до діяльності з надання основних 

туристських послуг. Серед таких фірм можна назвати компанії з виробництва 

сувенірів і товарів з символікою, рекламні агентства, інформаційно-аналітичні 

служби, автотранспортні підприємства, перекладацькі бюро тощо [5]. 

Проаналізуємо і сформулюємо вплив специфіки та особливостей 

міжнародного туризму на процеси бізнес-планування в даній галузі. 

Сезонність бізнесу – це найбільша небезпека, яка чатує на нових гравців. 

Літній туристичний потік не можна порівняти з зимовим. Піки продажів 

припадають на другу половину квітня (люди збираються відпочити в травневі 

свята), липень - початок серпня (розпал сімейних відпусток), вересень (на 

курорти їдуть бездітні пари і молодь), кінець листопада - початок грудня 

(новорічні тури). І є абсолютно провальні місяці - жовтень і січень-лютий, після 

яких слабкі туристичні фірми не виживають. Цілорічний Єгипет і гірськолижні 

тури достатнього обороту не забезпечують. Не завжди виживають навіть ті, хто 

почав працювати в квітні і захопив перший пік продажів. Зароблених до осені 

грошей може не вистачити до наступної весни. Так що, починаючи бізнес, 

самим правильним рішенням буде планувати збитки протягом перших двох 

років. Особливо важливо це врахувати, якщо проект починається на позикові 

гроші. Будувати графік повернення кредиту в розрахунку на те, що гроші в касу 

будуть надходити стабільно – необгрунтовано і необдумано [2]. 

Подорожі не є предметом першої необхідності для людини. Кризові 

явища 2008-2009 рр. показали, що в ситуації, коли люди намагаються 

економити, в числі перших знижуються витрати на відпочинок. Тому при 

роботі в даній сфері обов'язковою умовою є регулярний аналіз економічної 

ситуації і коригування стратегічних планів. Виходячи з моди на певні тури 

(країни), найбільш розумною стратегією для туристичного агентства є робота з 

усіма напрямами і відстеження новинок сезону. З огляду на вплив форс-
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мажорних обставин при плануванні діяльності необхідно закладати певний 

фонд на різні непередбачені ситуації, при яких підприємство сфери туризму 

може зіткнутися з необхідністю одноразових виплат великих розмірів. 

Для відкриття невеликого туристичного агентства не потрібно великих 
фінансових вкладень. Часто організація подібного бізнесу можлива і без 
залучення позикових коштів [3]. 

З урахуванням специфіки туристичного бізнесу, особливостей 
туристичної галузі, світового досвіду, бізнес-план туристичної фірми може 

мати наступну структуру: 
1. Резюме. У резюме описується призначення бізнес-плану, дається 

концепція туристичного агентства, описуються послуги, що надаються, їх 
призначення та переваги, ринок або сегмент ринку, спосіб реалізації, 
ефективність реалізації, потреба в інвестиціях і її забезпечення. 

2. Дослідження і аналіз туристичного ринку. Даний розділ включає аналіз 
поточної ситуації на туристичному ринку і тенденцій його розвитку за 
минулими сезонами, за туристськими напрямками, за кількістю турів; 
інформацію про динаміку витрат на туризм і прогнозі зміни цієї величини; 
короткий порівняльний аналіз популярності різних напрямків туристичних 
поїздок; аналіз конкурентів, їх сильних і слабких сторін, їх спеціалізації, аналіз 
конкурентів на обраних туристичних напрямках; оцінку частки ринку, яка може 
бути освоєна турфірмою, конкурентні переваги майбутньої турфірми. 

3. План маркетингу та реклами. В даному розділі наводиться аналіз 
соціальної і демографічної структури споживачів, сегментації по перевагах, 
сегментації за величиною витрат на туристичні поїздки, джерел інформації, 
якими вони користуються при виборі туристичної компанії. Також в плані 
маркетингу розробляється назва турфірми, рекламна історія її створення, цінова 

політика турагентства, розробляється фірмовий стиль підприємства, його 
інтернет-сайт, оформлення офісу, зовнішня реклама (вивіска, штендер, 
покажчики, табличка з режимом роботи та реквізитами компанії), поліграфічна 
продукція (буклет, візитні картки, фірмові бланки), рекламний план (розмір 
бюджету, рекламні засоби), структура і правила ведення клієнтської бази. 
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4. План господарської діяльності. В даному розділі описується концепція 

діяльності туристичної компанії, вид діяльності, різні додаткові послуги, 

перелік документів, необхідних для реєстрації фірми. У розділі міститься 

інформація про необхідні характеристики приміщення, в якому буде відкрито 

офіс компанії, необхідне устаткування, докладний опис турпродуктів, з якими 

туристське підприємство має намір вийти на ринок (за минулими сезонами, 

напрямками, видами туризму, країнам, ціною, цільової аудиторії), описується 

технологія продажів турів (пошук і бронювання, оформлення оплати, 

документообіг, доставка і видача документів). Також в даному розділі 

описується вибір постачальника туристичних послуг і схем робочої взаємодії з 

ними (договірні відносини, розмір комісії, знижки, бонуси). 

5. Організація, управління, кадри. Метою даного розділу є опис 

організаційної структура туристичної компанії. У розділі вказується 

професійний склад працівників, список ключових управлінських посад, 

принципи і систему підбору кадрів, підвищення їх кваліфікації, штатний 

розклад співробітників, політика формування заробітної плати. 

6. Юридичний план. В даному розділі зазначаються правова форма 

юридичної особи, система оподаткування, оформлення договору оренди, 

необхідні дозвільні документи, реєстрація товарного знака, покупка і 

оформлення контрольно-касової техніки (при необхідності), замовлення 

бланків суворої звітності, особливості ведення бухгалтерського обліку. 

7. Фінансовий план. Він є одним з ключових елементів бізнес-плану і 

включає аналіз собівартості турпродукту, розрахунок і оцінку таких показників 

як: обсяг продажів, беззбитковість продажу товару, складання балансу доходів і 

витрат, плану руху грошових коштів, плану первісних витрат, плану окупності. 

При необхідності може бути представлений графік погашення кредитів і сплати 

відсотків. 

8. Оцінка ризиків і страхування. Включає аналіз потенційних ризиків 

(виробничий, комерційний, форс-мажорний, фінансовий, інноваційний), оцінку 

чутливості основних показників діяльності компанії по відношенню до змін 
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таких параметрів як кількість клієнтів, вартість путівки, заробітна плата 

співробітників і т.д. розробка заходів щодо зниження ризику і грошових втрат 

на підприємстві [4]. 

Також при складанні бізнес-плану туристичної фірми необхідно звернути 

увагу на наступні моменти: 

- не варто переоцінювати число туристів, швидше за все їх буде менше, 

ніж очікується; 

- необхідно закладати максимально можливі суми на непередбачені 

витрати, ймовірно, вони будуть вище очікуваних; 

- при розрахунку доходів варто враховувати можливі знижки для клієнтів, 

які відраховуються із агентської винагороди; 

- не варто занижувати цифри, пов'язані з організацією роботи турфірми, 

необхідно закладати в розрахунки ціни трохи вищі за середні [5]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що бізнес планування 

в сфері міжнародного туризму з одного боку має спільні риси з бізнес-

плануванням підприємств сфери послуг, але з іншого боку має ряд істотних 

відмінностей, викликаних специфікою туризму. Туристичний інтерес 

представляє собою один з головних визначальних моментів в бізнес-плануванні 

розвитку об'єктів індустрії туризму. Не приймаючи до уваги цей 

найважливіший фактор, неможливо припустити ймовірний попит на туристичні 

послуги і виявити їх оптимальні характеристики. У розділах маркетингового 

планування галузевих бізнес-планів ідеї формування і підтримки туристичного 

інтересу повинні бути базовими. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
Проаналізовано результати розвитку міжнародного туризму у світі та в 
Україні, обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення управління 
туристичними підприємствами з урахуванням сучасних тенденцій на ринку 
туристичних послуг.  
Ключові слова: міжнародний туризм, туристичні послуги, 
інтернаціоналізація, менеджмент, професійні компетентності 

Актуальність теми. Однією з галузей, що динамічно розвивається, у 
світовій економіці є туристична. З'являються нові види туризму, які сприяють 
поповненню бюджетів на мезо- і макроекономічному рівнях, створенню нових 
робочих місць, підвищенню рівня освіченості населення, задоволенню його 

потреб у саморозвитку. Одним з видів туризму, що стрімко розвивається, є 
міжнародний. Він впливає на розвиток соціально-економічних і політичних 
відносин між країнами завдяки розширенню туристичних потоків, впливає на їх 
економічний розвиток, сприяє взаємному культурному збагаченню. Тому 

виникає об'єктивна необхідність в дослідженні тенденцій розвитку 
міжнародного туризму як складного явища сучасної світової економіки. 
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Проблеми розвитку туристичної сфери з позиції міжнародного туризму 
досліджували такі вчені, як А. Зима, Н. Кабушкін, Г. Михайличенко, 
Т. Ткаченко, Л. Шульгіна [1-5] та ін., проте реалізація євроінтеграційного курсу 
економіки України вимагає проведення подальших досліджень і розробки 
рекомендацій туристичним підприємствам України щодо вдосконалення 
управління міжнародним туризмом. 

Метою статті є аналіз результатів розвитку міжнародного туризму в 
Україні та світі, а також пошук шляхів щодо вдосконалення управління 
туристичними підприємствами з урахуванням сучасних тенденцій на ринку 
туристичних послуг. 

