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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 
промисловості; правові, історичні та соціально-психологічні тенденції 
державотворення в Україні. Досліджуються передумови професійної самореалізації 
молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                    
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цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАЙОНЕЗУ 

У статтi наведенi данi дослiдження i розгляд технології виробництва 

майонезу. Представлене удосконалення технології майонезу із використанням 

пектиновмісної сировини. Розроблено  рецептури майонезу для здорового 

харчування з пектином. 

Ключовi слова: майонез, пектин, майонез оздоровчого призначення, 

удосконалення, технологiчний процес. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Олійножирова галузь є однією з найбільш 

прогресуючих в харчовій промисловості. Ринок жирової продукції постійно 

розширюється за рахунок нових продуктів, розроблених відповідно до останніх 

досягнень і рекомендацій науки про харчування. Великі можливості розвитку 

ассортименту майонезів пов'язані зі збільшенням їх харчової цінності і 

зниження енергетичної цінності завдяки спрямованій зміні рецептурного 

складу – вдосконалення жирової фази, введення вітамінів, мінеральних 

речовин, харчових волокон і інших фізіологічно функціональних харчових 

інгредієнтів. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є вдосконалення технології 

майонезу із використанням пектиновмісної сировини. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Не дивлячись на те, що 

жирова продукція знаходиться в переліку перспективних продуктів харчування 
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для збагачення та надання функціональних властивостей, вона 

використовується абсолютно недостатньо. В основному це – рослинні олії, 

спреди, а збагачена майонезна продукція майже не випускається. 

Тому науковцями були розроблені різні перспективні напрямки створення 

збагаченої масложирової емульсійної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Майонез – харчовий продукт, 

що являє собою, складну багатокомпонентну, стійку у широкому діапазоні 

температур (від 0 °С до 18 °С), дрібнодисперсну емульсію, виготовлену з 

рафінованих, дезодорованих олій з додаванням емульгаторів, стабілізаторів, 

смакових добавок та прянощів (відповідно до рецептури) [1]. Залежно від 

складу майонез підрозділяють на групи: висококалорійні (майонези з масовою 

часткою загального жиру понад 55 %); середньокалорійні (майонези з масовою 

часткою загального жиру понад 40 % до 55 % включно); низькокалорійні 

(майонези з масовою часткою загального жиру від 30 % до 40 % включно) [2].  

Процес приготування майонезних емульсій може бути як періодичним, так 

і безперервним. Періодичний спосіб приготування майонезних емульсій має 

важливі переваги: відносно низьку вартість обладнання, а також гнучкість і 

стабільність невеликого виробництва. Гарячий спосіб приготування майонезу 

дає широкі можливості для організації безперервного виробництва великої 

потужності. Найчастіше його використовують у технологіях середньо- і низько 

калорійних емульсій, що вимагають проведення низки підготовчих операцій 

перед основним процесом емульгування. 

Харчова промисловість використовує велику кількість різноманітних за 

походженням, складом, будовою та властивостями стабілізуючих компонентів 

– молочні білкові концентрати, крохмалі та їх похідні, харчові фосфоліпіди 

(природні та ферментовані), пектини, альгінати, різноманітні гідроколоїди та ін. 

До природного ефективного засобу детоксикації відносяться пектини. Вони 

являють собою природні полісахариди, які містяться майже у всіх рослинах. Як 

речовина, пектин був відкритий більше 200 років тому і вперше отримано з 

коренеплоду топінамбура. На території України найбільш поширеною 

пектиновмісною сировиною є яблука, цукровий буряк, цитрусові, соняшник, 

бульби топінамбура і ін. 
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У пектині ступінь етерифікації перевищує 50%, у низькоетерифікованого 

вона нижче 50%. Пектин високоетерифікуваний утворює гелі у присутності 

цукру і кислоти. Низькоетерифікованому пектину для гелеутворювання не 

потрібні цукор і кислота, але йому необхідні двовалентні катіони металів 

(наприклад, кальцію або магнію). Отримують пектини з відходів виробництв 

фруктових соків, бурякового цукру, соняшникової олії (шкірка, стебла і так 

далі). Температура початку желювання пектину 50-90 °С. Зовнішній вигляд: 

жовтуватий, сіруватий або коричневий сипкий порошок. Використовують при 

виробництві соусів. Дозування: 0,1 – 1,8 % до маси готового продукту. Спосіб 

застосування: пектин змішують з частиною рецептурної кількості цукру-піску 

або готують розчин пектину у воді (давши йому розбухнути) і перемішують. 

Далі слідують згідно технологічної інструкції. Пектини виконують важливу 

роль в організмі людини. Вони здійснюють зв'язування токсинів і важких 

металів, гелеутворення.  

Пектини виконують важливу роль в організмі людини. Вони здійснюють 

зв'язування токсинів і важких металів, гелеутворення. Також встановлено, що 

пектини, що надходять в товстий кишечник, будучи низькокалорійними 

вуглеводами і легкорозчинні баластними речовинами, стають хорошим 

джерелом енергії для представників нормальної кишкової мікрофлори. Через 

формування в'язкості кишкового вмісту пектини затримують спустошення 

шлунка, збільшують час транзиту через травний тракт, зменшують абсорбцію 

холестерину і жовчних кислот, зменшують рівень сироваткового холестерину, 

знижують секрецію інсуліну і концентрацію в ній глюкози. Пектини також 

збільшують секрецію ряду ензимів і гормонів, є потужним антиоксидантом, 

захищаючи слизову від пошкодження таких окислювачів, як пероксід-, 

супероксід-, гідроксил-радикали. 

Слід зазначити, що в даний час випускаються декілька видів пектинів, що 

виділяються із різної сировини і відрізняються за складом і функціональними 

властивостями: яблучний, цитрусовий, буряковий, пектин із корзинок 

соняшнику, а також комбіновані пектини із змішаної сировини. Склад молекул 
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пектинів, що виділяються із різних рослинних об’єктів, має свої відмінні 

властивості: за молекулярною масою, ступенем етерифікації, присутністю 

ацетильованих гідроксильних груп. 

Отже, для удосконалення технології холодних соусів, зокрема майонезу, 

для здорового харчування було обрано: як предмет дослідження пектиновмісна 

сировина – буряк, апельсин та яблуко; для дослідження збалансованого 

жирнокислотного складу були обрані наступні олії: соняшникова, ріпакова та 

соєва.  Для подальшої роботи доцільно використовувати яблучний пектин в 

зв'язку з тим, що він має ступінь етерифікації 68%, отже, є хорошим 

структуроутворювачем. У дослідженнях використовували сировину, що подана 

в таблиці1. 

Також даний пектин має достатню кількість вільних карбоксильних груп, 

тобто може утворювати комплекси. Важливо, що яблучний пектин містить 

мінімальну кількість баластних речовин і при однаковій концентрації утворює 

розчини більш високої в'язкості в порівнянні з іншими зразками. Яблучний 

пектин світло-бежевого кольору, майже немає запаху і, отже, не буде впливати 

на колір і запах. Одним з найбільш важливих властивостей пектину для даної 

роботи є здатність стабілізувати емульсії. Для перевірки стабілізуючої дії 

пектину в прямих емульсіях були створені моделі емульсій, що містять 

яблучний пектин в кількості від 0,5 до 2,5 г і олійну фазу - 10-60% від маси 

емульсії [4]. Стійкість модельних емульсій визначали за консенстенцією чи не 

розшарована емульсії при зберіганні протягом 24 годин. 

Отже, введення яблучного пектину сприяє зниженню кількості соєвого 

лецитину в рецептурі і забезпечує досягнення необхідних реологічних 

властивостей продукту. 

Майонез – тонкодисперсний емульсійний продукт з вмістом жиру в 

продукті не менше 50 %, яєчних продуктів в перерахунку на сухий жовток не 

менше 1,0 %, то, продукт, приготовлений за представленою в таблиці 2 

рецептурі відповідає описаним вимогам і має поліпшені характеристики.  
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Таблиця 1 – Сировина, що використовувалася у дослідженнях 

Сировина Виробник Нормативнийдокумент
Олія соняшникова ТМ «Хуторок» ДСТУ 4492:2017 Олія 

соняшникова. Технічні умови
Ріпакова олія ТОВ «ВКФ Перлина 

Полісся»
ДСТУ 8175:2015 Олія 

ріпакова. Технічні умови
Соєва олія ТОВ «ВКФ Перлина 

Полісся»
ДСТУ 4534:2015 Олія соєва. 

Технічні умови
Яєчний порошок ООО «Приоритет Про» ГОСТ 2858-82 Порошок 

яєчний. Технічні умови
Молоко сухе знежирене TEAKAVA ДСТУ 4556:2006 Молоко 

сухе швидкорозчинне
Соєвий лецетин ЧП «Синтайзер» ТУ 9146-006-57600978-2010 

Лецетин соєвий
Яблучний пектин ООО «Агроснаб.» ДСТУ 6088:2009 Пектин. 

Технічні умови
Лактат кальцію FREELIFE ГОСТ 31905:2012 

Добавки харчові. Кальцію 
лактат Е327. Технічні вимоги

Цукор пісок ESMARKET ДСТУ 4623:2006 Цукор 
білий. Технічні умови

Фруктоза ТОВ «ХІМСЕЙЛ»  
Сіль кухонна ТОВ «АнтаресТрейд» ДСТУ 3583:2005 Сіль 

кухонна. Загальні технічні 
умови 

Сода харчова ТОВ «АнтаресТрейд» ГОСТ 5100:85 Сода 
кальцинована технічна. 

Технічні умови
Гірчичний порошок ТМ «ИВА – ПАК» ДСТУ 48426:2007 

Порошок гірчичний. Технічні 
умови 

Оцтова кислота 80%-ва ПВП «Каскад-2001» ДСТУ 2450-94 Оцет 
спиртовий харчовий 

натуральний
Лимонна кислота ООО «ТД Химреаген» ДСТУ ГОСТ 908:2006 

Кислота лимонна. Технічні 
умови 

Спеції (мелений чорний 
перець) 

Юліта ДСТУ ISO 959-1:2008 
Перець горошком чи 

змелений. Технічні умови
Вода ТОВ «Галаквалайн» ДСТУ 7525:2014 Вода питна. 

Вимоги та методи 
контролювання якості

 

Одним з важливих споживчих властивостей харчових продуктів є 

властивість збереження. Майонез повинен зберігатися у виробника і споживача 

в складських, торгових охолоджуваних приміщеннях або холодильниках при 

циркуляції повітря, при температурі ненижче 0 °С і не вище 18 °С. Не 

допускається зберігання майонезів і майонезних соусів на прямому сонячному 

світлі [5]. 
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Таблиця 2 – Рецептурний склад майонезів з яблучним пектином 

Найменування інгредієнт Вміст в рецептурі, % 
Суміш рафінованих рослинних олій (соняшникова + 

ріпакова + соєва = 50,5 % + 25 % + 24,5 %) 
53,50 

Соєвий лецитин 1,00  
Яблучний пектин 1,50 

Сухий яєчний жовток 1,00  
Лактат кальцію 1,50 

Гірчичний порошок 0,75 
Фруктоза 1,10 

Сіль кухонна 1,10 
Лимонна кислота 0,60 

Вода 37,95 

 

Висновки. Виявлено, що для створення стабільної емульсії необхідно 

співвідношення: 1,0% соєвого лецитину і 1,5% яблучного пектину для 

майонезу. Введення в рецептуру яблучного пектину сприяє зниженню кількості 

соєвого лецитину в рецептурі і досягненню необхідних реологічних 

властивостей продукту.  

Розроблено рецептуру майонезу для здорового харчування, який має 

збалансований жирнокислотний склад жирової фази в кількості 55% і 35% від 

маси емульсії відповідно, збагачені фізіологічно функціональним інгредієнтом: 

яблучним пектином. 
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У статті систематизовано та висвітлено фактори, що впливають на 

функціонуванняь ринку туристичних послуг в Україні в умовах Covid-19, 
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Постановка проблеми. Туризм виступає важливою складовою 

інфраструктури кожної країни. Як відомо, туристична сфера вважається однією 

з найбільших динамічних індустрій у світовій економіці. 

У зв’язку з пандемією коронавірусу туристичний ринок України та світу 

перебуває у дуже нестійкому стані. Розгортання у глобальному масштабі 

пандемії коронавірусу справило негативний вплив на всі сфери життя людства, 

в тому числі і на успішне функціонування сфери туризму. Як наслідок, 

вивчення теоретичних і практичних питань стабілізації функціонування ринку 

туристичних послуг, запобігання негативного впливу карантинних обмежень та 

подальшого забезпечення стійкості діяльності підприємств туристичної сфери є 

не просто актуальним, багатогранним та комплексним, а висувається в розряд 

першочергових завдань у сучасних динамічних змінах економічного 

середовища. 

Мета статті – проаналізувати проблеми функціонування ринку 

туристських послуг України в умовах Covid-19. 

Відповідно до досліджень ринку туристичних послуг, що проведені 

Всесвітньою організацією туристичних послуг, основними причинами занепаду 

українського туризму є: 

 нехтування міжнародним досвідом розвитку туризму; 

 відсутність послідовної державної політики в галузі; 

 неефективна діяльність влади у сфері туризму; 
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 відсутність належних умов для розвитку туризму, податкового і 

фінансового стимулювання державою експорту туристичних послуг і 

вітчизняних туроператорів; 

 незадовільна робота по формуванню та зміцненню туристичного іміджу 

України, розробки та просування національного туристичного продукту на 

міжнародному та внутрішньому ринках. 

Ознаки та наслідки занепаду: 

 значне скорочення питомої ваги туризму в ВВП країни; 

 падіння доходів від туристичних послуг і послуг готелів, туристичного 

збору, валютних надходжень від експорту туристичних і готельних послуг, 

інвестицій в туристичну інфраструктуру, робочих місць [5]. 

У структурі доходів від туризму в розвинених країнах внутрішній туризм 

дає 80-90%, а в середньому в світі - понад 72%. В Україні - близько 64%.  

За останні два десятиліття показники розвитку туристичної сфери 

характеризувалися позитивними показниками, розширювалася кількість країн 

учасників міжнародного туризму, з кожним роком зростали масштаби 

туристичних прибуттів та міжнародних туристичних надходжень. Загальною 

тенденцією стало щорічний приріст обсягів туристичних подорожей і щорічне 

зростання міжнародних туристичних потоків як на регіональних рівнях, так і 

світовому ринку. Варто акцентувати увагу на тому, що, нажаль, 

функціонування вітчизняних туристичних підприємств суттєво гальмувалося 

через: невідповідність наявної матеріальної бази (автодороги, міжнародні 

транспортні коридори) загальним міжнародним стандартам; неефективний 

механізм управління туристичною сферою; податкове навантаження (що не 

сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму); занедбаність об’єктів 

туристичної спадщини; низький рівень конкурентоздатності; недостатнє 

забезпечення туристичної галузі висококваліфікованими фахівцями . Істотні 

корективи у функціонування туристичної сфери на всіх рівнях (глобальному та 

регіональному) внесли запровадження превентивних заходів щодо протидії 

пандемії коронавірусу в світі та Україні зокрема.  
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Дійсно, пандемія коронавірусу, розпочавшись у Китаї наприкінці 2019 р. і 

розповсюдившись на весь світ, із часів Другої світової війни стала найбільшим 

викликом та загрозою для всіх, без винятку, країни. Необхідно зауважити, що 

розгортання політики подолання масштабів поширення коронавірусної 

інфекції, мінімізації ризиків загострення епідемічної ситуації викликали 

необхідність закриття кордонів країнами світу. За оцінками фахівців 

Національного інституту стратегічних досліджень: «96% туристичних 

дестинацій у всьому світі зазнали обмежень. Втрати туристичної галузі в 

Україні оцінюються у понад 1,5 млрд дол. США. Пізній початок курортно-

рекреаційного сезону внаслідок впровадження обмежувальних заходів також 

створив кумулятивний ефект, який негативно вплинув як на індустрію 

відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – готельно-ресторанний 

бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну торгівлю, індустрію 

розваг та діяльність установ культури» [1-2]. 

 Це вкрай негативним чином відобразилося на в’їзному та виїзному 

туристичному ринках у глобальному масштабі і функціонуванні туристичної 

сфери всього світу. Таким чином, невизначеність подальшого розвитку 

ситуації, виникнення перешкод нормального здійснення подорожей, обмеження 

на пересування, занепокоєння людства щодо збереження власного здоров’я та 

безпеки стали причиною кризи та збільшення обсягів збитків туристичних 

підприємств.  

За оцінками ряду провідних закордонних та вітчизняних економістів, 

рейтингових агенцій, аналітиків всі країни зіштовхнулися із загрозою 

глобального масштабу, яка матиме (і вже має) негативні наслідки для розвитку 

глобальної економічної системи та призведе до скорочення темпів її розвитку. 

В Україні, наприклад, прогнозуються обсяги падіння ВВП до рівня 7,7%, а 

рівень безробіття може досягти 10% (прогноз МВФ, квітень 2020 р.). 

2020 рік став найскладнішим для туризму за останні 30 років. Були в 

історії турбізнесу різні проблеми: стрибучий курс, неможливість купити валюту 

і обов'язок її продавати, коли вона тобі потрібна самому, нестача літаків і 



17 

дебоші пасажирів, які очікують свій борт в аеропорту - все це неприємно, але 

не смертельно. А ось повністю закриті кордони, зупинка польотів і тривала 

неможливість не тільки вилетіти, але і повернутися додому, вимоги не 

виходити з будинків і штрафи за відсутність маски, необхідність витрачати 

гроші на дорогі тести кожен раз, коли ти кудись летиш або звідкись 

повертаєшся, або відсидіти два тижні на самоізоляції, а також небезпека 

опинитися замість пляжу в замкненій готельної кімнаті (іноді з охороною під 

дверима) на весь час відпочинку або навіть більше – це колосальний удар по 

галузі. Навіть незважаючи на перші три місяці нормальної роботи і карантинні 

послаблення до середини літа, велика частина напрямків в 2020 році так і 

залишилася недоступна українським туристам [3-4]. Найсильніше постраждали 

туроператори, які спеціалізувалися на країнах ЄС (це в першу чергу Греція, 

Кіпр, Іспанія, Італія), Азії (Таїланд, Балі, Індія, Китай, Шрі-Ланка), на Грузії, 

круїзах і автобусної екскурсійна. Напроти найбільше пощастило туроператорам 

які спеціалізувалися на таких країнах, як Туреччина, Албанія, Чорногорія, 

Хорватія, так як ці напрямки майже не постраждали, якщо можна так це 

назвати. Мальдіви та Домініканська республіка також стали самими 

популярними країнами серед самих дальніх направлень 2020 р. 

Рекомендовані заходи стабілізації туристичної сфери України та 

мінімізації збитків на внаслідок пандемії:  

1) продовження політики скасування зобов’язань із сплати податку на 

прибуток та ПДВ для об’єктів розміщення, кейтерингу; 

2) державна підтримка та стимулювання внутрішнього залізничного та 

авіасполучення (державні дотації відносно вартості квитків); 

3) поступове введення дозволу на організацію відкритих терас, 

майданчиків для закладів кафе, ресторанів (при збереженні всіх необхідних 

заходів безпеки для охорони здоров’я); 

4) активізація заходів цифрової трансформації вітчизняної сфери туризму;  

5) розробка туристичних ваучерів для внутрішнього туризму (як варіант 

запровадження туристичної картки на визначену суму, яка звільняється від 

оподаткування);  
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6) запровадження прозорого механізму використання отриманих до 

місцевих бюджетів коштів від туристичного збору виключно на розвиток 

внутрішнього туризму, супутньої інфраструктури;  

7) посилення кадрової та технічної можливості медичних закладів та 

надання медичної допомоги на територіях із значним сезонним припливом 

туристичних потоків;  

8) проведення активної інформаційної кампанії задля підвищення інтересу 

до внутрішнього туризму, відпочинку на вітчизняних природньо-рекреаційних 

дестинаціях.  

Висновки. Таким чином, необхідність активізації процесів та заходів щодо 

подолання згубного впливу пандемії на туристичну сферу вітчизняної 

економіки станом на тепер не викликає заперечень. Застосування державою 

доступних антикризових важелів, системність та послідовність у їх реалізації, 

безсумнівно, сприятиме якнайшвидшій стабілізації туристичної сфери й 

забезпечення ефективного її функціонування. 
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Дане наукове дослідження присвячено вивченню та узагальненню існуючих 

теоретичних підходів щодо розуміння сутності управління закладами 

ресторанного господарства. Визначено сутність управління з позицій 

використання процесно-функціонального підходу, що забезпечить підвищення 

ефективності його господарської діяльності та сприятиме зміцненню наявних 

конкурентних позицій на ринку в цілому.  

Ключові слова: ресторанне господарство, управління, менеджмент, 

ресторанний бізнес, процесний підхід, функціональний підхід, системний підхід. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ринок ресторанних послуг на сьогодні є одним з 

найприбутковіших та найбільш привабливим сегментом ринку індустрії 

гостинності. Незважаючи на карантинні обмеження, саме заклади ресторанного 

господарства проявили свою мобільність та адаптивність до змін умов 

господарювання. Як наслідок, на ринку представлено диференційований 

доступний асортимент ресторанних послуг (хоч в основному орієнтований на 

доставку), застосовано інноваційні технології та прийоми в обслуговуванні 

споживачів. Мінливість та нестабільність зовнішнього середовища вимагають у 

підприємств ресторанного бізнесу пошуку нових прийомів та методів 

управління з урахуванням специфіки даної галузі.  