Викладення основного матеріалу. В даний час туризм став однією з 
найбільш перспективних галузей світової економіки, що розвиваються 
високими темпами. Його внесок у світовий валовий внутрішній продукт у 2007 
році склав 1750 млрд. дол. США, в 2017 році - 2100 млрд. дол. США, а до 2027 
року очікується на рівні 3400 млрд. дол. США [6], що відповідає приросту 
вартісного вираження туристичних продуктів в світі на 94%. У структурі 
туризму особливо слід відзначити розвиток міжнародного туризму. За 
підсумками 2017 року кількість міжнародних туристських поїздок в світі 
збільшилася на 5% [7], що склало загалом 1087 млн. туристичних поїздок. 
Розглядаючи основні напрямки міжнародних туристичних потоків в 2017 році, 

слід відзначити їх стійкий приріст в глобальних туристичних напрямках: 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону (+6%), де число міжнародних туристів 
зросло на 14 млн. осіб і склало в сукупності 248 млн. туристів за рік; Африки 
(+6%), що відповідає 3 млн. туристів і в сукупності забезпечує кількість 
прибуттів на Африканський континент в розмірі 56 млн. осіб; а також Європи 

(+5%).  
Щодо локальних туристичних напрямків, особливої популярності набули: 

Південно-Східна Азія (+10%), в той час як порівняно помірні темпи зростання 
спостерігалися в Південній Азії (+5%), Океанії (+4%) і Північно-Східної Азії 
(+4%); Центральна і Східна Європа (+7%); Південна і Середземноморська 
Європа (+6%); Північна Африка (+6%).  
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Приріст міжнародних туристичних потоків в Американському регіоні 
склав (+4%), що відповідає 6 млн. поїздок в 2017 році і становить в цілому 
169 млн. поїздок за рік. Лідерами за темпами зростання в даному регіоні стали 
туристичні напрямки Північної (+4%) і Центральної Америки (+4%), в 
Південній Америці приріст міжнародних туристичних потоків став менш 
значним (+2%), а на Карибські острови сповільнилися і не перевищують 1% . В 
цілому, за прогнозами Всесвітньої туристичної організації, на 2018 рік 
очікується збільшення числа міжнародних туристичних потоків на 4-4,5%, що 
перевищує довгостроковий прогноз до 2020 року, який відповідає щорічному 
збільшенню міжнародних туристичних потоків на 3,8%. 

Щодо витрат на міжнародний туризм в 2017 році, необхідно відзначити їх 
зростання в Китаї (+28%), що склало в цілому за рік 130,56 млн. осіб, Росії 
(+26%), Туреччини (+24%), Катарі (+18 %), Філіппінах (+18%), Кувейті (+15%), 
Індонезії (+15%), Бразилії (+14%). Україна в 2017 році знаходиться в числі 
лідерів щодо приросту витрат на міжнародний туризм. Так, за 2017 році приріст 
витрат на міжнародний туризм становив 15%. Більш низькими темпами 
зростали витрати в сфері міжнародного туризму у Франції (+6%), Сполучених 
Штатах (+3%), Великобританії (+3%), Канаді (+3%) і Австралії (+3%). У 
Німеччині, Японії та Італії витрати на міжнародний виїзний туризм в 2017 році 
скоротилися на 1-2%. 

Аналізуючи країни за рівнем розвитку міжнародного туризму, слід 
базуватися на їхньому рейтингу, який включає політичну, екологічну 
обстановку, рівень безпеки, здоров'я і гігієни, приріст туристичної сфери, 
транспортну інфраструктуру, інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, 
доступність цін, зручність і близькість туристичної інфраструктури, наявність 
корисних копалин і культурної спадщини. У 2017 році країнами-лідерами з 
розвитку туризму стали Швейцарія, Німеччина, Австрія та Іспанія. Перші місця 
зайняли, відповідно до критеріїв, такі країни:  

- за сприятливою політичною обстановкою – Сінгапур; 
- за екологічним станом – Швеція; 
- за рівнем безпеки – Фінляндія; 
- за рівнем здоров'я та гігієни – Австрія; 
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- за приростом туристичної сфери - Сейшельські острови; 
- за розвитком транспортної інфраструктури - Канада і Гонконг; 
- за інформаційно-комунікаційною інфраструктурою - Південна Корея; 
- за ціновою політикою – Іран; 
- за розвитком людських ресурсів – Швеція; 
- за близькістю туристичної інфраструктури – Ліван; 
- за наявністю корисних копалин – Бразилія; 
- за культурною спадщиною - Іспанія [6].  
Україна не увійшла в топ 50 країн за рейтингом розвитку туризму, що 

свідчить про наявність комплексу існуючих проблем в сфері організації та 
управління міжнародного туризму, які потребують вирішення з урахуванням 
основних тенденцій розвитку міжнародного туризму. Незважаючи на наявні 
проблеми, кількісні показники сфери розвитку туризму в Україні мають 
позитивну тенденцію. Мережа суб'єктів туристичної діяльності України - 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - в 2017 році склала 5692 
одиниць, що на 6,5% більше, ніж в 2016 році. Структура мережі за видами 
туристичної діяльності представлена найбільш численною категорією - 
турагентами (75% від загальної кількості суб'єктів), найменша категорія - 
суб'єкти, які здійснюють екскурсійну діяльність (8,4%). Суб'єкти, які 
здійснювали туристичну діяльність як туроператори, становили 33,1% від 
загальної кількості юридичних осіб, що надають туристичні послуги. Однак 
дохід від надання туристичних послуг в 2017 році зменшився в порівнянні з 
2016 роком на 2,4% і склав 6496,7 млн. грн. [8]. Загальна характеристика 
суб'єктів туристичної діяльності в Україні у 2017 році представлена в табл. 1. 

Представлені дані таблиці 1 підтверджують наявність значного 
потенціалу суб'єктів господарювання туристичної сфери з надання туристичних 
послуг. Так, кількість туристів-громадян України, обслугованих суб'єктами 
туристичної діяльності, збільшилася в 2017 році в порівнянні з 2016 роком на 
18%, іноземців - зменшилася на 14%, що склало 3,2 млн. чоловік і 232 тис. 
чоловік відповідно. У той же час співвідношення громадян України, які 
виїжджають за кордон, і іноземних громадян, що в'їжджають в Україну, в 2017 
році досягло 0,96, що більше, ніж у 2016 році, на 0,03. 
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Таблиця 1 - Загальна характеристика суб'єктів туристичної 

діяльності в Україні у 2017 році (узагальнено за даними) [8] 

Показник Всього 
В т. ч. 

Туропе-
ратори 

Тур-
агенти 

Екскурсійна 
діяльність 

Кількість суб'єктів туристичної діяльності - 
юридичних осіб, одиниць 2859 945 1799 115 

Середньооблікова кількість штатних працівників, 
осіб 12517 6668 5337 512 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку та аналогічних обов’язкових 
платежів), млн. грн. 

6199 5815 344 39 

Кількість суб'єктів туристичної діяльності - 
фізичних осіб, одиниць 2833 х 2471 362 

Середньооблікова кількість штатних працівників, 
осіб 2830 х 2374 456 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку та аналогічних обов’язкових 
платежів), млн. грн. 

296 х 251 45 

Регіонами-лідерами за доходами від надання туристичних послуг в 

2017 році стали Івано-Франківська (243,8 млн. грн.), Львівська (228,7 млн. грн.) 

і Одеська (126,8 млн. грн.) області . 

Країнами, в які найбільш часто виїжджали громадяни України в 2017 році 

як у службові, так і в приватні поїздки, були Польща (6,99 млн. осіб) та 

Російська Федерація (6,14 млн. осіб). При цьому для переважної більшості 

виїжджаючих туристів (86%) основною метою подорожі була організація 

дозвілля і відпочинку. 

Для того, щоб активізувати розвиток міжнародного туризму в Україні з 

метою формування додаткового притоку в бюджет і отримання доходів 

туристичними підприємствами та приватними особами-підприємцями, 

необхідно застосовувати прогресивні методи управління, враховуючи досвід 

країн-лідерів туристичної сфери та світові тенденції розвитку міжнародного 

туризму. 

Однією з найбільш істотних тенденцій розвитку підприємств туристичної 

сфери є їх інтернаціоналізація і концентрація. На ринках надання туристичних 

послуг спостерігається посилення концентрації капіталу туристичних 

підприємств на основі їх злиття, поглинання більш конкурентоспроможними 
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підприємствами дрібних, що характерно як для внутрішньодержавні 

туристичного бізнесу, так і для міжнародного. Так, тринадцяти найбільшим 

туристичним корпораціям Франції належить близько 50%, а трьом корпораціям 

Німеччини – до 70% туристичного ринку своїх країн [9]. Це сприяє 

формуванню транснаціональних туристичних корпорацій з вертикальною і 

горизонтальною інтеграцією, що дозволяє їм, крім надання туристичних 

послуг, надавати комплементарні супутні послуги в сфері комунікацій, 

транспорту, розваг, фінансової сфери, а також розташовувати свої підприємства 

на територіях країн, що користуються популярністю у туристів. Наприклад, 

Квартальнов В.А. [9] наводить такі кількісні підтвердження існуючих 

тенденцій: туристичний оператор Бельгії «Suner» має комплекс готелів на 

узбережжі Середземного моря: в Іспанії, Греції, Тунісі, Італії, Марокко; 

туристичний оператор Іспанії «Turespana» володіє представництвами в 28 

країнах світу; туристичний оператор Франції «Club Med» щорічно обслуговує 

1,5 млн. туристів через свої представництва в 36 країнах. У Франції 

найвідомішими в сфері туристичного бізнесу є такі великі туристичні 

оператори, як «Fram», «Jet Tours», «Frantour», в Німеччині – «TUI», «NUR», 

«LTU», «ITS», в Великобританії – «Thomson», «Air-tour». У Швейцарії 

туристичний оператор і агент «Kuoni Travel Ltd.» налічує 60 туристичних 

агентств тільки в своїй країні і 16 - в інших країнах світу, а туристичний 

оператор і агент «Hotelplan» має 50 філій в Швейцарії і близько 40 агентств в 7 

європейських країнах. 

Управління такими підприємствами є надзвичайно складним, оскільки 

вони повинні оцінювати глобальні стратегічні альтернативи функціонування і 

розвитку, прагнучи до планування і контролю своєї діяльності в світовому 

масштабі, адаптуючи організаційну структуру, процес управління, політику 

роботи з персоналом з урахуванням національних особливостей. Таким чином, 

транснаціональні туристичні корпорації сприяють здійсненню обміну не тільки 

капіталом і технологіями, а й людськими ресурсами, зокрема, управлінським 

персоналом, який є їх головною конкурентною перевагою.  
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Таким чином, інтернаціоналізація управління міжнародного туризму 

сприяє універсалізації компетентностей фахівців, які для забезпечення 

професійного розвитку і підтримки конкурентоспроможності туристичних 

підприємств повинні вдосконалювати особистісні та професійні компетентності 

в рамках довгострокових програм і короткострокових тренінгів та семінарів, 

оскільки навіть спеціальної освіти в сфері надання туристичних послуг в даний 

час недостатньо через мінливість тенденцій на туристичних ринках, пов'язаних 

з нестійкістю попиту споживачів туристичних послуг.  

Світова тенденція інтернаціоналізації і концентрації капіталу в 

туристичній сфері ставить перед туристичними підприємствами України 

складну задачу адаптації до умов розвитку ринку туристичних послуг, на якому 

багато туристичних підприємств приділяють увагу різним формам 

інформаційних навчальних комунікацій для розвитку професійних 

компетентностей працівників туристичної індустрії, що забезпечує навчання 

співробітників в режимі «non-stop». 

Туристичні підприємства України, щоб бути конкурентоспроможними в 

сфері міжнародного туризму, повинні забезпечити реалізацію такого режиму в 

процесі управління персоналом, щоб кожен прийнятий на роботу співробітник 

протягом перших днів професійної діяльності проходив спеціальну адаптацію, 

під час якої знайомився з загальними принципами і особливостями своєї 

професійної діяльності, а також специфікою роботи підприємства, його 

організаційної культурою. В ході перепідготовки співробітники туристичних 

підприємств повинні вдосконалювати вузькопрофесійні навички на робочому 

місці («on job»), а також проходити професійні тренінги. А менеджери туризму 

повинні стати фахівцями з комплексного управління, тобто універсалами, 

знаючими методи управління суміжними сферами надання туристичних послуг, 

з одного боку, і надійними вузькопрофільними фахівцями, що пройшли 

спеціальну професійну підготовку в певній сфері надання туристичних послуг, 

з іншого боку. 
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Висновки. Таким чином, туристичні підприємства України 

характеризуються наявністю потенціалу розвитку в області міжнародного 

туризму. При цьому вони повинні враховувати тенденції інтернаціоналізації і 

концентрації капіталу на ринку туристичних послуг, які висувають нові вимоги 

до управління в сфері міжнародного туризму, змісту компетентностей 

працівників, умовам, методам і змістом їх професійної підготовки. 

Актуальність даних висновків підтверджується тим, що комплексна підготовка 

спеціалістів, заснована на глибоких спеціальних знаннях, здатна посилити 

конкурентні переваги сучасних туристських підприємств, що дозволить їм 

відповідати вимогам розвитку сфери туризму на світовому ринку, а також 

нарощувати свій потенціал, забезпечуючи його конкурентоспроможність.  
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Шабанова В.М. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Визначено основні причини інтеграційних процесів в туристичному бізнесі. 

Охарактеризовані особливості та принципи управління стратегічними 

альянсами в туризмі. Розглянуто фактори управління інтеграційними 

процесами, що гарантують успіх. 

Ключові слова: інтеграційні процеси, туристичний бізнес, стратегічний 

альянс, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція.  

Ускладнення зовнішнього середовища, ризикованість глобального 

середовища бізнесу, необхідність доступу до глобальних ринків, а також 

набору інформаційних технологій для координації внутрішньоорганізаційної 

роботи, фінансові проблеми актуалізують інтеграційні процеси в туризмі за 

участю органів місцевого самоврядування, об'єднань туристичних фірм з 

горизонтальними та вертикальними взаємозв'язками. 
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Метою статті є виявлення сучасних інтеграційних процесів в туризмі.  

Інтеграційні процеси в туристичному бізнесі спричинені падінням 

купівельного попиту; необхідністю доведення рівня якості обслуговування до 

міжнародних стандартів (міжнародні туроператори володіють власними 

нормативами, технологіями і стандартами обслуговування клієнтів); пошук 

нових сегментів ринку вимагає проведення глибокого аналізу ринку, активної 

рекламної і збутової політики, що, в свою чергу, потребує використання 

значних фінансових, інформаційних та людських ресурсів; потребою в 

удосконаленні професіоналізму співробітників туристичного підприємства, що 

суттєво впливає на якість наданих послуг.  

Під інтеграцією мається на увазі встановлення таких взаємовідносин між 

підприємствами, які забезпечують довгострокове зближення генеральних цілей 

підприємств, що інтегруються, й надають підприємствам такі переваги: 

зниження рівня невизначеності у постачанні та збуті, обмеження конкуренції, 

спрощення впровадження технологічних інновацій, зниження видатків [2]. 

У туризмі, як і в інших галузях, існують різні способи інтеграції – від 

поглинання конкурента до придбання його контрольного пакета акцій. 

В основі інтеграції лежить принцип об’єднання власності, ресурсів, сфер 

діяльності.  

Інтеграцію можна класифікувати за напрямами: 

Туристичне підприємство має більше економічних переваг за рахунок 

економії від масштабу виробництва, якщо воно розширюється не 

нарощуванням виробництва на своєму єдиному підприємстві, а створює ланцюг 

господарюючих одиниць. Такий підхід одночасно відповідає потребам клієнтів. 
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Рисунок 1 – Класифікація інтеграційних процесів у туризмі [1] 

По-перше, ці ланцюги «стягують» просторово розділені райони, які 
генерують туристичні потоки, і дестинації, що приймають їх. По-друге, краще 
виробляти цілий туристичний продукт частинами, що відповідає комплексному 
його сприйняттю споживачами, ніж концентрувати зусилля на надання одного 
виду послуг. 

Вертикальна інтеграція передбачає додання нових структур, розширення. 
Туроператори до турагентів = вертикальна «вперед». Туроператори до 
постачальників (авіакомпанії, готелі) = вертикальна «назад». Вертикальна 
інтеграція – це відкриття нових видів діяльності. Наприклад, туроператор 
створює своє агентство, відкриває свій гараж для трансферів, далі будує готелі, 
ресторани, відкриває свою авіакомпанію. У світовій практиці вертикальна 
інтеграція зустрічається часто, але вона можлива тільки за умови досягнення 
певного рівня капіталу та обороту. 

Горизонтальна інтеграція – об'єднання (поглинання) підприємств, 
налагодження тісної взаємодії між ними з урахуванням спільної діяльності 
підприємств, що випускають однорідну продукцію й використовують подібні 
технології. Горизонтальна інтеграція – об'єднання туристичних підприємств без 

Класифікація інтеграції
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ю Кооперація – часткова втрата економічної самостійності 

Об’єднання – повна втрата юридичної самостійності 

Вертикальна - об’єднання підприємств, що пов’язані спільною участю 
у виробництві продажі та споживанні
«вперед»- від туроператора до турагента (об’єднання ключових 
учасників, чиї послуги необхідні для формування турпослуги) 

«назад»- від туроператора до постачальника (об’єднання з 
підприємствами, що беруть участь у збуті) 

Горизонтальна - об’єднання (поглинання) однотипних підприємств, що 
належать до одного рівня в ланцюгу створення вартості.  

Конгломеративна - об’єднання підприємств різних за профілем 
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втрати фінансової, юридичної, господарської самостійності. Мета інтеграції – 
лобіювання професійних інтересів. Горизонтальна інтеграція представлена 
найчастіше такими організаційно-правовими формами: асоціації, фонди, 
консорціуми, які організовуються шляхом створення нової юридичної особи. 

Горизонтальна інтеграція – відкриття нових маршрутів, напрямів, 
освоєння нових видів туризму та обслуговування (перший рівень); відкриття 
філій, дочірніх підприємств, що займаються аналогічною діяльністю, купівля 
підприємств конкурентів, формування великих об'єднань, корпорацій 
(другий рівень). 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика основних організаційних 

форм інтеграції компаній [2] 
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1. Ступінь юридичної самостійності об'єднаних компаній 2 2 1 1 1 1 0 1 1
0 – втрата юридичної самостійності; 1 – збереження юридичної самостійності; 2 – можливі 
всі варіанти 
2. Наявність спільного виробничого потенціалу 
об'єднаних компаній 

1 0 2 1 1 2 1 2 2

0 – відсутність спільного виробничого потенціалу; 1 – наявність спільного виробничого 
потенціалу; 2 – виробнича єдність не є обов'язковою
3. Ступінь об'єднання господарської діяльності 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 – об'єднання окремих сторін господарської діяльності; 1 – об'єднання більшості сторін 
господарської діяльності 

 

Організаційні форми інтеграції різноманітні й залежать від національної та 

регіональної специфіки. Але попри велику різноманітність форм об’єднань, 

головними розбіжностями є відносини власності та виробнича й контрактна 

кооперація. 

Сучасними тенденціями в інтеграційних процесах можна назвати такі: 

- посилення горизонтальних інтеграцій, тобто зростання партнерських 
відносин великих фірм із середнім і дрібним бізнесом;  
- вертикальні інтеграції через створення стратегічних туристичних спілок;  
- глобалізація туристського бізнесу тощо [3]. 
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Основу партнерства становить кооперація організацій (вид інтеграції), 

якій надається перевага внаслідок часткового збігу їх інтересів (координація 

діяльності спільного проекту, об’єднання ресурсів). 

Стратегічне партнерство – це форма співробітництва суб’єктів 

господарювання на основі угоди (формальної чи неформальної) про 

взаємовигідну спільну діяльність кількох організацій з метою досягнення 

спільних стратегічних цілей. 

Партнерство формується на основі договору, який регулює функції, права 

та обов'язки учасників, порядок відшкодування загальних витрат, розподіл 

прибутку та інших благ, терміни дії, умови розпуску. 

Цілі та завдання створення стратегічних партнерств можуть зачіпати як 

виробничі та економічні, так і політичні сфери, і повинні бути гнучкими в часі. 

Взаємна вигода не має мету урівняти доходи, але означає, що всі учасники 

партнерства отримують прибуток від участі пропорційно зробленим внескам. 

Крім того, стабільність партнерства буде прямим наслідком цих вигод. 

Реалізація взаємодії підприємств у межах стратегічного співробітництва 

пов’язана, по-перше, з отриманням максимальної цінності від спільного 

використання знань і досвіду партнерів; по-друге, з визначенням – в яких 

межах підприємства готові відкривати та ділитися своїми ресурсами з 

партнерам; по-третє, з розробкою заходів щодо абсорбції знань, їх розподілу, 

захисту; по-четверте, з прагненням справедливого розподілу результатів 

співробітництва між учасниками [1].  