Формулювання цілей статті. Метою написання даної статті є вивчення та 

систематизація існуючих підходів щодо управління закладами ресторанного 

господарства на основі врахування особливостей їх виробничо-торгівельної 

діяльності. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженню проблем з 
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управління та розвитку на підприємствах індустрії гостинності присвячено 

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

В. Архіпова, А. Мазаракі, Н. П’ятницької, П. Пуцентейла  [11]. Ряд вчених 

досліджували деякі аспекти вдосконалення управління підприємствами 

індустрії гостинності, зокрема: Л. Ваген, Н. Коноплева, О. Чернишов та ряд 

інших. Незважаючи на таку увагу з боку дослідників, на сьогодні немає єдиних 

поглядів щодо визначення поняття «управління закладами ресторанного 

господарства» та їх характерних ознак.  

Виклад основного матеріалу. Значна динамічність та невизначеність 

сучасного соціально-економічного середовища, посилення конкуренції на 

споживчому ринку вимагають від керівництва підприємств ресторанного 

господарства нових креативних управлінських рішень щодо забезпечення їх 

ефективного функціонування. При визначенні поняття «управління 

підприємствами ресторанного господарства», слід враховувати специфічні 

характеристики здійснення їх господарської діяльності.  

Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб’єктів 

господарської діяльності з надання послуг для задоволення потреб споживачів 

у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Суб’єкти господарювання 

провадять діяльність у ресторанному господарстві через підприємства (заклади) 

ресторанного господарства. Заклад ресторанного господарства – це 

організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка 

провадить виробничо-торговельну діяльність: виробляє, доготовляє, продає та 

організовує споживання продукції власного виробництва й закуплених товарів, 

а також надає послуги з організації дозвілля споживачів [2, с. 234]. Головною 

ланкою системи обслуговування харчування людей є підприємства 

ресторанного господарства.  Підприємство ресторанного господарства – це 

заклад (сукупність закладів), який є самостійним суб’єктом господарювання, 

має права юридичної особи і провадить свою діяльність із метою одержання 

прибутку [8, с. 76].  

Ресторанне господарство характеризується загальними ознаками, в основу 
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яких покладено задоволення потреб людини у споживанні їжі та напоїв. 

Останнім часом все більшого застосування набуває визначення «ресторанного 

бізнесу» як сфери виробництва та реалізації ресторанного продукту: 

«Ресторанний бізнес – це вид економічної діяльності з виконання соціального 

замовлення у вигляді послуг з найбільш повного задоволенню потреб у 

харчуванні різних соціальних груп населення з метою реалізації місії 

підприємства щодо стійкого розвитку в матеріальній і нематеріальній формі, 

регулюванню грошових потоків, фінансовому забезпеченню, у відтворенні 

робочої сили на основі узгодження інтересів всіх ринкових  суб'єктів»                

[12, с. 178]. Таке визначення є більш широким, притаманне ринковій економіці 

та дозволяє враховувати інтереси всіх учасників ринку послуг харчування.  

Однією з характерних особливостей господарської діяльності закладів  

ресторанного господарства є тісний взаємозв’язок з усіма фазами розширеного 

відтворення, що проявляється через виконувані функції: 1) виробництво 

кулінарної продукції; 2) реалізація кулінарної продукції; 3) організація її 

споживання [2, с. 5]. Кожна з цих функцій є специфічною і потребує 

впровадження комплексу заходів щодо забезпечення ефективного управління з 

метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємства в 

цілому. 

Огляд літературних джерел показав, що в теорії управління  існує  чимало 

поглядів та концепцій щодо визначення сутності «управління».  Поряд із 

визначенням управління широко застосовують визначення менеджменту на 

підприємствах ресторанного господарства. Ряд вчених ототожнюють поняття 

«менеджмент» і «управління», інші – вважають за необхідність їх 

розмежовувати, треті – ототожнювати на мікроекономічному рівні і 

розмежовувати на макроекономічному [7, с. 165].   

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

управління: системний, ситуаційний, процесний та функціональний [6]. В праці 

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

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

враховує специфіку господарської діяльності підприємств ресторанного 

бізнесу. 
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Останнім часом все більшої популярності набуває застосування 

процесного підходу до управління. При всій вживаності даного підходу, 

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

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

процесного підходу покладено виокремлення окремих бізнес-процесів та 

відповідно управління ними [7, с. 166].  

Вагомим внеском в розвиток управління є впровадження концепції 

функціонального підходу, згідно з якою діяльність розглядається як сукупність 

функцій, узгоджене управління якими сприяє досягненню поточних і 

стратегічних цілей підприємства [14]. 

На основі проведеного дослідження встановлено, що при формуванні 

визначення сутності «управління» закладами ресторанного господарства 

дотримуватись процесно-функціонального підходу, що дозволяє врахувати 

індивідуальні та загальні характеристики виконуваних функцій закладів 

ресторанного господарства. Отже, управління закладами ресторанного 

господарства – це комплекс заходів, методів та інструментів, спрямованих на 

забезпечення ефективної взаємодії процесів виробництва, реалізації та 

організації споживання кулінарної продукції з метою досягнення їх поточних та 

стратегічних цілей [7, с. 166]. 

Завдання управління діяльністю закладу ресторанного господарства 

включають: перспективне, поточне техніко-економічне і соціальне планування, 

організацію роботи зі стандартизації, обліку і звітності, економічного аналізу. 

Залежно від виду ресторанного господарства, а тим самим і ступеню 

централізації його управління, обсягів і особливостей виробничо-господарської 

діяльності закладу ресторанного господарства в практиці управління одну 

функцію можуть виконувати декілька структурних підрозділів або один 

структурний підрозділ здійснювати декілька функцій управління [9]. 

Найважливішим напрямом науково-технічного прогресу в ресторанному  

господарстві є впровадження новітніх видів устаткування і прогресивних 

індустріальних технологій, засобів обчислювальної техніки, промислових 
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телевізійних установок, систем обліку реалізації комплексних обідів. 

Застосування електронно-обчислювальної техніки обумовлює зміну сутності 

певних управлінських функцій. Так, спрощуються функції управління 

виробництвом, контролю, обліку, аналізу [9]. 

Невід'ємною частиною процесу управління в сучасних умовах є наукові 

дослідження. Цим пояснюється виникнення в деяких великих закладах 

ресторанного господарства нових спеціальних функцій – планування науково-

технічного розвитку закладу; нормування вимог до якості продукції  

(стандартизація вимог); стандартизація показників норм витрати енергетичних 

ресурсів, контроль і регулювання використання ресурсів у технологічних 

процесах – організація роботи з винахідництва і раціоналізації тощо. 

Результатом виконання цих функцій є впровадження в практику науково-

дослідних розробок [5]. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що вивчення 

сутності та особливостей управління закладами ресторанного господарства є 

важливим з позицій розуміння та чіткого спрямування підприємства на 

кінцевий результат – досягнення ефективності його господарської діяльності та 

забезпечення конкурентних позицій на ринку ресторанних послуг. Від чіткого 

формування цілей та грамотного застосування методів управління залежатиме 

імідж як окремого підприємства, так і індустрії гостинності в цілому. 

Визначено про доцільність застосування комплексного підходу на основі 

поєднання функціональної та процесної концепцій управління.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано науково-методичні підходи щодо визначення  

конкурентоспроможності, аргументована її роль в діяльності туристичних 

підприємств; визначені основні та альтернативні стратегії розвитку 

туристичних підприємств України в умовах конкуренції на основі результатів 

аналізу типових ситуацій у їх діяльності; запропоновані стратегічні напрями 

розвитку діяльності туристичних підприємств в умовах конкурентного 

середовища. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичне підприємство, 

туристичний продукт, оцінка. 

Розвиток ринкових процесів, створення передумов для успішної інтеграції 

України у світове господарство потребує суттєвих змін у визначенні 

пріоритетних форм, методів і напрямів господарської активності. 

Нині однією із найважливіших соціально-економічних галузей світової 

економіки є туризм. Саме туризм найбільш суттєво впливає на розвиток 

політичних, економічних, соціальних, культурних відносин і міжособистісних 

стосунків у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для 

мільйонів людей. 

В умовах глобалізації ринкової економіки вирішального значення набуває 

конкуренція. Кінцева мета будь-якого підприємства – перемога в конкурентній 

боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як підсумок постійних і 

грамотних зусиль туристичних підприємств. Досягається вона чи ні – залежить 

від конкурентоспроможності туристичного продукту (послуги), тобто від того, 

наскільки він (вона) кращий (краща), порівняно з аналогами інших підприємств 

сфери туризму. 
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Цими дослідниками були запропоновані різні науково-методологічні 

підходи щодо визначення поняття «конкурентоспроможність»; висвітлена роль 

цієї категорії у забезпеченні ефективності процесу стратегічного управління. 

Крім того, вони зробили значний внесок щодо обґрунтування процесу побудови 

послідовності дій при формуванні системи стратегічного менеджменту у 

практичній діяльності підприємств; розроблено механізм регулювання ринку 

інформаційних продуктів та сфери послуг . 

Але сучасний процес трансформації економічної системи в цілому, а також 

у сфері туризму зокрема, що відбувається в Україні на сучасному етапі, 

супроводжуються проявом низки проблем з питань управління 

конкурентоспроможністю туристичного продукту (послуг). Об’єктивна 

необхідність адаптації науково-практичних основ управління 

конкурентоспроможністю туристичних підприємств зумовили проведення 

даного дослідження. 

Метою статті є дослідження сучасного стану конкурентоспроможності 

України на європейському ринку туристичних послуг та обґрунтування шляхів 

її підвищення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Конкуренція регулює темпи та обсяги 

виробництва, спонукає запроваджувати науково-технічні, інноваційно-

технологічні, організаційні досягнення тощо. Як економічна категорія 

конкурентоспроможність уявляє собою деяку відносну інтегральну 

характеристику, що відбиває відмінності туристичного продукту (послуги) – 

конкурента і, відповідно, визначає його привабливість в очах споживача. Але, 

слід зазначити, що саме тут і криється проблема правильного визначення змісту 

цієї характеристики. Як свідчить практика, більшість туристичних підприємств 

зосереджують свою увагу на параметрах туристичного продукту (послуги) і 

потім для оцінки конкурентоспроможності зіставляють між собою деякі 

інтегральні характеристики такої оцінки для різних конкуруючих туристичних 

продуктів (послуг). Нерідко ця оцінка охоплює лише показники якості, і тоді 
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оцінка конкурентоспроможності підмінюється порівняльною характеристикою 

якості конкуруючих аналогів. Практика світового ринку щодо оцінки 

конкурентоспроможності продукції (послуг) наочно доводить невірність такого 

підходу. Науковці давно зрозуміли, що намагатися схематично відобразити 

конкурентоспроможність товару – це все одно, що намагатися схемою показати 

всю складність і гнучкість ринкових процесів. Конкурентоспроможність – не 

показник, рівень якого можна обчислити для себе і конкурента, а потім 

перемогти. 

У ринковій економіці політика держави в області конкуренції спрямована 

на виконання нею відповідних функцій, а саме: збалансованості попиту і 

пропозиції; кооперації інтересів виробників; стимулювання покращення якості 

продукту (послуг); розробки заходів щодо зниження витрат; модифікації одного 

й того ж продукту; формування ринкової ціни та збалансоване співвідношення 

між суспільними потребами і суспільним виробництвом. Розглядаючи суть 

поняття конкуренції у туристичній сфері, необхідно враховувати специфіку цієї 

діяльності. На відміну від товарних ринків, основним предметом обмін у на 

туристичному ринку є послуги , що досягають 80-85% усього обсягу продажів 

на цих ринках у країнах з розвинутою економікою. 

Суттєвими специфічними ознаками послуг в туризмі є: 

- нематеріальний характер, 

- залежність від підприємств туристичної індустрії, 

- нездатність до зберігання, 

- висока вартість, 

- залежність від наявності рентних переваг, 

- висока замінність їх складу та асортименту. 

Крім того, на практиці існують труднощі у проведенні безпосередньої 

оцінки інтенсивності конкуренції в туризмі тому, реально можливим є її 

визначення на основі оцінки контрольованих наслідків відносин, що 

виявляються через розподіл часток ринку між конкурентами, темпами росту 

туристичного ринку та його рентабельністю. 
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Деякі туристичні напрямки добре розвинені, і інтенсивність конкуренції на 

ринку таких послуг досить значна, а деякі перебувають у стадії зародження. Це 

означає, що новим підприємствам важко буде заволодіти великою часткою 

ринку та здобути вигідну конкурентну позицію, але це за умови, що діючі 

туристичні підприємства за допомогою вірної конкурентної стратегії будуть 

утримуватися на існуючих позиціях тривалий час. Одним із методичних 

підходів дослідження конкурентоспроможності є використання теорії якості 

товару на основі визначення споживчої вартості туристичного продукту 

(послуги) чи методу еталонного товару. При застосуванні цього методу у сфері 

туризму конкурентоспроможність підприємства ідентифікується з 

конкурентоспроможністю туристичного продукту (послуги). Його недоліком є 

те, що даний метод не враховує ефективність господарсько-фінансової 

діяльності і застосовується тільки для підприємств, що спеціалізуються на 

виробництві та реалізації однорідних товарів і послуг, оскільки при 

диверсифікації діяльності втрачається зіставлення об’єктів порівняння. 

Дослідження теоретичних та практичних основ визначення і оцінки 

конкурентоспроможності в туризмі становить необхідну передумову 

формування та реалізації конкурентних стратегій у контексті адаптивного 

стратегічного планування. Результативність даного процесу у першу чергу 

залежить від якості розроблених альтернативних стратегій, а вони, в свою 

чергу, є основним елементом процесу стратегічного планування розвитку 

діяльності туристичного підприємства в умовах непередбачуваних змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Деякі наукові дослідники проводять порівняння між поняттям 

конкурентоспроможність та стійкість підприємства. Так, поширеною є точка 

зору, відповідно до якої конкурентоспроможність є елементом або 

передумовою загальної стійкості функціонування підприємства. 

Але, слід зазначити, що ці категорії мають і спільні, і відмінні риси, 

оскільки поняття «конкурентоспроможність туристичного підприємства» більш 

широке поняття, ніж його стійка робота в умовах ринкової економіки. Стійка 
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робота декількох підприємств з рівними конкурентними перевагами не може 

забезпечити жодному з них більшу конкурентоспроможність, оскільки з метою 

забезпечення створення нових конкурентних переваг туристичне підприємство 

має пристосовувати своє внутрішнє середовище до зовнішніх факторів. Крім 

того, конкурентоспроможність та стійка діяльність туристичного підприємства 

напряму залежить від якості. Яка, у свою чергу, є гарантією успіху та 

конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах ринку. Висока 

якість дозволяє уникнути цінової конкуренції і максимізувати доходи. З метою 

визначення категорії конкурентоспроможності туристичного підприємства, на 

думку автора, доцільно взяти до уваги результати оцінки рівня іміджу 

туристичного підприємства на основі створення системи цінностей для трьох 

суспільних груп: власників туристичного підприємства, споживачів, персоналу. 

Не викликає заперечень, що основними заходами щодо розвитку 

діяльності туристичних підприємств в умовах конкуренції можуть бути: 

поліпшення іміджу за рахунок покращення якості туристичного продукту та 

додаткової реклами; підвищення обсягів виробництва за рахунок стимулювання 

праці власних працівників відділів продажів та маркетингу; розширення 

збутової мережі за рахунок пошуку нових партнерів і запровадження 

технологічних інновацій; розробка інноваційних програм (турів); модифікація 

цінової політики за рахунок встановлення знижок. 

Незважаючи на значний туристичний потенціал, Україна сьогодні програє 

європейським країнам за багатьма показниками конкурентоспроможності 

туристичних послуг, оскільки не приділяє належної уваги цій сфері, не 

раціонально використовує свої конкурентні переваги, пов’язані з 

геополітичним положенням, забезпеченням природними лікувальними та 

історико-культурними ресурсами. 

Підвищення конкурентоспроможності сфери туризму – ключове завдання 

економіки сучасної України. Досягти високого рівня розвитку інфраструктури 
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туризму та сервісу можливо лише за умови залучення достатніх інвестицій у 

найбільш привабливі туристичні напрями країни. Важливо спрямувати зусилля 

на формування за кордоном позитивного іміджу України як країни, здатної 

забезпечити туристам не тільки доступність культурних і природних об’єктів 

для огляду, але і безпеку, комфортні умови проживання і пересування, розумну 

цінову політику, високі стандарти гостинності. При цьому необхідно постійно 

працювати над вдосконаленням власного національного туристичного 

продукту, перетворюючи його у конкурентоспроможний, і просуванням цього 

продукту на європейський та світовий ринок туристичних послуг. 
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БІЗНЕСУ 

У статті проаналізовано особливості маркетингу в готельно-ресторанному 

бізнесі, організаційно-економічний механізм управління маркетингом в даній 

галузі. Виявлено специфіку готельно-ресторанних послуг по відношенню до 

інших послуг, викладені стратегії маркетингу готельно-ресторанних 

комплексів, а також перспективи оптимізації розвитку каналів послуг. 

Ключові слова: маркетинг, готельно-ресторанний бізнес, індустрія 

гостинності, послуги. 

Постановка проблеми. На світовому ринку кожне підприємство, будь-яких 

розмірів і виду діяльності, перебуваючи в умовах жорсткої конкуренції, для 

успішного функціонування і задоволення попиту споживачів має 

використовувати певні інструменти, технології та стратегії маркетингу. Сфера 

гостинності в цьому відношенні – не виключення. В умовах інтенсивної зміни 

попиту виживає та організація, яка може точно виділяти і вловлювати 

розмаїтість смаків, пропонувати нові і кращі товари та послуги, змінювати 

свою ринкову поведінку для задоволення потреб покупців. Цьому сприяє 

маркетинг як інструмент управління, концепція і доктрина підвищення 

конкурентоспроможності на ринку. 

Мета статті – дослідження теоретичних засад організації та здійснення 

маркетингової діяльності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі – 

це система управління та організації діяльності фірми по розробці, виробництву 

і надання послуг, заснована на комплексному обліку процесів, що відбуваються 

на ринку, орієнтованих на задоволення особистих або виробничих потреб, яка 

забезпечує досягнення готельно-ресторанним комплексом своїх цілей. 
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Маркетингова діяльність готельно-ресторанного комплексу передбачає: 

1) вивчення кон'юнктури і динаміки попиту наданих послуг; 

2) аналіз зміни цін на дані готельно-ресторанні  послуги та їх замінники; 

3) прогноз зростання доходів споживачів і їх потреб в даних послугах; 

4) використання реклами як головного інструмента нецінової боротьби з 

конкуруючими готельно-ресторанними комплексами; 

5) стимулювання збуту готельно-ресторанних послуг (залучення 

споживачів за допомогою надання пільг, розширення гарантованих прав 

споживачів, організація лотерей і ін.). 

6) планування асортименту послуг з урахуванням соціально-психологічних 

установок споживачів (громадської думки про престижність проживання в 

даному готельно-ресторанному комплексі, придбанні даної послуги, коливань 

моди) 

7) спеціальна організація обслуговування споживача, заснована на 

принципі: готельна послуга шукає потенційного споживача [4, с. 219]. 

Маркетинг підвищує обґрунтованість прийняття рішень з питань розвитку 

підприємства сфери готельно-ресторанного  бізнесу, надання послуг, 

фінансової діяльності, поширюючи планомірність на сферу ринкових зв’язків. 

Для зменшення мінливості послуг розробляються професійні стандарти 

галузі та стандарти обслуговування. Для вирівнювання попиту та пропозиції 

готельно-ресторанних послуг застосовуються такі заходи: 

 - встановлення диференційованих цін;  

- застосування знижок;  

- збільшення швидкості обслуговування;  

- поєднання функцій персоналу. 

Маркетингові служби готельно-ресторанних комплексів на основі 

маркетингових досліджень можуть виділити періоди зростання і падіння 

попиту під впливом різних факторів (сезону, дня тижня, подій, часу відпусток і 

канікул тощо), можуть формувати широку дисконтну програму і систему 

стимулів для поїздок в періоди спаду попиту [1, с. 42].  
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Таким чином, особливості ринку готельно-ресторанних послуг, специфіка 

готельно-ресторанної послуги, особливості споживачів готельно-ресторанних 

послуг визначають специфічні особливості маркетингу в готельно-

ресторанному бізнесі. Маркетинг в діяльності готельно-ресторанних комплексів 

націлений на вирішення наступних завдань:  

- обґрунтування необхідності надання послуг, шляхом виявлення 

існуючого або потенційного попиту на них;  

- організацію дослідних робіт зі створення послуг, що відповідають 

потребам споживачів;  

- координація і планування надання послуг, збутової і фінансової 

діяльності;  

- вдосконалення методів збуту і просування послуг на ринку;  

- регулювання і спрямування всієї діяльності фірми для досягнення 

генеральних цілей у сфері надання послуг. 

Згідно Ф. Котлеру, Дж. Боуен, Дж. Мейкензу, управління маркетингом-це 

аналіз, планування, реалізація і контроль над програмами, визнаними 

цілеспрямовано створювати і підтримувати взаємовигідні обмінні операції з 

покупцями цільового ринку заради досягнення стратегічних цілей компанії. 