Реалізація стратегічного партнерства потребує запровадження таких 

механізмів:  

1) організаційного, що передбачає визначення: напряму стратегічного 

партнерства, його організаційно-правової форми; кількості учасників, з 

формуванням організаційної структури та розподілу функцій, ресурсів; 

інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії партнерів;  

2) правового; 

3) управлінського, що передбачає формування стратегічного потенціалу 
учасників, визначення ступеню централізації управління; формування стратегій 
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розвитку; контролю та моніторингу результатів співпраці; мотивації учасників 
та стимулювання їх до спільної діяльності. 

Структура процесу формування та розвитку стратегічного партнерства 
наочно представлена в таблиці 2.  

Отже, більшість компаній об'єднуються з метою досягнення певних 
позитивних економічних ефектів, які виникають у результаті об'єднання 
фінансових, виробничих, управлінських і наукових ресурсів. Поєднання цих 
ресурсів визначає потенціал організації. 

Таблиця 2 – Етапи формування та розвитку стратегічного партнерства 
Назва 
етапу 

Заходи, які необхідно здійснити  
в перебігу етапів Результати 

1е
та
п 

– 
пі
дг
от
ов
чи
й 

«С
тр
ат
ег
іч
на

 д
іа
гн
ос
ти
ка

 у
мо

в 
та

 ф
ак
то
рі
в 
ве
де
нн
я 
бі
зн
ес
у»

 1.1.Стратегічний аналіз середовища 
функціонування суб’єктів 

- портфель цільових параметрів 
організаційного розвитку в майбутньому;  
- виявлення потенційних учасників для 
стратегічного партнерства  

1.2. Оцінка впливу нормативно-
правового забезпечення на формування 
партнерських відносин 

- ідентифікація правових умов 
співробітництва з різними типами партнерів; 
 - обґрунтування організаційних форм 
інтегрування.

1.3.Діагностика власного організаційно-
економічного потенціалу та потенційних 
стратегічних потреб 

- формування висновків щодо відповідності 
внутрішнього економічного та 
організаційного потенціалу стратегічним 
орієнтирам (сильні та слабкі сторони). 

2 
ет
ап

 –
 

«О
бґ
ру
нт
ув
ан
ня

 
пе
рс
пе
кт
ив
но
ст
і 

па
рт
не
рс
тв
а 
та

 2.1. Визначення стратегічних цілей 
партнерської взаємодії 

- обґрунтування мотивів та потреб учасників 
з урахуванням принципів партнерства;  
- узгодження цілей учасників. 

2.2.Ідентифікація наявних відносин з 
партнерами на основі розрахунку їх 
цінності; результативності взаємодії, 
ефективності господарської діяльності, 
рівня виконання взаємних зобов’язань

- формування інформаційної бази наявних 
партнерів 

 

2.3.Визначення відповідності партнерів 
за критеріями: 
економічний та організаційний 
потенціал, ділові якості, репутація. 

- виявлення перспективних партнерів для 
подальшої співпраці [первинна вибірка 
партнерів (альтернативи вибору)]. 
- визначення ступеня конгруентності 
інтересів 

 2.4.Визначення готовності потенційних 
партнерів до співпраці на основі 
критеріїв: оптимальність партнерства, 
ризики взаємодії, економічна та 
соціальна оцінка проектів взаємодії

- формування портфелю партнерів [вторинна 
вибірка (вибір альтернатив)]; 
- розроблення концепції реалізації 
партнерства, письмового декларування 
намірів щодо співпраці з партнерами

2.5.Визначення сегментів потенційних 
партнерів, розроблення критеріїв їх 
пошуку та вибору в розрізі кожного, 
уточнення перспективних цільових 
орієнтирів і векторів розвитку 
співробітництва 

- формування остаточної вибірки партнерів 
за кожним сегментом інтеграційної взаємодії 
(ділові партнери, споживачі, органи влади); 
- проект техніко-економічного обґрунтування 
стратегії розвитку (місія, напрями і цілі 
розвитку, задачі)

3 
ет
ап

. –
 

«Ф
ор
ма
лі

за
ці
я 

ві
дн
ос
ин

 3.1. Формалізація відносин (погодження 
умов співпраці, вибір способу, характеру, 
виду взаємодії, укладання договірних 
зобов’язань) 

- пакет юридичних документів щодо 
реалізації концепції стратегічної співпраці, їх 
узгодження між учасниками та підписання 
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Продовження таблиці 2 

 

3.2.Формування організаційних, 
правових та управлінських механізмів 
здійснення партнерства 

- розробка програм спільних дій 
4 
ет
ап

 –
 «
О
ці
нк
а 
та

 к
он
тр
ол
ь 

ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ті

 с
тр
ат
ег
іч
но
го

 
па
рт
не
рс
тв
а»

 

4.1.Діагностика виконання існуючих 
договірних зобов’язань 

- з’ясування причин та наслідків 
порушень договірних зобов’язань 

4.2. Комплексна оцінка ефективності 
використання консолідованого 
економічного потенціалу учасників в 
умовах реалізації партнерства на 
основі розрахунку показників 
ефективності використання ресурсів та 
нематеріальних активів 
4.3.Аналіз ефективності партнерської 
діяльності та доцільності подальших 
відносин 

5е
та
п 

– 
«О

пт
им

із
ац
ія

 
ві
дн
ос
ин

 м
іж

 5.1.Розроблення та реалізація 
корегувальних планів і додаткових 
програм спільних дій 

- розвиток відносин у таких напрямах: 
інтенсифікація, переведення відносин у 
новий, більш тісний формат взаємодії); 
- продовження відносин без внесення 
змін;  

- згортання відносин. 
Джерело: на основі [2] 

Стратегічне партнерство спонукає до створення організаційних форм, 

котрі забезпечують тривалу кооперацію. До їх числа відносять міжфірмові 

об’єднання різного роду (союзи, консорціуми, міжгалузеві та регіональні 

мережі співпраці).  

В управлінні регіональним розвитком туризму певну роль можуть 

відігравати особливі територіально-господарські утворення у формі спеціальних 

(вільних) економічних зон. 

Таким чином, об’єднання організацій індустрії туризму на території 

регіону дозволяють їм набути багато конкурентних переваг, раціонально 

використати туристичні ресурси, підвищити рівень обслуговування, розширити 

асортимент послуг, відновлення, підвищити привабливість туристичних 

дестинацій.  

Ефективним механізмом залучення територіальних громад до розвитку 

туристичної галузі на регіональному і місцевому рівнях є створення робочої 

групи фахівців галузі, яка на основі розроблених на державному рівні типових 

положень, правил і рекомендацій, у контексті європейського досвіду, розробляє 
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конкретний план заходів для кожного окремого туристичного регіону. На 

першому етапі група має впроваджувати ці заходи в життя, а на наступних – 

контролювати і підтримувати їх для багатьох малих міст і сільських населених 

пунктів України, де туризм є найбільш перспективною галуззю, яка сприятиме 

їх соціально-економічному зростанню. 

Таким чином, ефективними й менш ризиковими формами інтеграції на 

ринку туристичних послуг ХХІ століття є стратегічні альянси, мережі, 

туристичні кластери та франчайзинг, члени яких зберігають свою економічну 

незалежність лише в тих напрямах, де не здійснюється співпраця. На відміну 

від мереж й готельних кооперацій, стратегічні альянси є об’єднаннями 

незалежних туристичних підприємств, але вони об’єднуються за всіма 

параметрами, а не за деякими, як кооперативи і їх метою є формування та 

досягнення головним чином стратегічних цілей щодо прибутку, зростання, 

збільшення обсягів і розширення сегментів ринку, створення конкурентних 

переваг [2]. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку готельного 

господарства м. Вінниці та Вінницької області. Ринок готельних послуг є дуже 

сприйнятливим до дії політичних, економічних та соціальних змін. Сьогодні 

туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником 

стабільного розвитку світової індустрії готельного бізнесу.  

Ключові слова: готельна індустрія, готельний бізнес, туризм, туристична 

привабливість, стратегія розвитку.  

Туризм є одним з основних напрямів розвитку світової економіки. 

Готельне господарство є однією зі складових туристичної індустрії і однією з 

важливих складових сфери послуг. Сфера готельного господарства продовжує 

стрімко розвиватись і вносить вагомий внесок до економічного та культурного 

прогресу України. На даному етапі свого розвитку індустрія гостинності має 

ряд певних недоліків і проблем. До основних належить: невелика кількість 

готелів міжнародного класу; незначні обсяги інвестування у будівництво нових 

готелів; недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління 

підприємствами готельного господарства та обслуговування; низький рівень 

конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності корпоративних 

стандартів управління якістю готельних послуг. Ефективне функціонування 

готельної індустрії є індикатором позитивних змін в економіці держави, 

важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків та інтеграції 

країни у світове співтовариство [1, с. 126]. 

Проблеми готельного господарства розглядаються багатьма вченими та 

спеціалістами-практиками, зокрема, такими авторами, як М.Б. Біржаков, 

Л.П. Воронкова, О.А. Бабанчикова В.І. Гетьман, В.Т. Гриневецький, 
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М.Д Гродзинський, М.І. Долішний, В.П. Матвіїв, Н.Ю. Недашківська та багато 

інших. На думку вітчизняних науковців, ефективне функціонування готельного 

господарства країни є індикатором позитивних змін в економіці та 

передумовою інтеграції України у світове співтовариство. Пріоритетним 

напрямом розвитку сфери готельних послуг є технології обслуговування на 

основі впровадження міжнародних стандартів. Проте, незважаючи на їх 

значний внесок в цей напрям, перелік важливих проблем готельної індустрії 

вимагає подальшого дослідження і вирішення. 

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні та поглибленому вивченні 

перспектив розвитку готельного бізнесу у Вінницькій області, аналізі 

колективних засобів розміщування у Вінниці та Вінницькій області, виявленні 

недоліків та визначенні перспектив. 

Колективні засоби розміщування – засоби розміщування, в яких надають 

місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні. Колективні засоби 

розміщування розподіляються на готелі та аналогічні засоби розміщування 

(готелі, мотелі, хостели, кемпінги, туристські бази, інші місця для тимчасового 

розміщування) та спеціалізовані засоби розміщування (санаторії, пансіонати з 

лікуванням, санаторії-профілакторії, дитячі заклади оздоровлення цілорічної 

дії, дитячі центри, будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку).  