Маркетингові операції проводяться згідно з визначеними теоріям маркетингу 

чи інакше концепціям маркетингу. Ці ж автори розглядають основні теорії 

(концепції) управління маркетингом, які одночасно характеризують і тенденції 

розвитку маркетингу в галузі гостинності. У маркетингу концепція є системою 

основних ідей, поглядів на маркетинг; підходів до їх втіленню в життя при 

організації та здійсненні маркетингової діяльності [4, с. 229]. 

Підприємство, діючи в складних умовах ринку, має уважно ставитися до 

питань, кого і як обслуговувати. Будь-який ринок складається з великої 

кількості споживачів, що мають різні смаки, бажання, потреби, доходи. І навіть 

якщо це клієнти або споживачі одного готельно-ресторанного комплексу (або 

продукту), мотивація придбання продукту у них різна. Наприклад, клієнтами 

одного і того ж готельно-ресторанного комплексу можуть бути бізнесмени, 
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туристи, які подорожують і учасники конференцій. Очевидно, що мотиви і цілі 

їх покупок, їх вимоги до одного і того ж продукту будуть різними. Мандрівні 

туристи, більш чутливі до рівня цін, ніж бізнесмени або учасники конференцій, 

замовляють, як правило, двомісне розміщення, а також обіди і вечері за 

спеціальним (групового) меню. Ті, хто оплачують послуги за рахунок 

організацій, що відряджають, можуть замовляти дорожче розміщення, 

харчування і т.п. 

Як правило, ними ж затребувані і додаткові послуги (телефонний зв'язок та 

підключення до Інтернету в номері, послуги бізнес центру, приміщення для 

переговорів і т.д.). Тому здійснення успішної маркетингової діяльності 

передбачає врахування індивідуальних переваг різних категорій споживачів. 

Саме тому в  завдання маркетингової служби входить [2, с.107]:  

- визначення сегменту ринку, на якому готельно-ресторанний комплекс 

зможе мати найбільший успіх;  

- складання профілю постійного клієнта (перелік ознак, які характеризують 

типового клієнта);  

- визначення методів для залучення клієнтів;  

- аналіз задоволеності клієнтів послугами;  

- визначення цінової політики готельно-ресторанного комплексу;  

- аналіз ринку і виявлення причин виникли проблемних аспектів, 

пропозиція заходів щодо поліпшення становища;  

- реклама готельно-ресторанного комплексу в ЗМІ;  

- аналіз положення готельно-ресторанного комплексу, виявлення 

нереалізованих можливостей з метою підвищення завантаження і збільшення 

доходів від усіх джерел. Відділ маркетингу готельно-ресторанного комплексу є 

тіньовим його підрозділом, хоча знайомство гостей готельно-ресторанного 

комплексу починається саме з нього. Обов'язки фахівців з маркетингу можна 

поділити на групи: продаж, послуги з організації конференцій і бізнес-

семінарів, реклама та зв'язки з громадськістю, аналітика. Фахівці відділу 

маркетингу працюють в тісній співпраці з адміністраторами готельно-
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ресторанного комплексу, досліджують ринок і визначають той сегмент, на який 

готель буде орієнтуватися. Потім вони вивчають роботу своїх конкурентів, 

визначають їх сильні і слабкі сторони. Про всі потреби клієнтів адміністратори 

готельно-ресторанного комплексу доводять до відома не тільки той підрозділ, 

який здатний їх задовольнити, а й відділ маркетингу [3,с.39]  

Слід зазначити, що ідеальної моделі управління готельно-ресторанними 

комплексами не існує, завжди мають місце певні особливості в управлінні 

готельно-ресторанними комплексами. Однак для задоволення потреб клієнтів 

фахівці повинні слідувати строгій управлінської ієрархії.  

Виходячи з суспільної значущості маркетингу в діяльності готельно-

ресторанних комплексів, основними цілями маркетингу є наступні [5,с. 270]: 

1) максимізація рівня споживання – в готельно-ресторанному комплексі 

намагаються збільшити свої продажі, максимізувати прибуток за допомогою 

різних способові методів, використовуючи рекламу, розробляючи стратегію 

зростання продажів, посилюючи мотивацію споживачів. Максимізація 

споживання в масштабі готельно-ресторанних галузей значно збільшує 

виробництво якісних і безпечних послуг, сприяє в регіоні підвищенню рівня 

зайнятості населення та його добробуту;  

2) максимізація споживчої задоволеності шляхом визначення і збільшенні 

зростання ступеня задоволеності споживачів послугами готельно-ресторанних 

комплексів; 

3) максимізація вибору споживачів, виходячи з пропозиції їм максимально 

можливого асортименту готельно-ресторанних послуг, підвищення їх якості та 

безпеки, забезпечення індивідуалізації обслуговування; 

4) максимізація якості життя не тільки за рахунок забезпечення кількості, 

якості, різноманітності та доступності готельно-ресторанних послуг за 

прийнятними цінами, але, перш за все, за рахунок якості та комфорту того 

середовища, в якій відбувається обслуговування. 
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Готельно-ресторанна галузь має ряд особливостей, що впливають на 

формування готельно-ресторанного  маркетингу (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Особливості готельно-ресторанної галузі, які впливають на 

маркетинг 

Особливість Значення 
1) досліджувана галузь тісно пов'язана з 
туристської галуззю конкретного 
регіону. 

Таким чином, маркетинг тісно пов'язаний з 
регіональним маркетингом. При відсутності 
інформованості потенційних туристів про регіон, в 
тому числі про його рекреаційні можливості, про 
перевагу його туристського продукту, менеджерам 
важко розраховувати на достатнє завантаження 
готельно-ресторанних комплексів; 
 

2) широкі можливості до організації 
різного типу об'єднань готельно-
ресторанних комплексів, в тому числі 
створення вітчизняних готельно-
ресторанних мереж або входження 
готельно-ресторанних комплексів в 
закордонні підприємства.  
 

Материнські готельно-ресторанні  ланцюги 
передають комплекс стандартів діяльності, 
спрямованих на оптимальне управління, 
організацію маркетингу і підвищення якості і 
привабливості конкретного готельно-ресторанного  
продукту; 

3) в складі готельно-ресторанних мереж 
більш успішно вирішується проблема 
сезонності за рахунок переміщення 
клієнтів мережі з одного регіону в 
інший. 
 

Природно, що при цьому в мережу повинні 
входити готельно-ресторанні комплекси в 
привабливих регіонах з точки зору позасезонних 
культурних та історичних пам'яток 

 

Маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі передбачає розробку стратегії 

розвитку готельно-ресторанного комплексу за певний період [2, с. 110].  

Для того, щоб досягти популярності, необхідно використовувати 

спеціальні інформаційні прийоми (таблиця 2). 
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Таблиця 2 – Інформаційні прийоми маркетингу в готельно-ресторанному 

господарстві 

Інформаційні 
прийоми 

Зміст Приклад 

Поширювати 
об'єктивну  
інформацію про 
готельно-
ресторанний 
комплекс 

Необхідно розмістити інформацію 
про готельно-ресторанний 
комплекс на різних майданчиках і 
написати грамотний текст, в 
якому слід описати комплекс 
якнайкраще, але при цьому деякі 
незначні його недоліки також 
варто вказати. Однак недоліки 
потрібно описувати так, щоб в 
очах клієнтів вони виглядали 
достоїнствами або ж 
компенсувалися іншими 
додатковими бонусами. 
Приховувати недоліки ні в якому 
разі не можна. 

До готельно-ресторанного 
комплексу далеко і незручно  
добиратися - компенсувати цей 
недолік можна за рахунок того, 
що комплекс знаходиться в 
мальовничому місці в тиші, в 
наявності є парковка для 
автомобілів, спа-салон, ресторан з 
відмінною кухнею, конференц-зал 
для проведення різних заходів 
тощо. 

Інтернет-маркетинг Для просування готельно-
ресторанного комплексу дуже 
важливо зробити якісну рекламу. 
Але в основному важливим 
інструментом для просування 
готельно-ресторанного комплексу 
є створення власного web-
ресурсу, на якому розміщена вся 
інформація про комплекс. 

Для того щоб сайт привернув 
якомога більше клієнтів, 
необхідно застосувати такі 
правила: - дизайн сайту повинен 
бути унікальним і добре 
продуманим. На сайті повинні 
бути розміщені переконливі, 
захоплюючі, інформативні та 
грамотно написані статті. Бажано, 
щоб на сайті була можливість 
прочитати всю інформацію 
англійською мовою.- зручний 
інтерфейс. У людини повинна 
бути можливість в режимі онлайн 
в будь-який момент забронювати 
собі номер в готельно-
ресторанному комплексі. 

Реклама в ЗМІ Для цільової аудиторії слід 
підбирати відповідні засоби 
масової інформації і розміщувати 
статті про готельно-ресторанний 
комплекс з елементами реклами. 

 Так як часто цікава новина або 
який-небудь захід, що 
проводиться в готельно-
ресторанному комплексі може 
викликати інтерес у клієнта 

Проведення PR-
акцій 

Дуже часто готельно-
ресторанному комплексі 
набирають популярність за 
рахунок професійно проведених 
PR-акцій, так як це дає 
можливість безпосередньо 
поспілкуватися зі своїми 
клієнтами 

Серед таких заходів можуть бути: 
наукові симпозіуми, дитячі свята, 
вечори класичної музики, 
благодійні заходи, молодіжні 
дискотеки 
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Таким чином, в наші дні маркетинг – це не просто функція бізнесу, це 

філософія, спосіб мислення і структурування бізнесу. 

Завдання маркетингу в сфері готельно-ресторанного  бізнесу – створення 

такої комбінації послуг, що надаються, яка представляє собою справжню 

цінність в очах клієнта, створює мотивацію для покупки і задовольняє його 

справжні потреби.  

Маркетингова політика готельно-ресторанного комплексу це один з 

основних елементів стратегії діяльності готельно-ресторанного  підприємства, 

спрямований на виробництво і вдосконалення товарів і послуг, з метою 

доведення до споживачів і відповідності їх потребам. Це середні і 

довгострокові рішення, які орієнтують заходи маркетингу на досягнення 

поставлених цілей. Для утримання своїх позицій на ринку готелям потрібно 

підтримувати великий спектр різноманітності пропонованих послуг, вести 

ретельно продуману цінову політику, підбирати більш відповідних партнерів і, 

звичайно, використовувати всі можливі способи формування і стимулювання 

попиту клієнтів. 

Список використаних джерел:  

1. Бобрицька Н. Маркетинг в управлінні туристичними дестинаціями. 

Маркетинг в Україні.  2019.  № 4.  С. 39-47. 

2. Васюткіна Н. В. Управління маркетинговою діяльністю туристичного 

підприємства. Економіка і управління.  2017.  № 2.  С. 106-111.  

3. Горбашевська М. О. Маркетингове управління підприємством на 

сучасному туристичному ринку. Вісник Маріупольського державного 

університету. Серія : Економіка.  2018.  Вип. 15.  С. 36-43 

4. Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів 

господарювання на ринку туристичних послуг України. Вісник Львівського 

університету. Серія : Міжнародні відносини.  2018.  Вип. 33.  С. 219-230.  

5. Кравчук Н. В. Основні тенденції використання стратегічно-

маркетингового інструментарію в процесі управління суб’єктами туристичної 

галузі України. Вісник Житомирського державного технологічного 

університету. Серія : Економічні науки.  2018.  № 1.  С. 270-273.  



39 

6. Подзігун С. М. Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-

ресторанному бізнесі. Інтелект XXI.  2017. № 2. С. 163-168. 

 

УДК 640.43:005 

Вікторія Балахмей 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

В статті розглянуто основні аспекти управління персоналом підприємства, 

дано характеристику загальним принципам управління персоналом закладів 
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що заклади ресторанного господарства є складною соціально-економічною 

системою, що поєднує у виробничому процесі різноманітні матеріальні 
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Сучасні умови розвитку економіки в цілому вимагають нових підходів до 

організації діяльності кожного підприємства. Особливо актуальним це завдання 

є для сфери готельно-ресторанного бізнесу, де від впровадження інноваційних 

методів управління, планування та організації діяльності  залежить успіх 

підприємства, його конкурентоспроможність та ефективність. Адже 

удосконалення сфери ресторанного бізнесу суттєво впливає на організацію 

туристичного, готельного та ресторанного сервісу, що вносить суттєвий вклад у 

формування іміджу розвиненої та успішної країни на міжнародному ринку 

послуг. Тому, дослідження, розробка та удосконалення методів управління на 

підприємствах ресторанного господарства є актуальним питанням, яке потребує 

вирішення.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

удосконалення методів управління на підприємствах ресторанного 

господарства присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, в роботі 

Фальченко О.О., Юр’єва І.А., Мардус Н.Ю. розглянуто принципи і функції та 

проаналізовано різні методи управління персоналом усередині галузі, 

запропоновано поєднання наявних методів управління персоналом у закладах 

готельно - ресторанного господарства [1]. У статті Тонких О., Олійник О., дана 

характеристика методів  управління в ресторанному бізнесі [2]. Ринок 

туристичних послуг в Україні як об’єкт маркетингового управління досліджено 

в роботі Власенко І.В [3].  

Метою статті є визначення сутності та значення методів управління 

персоналом і посилення їхнього впливу на механізм діяльності закладів 

ресторанного господарства, виявлення сукупності методів та управлінських 

рішень, які безпосередньо спрямовані на організацію роботи персоналу для 

досягнення цілей роботи закладів ресторанного господарства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Від ефективної організації 

системи управління персоналом закладу ресторанного господарства залежить 

вся його діяльність, ефективність роботи інших систем та досягнення 

організаційних цілей. Система управління персоналом – це комплекс цілей, 

завдань і основних напрямів діяльності, різних видів, форм і методів роботи, а 

також відповідного механізму управління, спрямованого на забезпечення 

постійного підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці та 

якості роботи [1]. 

В сучасних умовах основною метою управління персоналом в закладах 

ресторанного господарства є максимальне зближення очікувань та інтересів 

працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал 

підприємства і відведення вирішальної ролі системи управління персоналом у 

формуванні кадрової політики і механізму її реалізації.  В системі управління 

персоналом підприємства є багато аспектів (рис.1).  
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Рисунок 1 – Аспекти управління персоналом підприємства 

 

Основні загальні принципи управління персоналом закладів ресторанного 

бізнесу є:  

1. Соціальної спрямованості –  необхідності  для органів управління в 

процесі розроблення і реалізації управлінських рішень ураховувати інтереси 

товариства, галузі, конкретних організацій і соціально-фахових груп. 

2. Законності в управлінській діяльності – полягає у тому, що організація і 

діяльність організації управління та співробітників регулюються нормами 

права. 

3. Об'єктивності – потребує знання об'єктивних закономірностей взаємодії 

суб'єкта та об'єкта управління, обліку наявних можливостей, реального стану 

суспільних процесів. 

4. Системності – припускає, що суб'єкт управління під час вибору засобів, 

методів, форм впливу на об'єкт повинен враховувати всі ті зміни, що 

здійснюються в оточенні, у межах якого функціонує і розвивається дана 

система управління. 
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відображає рівень розвитку виробництва, 
особливості техніки та технології, що 
використовуються на ньому, виробничі умови та ін. 

містить питання, пов'язані з плануванням 
чисельності та складу персоналу, їх матеріальним 
стимулюванням, використанням робочого часу, 
організацією діловодства і т. п.

включає питання дотримання трудового 
законодавства у кадровій роботі

відображає питання соціально-психологічного 
забезпечення управління персоналом, упровадження 
різних соціологічних і психологічних процедур у 
практику кадрової роботи 

соціально-
психологічний 

передбачає рішення питань, пов'язаних із 
вихованням кадрів, наставництвом та ін. 
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5. Комплексності – полягає у тому, що в кожному достатньо складному 

явищі необхідно враховувати всі його аспекти: технологічні, економічні, 

соціальні, ідеологічні, психологічні, політичні. 

6. Об'єднання колегіальності й єдиноначальності – відображає взаємодії 

двох форм прояву владних повноважень.  

Заклади ресторанного господарства є складною соціально-економічною 

системою, яка поєднує у виробничому процесі різноманітні матеріальні 

елементи, людські ресурси та інформаційні зв'язки. Всі заклади ресторанного 

господарства мають деякі спільні характеристики, до яких передусім належать 

функції управління. У процесі здійснення функцій управління співробітники 

вступають у певні управлінські відношення. Основою їх формування служать 

цілі й функції управління.  

Стратегічна ціль управління виступає як загальний, соціально 

опосередкований інтерес щодо інтересів суб'єктів управлінських відношень. 

Управлінські відношення як необхідний компонент механізму управління 

мають свою структуру, у якій виділяють відношення централізму і 

самостійності, субординації й координації, відповідальності, змагання та ін. 

Функції управління персоналом закладів готельно-ресторанного господарства – 

це об'єктивно зумовлені загальні напрями або сфери діяльності, які в 

сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці. До функцій 

управління персоналом закладів готельно-ресторанного господарства можна 

віднести:  

– загальноорганізаційну;  

– функцію матеріально-технічного забезпечення;  

– функцію економіко-фінансового розвитку;  

– функцію урахування і контролю; 

 – функцію політико-правового забезпечення;  

– функцію соціального забезпечення і соціального захисту робітників; 

 – функції мотивації. 

  Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 
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системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб 

одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого 

органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти, або методи 

управління, які й забезпечують досягнення поставлених цілей. Методи 

управління персоналом – це способи впливу на окремих працівників і трудові 

колективи у цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства. 

Основою використовуваних методів управління є закони, закономірності і 

принципи суспільного виробництва, науково-технічний рівень розвитку 

підприємства, соціальні, правові і психологічні відносини між людьми. 

Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, 

передусім матеріальних, тому основою кваліфікації методів управління є 

внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої чи 

іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на 

матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. У наукових працях 

вітчизняних та закордонних учених пропонується низка методів ефективного 

управління персоналом.  

Для оцінки ефективності та продуктивності діяльності з управління 

персоналом можуть застосовуватися різні методи, а саме: використання 

інформаційних систем з управління людськими ресурсами, опитування думок, 

співставлення. Співставлення рівнів управління персоналом закладів готельно-

ресторанного господарства може призвести до:  

– визначення сфер, у яких існують можливості поліпшення;  

– оцінки (чи переоцінки) політики і практики управління людськими 

ресурсами;  

– порівняння діючої практики з найкращою практикою; 

– постановки цілей виконання для звуження розриву між поточною 

практикою і найкращою практикою.  

Найчастіше організації використовують як індикатори ефективності 

управління персоналом: 

– загальну оплату роботи як процент від доходу (в чистому вигляді до 

виплати податків);  
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– кількість чи процент керівних посад, що заповнюються із внутрішніх 

джерел;  

– обсяг продаж фірми в розрахунку на кожного працівника;  

– пільги у вигляді процента від витрат на оплату праці.  

Прикладом ефективного використання методів кправління, які притаманні 

саме ресторанному бізнесу, є ресторан «Соло». Саме в ньому повною мірою 

успішно використовуються описані методи управління, оскільки там ніколи не 

зустрінеш засмученого офіціанта, хостеса або бармена.  

У працівників завжди чудовий настрій, вони майстерно вміють 

підбадьорити гостя та завжди відкриті для спілкування. Це досягається за 

допомогою раціонального рішення вищого керівництва, яке направлене на 

надання або підвищення психологічної та управлінської освіти керівного 

персоналу: директора ресторану, менеджерів, адміністраторів. Систематично 

керівництво ресторану проходять відповідні бізнес-тренінги із майстерності 

управлінської діяльності у ресторанному бізнесі та із психологічних аспектів 

менеджменту ресторанного бізнесу.  

Найважливішими методами управління в ресторанному бізнесі є 

соціально-психологічні, які використовують інструменти впливу на духовні 

потреби та на інтереси працівників. Базуються вони на міжособистісних 

відносинах, реалізації своїх можливостей, потребі в самоповазі, реалізації 

особистих досягнень, зростанні особистості, повазі оточуючих, визнанні 

власної особистості. Ці методи спрямовані на допомогу кожному працівнику 

розкрити свої професійні можливості та реалізувати власні здібності у 

підприємницьких ініціативах та підвищити власну ефективність роботи та 

підприємства зокрема. Важливим завданням при використанні соціально-

психологічних методів управління ресторанного бізнесу є виховання нових 

лідерів.  

Висновки. Ефективне управління персоналом має велике значення в 

розвитку готельного-ресторанного господарства. Використання методів 

управління персоналом у сфері готельно-ресторанного бізнесу є достатньо 
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широким й ефективним. Отже, нові методи підготовки фахівців до управління 

розвитком сфери готельно-ресторанного бізнесу, принципи і методи 

планування потрібні для вимог господарювання. Забезпечення вирішення цих 

проблем сприятиме створенню ефективно функціонуючої сфери готельно-

ресторанного господарства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРИРОДНО-ОХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ ЯК БАЗА ДЛЯ 

РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 

У статті систематизовано та висвітлено фактори, що розкривають 

рекреаційно-ресурсний потенціал регіону Полісся та його частку в 

рекреаційному туризмі України в цілому. 

Ключові слова: рекреація, ресурс, природно-охоронні території, екотуризм, 

національний природний парк. 