Санаторії та пансіонати з лікуванням – це лікувально-профілактичні 

заклади, що обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування головним 

чином на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі вони 

спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них 

ураховуються ліжка, що забезпечені необхідним обладнанням, у місяць 

максимального розгортання. Будинки, пансіонати, бази та інші заклади 

відпочинку – це заклади, що призначені для відпочинку населення, в яких 

відпочиваючі протягом певного терміну розміщуються і харчуються або тільки 

розміщуються. Такі заклади можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або 

протягом сезону (сезонні). Місця враховуються у місяць максимального 

розгортання.  
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Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово 

діючі, спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для 

оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що мають визначене місце 

розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології 

для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. До дитячих закладів 

оздоровлення належать дитячі заклади санаторного типу, дитячі центри та 

позаміські заклади оздоровлення та відпочинку. До дитячих закладів 

відпочинку належать табори з денним перебуванням, дитячі заклади праці та 

відпочинку і наметові містечка. 

У таблиці 1 наведено кількість колективних засобів розміщування та 

кількість розміщених осіб у Вінницькій області. 

Таблиця 1 – Колективні засоби розміщування у 2016 році у Вінницькій 

області 

Засоби розміщення Усього, од Кількість місць 
(ліжок), од 

Кількість 
розміщених, осіб 

усього 
у тому 
числі 

іноземці 
 Колективні засоби 
розміщування 80 6653 138687 3652 

Готелі та аналогічні 
засоби розміщування 60 2209 87904 2312 

готелі 50 1896 78651 2284 
мотелі – – – – 
хостели – – – – 
кемпінги – – – – 
гуртожитки для 
приїжджих 2 170 5110 28 

туристські бази, гірські 
притулки, студентські 
літні табори, інші 
місця для тимчасового 
розміщування 

8 143 4143 – 

Спеціалізовані засоби 
розміщування 20 4444 50783 1340 

санаторії 10 3225 46484 1340 

дитячі санаторії 8 900 3400 – 
пансіонати з 
лікуванням – – – – 
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Продовження таблиці 1 
дитячі заклади 
оздоровлення 
цілорічної дії, дитячі 
центри  

– – – – 

санаторії-
профілакторії 1 65 541 – 

бальнеологічні лікарні, 
грязелікарні, 
бальнеогрязелікарні 
(включаючи дитячі)  

– – – – 

будинки відпочинку – – – – 

пансіонати відпочинку  – – – – 
бази відпочинку, інші 
заклади відпочинку  1 254 358 –  

 

Таблиця 2 – Готелі та аналогічні засоби розміщування та їх 

використання 
 2014 2015 2016 
Кількість готелів та 
аналогічних засобів 
розміщування, од 

73 75 60 

Кількість номерів, 
од 

1248 1368 1270 

Одноразова 
місткість, місць 

2213 2391 2209 

Коефіцієнт 
використання 
місткості 

0,16 0,15 0,19 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що спостерігається тенденція до 

зменшення кількості готелів та аноалогічних засобів розміщення у Вінниці та 

області в цілому. Коефіцієнт використання місткості розраховано як 

відношення кількості ночівель до кількості місць у засобі розміщування, 

помноженої на кількість днів роботи колективного засобу розміщування. 
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Таблиця 3 – Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у Вінницькій 

області 
 2014 2015 2016 

Кількість закладів, 
од 

629 244 258 

у тому числі 
закладів 
оздоровлення 

19 16 15 

Кількість місць у 
закладах, од 

5380 4690 4340 

у тому числі у 
закладах 
оздоровлення 

5230 4540 4190 

Кількість дітей, які 
перебували у 
закладах, осіб 

60700 27137 26654 

у тому числі у 
закладах 
оздоровлення 

26654 7126 7870 

Питома вага 
оздоровлених дітей 
у загальній 
кількості дітей 7–16 
років, відсотків 

393 18 18 

Для відпочинку дітей при школах було організовано 238 таборів з денним 

перебуванням, де провели свої канікули 18,3 тис. школярів. Влітку 2016 року 

було оздоровлено 5,9 тис. дітей – з багатодітних і малозабезпечених сімей, 1,3 

тис. дітей осіб визнаних учасниками бойових дій, 1,1 тис. сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також 0,5 тис. дітей, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та 0,3 тис. інвалідів. 

У таблиці 4 наведено кількість санаторно-курортних і оздоровчих закладів, що 

діяли на території Вінницької області протягом вказаних років. 
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Таблиця 4 – Санаторно-курортні і оздоровчі заклади у Вінницькій 

області 
 2010 2015 2014 

Кількість закладів, 
од 

30 24 20 

Санаторії 21 20 18 
у тому числі дитячі 11 9 8 
Пансіонати з 
лікуванням 

– – – 

Санаторії-
профілакторії 

6 3 1 

Бази та інші 
заклади відпочинку 

3 1 1 

Заклади 1–2 
денного 
перебування 

– – – 

Кількість 
оздоровлених, осіб 

66825 51255 50783 

у санаторіях 61881 50241 49884 
 у тому числі 
дитячих 

8372 3300 3400 

у пансіонатах з 
лікуванням 

– – – 

у санаторіях-
профілакторіях 

2867 568 541 

у будинках і 
пансіонатах 
відпочинку 

– – – 

у базах та інших 
закладах 
відпочинку 

2077 446 358 

у закладах 1–2 
денного 
перебування 

– – – 

 

 Вінниця є гостинною та цікавою для туристів, однак необхідно 

забезпечити включення усіх міських готелів до міжнародної системи пошуку, 

аби гості мали можливість бронювати місця через систему Інтернет. 

Покращувати необхідно і якість обслуговування в готелях, адже гарний сервіс 

вінницьких готелів буде позитивно впливати на туристичну привабливість 

міста. 

Надання послуг і продаж готельного продукту залежить як від персоналу 
готелю, так і від зручностей, комфорту, рівня сервісу, всієї сукупності якості 
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пропонованого готелем пакета послуг. Вели кий вплив на ефективність 
розвитку готельної справи мають такі економічні фактори, як місце 
розташування готелю, рівень екологічної безпеки навколишнього середовища, 
історичне й культурне навантаження регіону, наявність пам’яток культури, їхня 
доступність і якість функціонування як туристичних об’єктів [2, с. 323].  

Виведення України і Вінниці в тому числі до числа провідних туристичних 
країн світу є завданням комплексним, що вимагає системних зусиль як всіх 
державних установ, так і суб’єктів готельного бізнесу [3, с.65]. 
Для цього необхідно: 
 - створення оптимальних нормативно-правових засад розвитку туристичної та 
курортно-рекреаційної галузі та її інфраструктури, зокрема через формування 
стратегії розвитку готельного господарства; 
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та запровадження 
реальних механізмів стимулювання будівництва і реконструкції готелів та 
інших об’єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери; 
 - створення належних умов для розвитку іноземного та внутрішнього туризму, 
зокрема, через розвиток мережі туристично-інформаційних центрів за 
визначеними видами туризму;  
- сприяння розвитку готельного бізнесу, забезпечення гармонізації 
національних стандартів, а також підвищення якості туристичних послуг, що 
надаються; 
 - реалізація заходів щодо зміцнення позитивного іміджу України та 
формування ефективної маркетингової стратегії на основних закордонних 
ринках;  
- сприяння створенню додаткових робочих місць та розширення тимчасової 
зайнятості у туристичній сфері; 
 - забезпечення створення безпечних умов для здійснення туристичної 
подорожі, особистої безпеки туристів, надання їм оперативної медичної, 
технічної та правової допомоги. Виконання зазначених стратегічних завдань 
дозволить перетворити вітчизняну готельну індустрію України у 
високорентабельну та конкуренто- спроможну галузь економіки. [4, с. 66]. 
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Готельна інфраструктура міста Вінниця є досить розвинутою за 

українськими мірками. На даний час вона цілком задовольняє туристичний 

попит на послуги з тимчасового розміщення. 

Отже, для розвитку готельного сектора у Вінниці необхідно створення 

сприятливого інвестиційного клімату на макрорівні (привабливі і передбачувані 

умови економічної діяльності в країні в цілому) і мікрорівні (податкові, митні 

та інші пільги для підприємств, що спеціалізуються на наданні готельних 

послуг) в цілях припливу вітчизняного та іноземного капіталу, безпосередня 

участь і підтримка держави у здійсненні великих інвестиційних проектів; 

збільшення переліку додаткових послуг; підвищення якості та культури 

обслуговування гостей; приведення автошляхів в належний стан, що відповідає 

між народним стандартам [5, с. 719].  

У перспективі готельний бізнес повинен стати провідним чинником 

активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного 

співробітництва, зростання значення національної культури. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

Здійснено просторовий аналіз природних систем Вінницької області, доведено, 
що досліджуваний регіон дійсно має всі підстави для розвитку туристичної 
індустрії. 
Ключові слова: туристичний потенціал, туристський центр, 
інфраструктура, Вінницька область, туристичні послуги  

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України актуальними 
стають питання щодо створення ефективної структури управління туристичною 
галуззю на всіх рівнях влади з чітким визначенням повноважень кожного її 
рівня. Перетворення України на туристичну державу світового значення 
вимагає також забезпечення координації діяльності різних галузей економіки, 
від яких залежить якісне надання туристичних послуг, зокрема транспорту, 
торгівлі, виробництва сувенірної продукції, видавничо-рекламної діяльності 
тощо. В умовах сьогодення, туризм є перспективною галуззю економіки країни, 
одним із пріоритетних напрямків її розвитку. 

Нинішній і майбутній розвиток туризму потребує активнішої підтримки з 
боку урядів у плані інформації та просування туризму, а також забезпечення 
інфраструктури; необхідно освоювати нові ринки, робити кроки щодо 
забезпечення співпраці в усіх сферах - державних і приватних - в інтересах 
максимального заохочення сектора туризму. 

Туризм необхідно планувати на комплексній основі, брати до уваги всі 
аспекти законодавства, що стосуються інших секторів, таких як транспорт, 
зайнятість, охорона здоров'я, сільське господарство, зв'язок і т.д. 

Потрібно визнати, що реалізація цих рекомендацій повільно, але 
розпочинається і в Україні. Зроблено перші реальні кроки на шляху 
законодавчого забезпечення та комплексного планування розвитку вітчизняної 
туристичної галузі [2]. 
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Мета дослідження. Метою роботи є дослідження розвитку туристичного 

потенціалу та факторів привабливості Вінницького регіону щодо розвитку 

туристичної індустрії. 

Виклад основного матеріалу. Територія Вінницької області багата на 

археологічні пам’ятки з часів раннього палеоліту до часів Київської Русі, які 

зосереджені переважно в долині р. Південний Буг. Однією з найвизначніших 

пам’яток є Немирівське скіфське городище VІІ – VІ ст. до н.е. Визначною 

духовною пам’яткою Вінниччини є Бушанський скельний храм (с. Буша 

Ямпільського району). До державного реєстру нерухомих об’єктів культурної 

спадщини області внесено 580 пам’яток архітектури та містобудування, з них 

111 національного значення. Найдавнішим комплексом культового 

призначення є скельний монастир в с. Лядова Могилів-Подільського району 

(ХІ ст.). Найбільш різноманітними за своєю архітектурою серед пам’яток 

Вінниччини є численні дерев’яні церкви та дзвіниці ХVІІІ – поч. ХХ ст. До 

класичних зразків дерев’яних храмів Поділля належать церкви: Миколаївська 

1746 р. у м. Вінниці, Михайлівська 1752 р. у Вороновиці тощо. Найвагомішою є 

архітектурна спадщина садово-паркових комплексів і ансамблів збудованих в 

середині ХІХ – початку ХХ ст.ст. На території області їх нараховується близько 

36. Серед добре збережених пам’яток можна назвати палацовий ансамбль 

Ф.Потоцького в м. Тульчині. Також з Вінниччиною пов’язані імена багатьох 

видатних, талановитих вчених, письменників, композиторів. Найвищу оцінку 

історико-культурного надбання мають Вінницький, Гайсинський, Іллінецький, 

Могилів-Подільський, Немирівський та Тульчинський райони; найнижча 

забезпеченість історико-культурними ресурсами характерна для Чернівецького 

та Чечельницького районів [2]. 

Вінницьку область можна умовно поділити на такі туристські зони як:  

- центральна (Середньобузька): м. Вінниця, м. Немирів, м. Тульчин, м. 

Ладижин, с. Степашки Гайсинського району. 

- північна (Верхньобузька): м. Хмільник. 

- південна (Придністровська): м. Ямпіль, м. Могилів-Подільський. 

- західна (Середньомурафська): м. Бар, м. Шаргород. 
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- південно-Східна: м.Крижопіль, м. Бершадь, с. Заболотне 

Крижопільського району. Це друга заплощею туристична зона області. 

- північно-Східна. Знаходиться у стадії формування, має високу 

транспортну доступність 

Розподіл туристично-рекреаційного потенціалу області за виділеними 

вище туристськими зонам наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Туристський потенціал основних туристичних зон 

Вінницької області [5]. 

Туристська зона Склад адмін. районів 
Рекреаційно-
туристична 
функція

Основна визначна 
пам’ятка (об’єкт показу) 

Центральна 
(Середньобузька) 

Вінницький, 
Тульчинський, 
Тиврівський, 
Немирівський, 
Тростянецький, 
Гайсинський 

Оздоровчо-
спортивно-
лікувально-
пізнавальна 

Численні архітектурні, 
археологічні та історичні 
пам’ятки (33,4 % від 
загальної кількості 
пам’яток області). 124 
об’єкти природ 
Миколаївська церква (1746 
р.), костьол 1610–1617 рр., 
церква євангельських 
християн–баптистів 
«Віфанія», музей-садиба 
М.І. Пирогова, 
літературно-меморіальний 
музей М.М. 
Коцюбинського, споруди 
фортифікаційного 
комплексу «Мури» – 
пам’ятка  

   

архітектури поч. XVII ст., 
могила П.К. Запорожця, 
пам’ятники 
М.Коцюбинському, 
Т.Шевченку, М.Пирогову, 
О.Горькому в м. Вінниці; 
ставка 
Гітлера «Вервольф» смт.

 
   

Стрижавка Вінницького 
району; музей історії 
авіації, Михайлівська 
церква (1752 р). в смт. 
Вороновиця Вінницького 
району; палац 
С.Ф. Потоцького, 
краєзнавчий музей, 
Домініканський костьол 
1780 р., 
пам’ятник Д.Нечаю в смт. 
Брацлав Немирівського 
району 
тощо 
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Продовження таблиці 1 

Північна 
(Верхньобузька) 

Хмільницький, 
Калинівський, 
Літинський 

Лікувально-
пізнавальна 

Запаси мінеральних 
радонових вод (м. 
Хмільник) та 
лікувальних грязей, 23 
об’єкти природно-
заповідного фонду (у т. 
ч. 6 — 
загальнодержавного 
значення), близько 373 
історико-культурних 
пам’яток: костьол 
Усікновення глави 
Іоанна Предтечі (1603 
р.), палац Ксідо 
архітектора І.Фоміна в 
м. Хмільник; музеї: 
українського 
письменника М.П. 
Стельмаха в с. Дяківці 
Літинського району, 
поета-класика С.В. 
Руданського в с. 
Хомутинці 
Калинівського району, 
краєзнавчий в смт. 
Літин; Вознесенська 
церква (1777 р). в с. 
Уланів Хмільницького 
району тощо 

Південно-Східна 

Теплицький, 
Бершадський, 
Чечельницький 
Піщанський, 
Крижопільський 

Лікувально-
оздоровчо- 
спортивна 

Краєзнавчий музей в м. 
Бершадь; палац поч. XIX 
ст. в с. Чорномин 
Піщанського району, 
меморіальний музей і 
могила академіка Д.К. 
Заболотного в с. 
Заболотне 
Крижопільського 
району,  

   

Бондурівське городище 
IV ст. Чечельницький 
район, музей М.Д. 
Леонтовича в с. 
Марківка Теплицького 
району тощо 
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Продовження таблиці 1 

Південна 
(Придністровська) 

Муровано-
Куриловецький, 
Могилів- 
Подільський, 
Чернівецький, 
Ямпільський, 
Томашпільський 

Оздоровчо-
пізнавальна 

Сприятливі умови для 
всіх видів рекреаційної 
діяльності — лікування, 
спортивного туризму, 
Нагоряни та Бронниця 
Могилів-Подільського 
району; історико-
культурний заповідник 
«Буша» та геологічна 
пам’ятка природи 
«Гайдамацький яр» в с. 
Буша Ямпільського 
району; садиба в с. 
Котюжани Муровано-
Куриловецького району; 
палац поч. XIX ст., 
костьол 1770 р. в 
с.Комаргород 
Томашпільського 
району, Успенська 
церква 1767 р, в 
с.Марківка 
Томашпільського 
району, городище —
археологічна пам’ятка 
трипільської культури с. 
Стіна Томашпільського 
району тощо 

Західна 
(Середньоурафська) 

Барський, 
Жмеринський, 
Шаргородський 

Оздоровчо-
пізнавальна 

Успенський собор XVIII 
ст., костьол Святої Анни 
1811 р. в м. Бар, залишки 
Барської фортеці; костьол 
Святого Флоріана (XVIII 
ст.); 
єврейський штедл 
(містечко) — релікт 
ранього середньовічного 
будівництва, 
Миколаївський монастир 
в м. Шаргороді; 
Троїцький монастир 
(1767-1778 рр.), музей 
П.І. Чайковського в м. 
Браїлові Жмеринського 
району; Покровська 1700-
1702 рр., Миколаївська 
церкви 1752 р. в с. Лозова 
Шаргородського району; 
палац XIX ст. в с. 
Чернятин Жмеринського 
району тощо 
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Продовження таблиці 1 

Північно-Східна Козятинський, 
Погребищенський 

Оздоровчо-
спортивно- 
пізнавальна 

Михайлівська церква 
1764 р. в с. Дашів 
Іллінецького району, 
церква Параскеви поч. 
XIX ст. 

 
Оратівський, 
Липовецький, 
Іллінецький 

 

в с. Нова Прилука 
Липовецького району, 
палаци поч. ХVПІ-ХІХ 
ст. в с. Нападівка 
Липовецького району, в с. 
Стара Прилука 
Липовецького району, 
вокзал в Козятині, 
церква-мавзолей 1910 р. 
та садиба сер. XIX ст. в с. 
Круподеринці 
Погребищенського 
району, пам’ятник на 
місці страти ватажків 
українського козацтва 
В.Кочубея та І.Іскри в с. 
Борщагівці 
Погребищенського 
району, краєзнавчий 
музей в смт. Оратів 

Південно-Східна 

Теплицький, 
Бершадський, 
Чечельницький, 
Піщанський, 
Крижопільський 

Лікувально-
оздоровчо- 
спортивна 

Краєзнавчий музей в м. 
Бершадь; палац поч. XIX 
ст. в с. Чорномин 
Піщанського району, 
меморіальний музей і 
могила академіка Д.К. 
Заболотного в с. 
Заболотне 
Крижопільського 
району, Бондурівське 
городище IV ст. 
Чечельницький район, 
музей 
М.Д. Леонтовича в с. 
Марківка Теплицького 
району тощо 
 

 

Аналізуючи таблицю 1, можна зазначити, що на території Вінницької 

області є всі умови розвитку туризму, а саме: природна та культурна спадщина, 

історико-культурний комплекс, городище трипільської культури, пам’ятки 

архітектури і археології, парки, дендропарки, місця поширення народних 

ремесел, заказники, пам’ятки природи, бази "зеленого" туризму [1]. 
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В області 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології, 1893 – 

історії, 526 – містобудування та архітектури, 101 – монументального мистецтва, 

47 – садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна. 

З метою популяризації нових туристичних маршрутів по Східному 

Поділлю розроблено конкурс «Сім чудес Вінниччини». Ще двадцять одну 

унікальну пам’ятку відзначили у номінації «Перлини Поділля». 

Найбільш популярними серед екскурсантів та туристів Вінниччини є 

фонтан «Roshen»; Національний музей – садиба М.І. Пирогова, Державний 

історико-культурний заповідник "Буша"; Історико-меморіальний комплекс 

пам’яті жертв фашизму, філія Вінницького обласного краєзнавчого музею на 

території колишньої ставки "Вервольф" (смт. Стрижавка Вінницького району) 

[3]. 