Однією зі складових рекреаційних ресурсів є туристичний бізнес, який 

поступово розвивається в Україні. Враховуючи низький рівень добробуту 

більшості своїх громадян, міжнародний туризм найближчим часом навряд чи 
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стане масовим, що вимагає розвитку власних рекреаційних ресурсів. 

Рекреаційні ресурси Полісся становлять 15-30% сукупного природного 

потенціалу України. Це свідчить про те, що досліджуваний регіон має всі 

можливості для розвитку і використання власних туристичних ресурсів в 

стратегії розвитку держави.  

Полісся – одне з найменш досліджуваних місць для українських та 

іноземних туристів. Цей регіон багатий на незаймані природні пейзажі та багаті 

місцеві традиції, що неодмінно привернуть до себе увагу. Протягом століть ця 

земля була важкодоступною, і жителі регіону довгий час підтримували свій 

усталений спосіб життя. Сьогодні це те, що й приваблює сюди найзавзятіших 

мандрівників. 

Розвиток туристично-рекреаційного бізнесу може, враховуючи наявність 

потужної ресурсно-рекреаційної бази та мультиплікативного ефекту, 

спричиненого рекреаційною економічною діяльністю, стати одним із 

пріоритетних галузей, що буде сприяти підвищенню ефективності розвитку 

його економічного комплексу. 

Метою статті є дослідження місця природоохоронних територій Полісся у 

розвитку рекреаційного туризму, вивчення сучасного стану та тенденцій 

використання природно-охоронних територій досліджуваного регіону у 

рекреаційному туризмі. 

Важливим етапом вивчення територіальної організації рекреаційного 

господарства, що відображає особливості і специфіку сучасного стану розвитку 

Полісся, є економічне районування. Завданням його є не стільки виділення 

сітки районів, скільки пояснення причин такого стану речей, та на основі цього 

– обґрунтування пріоритетів перспективного розвитку рекреаційного 

господарства. Економіко-рекреаційне районування території Полісся було 

здійснене на основі врахування результатів ресурсного, курортологічного, 

економічного та екологічного аналізу. 

Територіальна рекреаційна система, яка існує в межах Поліського регіону, 

може бути влаштована як рекреаційний регіон, так як для неї характерне 
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територіальне неоднорідне поєднання рекреаційних ресурсів, властивих цьому 

територіальному формуванню адекватних шляхів сполучення, які пов'язують її 

з іншими регіонами і забезпечують задовільний транспортний засіб сполучення 

всередині нього. Залежно від конкретних рекреаційних ресурсів, щільності 

мережі стаціонарних оздоровчих закладів, рівня розвитку рекреаційної 

інфраструктури та загальної інфраструктури, рівня економічного розвитку на 

території рекреаційного району області було виділено чотири мезорегіони: 

Південно-Поліський район, Північно-Поліський район, Східний район Полісся 

та Центрально-Поліський район [1]. 

Південно-Поліський рекреаційний мезорегіон: 

 Волинська область: Володимир-Волинський, Іваничівський, 

Локачинський, Луцький, Горохівський та Ківерцівський райони; 

 Рівненська область: Радивилівський, Демидівський, Дубенський, 

Здолбунівський, Острозький, Рівненський, Гощанський, Корецький, 

Березнівський, Костопільський райони;  

 Житомирська область: Любарський, Чуднівський, Бердичівський, 

Ружинський, Андрушівський, Попільнянський, Брусилівський, 

Коростишівський, Житомирський, Дзержинський, Баранівський, Новоград-

Волинський, Червоноармійський, Володар-Волинський, Черняхівський, 

Радомишльський райони. 

Рекреаційне господарство даного територіального утворення досягло 

порівняно високого рівня розвитку, що пояснюється наявністю значного 

природного та соціально-культурного рекреаційного потенціалу, щільнішою, 

ніж на півночі мережею поселень, досить розвиненою інфраструктурою 

загального користування. 

Північно-Поліський рекреаційний мезорегіон 

Північно-Поліський рекреаційний мезорегіон включає Любомльський, 

Шацький, Ратнівський, Старовижівський, Турійський, Ковельський, 

Каширський, Любешівський, Рожищенський та Маневицький райони 

Волинської області, Володимирецький, Сарненський, Рокитнівський, 
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Дубровицький, Зарічненський райони Рівненської області, Ємільчинський, 

Коростенський, Малинський, Народицький, Овруцький, Олевський, 

Лугинський райони Житомирської області та Поліський, Іванківський і 

Вишгородський райони Київської області. 

Характерною рисою мезорегіону є наявність значних площ, практично 

вилучених з рекреаційного користування через складну екологічну ситуацію. 

Незважаючи на це, регіон має умови та потенціал для розвитку альтернативних 

видів туризму. Цьому сприяє високий рівень заповідності, нещільна мережа 

поселень, невисокий рівень господарського освоєння території. Проте, при 

збереженні сучасних тенденцій розвиток рекреаційного господарства даного 

мезорегіону, за винятком Шацького району, буде відбуватись менш динамічно, 

оскільки ресурсна, інфраструктурна та споживча база тут слабша, ніж на півдні. 

Центрально-Поліський рекреаційний мезорегіон 

До складу Центрально-Поліського рекреаційного мезорегіону входять усі, 

окрім трьох північних, адміністративні райони Київської області. В межах 

даного територіального утворення складаються виключно сприятливі умови 

для розвитку рекреаційного господарства, що обумовлюються не лише 

наявністю достатньої кількості рекреаційних ресурсів як природного, так і 

антропогенного походження, але, насамперед, розташуванням тут столиці 

держави, а також похідними від цього факторами: наявністю потужних 

туристичних потоків, що приймає та відправляє м.Київ, винятковим 

транспортно-географічним положенням мезорегіону. 

Київщина на відміну від Волинської, Рівненської, Житомирської та 

Чернігівської областей не відноситься до депресивних територій і вигідно 

відрізняється від них рівнем економічного розвитку, якістю життя населення, 

станом інфраструктури загального користування та рекреаційного 

господарства. 

Східно-Поліський рекреаційний мезорегіон 

Східно-Поліський рекреаційний мезорегіон охоплює територію 

Чернігівської області. Рекреаційне господарство даного територіального 
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утворення має потужний рекреаційно-ресурсний та матеріально-технічний 

потенціал розвитку. Особливості історичного розвитку, географічне положення, 

культурні традиції наклали свій відбиток як на формування рекреаційно-

ресурсної бази, так і на розвиток мережі закладів рекреаційного господарства, 

транспортних комунікацій тощо.  

Багатство рекреаційних ресурсів, близькість до м. Києва, на території 

якого формується значний рекреаційний попит, за умови раціональної 

організації рекреаційної діяльності відкриває перед мезорегіоном широкі 

перспективи подальшого розвитку галузі. 

Середній рекреаційно-ресурсний потенціал у поєднанні із невисоким 

рівнем економічного розвитку та напруженою екологічною ситуацією 

обмежують розвиток рекреаційної справи. Тим не менш, в районах можливий 

розвиток екологічного та сільського туризму. 

Окрім економічних факторів, що впливають на падіння рекреаційного туризму, 

до демографічних причин, які варто виділити, належать: широкомасштабна 

міграція молоді за кордон, скорочення населення тощо. Оскільки послугами 

цих установ користуються переважно молодь, попит на такі поїздки 

зменшується, оскільки більшість молодих людей перебувають за кордоном. 

Поліський район поступово стає центром активних розваг. Тут 

розробляються різні види водних розважальних заходів, а саме: каякінг, 

рафтинг тощо. Це пов’язано з великою кількістю річок та озер. Розвивається 

також велосипедний туризм: до невеликих сіл немає доріг, тож велосипедний 

туризм є найкращим та єдиним способом дістатися до віддалених районів 

Полісся [5]. 

Озеро Біле на Рівненщині не менш захоплююче, але це маловідомий 

рекреаційний об’єкт. На Шацьких озерах не так багато туристів, а ціни дуже 

дешеві. Це ідеальний вибір для тих, хто любить проводити відпочинок на 

тихому та спокійному березі озера на природі. 

Для тих, хто любить відпочинок та розваги, рафтинг ідеально підходить 

для сплаву по Горині, Десні, Прип’яті, Тетереву та Случі. Для тих, хто любить 

екстремальні види спорту, піші прогулянки по болоту будуть цікавими.  
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Як фундамент розвитку туризму природні заповідники також називають 

екотуризмом. Екотуризм має найбільший туристичний потенціал у Поліссі. У 

цій місцевості є величезні заповідники, що охороняють екосистему, яка містить 

багато рідкісних рослин і тварин. З метою розвитку дозвіллєвого туризму на 

Поліссі планується відвідати заповідник для спостереження за природними 

об’єктами, пізнавальної, екологічної та освітньої діяльності, фотографувати та 

робити відео [4]. 

Відомі райони екотуризму в Поліссі включають:  

 Шацький національний природний парк; 

 Міжрічинський регіональний ландшафтний парк; 

 Прип'ять-Стохідський національний природний парк; 

 Ловенський природний заповідник; 

 Поліський заповідник; 

 Національний природний парк Мезин; 

 Деснянсько-Старогуцький національний природний парк; 

 Надслучанський регіональний ландшафтний парк. 

Кліматичні умови Полісся в Україні сприяють формуванню листяних та 

змішаних лісів, які тут є зональними групами. Масове поширення річкових 

льодовикових відкладень призвело до переважання піщаних ґрунтів та 

суміжних соснових лісів. Високий рівень ґрунтових вод і низька площа 

поверхні сприяють розвитку торф’яних боліт [3]. Все це призводить до 

формування різноманітної рослинності. 

Природна рослинність значною мірою захищена. Обробка в регіоні досягла 

30-40%, із збільшенням у південних та центральних районах. За різними 

даними, середній рівень заліснення в цій області становить 26-29%, 

зменшуючись з півночі на південь та із заходу на схід. Переважають соснові та 

дубово-соснові ліси, що складає 65-70% всіх лісів. За збільшення площі посівів 

співвідношення між ними постійно змінюється, що вигідно для соснових 

насаджень. Рівень повені Полісся в Україні до осушення та меліорації становив 

6,3%, що було найбільшим у Західному Поліссі. На сьогодні близько половини 

болотної території осушено та перероблено. За останні десять років дренажне 

болото було відновлено до початкового стану [2]. 
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Формування екологічної мережі зумовлене багатьма об’єктивними 

факторами: дисбалансом системи матеріального виробництва, шкідливою для 

навколишнього середовища діяльністю та радіоактивним забрудненням. 

Основна увага екологічної системи полягає у подоланні негативних 

екологічних тенденцій у регіоні. Сформувати цілісну багатофункціональну 

природоохоронну мережу (екомережу), основними природними елементами 

якої є територія та об’єкти природного заповідника, що забезпечують охорону 

біологічного та ландшафтного різноманіття Полісся, а також повною мірою 

використовують потенціал природні ресурси стануть екологічним 

стабілізатором країни.  

Сьогодні необхідною умовою вирішення проблеми визначення основних 

структурних елементів перспективної регіональної екологічної мережі є 

вивчення стану заповідної території та аналіз можливостей її розширення та 

реорганізації. 

Отже, туристично-рекреаційний потенціал Полісся цілком може стати 

базою для розвитку рекреаційного, культурно-пізнавального, екскурсійного та 

екотуризму. Для успішної підтримки потенціалу регіону в даний час є                 

3 природні заповідники, національні природні парки, 52 заповідники та                 

18 пам’яток природи національного значення.  

Планується створення ще 5 національних природних парків. Для кожної 

заповідної зони та парку ведеться статистична інформація про його природні 

умови, рослинність, флору та їх рідкісні компоненти, що підкреслюють наукове 

значення її території. 

Характеризуючи сучасний стан та тенденції розвитку рекреаційного 

господарства Полісся можна стверджувати, що з-поміж українських 

рекреаційних регіонів багатством і різноманіттям, а також вдалим поєднанням 

природних та соціально-культурних об’єктів, які можуть бути використаними в 

рекреаційних цілях, виділяється Поліський регіон, що зосереджує у своїх межах 

21% рекреаційних ресурсів країни. 

Визначення шляхів удосконалення розвитку регіональної системи 
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рекреаційного господарства Полісся дає привід для висновку, що для його 

розвитку необхідне формування екологічно і соціально орієнтованої 

збалансованої регіональної рекреаційної системи, здатної задовольняти 

специфічні потреби рекреантів у коротко- та середньотривалих видах 

відпочинку на високому рівні, а також приносити регіону економічні, 

комерційні, соціальні та екологічні вигоди. 
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проблеми створення штучних об’єктів туристичного інтересу м. Вінниці та їх 

роль в розвитку туризму в регіоні. Розглянуто формування та просування 

туристичних продуктів, а також розглянуто розвиток інфраструктури для 

туризму. 
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Туристична інфраструктура м. Вінниці наразі ще дещо не відповідає 

потребам ринку. Є, звісно, певні якісні елементи, але вони поки що не 

дозволяють сформувати Вінницю як якісне туристичне місто. Наявність бренду, 

започаткування Школи гідів, розробка туристичної стратегії є добрими 

початковими кроками. Для формування цілісного туристичного бренду Вінниці 

необхідно прикладати зусилля впродовж усього планувального терміну 

стратегії. 

Мета статті – дослідити проблеми створення штучних об’єктів 

туристичного інтересу (на матеріалах м. Вінниці).  

Провівши аналіз стану розвитку міста, опираючись на прогнози, нами було 

визначено три стратегічні напрями розвитку сфери туризму: 

 А. Формування та просування туристичних продуктів. 

 Б.  Розвиток інфраструктури для туризму. 

 В. Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в 

туризмі (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Стратегічні напрями розвитку м. Вінниця 
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Відсутність яскравого архітектурно-історичного ансамблю та виразного 

центру міста вимагає чимало зусиль для створення нових цікавих туристичних 

атракцій і продуктів, які б притягували нових відвідувачів. Міське туристичне 

середовище потребує втручання з огляду на непристосованість для 

маломобільних груп населення та відсутність якісних громадських просторів. 

Достатньо великий потенціал сентиментального туризму на даний момент 

практично не використовується. Впровадження у життя концепції розвитку 

української залізниці відповідно до Національної транспортної стратегії 

України 2030 та розвитку міжнародного аеропорту «Вінниця»[1]. 

Місто Вінниця як туристична дестинація лише з’являється на карті 

України. В місті небагато турфірм (лише 5-7), які працюють на внутрішньому 

ринку. Вінницю до цього часу розглядали як місце одноденного туризму. Пласт 

єврейського туризму практично не використовується на рівні з польським. 

Найбільш масові відвідувачі міста на даний момент – це шкільні екскурсії, які 

не приносять достатнього зиску для місцевого бізнесу. Для ділового туризму 

бракує як інфраструктури, так і зручної логістики. Поки практично не 

використовується туристичний потенціал річок в межах міста. Сфера 

гастротуризму має потенціал росту, але без створення додаткових «магнітів» 

для туристів не має шансів на самостійне існування [2]. 

Місто Вінниця є важливим центром Поділля з переплетенням багатьох 

культур. На даний час національно-культурне насліддя в туризмі не 

використовується в повній мірі. В місті проживало багато визначних постатей, 

імена яких можна пов’язати у цікавий спосіб з сучасними туристичними 

трендами і зробити їх елементами цікавого туристичного продукту. Наявність в 

місті колекціонерів і надання їм можливості експонувати свої надбання може 

стати доброю якірною точкою для багатьох, зацікавлених цією сферою 

туристів. 

Гастрономічний туризм у Вінниці має великі потенційні можливості, але 

бракує його реклами та спеціальної підготовки персоналу. Вінницьке сало ще 

не стало туристичним брендом, бракує інтерактивного музею сала. Відсутні 
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місця, де можна проводити ярмарки крафтової продукції, хоча є що 

запропонувати туристам, для прикладу: солодощі, мед, вінницький хрін та 

соління. Відсутні гастрофестивалі з місцевою кухнею.  

Виробники крафтової продукції поки не бачать ресторани як майданчики 

збуту своєї продукції. Пропонується зіньківська ковбаса. Починають 

розвиватися жмеринські креветки і равлики. Тиманівська каша подається на 

зареєстровану географічну назву та нематеріальну культурну спадщину, а 

також картопля по-уланівськи, картопля з білого рукава, погребищенський 

капусняк, вареники з солоним сиром. Одна страва з різними назвами - бодза, 

салабан, бадзьоня, що готується у великих казанах, може стати туристичною 

атракцією. Веренець – кисломолочний продукт. Іванівська ковбаса – підв’ялена 

ковбаса. Мандзарі. Смажениця побардешівськи. Все це при правильній 

промоції та цікавій подачі може стати гастрономічним магнітом Вінниччини. 

Місто має свою унікальність в сфері навчання іноземців в закладах вищої 

освіти в достатньо великих масштабах, у порівнянні з іншими містами. Цей 

напрям має великі перспективи з огляду на конкурентність в ціні освіти. Для 

розвитку цього напряму необхідно планомірно займатись промоцією цього 

напрямку на території цільових ринків, врахувавши думку вже існуючих 

студентів на покращення процесу як поширення інформації, так і залучення до 

навчання нових. Натомість сфера ділового туризму поки недостатньо 

розвинена. В місті бракує готельних номерів відповідної якості та місць 

проведення самих заходів. Відсутні місця для проведення масштабних 

профільних виставок чи ярмарків. Поки відсутнє зручне транспортне 

сполучення з Вінницею з західного напрямку, а також аеропорт не має 

достатньої кількості рейсів як внутрішньо-українських, так і міжнародних. Для 

категорії ділових туристів немає спеціальної туристичної вечірньої програми, 

так як протягом дня вони переважно зайняті [1]. 

Інфраструктура міста поки не вповні готова до якісного прийому туристів, 

особливо іноземних. Кожен представник туристичного бізнесу - готель, 

ресторан, турфірма – працює індивідуально й відсутня системність, співпраця 
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між різними представниками туристичного бізнесу. На сьогодні є розуміння, 

що туристична інфраструктура потребує суттєвого покращення, але це має 

зробити хтось. Місцеві музеї живуть своїм життям і бажання щось змінювати та 

оновлюватися лише прокидається. Міській владі необхідно всіляко 

підтримувати ініціативи відомих музеїв.  

Якісна інфраструктура для ділового туризму фактично відсутня. З огляду 

на це необхідно прикласти зусилля як для залучення інвестицій у цю сферу, так 

і забезпечення зручного транспортування до міста і в межах міста, достатньої 

кількості місць розміщення та харчування. Туристична та дорожня навігація 

містом дуже слабо розвинена.  

Турист, що самостійно пересувається автомобілем містом, доїжджає до 

перекритої знаком центральної вулиці й далі не розуміє, куди їхати. По місту 

повністю відсутня інформація про офіційні місця паркування автомобілів та 

ознакування, як туди доїхати. Відсутні місця для паркування туристичних 

автобусів. Міська інфраструктура, транспорт не у повній мірі готова до надання 

якісних послуг для маломобільних груп населення. Поки в місті не розвинена 

інфраструктура зарядних станцій для електромобілів. Доцільно розвивати її з 

прив’язкою до атракційних туристичних місць [2]. 

Людський чинник відіграє в туризмі найважливішу роль. Від якості 

обслуговування туристів на місцях залежить як імідж окремих туристичних 

об’єктів і місць обслуговування, так і всієї дестинації. Швидкість змін в туризмі 

створює певні виклики для власників туристичних об’єктів та управлінців 

дестинацією, потребує постійного самовдосконалення та заходів з підвищення 

кваліфікації по всіх напрямках туристичної сфери. На сучасному етапі 

важливою є і адаптивність туристичної освіти до реалій життя, а також 

інтеграція випускників, дотичних до туризму спеціальностей, у туристичне 

середовище міста.  

Залежність успіху дестинації від нових об’єктів відвідування та місць 

обслуговування потребує активного залучення нового та підтримки існуючого 

малого бізнесу через різні програми фінансової та нефінансової допомоги, а 
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також активної роботи з інвесторами для реалізації складніших проектів в 

туризмі. Основою якісного управління туристичною галуззю міста має стати 

ефективна комунікація на різних рівнях між місцевою владою та учасниками 

туристичної галузі. А якісну діяльність окремих видів туризму мають 

забезпечити професійні об’єднання, які впливають на формування внутрішніх 

стандартів якості послуг [3]. 

Отже, розвиток туризму в м. Вінниця передбачає суттєве зростання 

туристичного потоку в місто і регіон. Разом з ним зростатимуть і вимоги до 

якості надання послуг, які в даний період бажають бути кращими. В 

туристичній сфері задіяно десятки видів послуг та товарів, які споживаються 

гостями. Це і послуги транспорту, різноманітні засоби розміщення і харчування 

туристів, об’єкти огляду, пункти прокату спорядження, послуги туристичного 

супроводу, продаж сувенірів, організація подій та заходів і т.д. У такому 

ланцюжку туристичної пропозиції міста задіяно тисячі людей, які 

безпосередньо працюють із туристами по своїх напрямках діяльності. І саме від 

них значною мірою залежить імідж туристичної Вінниці. Туристична сфера 

постійно змінюється, вдосконалюється, оновлюється. Найкращим способом 

адаптуватися до таких швидких змін є постійне зростання, вдосконалення і 

підвищення кваліфікації працівників сфери гостинності, а також реальна 

підготовка студентської молоді для роботи в туризмі. 
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У статті розкрито сутність управління персоналом ресторанного 

підприємства. Розглянуто класифікацію сучасних методів управління 

персоналом ресторанного підприємства. Наведено інноваційні технології 

управління персоналом ресторанного підприємства. Визначено значення 

впровадження інноваційних технологій  в управління персоналом ресторанного 

підприємства. 
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Постановка проблеми. В даний час ресторанний ринок представлений 

великою кількістю закладів різного рівня обслуговування та напрямків. У 

боротьбі за користувачів, підприємства змушені вирішувати безліч проблем, 

більша частина яких в даний час пов'язана з економічною ефективністю 

діяльності, управлінням персоналом та рівнями представленого сервісу. Всі ці 

складові є взаємопов’язаними напрямками, але система управління персоналом 

на ресторанному підприємстві сьогодні набуває все більш практичного 

значення, є одним із головних факторів підвищення конкурентоспроможності 

та довгострокового розвитку підприємства. 

Актуальність дослідження обумовлена новими суспільно-економічними 

відносинами, що склалися в усіх сферах життєдіяльності, а також необхідністю 

вдосконалювати та впроваджувати інноваційні технології у систему управління 

персоналом ресторанного підприємства, що сприяє ефективному використанню 

персоналу та збільшує продуктивність праці. В даний час ні одне ресторанне 

підприємство не може ефективно функціонувати без застосування різних 

підходів в управлінні персоналом, а саме без впровадження інноваційних 

технологій управління персоналом. 
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Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблемами управління 

персоналом займаються вітчизняні та зарубіжні вчені. Існує велика кількість 

напрацювань і досліджень, які використовуються як при формуванні 

теоретичного підґрунтя, так і при здійсненні практичної діяльності. Питання 

управління персоналом досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними 

вченими, серед яких – М. Армстронг, Л. Балабанова, М. Ведерніков, 

О. Грішкова, Ч. Джейкобс, А. Дударь, А. Колот, Т. Костишина,                

В. Нижник,Г. Деслер, Л. Новаковська, А. Лоран, Д. Мак-Грегор, Є. Маслов,                 

Ю. Одегов, Ф.-У. Тейлор, А. Файоль, П. Шлендер, В. Яровий, ін. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених 

дослідженню управління персоналом, малодослідженим залишається питання 

інноваційних технологій у системі управління персоналом ресторанної сфери. 

Мета статті – дослідження сутності управління персоналом та 

впровадження інноваційних технологій управління персоналом ресторанного 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У сфері обслуговування ресторанний бізнес 

займає одну з провідних позицій, оскільки є як високоприбутковим, так і 

ризиковим видом економічної діяльності. Рестораторам у процесі здійснення 

своєї бізнес-діяльності постійно доводиться вирішувати проблеми, пов'язані з 

управлінням персоналом ресторану, оскільки наявність кваліфікованого і добре 

навченого персоналу є однією з важливих складових успішності ресторанного 

бізнесу. Саме створення і застосування інноваційної життєздатної системи 

управління персоналом ресторанної справи здатне багаторазово підвищити 

його ефективність. Завдяки функціонуванню системи управління персоналом 

забезпечується безперервне вдосконалення методів роботи з кадрами із 

застосуванням національних і іноземних науково-практичних розробок у даній 

сфері.  

Сутність управління персоналом полягає у встановленні економічних, 

адміністративних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, 

інформаційно-інтелектуальних і правових взаємин суб'єкта (власника або 
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керуючого ресторану) і об'єктів (ресторанного персоналу) управління. Основою 

даних відносин служать методи впливу і впливу на інтереси, мотиви поведінки 

і трудову діяльність співробітників ресторанного бізнесу працівників з метою 

максимально продуктивного їх використання [5].  

Управління персоналом в ресторанній справі вимагає великої уваги від 

власників і керуючих, яке можливо якісно здійснювати за допомогою набору 

визначених методів управління. В основі будь-якого методу управління 

персоналом лежать мотиви, якими керується працівник у процесі своєї трудової 

діяльності. У свою чергу, мотив є спонукальною причиною дій і вчинків 

персоналу. Саме мотиви впливають на поведінку, інтереси, потреби і дії 

персоналу [4]. 

Необхідно відзначити, що для кожної категорії персоналу важливі свої 

потреби і методи впливу можуть відрізнятися. Так, можна виділити кілька 

категорій ресторанного персоналу, з тільки їм притаманними способами 

управлінського впливу і мотивації [1]: 

1. Адміністрація ресторану – це фахівці, керуючий склад, який забезпечує 

фінансово-адміністративне управління рестораном (керуючий рестораном, 

бухгалтерія, відділ кадрів, маркетингова і рекламна служби, логістика та ін.). 

Кращою мотивацією для фахівців вищої ланки управління є можливість 

кар'єрного росту, соціальне становище, високі рівні доходів, визнання їх 

значущості. 

2. Фахівці кухні – це кваліфіковані працівники, що забезпечують високу 

якість приготування страв і їх широкий асортимент в ресторанному закладі 

(шеф-кухар, кухарі, кондитери, піцерія, сушисти і ін.). мотивацією для даної 

категорії працівників буде визнання їхніх талантів в приготуванні і оформленні 

страв та значущості для ресторану. Цікавою соціально-психологічної 

мотивацією можуть служити різні конкурси на звання кращого професіонала. 

Елементом економічної мотивації можуть стати грошові бонуси за кількість 

проданих тих чи інших авторських страв. 
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3. Обслуговуючий персонал в залі – це кваліфіковані і некваліфіковані 

працівники, що забезпечують безпосередній контакт з відвідувачами і 

клієнтами ресторану (бармени, офіціанти, менеджери залу, банкетні 

менеджери, адміністратори залу, метрдотель, сомельє і ін.). Головною 

економічною мотивацією буде розмір чайових, одержуваних від задоволених 

клієнтів. 

4. Працівники підсобних служб – це некваліфіковані працівники, 

забезпечують необхідні умови для функціонування і роботи всіх інших 

категорій ресторану (прибиральники, постачальник продуктів, мийники посуду, 

підсобні працівники на кухні та ін.). Мотивацією для них буде стабільна і гідна 

зарплата, чітке коло обов'язків, можливість нетривалого відпочинку протягом 

робочого дня, повагу керівництва та періодичні моральні і матеріальні 

заохочення. 

Однак, для ресторанного персоналу характерний ряд специфічних рис: 

висока плинність кадрів серед лінійного персоналу; відсутність у багатьох 

ресторанах відділу кадрів або менеджера з управління персоналом; нестача 

висококваліфікованих управлінських кадрів; непрофесіоналізм рядових 

співробітників ресторану [4].  

Тому грамотне використання керівництвом ресторанного закладу різних 

методів управління, способів впливу, прийомів впливу, інструментів і видів 

мотивації, враховуючи індивідуальних підхід до кожної з перерахованих вище 

категорій ресторанного персоналу, буде найважливішою умовою ефективного 

функціонування всієї системи управління персоналом ресторанної справи, що 

дозволяє зберігати професійні та віддані кадри.  

Таким чином, необхідно брати за основу традиційні і впроваджувати 

інноваційні методи управління персоналом в ресторанному бізнесі. 

Управління персоналом ресторанного підприємства вимагає високих 

ступенів відповідальності від керівників. Тому талановите управління 

персоналом у ресторанному бізнесі – це головний ключ до його успіху. 

Розглянемо класифікацію сучасних методів управління персоналом 

ресторанного бізнесу в табл.1. 

Для кращого ефекту, перераховані вище методи необхідно застосовувати 

поряд з традиційними методами управління персоналом підприємства 

ресторанного справи. 
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Отже,  цілями політики управління персоналом ресторанного підприємства 

є підвищення конкурентоспроможності ресторану; підвищення ефективності 

продуктивності праці; досягнення максимізації прибутковості; забезпечення 

високої соціальної ефективності діяльності ресторанного колективу.  

Методи та технології щодо управління ресторанами часто стосуються 

тільки способів впорядкування повсякденної роботи самого ресторану. Але 

більшу увагу слід приділяти управлінню персоналом ресторанного 

підприємства. 

Таблиця 1 - Класифікація сучасних методів управління персоналом 

ресторанного бізнесу 

Методи 
управління 
персоналом 

 
Класифікація методів управління персоналом 

Теоретичні 
методи: 

 

 навчальні семінари для персоналу; 
 круглі столи з участю всіх категорій персоналу ресторану з питань 

ефективного розвитку бізнесу; 
 виступ на науково-практичних конференціях з питань управління 

персоналом в ресторанному бізнесі; 
 тестування та анкетування персоналу; 
 відкриті дискусії щодо обговорення проблемних питань розвитку 

ресторанного господарства. 
Практичні 
методи: 

 

 залучення співробітників ресторанів до організації та проведення  
практичних занять, заходи, направлені на підвищення якості 
обслуговування клієнтів ресторану; 

 участь у конкурсах бізнес-ідей, бізнес-проектів, бізнес-планів, групових 
творчі проекти; 

 вирішення ситуаційних та розвідувально-аналітичних завдань, проблемних 
ситуацій в ресторанному бізнесі; 

 вивчення основного управління на застосуванні власного ресторану; 
 екскурсії на підприємства конкурентів із написанням звіту про 

вдосконалення діяльності ресторану; 
 проведення маркетингових досліджень за вивченням потреб клієнтів. 

Інтерактивні 
методи 

 

 презентації інноваційних проектів розвитку ресторану із застосуванням 
інформаційних, цифрових технологій, а також сучасного програмного 
забезпечення; 

 дистанційне навчання з управління ресторанним бізнесом із застосуванням 
он-лайн технологій; 

 моделювання управлінських рішень; 
 ділові та рольові ігри; 
 метод «мозгової атаки» при вирішенні нестандартних економічних і 

управлінських завдань ресторану; 
 віртуальна практика «Якщо я був власним або керівником ресторану». 
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Саме інноваційні та креативні технології управління персоналом 

ресторанного підприємства впливають на всі аспекти ресторану - від якості їжі 

до атмосфери та поведінки працівника. 

Наведемо інноваційні технології управління персоналом ресторанного 

підприємства, які має застосовувати управлінець. 

1. Управлінське позитивне ставлення. Позитивне ставлення управлінця або 

його відсутність – може суттєво вплинути на настрій усього ресторану, клієнтів 

у тому числі. Робота над збереженням позитивного ставлення в будь-який час 

дуже важлива. 

2. Сприяння прозорості діяльності співробітників. Прозорість є важливим 

аспектом управління ресторанами у ХХІ ст. Якщо сприяти прозорості своїх 

співробітників, вони почуватимуться важливою  частиною команди і будуть 

мотивованими до роботи. Практичними прикладами можуть стати регулярні 

наради зі співробітниками, щоб тримати працівників в курсі справ ресторану, 

підтримка під час робочого часу та постійний зв’язок із працівниками, щоб 

знати, що відбувається, також  заряд позитивного заохочення, коли це доречно. 

3. Буди зразком стабільності для своїх працівників. Ресторанний бізнес 

може бути, як відомо, непослідовним. Один день може відрізнятися від 

наступного. Це може погіршувати ефективність роботи співробітників, 

оскільки вони не мають уявлення, чого очікувати щодня. Забезпечення 

стабільності,  тримання комунікаційної лінії - це допоможе працівникам 

залишатися на місці, коли все інше зміниться. 

4. Планування вперед. Щоб досягти найкращих результатів, важливо 

планувати заздалегідь. Передбачаючи потреби та проблеми та будучи 

ініціативними в управлінні цими проблемами, можна пройти довгий шлях до 

стримування стресу та хаосу. Планування на найближчі кілька місяців, 

визначення пунктів за важливістю.  

2. Оптимізовані розробники графіків / програмне забезпечення 

планування. Ресторатори дуже добре знають, наскільки складним може бути 

планування. На щастя, зараз існує програмне забезпечення, яке допоможе 
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виконати цю роботу. Всього за кілька секунд менеджери можуть створити та 

розповсюдити цифровий щотижневий графік серед усіх співробітників. Розклад 

змін  та посад можна оптимізувати відповідно до структури штатного розкладу. 

Графіки можуть враховувати доступність співробітників, запити на відпустки 

та обмін змінами – все це робиться безпосередньо через додаток. Така 

технологія навіть здатна контролювати бюджети продажів та штату, щоб 

зменшити надурочні роботи та забезпечити прибутковість. Насправді в 

ресторанах, що використовують програмне забезпечення для розкладу, 

спостерігається зниження витрат на робочу силу до 2 відсотків. Завдяки 

плануванню програмного забезпечення, отримати потрібних людей у 

потрібному місці в потрібний час стане набагато простіше. 

3. Впровадження віртуальної реальності. Використовуючи гарнітуру та 

спеціальне програмне забезпечення, нові працівники можуть насолоджуватися 

справді унікальним досвідом без ризиків та витрат на звичайне тренування. 

Вони можуть здійснити 360-градусну екскурсію об’єктом, спостерігати за 

іншими працівниками в дії та перевіряти свої навички в імітаційних іграх. 

Завдяки реалізації такої програми, слухачам не потрібно торкатися їжі або 

навіть бути в ресторані, щоб навчитися виконувати свою роботу. На них менше 

тиску, щоб уникнути помилок, і менеджери мають більше часу на інші свої 

обов'язки. 

4. Цифрове відстеження запасів. Метод ручки та паперу залишився в 

минулому, коли цифрове відстеження запасів пробилося в ресторанний бізнес. 

Багато ресторанів переходять на електронну систему інвентаризації, оскільки 

вона забезпечує кращу видимість їх основних активів. За допомогою 

мобільного пристрою працівники ресторану можуть безпосередньо подавати та 

переглядати підрахунки запасів для більшої ефективності та точності. 

Менеджери можуть також встановлювати індивідуальні графіки підрахунку для 

кожного товару в інвентарі. Наявність гнучкості в регулюванні частоти та часу 

дозволяє їм уважніше стежити за високими пунктами квитків. Таке програмне 

забезпечення здатне не тільки відстежувати  фактичну кількість продукції, але 

й контролювати теоретичні рівні запасів.  
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5. Програма автоматизованої закупівлі. Однією з найбільших помилок 

ресторану може бути недостатня кількість продукції для виготовлення 

пропонованих страв. Автоматизована система закупівель – це цифровий 

інструмент, пов’язаний безпосередньо з  системою інвентаризації, допомагає 

менеджерам залишатися в курсі запасів, попереджаючи їх про низький рівень 

продукції. Ця технологія пропонує інтелектуальні рекомендації щодо закупівлі, 

засновані на термінах реалізації продукції постачальника, прогнозованих 

обсягах продажу та спеціальних рівнях номіналу. Менеджери можуть також 

дозволити автоматичні замовлення, що розміщуються, коли запас досягає 

певного порогу. Весь процес закупівлі можна керувати за допомогою програми 

- від затвердження запропонованих замовлень до перевірки рахунків-фактур і 

навіть порівняння цін заявок постачальників.  

6. Цифрові екрани для самообслуговування. Час попрощатися з касовими 

апаратами та час встановити найновішими технології торгових точок. На 

цифрових екранах клієнти можуть переглядати меню, створювати індивідуальні 

замовлення та оплачувати їжу повністю самостійно. Наявність такого 

обладнання для обробки транзакцій дозволяє працівникам зосередити свої 

зусилля на внутрішніх операціях та обслуговуванні клієнтів, а не на розділенні 

їхніх зусиль. До цього часу такі технології продовжуватимуть підвищувати 

ефективність та прибутковість ресторану. 

7. Цифровий стіл замовлень / менеджер бронювання. Тривалий час 

очікування є основним джерелом незадоволення клієнтів. Можна задовольнити 

своїх клієнтів та розвантажити персонал за допомогою цифрового менеджера 

столів. Це програмне забезпечення робить все, починаючи від бронювання 

замовлень безпосередньо з клієнтами і пропонує оптимальні умови 

розташування на основі часу та потреб. Офіціанти також оснащені ключовою 

інформацією, яка надається в історії бронювання та вечері, наприклад, 

улюбленими стравами та важливими датами, такими як дні народження та 

ювілеї. Співробітники служби очікування також можуть інформувати клієнтів 

про стан замовлених ними страв в будь-який момент протягом періоду їх 

приготування. Менеджер цифрових бронювань - це секрет отримання клієнтів з 

моменту входу в ресторан. 
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Протягом багатьох років новітні технології стали ключовим елементом 

успіху в сучасній ресторанній галузі. Простого хорошого харчування 

недостатньо, щоб ресторан працював, оскільки саме новітні інновації в 

управлінні персоналом надають ресторанам вкрай необхідні переваги над 

конкурентами. Хоча ці технології мають свою ціну, результати, які бачать 

ресторани у своєму бізнесі, варті таких інвестицій. 

Висновки. Різноманітність методів управління персоналом та активізації їх 

інноваційного потенціалу з одного боку дає значні результати, а з іншого 

створює ряд нових управлінських проблем, через те, що не дають стандартних 

схем дій в різних ситуаціях та конкретної прив’язки кожного методу до 

ситуативних завдань. Висококваліфікований управлінець повинен вміти 

обирати саме ті методи пошуку інноваційних ідей, які будуть найбільш 

продуктивними в певному середовищі і для конкретних працівників. 

Сучасний процес управління персоналом містить у собі комплекс 

інноваційних механізмів, організованих навколо взаємодії працівників, 

активізації творчого потенціалу персоналу, інтеграції його зусиль на 

досягнення поставлених цілей. Саме розвиток креативності та інноваційних 

технологій в управлінні персоналом сучасних підприємств ресторанної 

індустрії може стати їх ключовою компетенцією та фактором виживання у 

конкурентній боротьбі.  

Отже, найбільш ефективні інноваційні зміни системи управління 

персоналом ресторану можуть бути досягнуті в разі застосування методів 

управління в комплексі, поєднуючи їх різні комбінації. Потенціал ресторанного 

персоналу, який ґрунтується на професіоналізмі, здатності до творчості, 

креативному і інноваційному мисленні, генерації нових ідей, може стати 

основним фактором конкурентоспроможності на ринку. 
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В умовах сьогодення, фундаментальним залишається питання щодо 

залучення інвестицій в будь-яку сферу національної економіки. Одним із 

найважливіших завдань, які стоять перед інвестором є вибір об’єктів 

інвестування, що мають найпривабливіші перспективи розвитку та дозволяють 

забезпечити найвищу ефективність інвестицій. У зв’язку з цим, варто 

виокремити, що однією з перспективних галузей, що розвиваються, є 

ресторанне господарство.  

Ресторанний бізнес має великий потенціал для подальшого розвитку, 

представляє вагомий вклад в економіку країни, забезпечує масштабні інвестиції 

у туристично-привабливі регіони, і саме люди визначають сутність і 

ефективність бізнесу, та є ключовим ресурсом будь-якої організації. Розвинене 

ресторанне господарство є прибутковим сектором економіки країни, який, 

окрім обслуговування різних контингентів споживачів та надання їм послуг у 

сфері харчування, вигідно позиціонує країну на міжнародному ринку. Саме 

тому дослідження механізму розробки інвестиційної стратегії підприємств 

ресторанного господарства  є доцільним та актуальним. 

  Дослідженням проблемних аспектів щодо розробки та впровадження 

інвестиційної стратегії на підприємствах ресторанного господарства  займалася 

велика кількість українських  вчених,  серед  яких  варто виокремити: Давидова 

О.Ю., Кривов’язюк І. В., Лойко В. В., Скотнікова Л. П., Спільник І. та інші. 

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів розробки 

та впровадження інвестиційної стратегії у діяльність підприємств ресторанного 

господарства.  

Ресторанне господарство є одним із найбільших та динамічних в Україні. 

Варто зазначити, що воно надзвичайно чутливе до економічної ситуації в 

країні. Впродовж 2016-2019 років ресторанний бізнес активно відновлювався 

після політико-економічної кризи у 2014-2015 роках. Негативні процеси, які 

спостерігалися у  2020 році в Україні, а саме: поширення пандемії COVID-19, 

війна на сході країни, збільшення рівня безробіття, в першу чергу, вплинули на 

ефективний розвиток ресторанного бізнесу [7]. Тому виникла певна проблема 
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розвитку ресторанної індустрії, яка потребує вивчення та подальшого 

вирішення. Тому, доцільним залишається дослідження інвестиційної стратегії 

підприємств  ресторанного господарства як важливого фактора їх розвитку у 

майбутньому. В першу чергу, зауважимо, що інвестиційна стратегія 

підприємств ресторанного господарства  це  система довгострокових цілей та 

завдань інвестиційної діяльності, а також засобів їх досягнення. З іншого боку, 

виокремимо, що це головний план дій підприємств ресторанної індустрії в 

сфері їх інвестиційної діяльності. Даний план зазначає пріоритетні напрями і 

форми інвестиційної діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів і 

послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що 

забезпечують ефективний розвиток підприємства [5, с. 20]. 

На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що інвестиційна 

стратегія ресторанів є певною моделлю, що розкриває особливості здійснення 

інвестиційної діяльності. Вона базується на системі довгострокових цілей у 

сфері інвестиційної діяльності, спрямована на ефективний всебічний розвиток 

підприємства шляхом формування та впровадження збалансованого проєктного 

портфелю та виступає інструментом реалізації загальної концепції 

господарювання. Окрім того, інвестиційна стратегія підприємств ресторанного 

господарства може носити активний (зростання підприємства на основі 

впровадження проектів розвитку) або пасивний (підтримка незмінного вже 

досягнутого рівня розвитку підприємства) характер, виступає складовою 

загальної стратегії підприємства та пов’язана з іншими функціональними 

складовими, а саме: фінансовою, виробничою, інноваційною, кадровою, 

соціальною, маркетинговою, екологічна. 