Спостерігається розширення релігійного туризму з відвідуванням таких 

об’єктів, як: Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир 

(с. Лядова Могилів-Подільського району); Йосафатова долина (Шаргородський 

район); Хресна дорога в м. Шаргород. 

Все більшим попитом серед туристів, які приїжджають оздоровитися 

користуються санаторії м. Хмільник, м. Немирів. Адже Вінниччина багата 

якісними мінеральними та прісними підземними водами. Відоме не лише в 

Україні, але в багатьох країнах світу і місто-курорт Хмільник, який ще 

називають «радоновою скарбницею». Радоновим водам Хмільника немає 

рівних серед відомих мінеральних вод Європи. 

На Вінниччині активно розвивається сільський зелений туризм. Даний 

напрям туризму сприяє залученню українських та іноземних громадян до 

пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, 

збереженню екологічної рівноваги [4]. 

Висновок. У Вінницькій області знаходиться майже 1900 історичних, 

понад 1700 археологічних, близько 600 архітектурних пам'яток. Інвестиції в 

розвиток туризму у Вінницькій області можуть підняти добробут жителів краю 
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на новий рівень. Для реалізації туристичного потенціалу Вінницької області 

прийнята стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 

на період до 2020 року, включає поліпшення якості автомобільних доріг, 

інвестиції в матеріально технічну базу туристичної інфраструктури, 

стимулювання громадян до будівництва приватних міні-готелів, розробку і 

прокладку маршрутів для туристів. Окремим рядком програми є проведення 

рекламної кампанії по популяризації туризму у Вінницькій області [6]. 
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УДК: 338.48 
Юнаш М.А 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОЖИВЧА ОЦІНКА ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

У статті проаналізовано вплив елементів комплексу маркетингу на споживчу 
оцінку якості готельних послуг Вінницької області, визначено, що відчутну 
роль у цій оцінці відграє місткість, ціна проживання, професійні навички 
персоналу готелів. У статті детально розглянуто характеристики засобів 
проживання досліджуваного регіону. 
Ключові слова: засоби розміщення, якість проживання, якість харчування, 

місткість, анкетування споживачів, професіоналізм персоналу 
Постановка проблеми. Готельне господарство є однією з головних 

складових туристичної індустрії. Відповідно, за останнє десятиліття роль сфери 
туризму зросла в рази, і не можна не відзначити особливе місце даного сектора 
економіки в нашій державі. Однак, якщо говорити про Вінницьку область, то 
сьогодні можна констатувати факт відсутності висококонкурентних позицій в 
готельному секторі:  

- інфраструктура закладів розміщення Вінницької області не повністю 
відповідає міжнародним нормам проживання, відпочинку та дозвілля; 

- недостатня кількість підприємств розміщення;  
- матеріально-технічна база застаріла і потребує модернізації та інновацій; 
- відсутні сучасні засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні 

та надійні системи захисту, які є передумовою високого рівня якості послуг. 

Метою статті є аналіз засобів розміщення туристів у Вінницькій області з 
точки зору споживача. 

Виклад матеріалу. Аналіз причин незадоволеності споживачів щодо 
організації внутрішніх турів до Вінниччини показав, що найбільші нарікання 
розробників і продавців стосувалися стану туристичних об’єктів. Водночас 
споживачі віддали цьому показнику оцінки, які були зіставними з якістю 
проживання (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Причини незадоволеності споживачів організацією 

внутрішніх ТПР, % [ 3, с.300]. 

Тип 

ТП 

Що саме не задовольняє споживачів у організації внутрішніх турів? / Що саме не 

влаштовує Вас в організації внутрішніх турів? 

Якість 

екскурсійного 

обслуговування 

Стан 

туристичних 

об’єктів 

Якість 

транспортного 

обслуговування 

Якість послуг 

проживання 

Якість 

харчування 

ТО 3,1 / 15,7 44,4 / 26,8 20,6 / 15,9 23,8 / 27,5 8,1 / 14,1 

ТА 1,8 / 18,4 41,5 / 27,2 18,4 / 16,6 28,1 / 24,6 10,2 / 13,2 

 

Аналізуючи вплив елементів комплексу маркетингу ТП на споживчу 

оцінку якості ТПР, визначили, що відчутну роль у цій оцінці відграє якість 

послуг проживання. З огляду на такий результат, вважали за доцільне більш 

детально розглянути характеристики засобів проживання досліджуваного 

регіону (табл. 2). 

Як свідчать дані табл. 2, із 72-х діючих на Вінниччині готелів – лише один 

5-зірковий, 4-зіркових немає взагалі, а 3-зіркових тільки чотири. Тобто для 

розміщення VIP-туристів ТП мають мінімальні можливості (15 номерів на 

регіон!), і навіть для менш вибагливих – досить обмежені (1087 номерів на 

регіон). Решта засобів розміщення – 1–2-зіркові готелі та хостели (останні 

почали з’являтися нещодавно) – можуть бути придатні лише для внутрішніх 

споживачів і економ-категорій в’їзних туристів [ 2, с.5]. 

Черговий раз слід звернути увагу на нерівномірність розподілу місць 

розміщення по Вінниччині: усі види щойно перерахованих категорій готелів 

знаходяться виключно у ТЦ-1, решта ТЦ мають лише 1–2 зіркові готелі, 40% з 

яких розміщені у тому ж ТЦ-1. Водночас позитивно характеризує ринок послуг 

проживання те, що усі готелі категорії 3 зірки та 5 зірок розміщені у спеціально 

для цього побудованих і вже навіть осучаснених будівлях, усі мають ресторани, 

стоянку для автомобілів та Інтернет. 
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Таблиця 2 − Характеристика забезпеченості ТПР Вінниччини засобами 

проживання  

Показники 
Категорія 

Хостел 1–2 зірки 3 зірки 4 зірки 5 зірок 

1 2 3 4 5 6

Кількість загальна, у т.ч.: 2 65 4 - 1 

ТЦ-1 2 26 4 - 1 

ТЦ-2 - 5 - - - 

ТЦ-3 - 1 - - - 

ТЦ-4 - 4 - - - 

ТЦ-5 - 3 - - - 

ТЦ-6 - 7 - - - 

ТЦ-7 - 5 - - - 

ТЦ-8 - 3 - - - 

ТЦ-9 - 6 - - - 

ТЦ-10 - 4 - - - 

ТЦ-11 - - - - - 

ТЦ-12 - 1 - - - 

ТЦ-13 - - - - - 
Розмір (кількість номерів): Х Х Х Х Х 

Min х X1
1  10 х 1 (15–19) х 

50 
(20–23) х 

2 
- 15 

Mid х X2
2 16 х 1 (28–39) х 

8 
32 х 1 - - 

Max х X3
3 - - 95 х 1 - - 

Кількість концептуальних готелів - 23 - - - 
Наявність сніданку 2 50 4 - 1 
Наявність ресторану - 43 4 - 1 
Наявність буфету - 20 4 - 1 

Спеціально побудована будівля  - 46 4 - 1 
Будівля осучаснена після 

реконструкції 
2 39 4 - 1 

Будівля до 1991 р. 2 35 1 - - 
Наявність стоянки 2 46 4 - 1 
Наявність Інтернету 2 65 4 - 1 
Примітка: 

1 – Min х X1 – яка кількість номерів є мінімальною і скільки таких готелів, 
2 – Mid х X2 – яка кількість номерів є середньою і скільки таких готелів, 
3 – Max х X3 – яка кількість номерів є максимальною і скільки таких готелів. 
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Черговий раз слід звернути увагу на нерівномірність розподілу місць 

розміщення по Вінниччині: усі види щойно перерахованих категорій готелів 

знаходяться виключно у ТЦ-1, решта ТЦ мають лише 1–2 зіркові готелі, 40% з 

яких розміщені у тому ж ТЦ-1. Водночас позитивно характеризує ринок послуг 

проживання те, що усі готелі категорії 3 зірки та 5 зірок розміщені у спеціально 

для цього побудованих і вже навіть осучаснених будівлях, усі мають ресторани, 

стоянку для автомобілів та Інтернет. 

Серед 1–2 зіркових готелів 70,8% розміщені у спеціально побудованих 

будівлях (саме ці готелі забезпечені стоянкою), 53,8% від загальної їх кількості 

– будівлі до 1991 р., реконструйовані – 60%. Інтернетом можна користуватися у 

100% готелів цієї категорії, а сніданок пропонує лише 76,9% з них; 2 готелі не 

мають ні ресторану, ні буфету. 

Слід зазначити, що наведені у звітності дані не співпадають із даними 

сайту www.booking.com: «Готелі у напрямку Вінниця», де представлена 

інформація про наявність у м. Вінниці та приміській зоні сучасних 

комфортабельних готелів. З інформації зазначеного сайту випливає, що 

тенденцією останнього часу є поява на Вінниччині концептуальних готелів, 

серед яких найбільш популярні: Prima Villa, Hotel Vinnytsia Savoy, Drive Hills, 

Churchill-Inn, Fenix, «Поділля», Podolia Apartments, Versal Hotel, Panska Hata, 

Hotel Strayk, Gostiniy Dvor, міні-готель «Товмед». У перелічених готелях 

дизайн екстер’єру та інтер’єру, уніформа персоналу, меню ресторану, а також 

набір пропонованих послуг гармонує з обраною назвою, що позитивно впливає 

на враження, а отже і оцінку споживачів.  

Однак, аналіз інформації, отриманої з анкетування споживачів, доводить, 
що головною проблемою вінницьких готелів є невисокий рівень 
професіоналізму персоналу. Найнижчі оцінки споживачі виставили за такі 
характеристики: привітність, уміння розпочати розмову з клієнтом, бажання 
допомогти, зацікавленість у вирішенні проблеми споживача, готовність іти 
назустріч його побажанням, знання додаткової інформації щодо ТПР, знання 
особливостей пропозиції конкурентів, уміння кваліфіковано та вичерпно 
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відповідати на поставлені запитання щодо туристичного ринку Вінниччини, 
уміння коректно реагувати на заперечення, уміння доброзичливо завершити 
розмову з клієнтом. 