Розробка інвестиційної стратегії на підприємствах ресторанного 

господарства  потрібна для здійснення певного переліку завдань:  

 підтримка високих темпів розвитку підприємства завдяки інвестиційній 

підтримці;  

 отримання найбільш високих рівнів прибутку від прямих та фінансових 

інвестицій та всієї інвестиційної діяльності, враховуючи присутні інвестиційні 

ризики;  
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 зменшення ризику інвестиційних ризиків при здійсненні інвестиційної 

діяльності, без впливу на рівень доходності інвестицій; 

 підтримка інвестиційних активів на достатньому рівні ліквідності, а 

також забезпечення максимально швидкого рівня реінвестування капіталу; 

  пошук та розробка шляхів, що сприяють модернізації та 

удосконаленню інвестиційної діяльності підприємства;  

 підтримка фінансового балансу підприємства при здійсненні інвестицій 

[3, с. 85]. 

Механізм розробки інвестиційної стратегії на підприємствах 

ресторанного господарства включає такі етапи: аналіз діючої інвестиційної 

стратегії, пошук інвестиційних цілей та співставлення їх із загальними цілями 

розвитку підприємства; вивчення зовнішнього інвестиційного середовища. 

Побудова інвестиційної стратегії ресторану є широким процесом, який містить 

постановку цілей інвестиційної діяльності, визначення її пріоритетних 

напрямків і форм, оптимізацію структури інвестиційних ресурсів, формування 

інвестиційної політики, підтримання взаємовідносин із зовнішнім 

інвестиційним середовищем [2, с. 93].  

Процес розробки інвестиційної стратегії є важливою складовою частиною 

загальної системи стратегічного вибору ресторанного підприємства. Його 

основними елементами є: місія, загальні стратегічні цілі; система 

функціональних стратегій; способи формування і розподілу ресурсів. Загальний 

організаційний механізм формування інвестиційної стратегії підприємства має 

містити в собі довгострокові інвестиційні цілі, технології, ресурси і систему 

управління, що забезпечує конкурентну дієздатність в реальній економічній 

ситуації:  

 резюме (короткий опис інвестиційної стратегії);  

  цілі інвестиційної діяльності;  

  обґрунтування ресурсів (витрати на реалізацію стратегії);  

 обґрунтування корисності інвестиційної стратегії [4, с. 364].  

Розробка інвестиційної стратегії ресторану є досить тривалим процесом, 
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базується на прогнозуванні певних умов здійснення інвестиційної діяльності. 

Складність цього процесу полягає у постійному пошуку альтернативних 

варіантів інвестиційних рішень, які б відповідали іміджу компанії. Крім того, 

стратегія не є незмінною, потребує постійного удосконалення з врахуванням 

зміни зовнішніх та внутрішніх умов. Інвестиційної стратегії спонукає до 

ефективного розвитку підприємства: забезпечує механізм реалізації 

довгострокових інвестиційних цілей економічного і соціального розвитку; 

дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості підприємства; тощо. 

Етап управління інвестиційної стратегією підприємств ресторанного 

господарства  включає в себе ряд характерних принципів:  

1. Системність (з одного боку, інвестиційна стратегія складається с 

окремих субстратегій, що визначаються окресленими напрямами інвестиційної 

діяльності, а, з іншого, – вона є елементом загальної стратегії підприємства, а її 

розробка та реалізаціямає здійснюватися в контексті взаємозв’язку стратегічних 

цілей, тактичних і оперативних завдань господарської діяльності).  

2. Оптимальність (в ході розробки проектних альтернатив має 

здійснюватися вибір оптимального за співвідношенням результативності та 

витратам варіант).  

3. Економічність (величина інвестованих ресурсів не повинна 

перевищувати ефект від інвестування).  

4. Адаптивність (забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до 

змін факторів зовнішнього середовища, тобто всі майбутні стратегічні зміни в 

інвестиційній діяльності підприємства – її напрямках, формах, методах 

планування і контролю, організаційній структурі управління, інвестиційній 

культурі тощо, – є прогнозованою або оперативною реакцією на відповідні 

зміни оточення суб’єкта ринку).  

5. Безперервність (процес управління інвестиційною стратегією носить 

безперервний характер, а не є діяльністю від випадку до випадку. Якщо ж 

обрана стратегія не дає бажаних результатів, їх на зміну приходить інша).  

6. Цілеспрямованість (реалізація інвестиційної стратегії покликана 

забезпечити досягнення чітко визначених та обґрунтованих цілей господарської 

діяльності).  
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7. Законність (реалізація заходів, передбачених інвестиційною стратегією, 

здійснюється з дотриманням чинного законодавства).  

8. Синергійність (Впровадження комплексу субстратегій, що складають 

загальну інвестиційну стратегію, має дозволити отримати більший ефект 

підприємницької діяльності, ніж їх поодиноке впровадження) [1, с. 461]. 

Одним з чи не найважливіших етапів є проведення оцінки ефективності 

інвестиційної стратегії. Даний етам включає в себе: оцінка масштабності та 

значущості інвестиційної стратегії, яка визначається за обсягом залучених 

інвестицій підприємством, обсягом випуску продукції, часткою ринку; оцінка 

показників ефективності інвестиційної стратегії. Найбільш відомі методи 

оцінки інвестиційних стратегії підприємств ресторанного бізнесу є статичні та 

динамічні. Статичні методи містять показники, які відображають ефективність 

стратегії в даний момент. Це такі показники: рентабельність інвестицій; термін 

окупності інвестицій. Статичні методи не враховують особливості оцінки 

проектів у часі. Динамічні методи оцінки враховують вплив фактору часу. До 

них варто віднести: коефіцієнт рентабельності інвестицій, чистий 

дисконтований дохід, внутрішня норма рентабельності проекту, дисконтований 

термін окупності. Важливими компонентами аналізу є методи оцінки 

інвестицій, які враховують фактор часу. Вартість коштів змінюється в 

залежності від періоду. Процес дисконтування і чиста теперішня вартість 

характеризують прибутковість проекту, проте – це тільки прогнозна оцінка 

зміни економічного потенціалу підприємства. Важливими показниками для 

оцінки інвестиційного проекту є індекс рентабельності, внутрішня норма 

прибутку [6, с. 375]. Отже, проведене дослідження теоретичних та практичних 

аспектів розробки та впровадження інвестиційної стратегії підприємств 

ресторанного господарства свідчать, що її реалізація на практиці призводить до 

підвищення ефективності і сприяє розвитку ресторанної індустрії. Варто 

відзначити, що ситуація, яка склалася у 2020 році, а саме поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19, доводить доцільність розробки та 

впровадження інвестиційної стратегії на підприємствах ресторанного 

господарства.  
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Так як це може слугувати поштовхом для ефективного розвитку у 

майбутньому та уникнення ризиків у складних економічних ситуаціях. 
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Визначено особливості застосування інноваційних методів управління 

персоналом в сфері ресторанного господарства. Здійснено детальний аналіз 

переваг та недоліків впровадження інноваційних методів в даній сфері 

господарства. Розглянуто специфіку застосування інновацій в закладах 

ресторанного господарства. 

Ключові слова: управління персоналом, методи управління, інновації, 

ресторанне господарство. 

ХХІ ст. принесло з собою кардинальні зміни в усі сфери і галузі життя 

суспільства та держави. Ці зміни торкнулися і самої людини. На сьогодні 

масовим стало впровадження інновацій у кожну галузь, яка діє в державі. Саме 

завдяки інноваціям можливим стає розвиток економіки, удосконалення 

виробництва  і високий рівень конкурентоспроможності на світовому ринку.  

Ресторанне господарство не є виключенням, адже в даній галузі лише  ті 

компанії витримують жорстку конкуренцію та займають лідируючі місця, які 

пропонують клієнтам високий рівень обслуговування. Останній залежить від 

рівня професійної підготовки та вірної скерованості персоналу. Так, для 

продуктивного розвитку ресторанного господарства необхідним є 

використання інноваційних методів управління персоналом, як важливої 

складової розвитку галузі, що, власне і зумовлює актуальність теми. 

Питанням функціонування та розвитку ресторанного бізнесу приділили 

велику увагу багато вітчизняних та закордонних науковців, зокрема 

Булгакова А., Гакова М., Кравченко О., Охота І., Розметова О., Томаля Т., ін. 

Віддаючи належне напрацюванням науковців, вважаємо, що зміни, які мають 

місце на ринку ресторанного бізнесу, спричиняють необхідність дослідження 

інноваційних методів управління персоналом у закладах ресторанного 

господарства. 
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З огляду на зазначене, мета статті полягає у комплексному дослідженні 

інноваційних методів управління персоналом в закладах ресторанного 

господарства.  

Як показує практика, ефективна діяльність підприємства прямо залежить 

від організованої праці висококваліфікованих людських ресурсів. Ті 

підприємства, які велику увагу приділяють організації роботи своїх 

працівників, мають високі, продуктивні результати у виробництві чи 

обслуговуванні.   

Сьогодні ресторанний бізнес України можна описати як такий, що 

знаходиться на стадії становлення. Саме тому успішність розвитку останнього у 

розрізі головних напрямків перебувають у залежності від використання вдалих 

інноваційних моделей та підходів, які є адаптованими до зарубіжних практик та 

досвіду. Це також стосується і сфери управління персоналом, адже саме від 

ефективності його роботи залежать перспективи, імідж закладів ресторанного 

господарства [5, с.127]. 

Сьогодні ресторанний бізнес займає важливе місце в економіці, є однією з 

найбільш затребуваних галузей, яка приносить значні доходи як для самих 

власників ресторанного бізнесу, так і для держави у вигляді податків. Варто 

зазначити, що в ресторанному господарстві на сьогодні діє жорстка 

конкуренція.  

Власники ресторанів є зацікавленими, щоб саме їхні заклади відвідувала 

більшість людей. Сам тому, до прикладу, наразі маємо значну кількість 

ресторанів з незвичними і неординарними інтер’єрами: починаючи від 

класичного оздоблення і до космічних орбіт чи підводних гаваней на суші.  

Відтак, постійна модернізація галузі є необхідною.  

Безперечним є і те, що ресторанне господарство передбачає налагодження 

взаємовідносин між людьми, які базуються на порозуміннях, компромісах 

тощо. Працівники ресторанного господарства повинні бути привітними, 

усміхненими. Клієнти, які відвідують той чи інший ресторан мають хотіти 

повернутися саме до нього. Разом з тим, не лише вдалий інтер’єр та смачна 
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кухня приваблюють клієнтів, але і професійне обслуговування. Лише в той 

заклад, де людину прийняли як бажану, їй захочеться повернутися знову. Все 

це свідчить про те, що інноваційні методи в сфері управління персоналом на 

сьогодні є вкрай необхідними. Сфера відпочинку, до якої можна віднести і 

ресторанне господарство, є однією є провідних у ХХІ ст. 

Таким чином, аби досягти стійкого рівня конкурентоспроможності, для 

закладу ресторанного господарства важливим є звернення до інновацій, їх 

розвитку та використанню на ефективному рівні. Для цього важливим виступає 

формування певних умов, за яких використання інновацій матиме лише 

позитивний результат. З таких умова варто відзначити наступні:  

- існування потужного інноваційного потенціалу компанії чи фінансових 

ресурсів на достатньому рівні задля забезпечення потрібними технологіями; 

- існування інтелектуального капіталу на достатньому рівні [4, с. 71]. 

Нині впровадження інноваційних змін, які полягають у наданні якісних 

послуг, забезпеченні позитивних емоцій та задоволенні клієнтів 

демократичними цінами, пов’язано з бажанням компаній лишатись на ринку        

[6, с. 30]. 

Ще одним істотним чинником для ресторану, що сприяє залученню 

клієнтів, є сервіс. Рівень останнього, своєю чергою, залежить від стану 

організації праці у закладі, кваліфікації персоналу, гармонійного 

співробітництва між керівництвом та підлеглими [4, с. 71]. 

Ефективний сервіс потребує вірного підбору персоналу – він має бути 

висококваліфікованим та відповідати вимогам клієнтів. Зауважимо, що те, на 

скільки якісно будуть обслуговані клієнти закладу, залежить не тільки від рівня 

кваліфікації персоналу, але й від свідомості останніх. Важливими є також 

вихованість, чуйність, ввічливість [3, с. 130]. 

Для того, щоб діяльність ресторанного господарства була ефективною, 

необхідні відповідальні та ініціативні працівники, які самі мають прагнути до 

трудової самореалізації та професійного вдосконалення.  

Методи примусу, тиску і строгого контролю сьогодні є неефективними та 
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не приносять бажаних результатів в жодній сфері, і в ресторанному 

господарстві також. До того ж, в нинішніх умовах існує проблема плинності 

кадрів, через що управління персоналом є доволі відповідальним та складним. 

Лише ті працівники, які усвідомлюють сенс своєї діяльності, прагнуть до 

спільних позитивних результатів, можуть реалізувати себе та досягти високих 

результатів у своїй роботі. Інноваційні заходи можуть приносити позитивний 

результат лише в тому випадку, коли працівники закладу їх сприймають.  

Задля використання інновацій на ефективному рівні, персонал повинен 

бути мотивованим, адже роль людського чинника в діяльності компаній нині є 

дуже істотною. Інноваційна система не стане успішною за умови, коли у штаті 

не буде професіоналів, відданих справі. З цього випливає, що важлива роль при 

управлінні персоналом відводиться мистецтву керівництва, що полягає у тому, 

аби досконало розбиратись в особистості працівника, в тому, що він любить, 

адже у більшості людей не існує ніякого уявлення щодо того до чого вони 

схильні і якими якостями володіють.  

Так, головним завданням керівництва виступає забезпечення мотивації для 

власних співробітників, націлити їх роботу у вірному напрямку. Це необхідно 

насамперед для того, щоб працівники працювали на результат, щоб вони добре 

усвідомлювали сенс своєї діяльності. Тому, основних завданням підприємств – 

виступає пошук ефективних способів та методів управління персоналом при 

умові забезпечення активізації людського чинника. До вирішального фактору 

результативності людей відноситься їх мотивація, що важливо враховувати при 

управлінні персоналом [4, с. 72]. 

Зазначимо, що розвиток управління персоналом на сучасному етапі 

характеризується наступними тенденціями:  

- трансформація підходів до управління персоналом, що характеризується 

актуалізацією концепцій управління людськими ресурсами, а також концепцій 

управління людиною;  

- розвиток компетентності та руху; 

-  увага до збільшення рівня економічної та соціальної ефективності 

управління персоналом;  
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- розуміння і підвищення значимості корпоративної культури [8, с. 272].  

При управлінні персоналом в закладах ресторанного господарства важливо 

розуміти особливості останніх, що визначаються умовами зовнішнього 

середовища підприємств, а саме:  

- сезонність характеру організації праці; 

- відсутність рівномірного попиту на послуги закладів ресторанного 

господарства протягом дня;  

- висока плинність кадрів;  

- різні вимоги до професіоналізму та досвіду роботи для різних посад                 

[4, с. 73]. 

Сьогодні критерії при відборі персоналу починають бути серйознішими і 

особлива увага приділяється існуванню досвіду роботи, рівню кваліфікації та 

гнучкості у роботі, адже це здійснює вплив на сприйняття людиною інновацій у 

різних формах. З цього випливає,  що методи збільшення ефективності роботи 

закладів ресторанного господарства нині потребують інновацій якраз в сфері 

управління персоналом [4, с. 73].  

Одночасно варто розуміти, що впровадження інновацій в управління 

ресторанним господарством вимагає чималих знань та вмінь від працівників 

даної сфери. Насамперед, вони повинні вміло опанувати технології, які є 

обов’язковим елементом інновацій. 

Недооцінка інноваційного управління в діяльності підприємств будь-якої 

форми власності може спричинити глибоку соціально-економічну кризу та 

зменшення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, 

розбалансування виробничого потенціалу, порушення принципів та методів 

управління, зниженню якості послуг, що надаються.  

Принциповим постає те, що механізми реалізації інноваційних проєктів 

для закладів ресторанного господарства, що діяли за умов економіки і 

централізованого фінансування, для сьогоднішньої дійсності в Україні – є не 

можливими, через що на сьогоднішній день будуються нові стосунки між 

учасниками ринку ресторанних послуг, які беруть до уваги наслідки фінансової 

кризи, а також соціально-економічні трансформації, що відбуваються в нашій 

країні.  
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З метою розв’язання завдань управління інноваційним розвитком закладів 

ресторанного господарства, спочатку важливо слідкувати за змінами як на 

вітчизняних, так і на світових ринках, беручи до уваги головні тенденції у 

розвитку науки та техніки.  

Через виникає необхідність у висококваліфікованих фахівцях вищої ланки, 

що за нинішніх умов можуть реагувати на мінливі процеси та ухвалювати 

ефективні рішення [2, с. 55-56]. 

На сьогоднішній день зміна завдань, які вирішує заклад ресторанного 

господарства – виступає основною підставою для нововведень  і зумовлено 

об’єктивними причинами трансформацій у зовнішньому середовищі 

функціонування останнього [2, с. 58]. 

Зазначимо, що найпоширенішими класичними методами управління 

персоналом є: 

- адміністративні, що засновані ієрархічній підпорядкованості; 

- економічні, що засновані на застосуванні економічних та матеріальних 

стимулів; 

- соціально-психологічні, що засновані на психологічно-моральних 

стимулах [1, с. 495]. 

Звичайно, ці методи є класичними і широко використовуються, проте, як 

вже було зазначено, нині доцільно впроваджувати інноваційні методи. 

Зокрема такими нині виступають наступні методики управління 

персоналом, коли використовуються три стилі: 

- перший – участі, який полягає у тому, що для кожного з працівників 

визначається його роль у  команді. Найбільш прийнятним цей стиль є для нових 

членів персоналу;   

- другий – безпосереднього керівництва, який полягає у чіткій 

регламентації обов’язків робітників, умовно через відповіді на запитання «Що? 

Де? Як? Коли? Чому?»; 

- третій – командної роботи, що полягає у колективізації працівників, 

взаємному обміні досвідом тощо [7]. 
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Новими методами при управлінні персоналом виступають також методи, 

що базуються на пошуку інноваційних ідей: 

- «Alter ego»,  що базується на розв’язанні питань з позиції думки відомої 

людини; 

- «сесія питань», де думки висловлюються відкрито у вигляді мозкового 

штурму; 

- «символ», де проблема розглядається у вигляді певного символу, що 

підбираються персоналом за аналогією; 

- «виклик», за якого керівник дає «виклик» працівникам, а вони мають 

оперативно та самостійно вирішити завдання;  

- «SCAMPER», суть методу криється у його назві, так полягає у тому, що 

персоналу необхідно розв’язати проблему через заміну, комбінацію, адаптацію, 

модифікацію, використання, ліквідацію або формування протилежності; 

- «провокацій», за якого відбувається пошук вигоди через висловлення 

незвичайних, інколи дивних ідей; 

- «рефреймінг», суть якого полягає у тому, що керівник пропонує 

підлеглим вирішити завдання через приміряння на себе ролей різних професій; 

-  «інверсії», за якого відбувається пошук рішень проблеми за допомогою 

аналізу суттєвих бізнес проблем [7]. 

Зважаючи на трансформації, зміни, інновації тощо, що нині мають місце у 

ресторанному бізнесі, саме такі методи можуть виявитись ефективними, адже 

персонал має бути налагодженими, ефективним, вміти швидко приймати 

рішення та адаптуватись. Лише за таких умов можлива успішність 

ресторанного закладу. 

Отже, на сьогодні соціально-економічне значення ресторанного 

господарства важко переоцінити.  

Даний вид господарства є затребуваним  суспільством, яке прагне 

полегшити та зробити комфортнішим своє життя. Особливу роль у вдалому 

ресторанному господарстві займає інноваційне керівництво персоналом.  

Впровадження інноваційних заходів для управління персоналом в 

ресторанному господарстві призводить до покращення якості надаваних 

послуг.  
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Привітна, невимушена і водночас цікава та інтерактивна атмосфера 

закладу в поєднанні зі смачною кухнею є запорукою успіху. 
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У статті досліджено значення брендингу в індустрії гостинності. Розглянуто 
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 Щоб зрозуміти важливість маркетингової діяльності для підприємства, в 

науковій практиці вперше визначили поняття «бренд» ще в середині двадцятого 

століття. Але щоб зрозуміти саму суть, потрібно розділяти «бренд» та 

«брендинг». 

 Англійське слово «brande» з перекладу на українську означає « ставити 

клеймо». Раніше, таким терміном номінували лише високоякісні продукти та 

товари. Зазвичай, така продукція продавалася з націнкою і користувались 

великою популярністю. 

 Бренд – це зібрання реальних та віртуальних ідей, які постійно 

з’являються в стратегічному управлінні підприємством для створення впливу та 

вартості торгової марки. Також визначення передбачає умовний товарний знак, 

який є відомим та має відповідну репутацію. Це не лише асоціація, а й 

нематеріальний ресурс компанії, який впливає на конкурентоспроможність, 

фінансовий стан та корпоративну культуру підприємства. В остаточному 

варіанті, бренд представляють як ресурс, що функціонує для позитивного 

сприйняття товару [1].  

 Товари та послуги створюються безпосередньо на виробництві, тоді як 

бренд формується від образів людей і підтримує емоційний зв'язок між 

сприйняттям товару та його функціями. Сформування єдиного образу для 

потенційних клієнтів, що включає всі необхідні якості унікальності та 

корисності – це основна мета створення бренду.  
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 В той час, як брендинг – це діяльність створення, реалізації та управління 

брендом. Вперше таке явище з’явилось з проведенням на ринку 

великомасштабної розпродажі товарів масового споживання, ще в ХІХ столітті. 

Реалізація брендингу проходить за допомогою впливу товарного знаку, реклами 

упаковки та дизайну на споживача. Це допомагає реалізувати компанію як 

сильного конкурента з ідеально продуманою репутацією [4].  

 Ринок розвивається, відбувається швидкий ріст інформаційних 

технологій та жорсткої конкуренції між готельними підприємствами. На 

перший план виходить персоналізація бренду для підвищення конкурентних 

переваг, а також для пошуку та розширення цільової аудиторії. Ефективність  

бренду, як елемента бізнес управління базується на розвитку іміджу компанії, 

укріплення позицій на платформі гостинності та зосередженні на потенційних 

споживачах.  

 Комплексність бренду відповідає об’єднанню таких елементів: 

1. Основа ідеї та концепція. 

2. Імідж. 

3. Комунікація. 

4. Художньо-естетичний підхід, який формує логічний зв'язок всіх 

структурний елементів.  

 Зазвичай, створення та укріплення бренду відбувається за допомогою 

технічних та маркетингових функцій. На вибір інструменту маркетингу 

впливають різні фактори, такі як зірковість готелю, її розміщення та інше [6].  

 Однак, щоб забезпечувати розвиток того чи іншого готельного 

підприємства, необхідно визначити, як представляти компанію перед 

клієнтами. Щоб реалізувати персоналізацію та впізнання бренду, підвищити 

лояльність та створити імідж організації часто використовують ейдетику.  

 Ейдетика – це фірмовий стиль та візуальна частина бренду. Найчастіше 

це логотип, плакати, листівки, оформлення сайту, дизайн банера і т.д. Ця 

методика дозволяє поєднати та створити взаємодію між всіма елементами 

фірмового бренду та клієнтами.  
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 Процес брендингу дуже важливий тому, що допомагає пришвидшити 

розвиток бізнесу. Концепція бренду повністю передає характеристики і 

представляє собою образ, який сформувався в свідомості споживачів.  

Логотип – це одна з найважливіших візуальних компонентів персоналізації 

бренду.  

Він привертає увагу людей та викликає певну реакцію в нашій свідомості. 

Адже, помітивши зовнішній вигляд та кольорову гамму картинок, які 

сподобалися, людина  зміцнює свою довіру до бренду при наступних зустрічах. 

Крім того, логотип може включати інформацію про концептуальну діяльність 

готелю і послуг, які він надає [5]. 

 Доволі важливим такий аспект стає в просторах Інтернету. Багато 

компаній будуть представленні в пошуковій системі, щоб задовольнити 

потреби споживачів в готельних номерах та послугах.  В більшості випадках, 

саме логотип робить вирішальний вплив на гостя при виборі конкретного 

сайту. Наприклад, гість обирає готельний комплекс базуючись на спокійному 

сімейному відпочинку і якщо логотип містить яскраву композицію або 

елементи активних розваг, він не обере запропонований сайт і навпаки. 

 Зрозуміло, що ейдетика – це не тільки логотип. Це, насамперед, 

найбільша ідентифікація із всіх способів комунікації з клієнтом: від візиток до 

мобільних програм. Великий обсяг досліджень в області сприйняття дозволяє 

створювати все більш ефективні маркетингові техніки, засновані на фізичних та 

психологічних реакціях людини [3].  

 З точки зору маркетингу, брендинг – це ефективний інструмент для 

готельної індустрії. Для сучасного покоління споживачів торгова марка 

настільки важлива, що вони готові купувати товари чи послуги більш низької 

якості по вищим цінам у популярних представників. Ефективне та успішне 

просування бренду, зазвичай, залежить від того як відображений товар, який 

зовнішнього вигляду логотипу, як бренд взаємодіє з клієнтами і кому 

продається.  
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 Як правило, відділ маркетингу готельного підприємства відповідає за 

пошук цільової аудиторії і розробку рекламної стратегії. Питання візуально 

дизайну довіряють професіоналам: дизайнеру чи фірмі іміджмейкерів. Але в 

будь-якому випадку, маркетингові дослідження допомагають сортувати 

інформацію корисну для клієнтів, а не просто створити гарну картинку. За 

допомогою ейдетики можливо виділити важливий контент серед звичайного і 

підкреслити особливість.  

 В теперішній час, багато підприємств готельного господарства 

стараються в своїх послугах дублювати якість та характеристику кращих 

лідерів світової індустрії гостинності. Все це зумовлює створенню та 

використанню особливих форм брендингу, які б відображали унікальність 

компанії та послуг, які вона надає [2].  

 Сучасне розуміння бренду включає наступні елементи: 

 1) Перший елемент – це концептуальна основа або головна ідея, тобто 

певна характеристика чи ексклюзивність на якій зосереджують увагу. 

 2) Другий елемент – імідж. Це властивість бренду показувати головні 

якості товару та виділяти його серед конкурентів. 

 3) Третій елемент уособлює комунікацію, яка б дозволяла викликати 

позитивні асоціації у споживача. 

 4) Четвертий – це художньо-естетичний компонент, який створю логічну 

структуру та композицію бренду. Художній елемент наділяє бренд більш 

оригінальними, яскравими та органічними складовими.  

 Бренд підприємства готельного господарства має важливу структуру, яка 

включає раціональні та емоційні елементи виражені через матеріальні та 

нематеріальні ресурси компанії. Зазвичай, в основі бренду готелю лежить 

категорія якості обслуговування самого підприємства та різноманіття 

представлених додаткових послуг. При цьому кількість та якість базових 

послуг визначається категорією підприємства гостинності. Але бренди 

різняться між собою саме наявністю додаткових послуг, які направлені на різні 

вподобання та клієнтські групи.  
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 Додаткові послуги на ринку готельних господарств мають декілька цілей: 

по-перше, задоволення конкретних потреб гостя, а по-друге, бажання 

перевищити очікування споживача, оскільки це оцінюється найкращими 

відгуками та враженнями. З цього формується, що бренд має невід’ємний 

елемент – якість та рівень обслуговування та повнота надання основних та 

додаткових послуг.  

 В індустрії гостинності бренд виконує три основні функції: 

 1) працює як рекламний інструмент маркетингової діяльності, який дає 

результат збільшенням попиту на готельні послуги та привабливість до 

інвестицій; 

 2) функція диференціації, тому, що бренд дає клієнту точне 

представлення про готель, який його цікавить: цінності компанії, її особливості 

та несхожість на конкурента; 

 3) створення раціональних та емоційних передумов для постійних 

клієнтів. Саме знайомі та лояльні клієнти – це гарант стійкого розвитку готелю. 

 Кожен готель прагне створити міцний бренд, при цьому необхідно 

будувати зв'язок з кожним аспектом відносин компанії з клієнтом, щоб 

забезпечити довгостроковий та надійний контакт з брендом готельного 

підприємства та гостем.  

Такі взаємозв’язки базуються на довірі та повазі, достовірній інформації та 

розкриття головної мети і задач. В індустрії гостинності основа формування і 

управління брендами – це процес направлений на створення атмосфери 

лояльності споживачів. 

 Цінність самої послуги – це ще одна основа відносин між брендом та 

покупцем. Наприклад, компанія Hilton Worldwide має установлений бренд та 

репутацію і це в свою чергу цікавить гостя, оскільки форма високої якості та 

престижу викликає довіру. Коли бренд стосується самої організації, а не її 

продуктів та послуг, це також формує відносини. 

 Відкриття та діяльність дизайн-готелів – це ще один тренд брендингу для 

залучення та утримання клієнта та створення довгострокових відносин. Дизайн-
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готелі або бутік-готелі надзвичайно популярні та навіть формують мережу 

підприємств гостинності в Америці та Європі. Особливість такого проекту: 

його створення передбачається залученням знаменитих та професійних 

дизайнерів.  

Всі проекти не схожі між собою та передають гостеві певну позицію 

майстрів, які працювали над їх створенням. Такі готелі відносно недавно 

з’явились на ринку, але мають певний успіх й в Україні, особливо в 

туристичних та історичних місцях. Основною метою дизайн-готелів є не тільки 

надання звичайних послуг, а й створення для гостей різну атмосферу певного 

міста, епохи та колориту. Така брендингова політика користується успіхом, 

адже задовольняє реальні потреби ринку, особливо з точки зору туризму.  

 Успішний брендинг готельного підприємства сформований  на основі 

системних відносиш між споживачем та брендом і підтримується певними 

принципами: 

 1. Різностороннє вивчення та аналіз основної бази покупців на основі 

інформаційної чесності та забезпеченню каналів та контактів зв’язку, тобто 

вивчення інтересів та потреб споживачів. 

 2. Інформаційне забезпечення гостей про потенціал бренду та його 

можливості, стратегію управління та розвитку бренду: що він включає і як 

підвищать його вартість. 

 3. Рівноправний контакт між споживачем та брендом. Підтримання та 

регулювання каналів комунікації через телефон, пошту, особисті контакти, 

соціальні мережі. 

 4. Створення комплексної стратегії інформаційного забезпечення процесу 

управління взаємовідносин з покупцем. А саме створення бази даних, що 

об’єднує функціонування різних елементів бренду [2].  

 Принципи допомагають дотримуватись тактики управління відносинами з 

споживачами, що дозволяє сформувати міцний зв'язок бренду та покупця з 

відкритими знаннями про торгову марку. Така схема доволі ефективна, 

особливо через те, що блокує дії конкурентів.  
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 Програми здатні створити лояльність покупців до бренду займають 

особливу роль у формуванні міцних зв’язків між споживачем та брендом. 

Такий зв'язок більш важливий для програм побудованих на постійних клієнтах 

та клубних покупцях.  

 Програми лояльності особливо впливають на тих, хто часто користується 

послугами готелю. Зазвичай елементами програми є дисконті картки, бали, 

бонуси і т.д. Наприклад, Opera Hotel Kiyv розміщений в столиці України, 

пропонує програму лояльності з введенням карток, що нараховують бали в 

залежності від витраченої суми постояльцями в готелі.  

 Готельні клуби – це  більш високий рівень лояльності до бренду. 

Оскільки, членам клубу пропонують групові знижки, «свіжі» новини про 

майбутні програми та особливі послуги. Готель показує своє ставлення до 

гостей через такі запропоновані програми. Членство в клубі споживачів 

дозволяє клієнту ідентифікувати себе з брендом, виражати своє ставлення до 

готелю та знаходить однакові емоції між клієнтами. 

 Сучасний період інноваційних технологій дозволяє формувати зв’язки 

між брендом та гостем через систему Інтернет. Що є доволі зручно, особливо 

під час пандемії. Хоча  структурний дизайн сайту готельного підприємства та 

його естетика  не завжди формують ідеальних відносин. Покупець цінує 

реальну інформації про бренд і саме через Інтернет створюється 

персоналізовані відносини.  

 Взагалі виділяють чотири принципи «персонального маркетингу»:  

 1. Визначення існуючих та потенційних покупців. База даних дозволяє 

поширювати кількість гостей та збирати в ній інформацію з усіх каналів та 

точок контакту. Точка контакту – це будь-який зв'язок покупця з торговою 

маркою, неважливо чи це спостереження, чи джерело масової інформації. Коли 

працівники готелю збирають та групують інформацію про гостей в базу даних: 

бронювання, реєстрація, виїзд, обслуговування та побажання – це точка 

контакту.  
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 2. Класифікація клієнтів за потребами. Головне правило брендингу: на 

обслуговування найбільш прибуткових гостей підприємство повинно витрачати 

пропорційно більше коштів.  

Необхідно використовувати метод калькуляції затрат на діяльність та 

розраховувати дохід від перебування клієнта в готелі. 

 3. Формування більш тісних взаємозв’язків та отримання додаткових 

знань за рахунок спілкування з індивідуальними покупцями. Тобто створення 

персональних пропозицій та просування їх персональним способом.  

 4. Персоналізація послуг, товарі та повідомлень. Це розвиток 

взаємовідносин між покупцем та підприємством через корпоративного веб-

сайту або сторінки в соціальних мережах.  

Персоналізація – це в першу чергу створення програми, послуг, товарів 

розроблених спеціально під потреби індивідуального споживача. Це певна 

система комунікації, що налагоджує зв’язки з кожним гостем. Готель надсилає 

гостю різну інформацію в потрібний момент, але для цього необхідно мати 

сформовану базу даних [7]. 

 Таким чином, сучасний брендинг направлений на управління 

взаємовідносинами з гостем і являється інструментом ефективного розвитку та 

діяльності підприємств готельного господарства. 
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М’ЯКІ ІТАЛІЙСЬКІ СИРИ ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ХАРЧУВАННІ 

ЛЮДИНИ 

В статті описано популярні м’які італійські сири їх цінність у раціоні людини. 

Зміни у процесі виробництва заради покращення та збільшення користі, 

зменшення жиру та заміна інгредієнтів на більш корисні. Тому що зараз ця 

проблема гостро стоїть, велика кількість людей не замислюється над 

збалансованістю свого харчування і не споживає достатню кількість 

незамінних амінокислот, мінералів та вітамінів в потрібній кількості. 

Ключові слова: м’які сири, технологія, користь, рікотта, маскарпоне, 

горгондзола. 

Постановка проблеми. У даний час багато людей змінюють свою харчову 

поведінку і віддають перевагу корисній їжі. До здорової їжі ми зазвичай 

відносимо овочі, фрукти, риба, нежирне (дієтичне) м'ясо, цільнозернові 

продукти, горіхи, крупи та не потрібно забувати та применшувати вагу у цьому 

харчуванні молочної продукції такої як сир. 
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Сир – один із найпопулярніших харчових продуктів у світі. Він 

відрізняється унікальними органолептичними показниками є біологічно 

повноцінним, легкозасвоюваним та поживним молочним концентратом, суха 

речовина якого, головним чином, складається з білку та жиру [1]. 

На жаль в Україні споживання сирів на 1 особу в рік у середньому складає 

лише 1,9 кг, так як у найближчих сусідів Польщі – 10,3 кг, а ось Греція займає 

майже найвище місце з показниками 28,7 кг спожитого сиру на 1 особу. Такі 

статистичні данні свідчать  про досить низький рівень споживання але це може 

послужити як потенціал до розвитку сироробної галузі у нашій країні [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження 

структурно-механічних властивостей харчових продуктів проведено вченими    

А.Н. Даурским і С.А. Мачихиним, А.В. Горбатовим, С.А. Матц. Щодо м’яких 

розсільних сирів, а саме визначення такого показника структурно-механічних 

властивостей, як зусилля різання (що має практичне значення) [3]. Науковцями 

Сумського національного аграрного університету Н.В. Болговою, М.О. Байдак, 

В.П. Приходько розроблено рецептуру функціонального м’якого сиру без 

дозрівання з додаванням екстракту ламінарії виробництва ТОВ «НВК Віларус». 

Проведені дослідження свідчать, що використання екстракту ламінарії у 

кількості 3% дозволяє отримати продукт функціонального призначення, який 

збагачений йодом та може бути рекомендований для виробництва 

підприємствами молочної промисловості. Такі вчені Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, як 

В.О. Наговська, Ю.Р. Гачак, О.Р. Михайлицька, Н.Б. Сливка, О.Я. Білик, 

встановили стадію внесення житніх висівок під час виготовлення м’якого сиру, 

а саме: в нормалізовану суміш перед заквашуванням. Оптимальна кількість 

житніх висівок у м’якому сирі становить 2% в нормалізованій суміші. 

Залежність активної кислотності сирних згустків є прямопропорційною 

кількості внесених житніх висівок. За органолептичними показниками сир 

м’який з дозою висівок 2% є найбільш наближеним до вихідного сиру «Фета» 

[4].  
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Метою статті є характеристика м’яких сирів та обговорення їх видів, 

процесів виготовлення та їх корисна дія на організм людини.  

Виклад основного матеріалу. В світі сири готують ще з незапам’ятних 

часів і згадки про них датуються 7–6 тис. років до нашої ери. Спочатку люди 

виготовляли лише м’які сири з невеликим терміном зберігання, але й у ті часи 

вже почали удосконалювати технології приготування, так і почали з’являтись 

більш тверді сири з подовженим терміном зберігання. Далі було поєднання 

різного молока та його пропорцій в сирах, використовування коагулянтів (квіти 

будяків, інжирне молоко, оцет, шафран і т.д.). Для прискорення дозрівання сиру 

використовували преси, а для зберігання та надання форми при виготовленні 

шлунки козенят або ягнят. 

Доречі, такі відомі нам назви сирів як Чеддар офіційно з’явився в 1500 році 

н.е., Парміджано-Реджано в 1597 році, Гауда в 1697 році, Камамбер в 1791 році.  

Однією з найважливіших проблем розвитку сироробної галузі у наш час є 

підвищення якості продукції, що випускається, її маркетингова 

конкурентоспроможність, і в першу чергу – зниження собівартості і 

покращення асортименту. В сучасних економічних умовах цього можна 

досягти шляхом розробки і впровадження способів виробництва, спрямованих 

на скорочення тривалості основних виробничих стадій і покращення якості 

сирів без значних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів. Одним з 

перспективних напрямків розвитку сироробної галузі з метою забезпечення 

населення високопоживними, біологічно повноцінними і легкозасвоюваними 

продуктами є збільшення обсягів виробництва м’яких сирів без дозрівання. 

Виробництво сирів даної групи не вимагає створення дорогих потужностей і 

дозволяє знизити витрату молока на їх виготовлення приблизно в 1,5 рази. [2]  

У світі існує величезна кількість сирів і окреме місце в цій класифікації 

займають м’які сири. В результаті біохімічних процесів , які відбуваються в 

процесі дозрівання м’яких сирів, в них утворюється велика кількість пептидів і 

амінокислот, що надає їм властивості дієтичних продуктів. Харчова цінність 

сиру обумовлена високим вмістом молочних білків і жиру, наявністю 
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незамінних амінокислот, вітамінів, летючих і високомолекулярних жирних 

кислот, кальцієвих, фосфорнокислих і інших мінеральних солей. У сирі до 

загальної маси міститься  18-25% білків і інших азотистих сполук, значна 

частина яких, особливо в зрілих м'яких сирах, перебувають в розчинній формі, 

добре засвоюваної організмом людини. Вміст жиру в сухій речовині продукту 

становить від 20 до 60%, мінеральних солей (не рахуючи кухонної солі) –                

до 1,5 - 3,5%. Калорійність 1 кг сиру варіюється від 2500 до 4000 ккал. [2]. 

Найпопулярнішими м’якими італійськими сирами: маскарпоне, томіно, 

рікотта, моцарелла, горгондзола.  

Маскарпоне – вершковий італійський сир, який часто використовують для 

приготування десертів. Це один із сирів до складу якого не входять ферменти 

тваринного походження, тому ідеальний для споживання вегетаріанцями. 

Технологія його приготування дуже легка, дещо навіть схожа до приготування 

домашнього сиру (творогу). На першому етапі молоко ставлять в прохолодне 

місце на деякий час для появи вершків, жирність яких має становити не менше 

25 %, потім усю масу на підприємствах зливають у великі чани та підігрівають 

до 90 градусів на водяній бані. Щоб сир вийшов, до нього додають кислоту 

(лимонну, винну або навіть сік лимону) це сприяє коогуляції молочних білків. 

Масу постійно перемішують та охолоджують, розділяють у лляні мішечки для 

стікання зайвої сироватки та підсушення. Через день, після стікання, масу ще 

раз взбивають для надання пишності та фасують у форми [5]. Маскарпоне 

найчастіше використовують для приготування десертів таких як чізкейк, креми 

для тортів та найсмачніший десерт – Тірамісу, який без цього сиру неможливо 

уявити. Італійці також вважають, що маскарпоне є невід’ємною частиною паст 

та равіоль, а соуси з використанням цього сиру мають неперевершений 

вершковій смак. Незважаючи на велику калорійність (100 гр продукту – 408 

ккал), сир маскарпоне приносить користь організму, в ньому велика кількість 

вітаміну А, групи В, РР, К, мікроелементи кальцію та фосфору, добова норма 

споживання сиру 30-50 гр. Для дітей цей сир рекомендують вживати з 3-

річного віку, тому що він допомагає формувати кісткову та м’язову тканини. 
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Відомий американський дієтолог Карен Коллінз радить замінювати маскарпоне 

традиційні вершкові і яєчні креми в дитячих солодощах: молочний білок, що 

міститься в сирі набагато легше засвоюється і приносить більше користі. 

Дорослим він корисний при боротьбі з безсонням та нервовістю, підвищує 

імунітет, позитивно впливає на зір, нормалізує обмін речовин та допомагає при 

виведенні токсинів.  

Щоб зробити цей сир ще більш корисним та клієнтоорінтованим його 

готують з безлактозної сировини та навіть зменшують жирність. 