Незважаючи на позитивну оцінку загального вигляду готелів, при 
ближчому ознайомленні з даними анкет виявилося, що, з боку споживачів 
досить частими є низькі оцінки якості прибирання номерів і стану предметів їх 
внутрішнього оформлення, а з боку підприємців – відсутність практики 
виявлення таких оцінок. Споживачі, як правило, не залишають зауважень і 
нарікань у «Книзі скарг і пропозицій», не висловлюють усних пропозицій, 
ніяким чином не інформують про свої враження. Типовою помилкою 
підприємців при цьому є самозаспокоєність, внаслідок якої відсутність 
відкритого незадоволення сприймається як вияв задоволення. 

Окремо варто вказати на відсутність на сайтах перелічених і деяких 
інших готелів інформації щодо їх категорії. Як відомо, присвоєна готелю 
категорія є підставою, по-перше, для визначення вартості його послуг, а звідси, 
по-друге, для визначення обсягу податкових відрахувань.  

Отже, за відсутності необхідних даних, споживачі не мають впевненості у 
правильності нарахування ціни на отримані послуги, що розцінюється значною 
частиною з них як можливість для спекулятивного підвищення цін. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОЇ 
ІНДУСТРІЇ У МІСТІ ЖИТОМИР 

У даній статті здійснюється аналіз ринку готельних послуг у м. Житомир, 
визначаються проблемні фактори, які гальмують розвиток сфери 
обслуговування на конкретній географічній території. Визначено що політика 
та економіка країни стають позитивними факторами для іноземного 
інвестування. М. Житомир потребує збільшення готельної бази та її 
місткості.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, негативні фактори впливу, 
маркетинг, інвестиції, сфера обслуговування. 

Актуальність даної статті визначається невисоким рівнем дослідження цієї 
теми в місті Житомирі. Загалом готельна сфера та туризм є найновішими в 
економічних відносинах України. Стрімкий розвиток цих сфер призводить до 
упускання тих чи інших важливих основ для будування бізнесу. А саме тому 
існує гостра необхідність в дослідженнях та аналізі сфери обслуговування в 
межах чітко визначених територій для деталізації факторів розвитку індустрії 
гостинності та урахування ринку збуту даних послуг. 

Метою статті є визначення конкурентів закладів готельної індустрії для 
бізнес-туристів у місті Житомирі та необхідності будування бізнес-готелю. 

Предметом вивчення є заклади готельного господарства міста Житомира. 
Цілями статті є: аналіз ринку готельних послуг у м. Житомир, пошук 

факторів, які несприятливо впливають на розвиток сфери послуг. 
 Дана тема була частково висвітлена у працях таких вчених, як Л. 

Шульгіна, С. Захарін, В. Шкромада, І. Воронін, К. Шиманська, Я. Остапенко, О. 
Шикіна, І. Писаревський, С. Галасюк тощо. Ними було розкрито проблеми та 

причини недостатнього аналізу вітчизняного ринку готельної індустрії та 
можливі методи та прийоми для удосконалення тощо. 
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В Україні послуги з тимчасового проживання надають 122609 підприємств 
готельного господарства, серед яких 88607 готелів (72,3% загальної кількості), 
3875 мотелів (3,2%), 1572 готельно-офісних центрів (1,3%), 786 кемпінги 
(0,6%), 4928 молодіжних турбаз та гірських притулків (4%), 22841 гуртожитків 
для приїжджих (18,6%) [1, с. 73] станом на 2017 р. Останнім часом поряд з 
традиційними підприємствами готельного господарства, які пропонують своїм 
клієнтам повний комплекс послуг з розміщення, харчування та обслуговування, 
існують інші місця для тимчасового проживання (літні будиночки, приватні 
садиби, котеджі, квартири тощо). Частка цих підприємств становить 14,3% 
загальної кількості підприємств готельного господарства. Ринок послуг таких 
додаткових засобів розміщення розвивається останнім часом швидше, ніж 
готельна сфера загалом.  

Що стосується аналізу готельних підприємств міста Житомира, проведемо 
власний аналіз, так як актуальних досліджень по даній території не 
здійснювалося. 

Для того, щоб турист знайшов місце тимчасового перебування, йому 

достатньо буде написати запит в Інтернет-ресурсах, які здійснюють пошук. На 
першій сторінці буде відображена велика кількість різноманітних сайтів, які 
проводять статистику по різноманітним закладам – такі як www.doroga.ua, 
http://gohotels.com.ua, http://hotels24.ua, www.booking.com тощо.  

Для зручного використання інформації по готелям у місті Житомир 
побудуємо таблицю за матеріалами вищезазначених сайтів [6-9]. 

Таблиця 1 – Ринок підприємств готельного господарства у м. Житомир 

Назва 
підприємства 

Оцінка 
закладу 
booking.com 

К-сть поз. 
відгуків 

К-сть нег. 
відгуків 

Найкращ. 
фактор закладу 

Тип закладу 

Гайки  8,1 133 - 93% 9 - 7% Розт-ня відпочинок 
Dodo 7,5 176 – 88% 22 – 12%  спа 
Hermes 8,3 333 – 95% 15 – 5% Розт-ня бізнес 
Alir 8,8 362 – 97% 8 – 3% Розт-ня відпочинок 
Relax 8,2 156 – 94% 9 – 6%  відпочинок 
Reikartz  9,1 345 – 98% 5 – 2% Розт-ня бізнес 
Україна 7,7 221 – 92% 19 – 8% Розт-ня бізнес 
Шале 8,8 176 – 99% 2 – 1% Розт-ня мотель 
Петроград 7,4 168 – 87% 23 – 13%  відпочинок 
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Згідно результатів пошуку у мережі Інтернет місця для розміщення, можна 
зробити висновок, що завантаженість усіх закладів є надзвичайно високою. На 
найближчі дати в більшості готелів усі номери заброньовані. Таку тенденцію 
можемо спостерігати і не тільки на короткі строки, а й на довгостроковий 
період. Що, у свою чергу, означає, що будування ще одного місця розміщення 
матиме сенс на даній території.  

Політика та економіка країни стають позитивними факторами для 
іноземного інвестування. Загальне число країн, з яких прибули іноземні 
громадяни в місто, становить 26. На рисунку 1 можемо спостерігати 
позитивний приріст в’їзду іноземних громадян до м. Житомир [2, с. 36].  

 
Рисунок 1 - Розподіл іноземних відвідувачів за державами світу, з яких 

вони прибули в м. Житомир 
Але для проектування нового підприємства готельного господарства, 

необхідно здійснити не тільки аналіз конкурентного сегменту ринку, а й 
продумати канали просування для ефективного функціонування готелю.  

Цікавими є дослідження О.Полякової, яка вивчає вплив фінансової кризи 
на ефективність діяльності підприємств готельного господарства у Росії. Нею, 
зокрема, зазначено: «Існуюча ситуація призвела до значного скорочення 
бюджетів іноземних та російських компаній, що виділяються на відрядження, 
організацію зустрічей, конференції, корпоративні заходи. Значно скоротився 
потік туристів, що пов’язане з погіршенням загального добробуту населення» 
[4, с. 296]. Така ж ситуація характерна і для України – гострою проблемою  
є недостатність готелів середнього цінового сегмента. 
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Вивчення особливостей діяльності підприємств готельного господарства 
вказує на існування ряду тенденцій у їх функціонуванні, зокрема: 

1) готельне господарство в Україні все ще переживає етап становлення та 
розвитку, оскільки вітчизняному ринку готельних послуг притаманна певна 
нестабільність та обмеженість (зокрема, в частині відсутності у деяких регіонах 
різноманітних місць готельного обслуговування з різними пакетами готельних 
послуг); 

2) переважна невідповідність якості готельних послуг (послуг з 
тимчасового розміщування та організації харчування) ціновим пропозиціям 
послуг підприємств готельного господарства. Про такі факти свідчать і 
проблеми з відмовами від бронювання місць в готелях; встановлені ціни на 
готельні послуги подекуди перевищували європейські, якість же їх при цьому є 
незадовільною; 

3) значна неорганізованість в окремих випадках роботи структурних 
підрозділів готельного господарства, що пов’язано з нерозвиненістю 
транспортної та організаційної інфраструктури, проте, слід підкреслити на 
сьогодні значну інвестиційну привабливість підприємств готельного 
господарства, особливо у відомих туристичних зонах України з урахуванням їх 
природних, рекреаційних та кліматичних ресурсів; 

4) нераціональне використання рекреаційного потенціалу, земельних та 
природних лікувальних ресурсів держави готельними комплексами, особливо у 
курортних зонах, де вказані ресурси використовуються посилено, що 
обумовлює незадовільний екологічний та санітарний стан територій, 
використовуваних підприємствами готельного господарства. 

Також однією з проблем розвитку готельного господарства є дефіцит 
фінансування та привабливих для будівництва готельних комплексів земельних 
ділянок, а також довга окупність таких проектів [4, с. 297]. На противагу 
сказаного О.Поляковою, М.В. Кириленко вказує: «Останнім часом в цілях 
підвищення інвестиційної привабливості об’єктів будівництва готельної 
нерухомості інвесторам дозволяють будувати готелі у складі 
багатофункціональних комплексів, що включають офісну та торговельно-
розважальну інфраструктуру, що суттєво скорочує строки окупності 
інвестиційних проектів» [5, С. 175]. 



507 

Таким чином, однією з важливих передумов формування стратегії 
розвитку готельної справи є створення належної інформаційної бази про 
фактичний стан готельного господарства та його можливості забезпечувати 
високоякісне комплексне обслуговування клієнтів. Комплексне готельне 
обслуговування на засадах маркетингу передбачає формування оптимального 
складу основних і додаткових послуг як для цільової групи споживачів, так і 
для потенційних клієнтів.  

Доцільно, щоб подальші наукові розробки у сфері готельного господарства 
стосувалися вирішення проблеми негнучкої пропозиції основних і додаткових 
послуг підприємств готельного господарства, врахування вражень споживачів 
про рівень готельного обслуговування та специфіку вимог окремих груп 
споживачів. 

Згідно з цілями даної статті було здійснено аналіз ринку готельних послуг 
у м. Житомир та пошук факторів, які несприятливо впливають на розвиток 
сфери послуг у місті.  
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