Рікотта – традиційний італійський м’який сир який виготовляють в 

південних регіонах Італії (Лаціо, Сицилії, Кампанії, Апулії, Калабрії), а також 

деяких північних (Фріулі-Венеції-Джулії, Ломбардії, П’ємонту). Готують його з 

сироватки молока (овечого, козячого, коров'ячого), яка залишається від 

приготування моцарелли або інших видів сирів. Таким чином, основний білок 

рікотти не казеїн, а лактаальбумін. Через присутності лактози сир рікотта має 

солодкуватий смак. Вміст жиру залежить від виду використаного молока в 

рікотті з коров’ячого від 8% жиру до 24% в рікотті з овечого молока. 

Калорійність рікотти становить 174 ккал на 100 гр продукту [1] . 

Для приготування рікотти найбільше підходить сироватка, яка виходить 

при виготовленні сиру зі свіжого молока з використанням сичужного ферменту. 

З сироватки після виготовлення кислотного сиру, рікотти виходить в кілька 

разів менше, тому виробництво з нього не рентабельно. Згортання відбувається 

при температурі 80-90 градусів Цельсія, і сироватка при цьому вариться ще раз. 

Звідси і пішла назва сиру: cotta – «варіння», ri – префікс, що означає 

повторення. Існує кілька методів приготування, але традиційний метод – це 

відносно швидке нагрівання сироватки до 80 градусів, зменшення вогню і 

повільне доведення температури до 90 градусів. У цей час починають спливати 

пластівці сиру. Нагрівання від 80 до 90 градусів протягом години для повного 

згортання альбуміну досить. Це залежить від кислотності сировини та її 

свіжості. Щоб отримати вершковий смак, на етапі попереднього розігріву в 

сироватку можна додати густі вершки (від 30% жирності) в кількості                



95 

3-4 столові ложки на 10 літрів. У промисловому масштабі, щоб прискорити 

процес згортання, застосовують лимонну, винну або соляну кислоту. Отриману 

масу, що згорнулася відокремлюють від рідини, і розкладають по кошиках з 

вербових прутів, в даний час – з пластмаси. Бувають різні види рікотти – свіжа і 

без обробки; приготована в глиняному посуді; виготовлена в печі з додаванням 

цукру [1]. 

Вживання цього сиру благотворно впливає на організм, а також допомагає 

в схудненні. Цей сир містить корисні білки, які легко засвоюються. Крім того, в 

рікотті багато вітамінів групи В, кальцій, є вітаміни К, Е, А, D, калій, фосфор, 

цинк, марганець, магній, мідь, селен. У цьому ніжному сирі знаходяться 

амінокислоти, жирні кислоти омега-3 і омега-6. Корисний продукт допомагає 

зміцнити зуби, кістки і нігті, благотворно впливає на роботу м'язів і 

гормональний фон, бере участь у формуванні хрящової тканини. Регулярне 

вживанні рікотти допомагає уникати проблем з тиском, покращує роботу 

шлунково-кишкового тракту, шкіра підтягується, стає еластичною і гладкою. 

Горгондзола – м’який італійський сир з блакитною пліснявою, 

батьківщиною є Ломбардія.  

За легендою, юнак-сировар, не закінчивши приготування сиру, пішов на 

зустріч з коханою, а вранці, замітаючи сліди злочину, змішав сирну масу зі 

свіжим молоком. Саме так, через кілька тижнів, з'явилася горгондзола. Цей 

блакитний сир буває двох видів: молодий – дольче (італ. Gorgonzola Dolce) і 

зрілий – піканте (італ. Gorgonzola Piccante). Смак молодого сиру зможуть 

підкреслити десертні і кріплені вина, а витриманого – щільні і насичені.[6] 

Ніжно-кремове тіло горгондзоли, пронизане тонкими прожилками 

блакитний цвілі, виділяє ледь відчутний горіховий аромат, і дарує м'який 

вершковий смак. 

Для отримання сиру з дивовижними органолептичними характеристиками 

італійці використовують наступний рецепт. У незбиране коров'яче молоко 

додають молочні ферменти, сичуг і спори благородної цвілі Penicillium. 

Після того як молоко звернеться, сирну масу поділяють на головки, які 
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поміщають в форми з дерев'яних оправок. Форми з головками майбутнього 

сиру викладають на спеціальні грати для вільного стікання сироватки. Після 

видалення надлишків вологи проводять засолювання сиру протягом 3 – 4 днів. 

Закінчивши процес засолювання горгондзолу витримують не менше 60 днів. В 

процесі витримки сиру, приблизно через 2 - 3 тижні, його протикають товстими 

металевими голками – це необхідно для того, щоб забезпечити приплив повітря 

всередину горгондзоли. Повітря потрібне для повноцінного розвитку цвілі, яка 

створює усередині головки сиру химерні смарагдово-сині візерунки, 

наповнюючи його особливим смаком і ароматом. 

Дозрівання м'якою горгондзоли триває не менше 50 днів, пряної – від                

4 місяців. За фактом завершення витримки, сир горгондзола витягують з 

дерев'яних форм, ріжуть на шматки, загортають в гофровану фольгу і 

відправляють споживачам. Особливим знаком справжньої горгондзоли є 

пакувальна фольга, маркована літерою «g». 

Сир горгондзола – ідеальний продукт для здорового раціону харчування. 

Він містить: велику кількість білка (бл. 25%), мінеральних речовин (бл. 3,5%), в 

тому числі цінний кальцій і фосфор, молочного жиру (50%), життєво важливу 

для організму пантотенову кислоту, а також інші кислоти, вітаміни A, D, E, PP, 

C і групи В. Калорійність на100 гр продукту 330 ккал. При цьому поживні 

речовини сиру знаходяться в оптимально збалансованих пропорціях і 

засвоюються організмом людини на 98 - 99% - тобто легко і практично 

повністю, що допомагає отримати від вживання сиру цілий ряд позитивних 

ефектів: поліпшити обмін речовин, стимулювати виробництво гормонів, 

нормалізувати роботу серцево-судинної системи, нівелювати негативні 

наслідки стресів і зміцнити нервову систему, стимулювати роботу органів 

шлунково-кишкового тракту і перистальтику кишечника, підвищити загальний 

імунітет, поліпшити стан шкіри, зубів, кісток, нігтів, волосся і т.д.[6]. 

Подається з різотто, пастою і полентою, також відмінно поєднується з 

горіхами, фруктами, суфле і овочами.  
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Висновок. Сири, а особливо м’які мають дуже велике значення та користь 

для організму людини. Вони підтримують нормальну роботу організму, 

покращують засвоюваність різних вітамінів та мікроелементів. Корисні при 

формуванні та розвитку дитини, допомагають навіть схуднути при 

правильному харчуванні. Отже сири це дуже важлива складова правильного 

харчування та повноцінного здорового життя.  
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У даній статті описана технологія обслуговування гостей, описані 

особливості надання готельних послуг іноземним туристам. На підставі 

аналізу наукової та методичної літератури розкрито сутність поняття 

«обслуговування іноземних клієнтів» і обґрунтована необхідність розроблення 

системи управління якістю вітчизняних готельних підприємств. Визначено 
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зміст системи управління якістю обслуговування клієнтів готельного 

підприємства. На підставі виконання досліджень сформовано модель системи 

управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства.  

Ключові слова: технологія обслуговування, іноземні туристи, готелі, персонал 

готелю. 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших галузей туристичної 

індустрії є готельне господарство. Готельна індустрія спеціалізується на 

наданні однієї з найважливіших (поряд з перевезеннями) туристських послуг - 

послуги розміщення. У ряді випадків в готельна справа включається і надання 

послуг реєстрації, харчування і т.д. Тим самим сучасні готельні послуги 

постають у формі комплексного пакету обслуговування туристів. 

Актуальність теми полягає в тому, що розвиток тієї чи іншої галузі 

залежить від величезного ряду факторів, і ресторанно-готельний комплекс не є 

винятком. 

Розміщення займає центральне місце в комплексі послуг, що надаються 

іноземним гостям під час подорожі, і є невід'ємною частиною кожного туру. 

Харчування є однією з основних послуг в технології туристичного 

обслуговування. У готелях крім послуг розміщення і харчування можна 

зустріти ряд додаткових послуг: басейн, сауна, масажний кабінет, ресторан, бар 

і т.д. Розвиток ресторанного бізнесу дуже актуальний. Серед проблем, 

висунутих туризмом, найбільш важливою є проблема обслуговування і 

гостинності іноземних туристів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти діяльності 

вітчизняних готельних підприємств, в тому числі і особливості обслуговування 

іноземних туристів,  досліджували такі науковці, як Балабаниць А., Гірняк Л. І., 

Мазуркевич І. О. , Ніколайчук О. А., Поліщук В. С.  

Метою статті є описати особливості обслуговування іноземних туристів в 

вітчизняних готелях. 

Виклад основного матеріалу. Обслуговування - надання послуг, створення 

умов, які полегшують людям трудову діяльність, відпочинок та інші життєво 
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важливі функції. Це виконання роботи по задоволенню чиїх-небудь потреб. 

Гарне обслуговування гостей необхідно для розвитку будь-якого готелю, а 

задоволений обслуговуванням гість стане постійним клієнтом. [1.с.260] 

Технологія обслуговування гостей в готелі - це набір послуг, що надається 

гостю, який надається від бронювання номера до виїзду з готелю. Кожна 

послуга являє собою цілу систему зазначених дій і правил, що впливають на 

фактор якості процесу обслуговування. 

Система якісного процесу обслуговування є стандартною, наведеної до 

загальновизнаного виду обсягу послуг з певною послідовністю в кожному 

підприємстві відповідно до розміру, структури організації, категорії, типу. 

Однак перелік послуг, а також їх якість можуть відрізнятися, але основні етапи 

головних послуг забезпечуються в певній послідовності. 

Гостьовий цикл, тобто період обслуговування гостей з моменту 

попереднього замовлення номера і виїзду з готелю, можна розділити на чотири 

етапи: 

- бронювання; 

- заїзд, що включає реєстрацію гостей і розміщення; 

- проживання гостей в готелі та обслуговування під час проживання; 

- виїзд, виписка гостя. 

Максимальне задоволення потреб клієнта лежить в основі готельного 

господарства. Вирішення цього завдання - це досягнення певного рівня 

обслуговування, коли між клієнтом і персоналом встановлюється довірча 

атмосфера. Технологічний цикл обслуговування має на увазі процес, що 

охоплює період часу від моменту, коли потенційний споживач зв’язується по 

телефону або іншим способом з готелем і до оплати готельного рахунку і виїзду 

гостя [2, с. 51]. 

В даний цикл входить весь набір послуг, якими може скористатися гість 

під час проживання. Вибір послуг та їх якість можуть відрізнятися, однак 

основні етапи завжди виконуються в визначеному порядку (рис.1) 

Алгоритм циклу обслуговування гостей можна умовно розділити на 

чотири фази: 
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- період до прибуття гостя в готель - отримання інформації, бронювання; 

- прибуття гостя в готель-реєстрація, заїзд; 

- перебування клієнта в готелі, обслуговування; 

- від'їзд гостя і остаточний розрахунок. 

Кожен з етапів співробітники служб в готелі повинні виконувати свою 

роботу поетапно, злагоджено, швидко і професійно, знаходити підхід до гостя і 

повністю задовольнити його потреби, щоб гість зміг відпочити, розслабитися, 

не турбується, перебуваючи в готелі і відчути себе як вдома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Технологічний цикл обслуговування клієнтів в готелі 

 

Кожен співробітник повинен розуміти, що злагоджений механізм і 

співробітництво між службами підприємства залежать і впливають на загальне 

враження і задоволеність від обслуговування в готелі. Адже високий рівень 

обслуговування на готельному підприємстві має великий вплив на формування 

клієнтської бази, а також на хорошу репутацію. Гостями готельного 

підприємства можуть бути іноземні громадяни. 

Іноземний громадянин  - фізична особа, яка не є громадянином України і 

має докази наявності громадянства (підданства) іноземної держави. Іноземці 

відвідують інші країни з різними цілями: відпочинок, за діловими питань, для 

вивчення культури народу, навчання, відвідати друзів, родичів. Кожна людина, 

що приїхали з іншої країни має право вільно пересуватися по території країни в 
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особистих і ділових цілях з наявністю необхідних документів. Багато 

залишаються жити, на час перебування в Україні у знайомих, родичів, хтось 

шукає номер в готелях і костелах [4,с.40]. 

Якщо іноземний громадянин поселяється в готель чи в інші організації, які 

надають готельні послуги, то приймаюча сторона зобов'язана протягом доби 

повідомити міграційну службу про його прибуття. Підтвердженням прибуття є 

відмітка в бланку повідомлення, яку проставляє міграційна служба або 

організація федеральної поштового зв'язку після відправки даних готелем про 

який прибув іноземним гостя. 

Адміністратор для зустрічі іноземного гостя замовляє трансфер від 

аеропорту до готелю для зручності гостя, тому що іноземний громадянин може 

не знати мови країни, в яку приїхав, тому зустріч гостя в аеропорту з 

табличкою буде кращим рішенням. 

Зустрічати гостя вже в готелі необхідно привітанням, при цьому 

посміхаючись, щоб гість почувався як вдома, хоч і знаходиться в чужій для 

нього країні. До гостю звертатися бажано на ім'я, особливо якщо гість 

постійний. До прибув гостю слід бути особливо ввічливим, доброзичливим, 

уважним, дбайливим, так як гість, можливо, довго був у шляху і сильно 

втомився. 

Для обслуговування іноземних осіб, адміністратори готелю повинні знати 

іноземну мову для більш зручного і комфортного обслуговування, надання 

послуг іноземцю. Не завжди гості з інших країн приїжджають з перекладачем. 

Обов'язковою іноземною мовою, яким повинен володіти співробітник прийому 

і розміщення є англійська, тому що англійська на сьогоднішній день визнаний 

міжнародною мовою спілкування, він найпоширеніший в світі, зрозумілий і 

легкий у вивченні. 

В готелі вся інформація повинна бути представлена в двох мовах: 

українською та англійською, в доповненні можуть бути присутні й інші мови в 

залежності від того, з якої країни найчастіше приїжджають іноземці в певну 

готель. Це можуть бути: німецька, китайська, французька та інші мови. 
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Іноземні гості в основному бронюють номер заздалегідь і у адміністратора, 

але деякі деталі потрібно обговорити з при-колишньому гостем, так як з 

моменту бронювання номера гість може поміняти свої запити частково або 

суттєво. 

При реєстрації гостя співробітник готелю перевіряє термін дії візи, 

проставляє найменування готелю, дату реєстрації та реєстраційний номер. Для 

того, щоб поставити гостя на міграційний облік працівникові готелю слід: взяти 

в іноземного громадянина міграційну карту і документ, що засвідчує 

особистість, заповнити бланк повідомлення про прибуття на кожного 

іноземного громадянина окремо від руки розбірливим почерком, без 

виправлень, скорочень і абревіатур, докласти необхідні документи (копія 

паспорта або документа засвідчує особу прибулого гостя, копія міграційної 

карти) і на протязі доби надати в міграційний відділ повідомлення про 

прибуття, після отримання від міграційної служби бланка з проставленою 

печаткою та штампом представник готелю повертає талон гостю на час його 

проживання в готелі, перед від'їздом бланк повертають гостю.  

Адміністратор крім міграційного обліку заповнює інформацію про гостя в 

реєстраційну картку, для гостей, заздалегідь бронюють номер, реєстраційна 

картка готується заздалегідь. Інформація, яка містить в картці: номер кімнати, 

дата приїзду та від'їзду, тип замовлення, число гостей, категорія номера, час 

прибуття, тариф номера, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, місце 

роботи, дата народження, метод оплати (готівкою, кредитною карткою, 

ваучером, оплата фірмою). 

Крім інформації про гостя реєстраційна картка містить правила з 

протипожежної безпеки та діям на випадок пожежі, правила справляння оплати 

за додаткові послуги. Для іноземців повинен бути переклад англійською 

мовою, де гість, ознайомившись з усіма правилами, підписує документ про 

згоду з умовами проживання. 

Після оформлення всіх документів, туристу видається ключ від номера. 

При призначенні номера варто враховувати, з якої країни приїхав гість, так як 
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звичаї і традиції іншої країни можуть відрізнятися. У номері повинні 

знаходитися буклети готелю, поштова папір, перелік додаткових послуг, 

телефонний довідник служб на українській та англійській мовах, а також 

інформація про харчування в готелі. 

Харчування – одна з основних послуг для туристів. Від організації 

харчування та якості обслуговування багато в чому залежить враження про 

приймаючу сторону. Для іноземних туристів туристичні фірми можуть 

укладати договір з підприємствами громадського харчування на надання 

харчування іноземних гостей. У договорі прописується період обслуговування, 

відповідно до кількості виділених місць, умови забезпечення харчування і 

вартість. Для групи туристів по домовленості надають харчування в певний час 

або виокремлюють окремі столики, де священики ставлять національні 

прапорці. Туристи, які приїхали самостійно, можуть відвідувати ресторан, кафе 

в будь-який час протягом роботи ресторану, кафе або бару [5,с.368]. 

При організації обслуговування в ресторанах (кафе) готельних комплексів 

зазвичай пропонуються наступні умови харчування: повний пансіон (триразове 

харчування-сніданок, обід і вечеря); напівпансіон (дворазове харчування-

сніданок плюс обід або вечерю); тільки сніданок (одноразове харчування). 

У всіх готелях особлива увага приділяється сервісу сніданків. З сніданку 

починається день гостей, і від його організації багато в чому залежить, чи буде 

початок дня для гостей хорошим або поганим. На відміну від обіду і вечері на 

сніданок приходять практично всі гості, які проживають в готелі. Для 

іноземних громадян може бути підібраний меню, що враховує їх особливості. 

Найпоширеніший вид надання сніданку це шведський стіл. Шведський 

стіл-це спосіб подачі їжі, при якому безліч страв виставляються поруч, і їжа 

розбирається по тарілках самими гостями. 

Персонал служби харчування, повинен володіти іноземною мовою на 

рівні, необхідному для виконання своєї роботи. Привітання гостя, допомога з 

вибором страви і напоїв, дати характеристику страв і напоїв, наданих в меню, 

відповісти на питання гостя, розповісти про вартість. 
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Крім житла і харчування готель надає гостям і додаткові послуги. Серед 

додаткових послуг для іноземних гостей найпоширенішими вважаються 

послуги перекладача, організація екскурсійної діяльності, замовлення таксі, 

продаж квитків на різні культурні заходи адже іноземні гості дуже люблять 

вивчати культуру та звичаї інших країн, тому і покупка сувенірів для них буде 

цікавим придбанням. Крім того, деякі готелі надають такі послуги, як доставка 

товарів в номер, замовлення квітів. 

У багатьох готелях присутні додаткові послуги, як сауна, басейн, де 

туристи можуть розслабитися після довгої поїздки; спа-салон, послуги салону 

краси; тренажерний зал, допоможе гостям завжди бути в формі; більярд, 

послуги бізнес-центру, актуальні для ділових туристів. Для іноземних громадян 

наявність цих послуг в готелі дуже комфортно. Через мовний бар'єр, багатьох 

гостям буде складно знайти і домовитися про яку-небудь послугу в чужому 

місті. В гостинці ж, оснащеної великою кількістю пропонованих послуг з 

англомовним персоналом, туристу буде затишно, комфортно. 

Таким чином, кожен гість для готелю, нехай це турист з далеких або 

близьких міст або ж гість, який приїхав з іншої країни, іншого материка, дуже 

важливий, тому потрібен індивідуальний підхід, що враховує переваги гостя, 

його смаки, звички, національні, вікові та релігійні особливості. 

Для іноземних гостей персонал готелю намагається створити максимально 

комфортні умови і мінімізувати незручності від прибуття в іншу країну з іншим 

менталітетом і мовою спілкування. Тому готель намагається внести зміни в 

обслуговування, поліпшити його якість, спираючись на переваги туристів. 

Одним з основних якостей персоналу прийому і розміщення - це уважність, так 

як при реєстрації іноземних гостей є ряд особливостей, які вимагають 

правильного виконання. Однією з яких є реєстрація в міграційній службі, яку 

роблять співробітники готелю, збираючи потрібні документи туриста і 

відправляють їх міграційний відділ. Крім уважності, персонал готелю повинен 

володіти іноземною мовою, що значно полегшить проживання гостя і роботу 

персоналу. 
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До пандемії коронавірусу Covid-19 ресторанний бізнес був одним із 

найприбутковіших галузей економіки у світі, про що доводила необхідність 

забезпечення високого рівня стабільності щодо його діяльності та розвитку. Так 

як ресторанна діяльність є однією з найризиковіших видів бізнесу, тому вона і 

зазнала значних збитків починаючи з 2019 року. В цьому контексті вагомим 

аспектом цієї проблематики є забезпечення економічної безпеки діяльності 

закладів ресторанного господарства, як способу мінімізації ризиків та загроз і 

стабілізації прогресивного розвитку галузі.  

На жаль, слід констатувати, що дана проблематика майже не знаходить 

свого відображення в працях вітчизняних вчених. Вважаємо, що це пов’язано з 

тим, що економічна безпека як наука в Україні тільки починає знаходити своє 

місце в колі наукових та прикладних знань щодо економіки та господарської 

діяльності в цілому.  

Метою статті є формування на забезпечення безпеки підприємств 

ресторанного господарства в сучасних умовах. 

На сьогодні термін «безпека» (лат. securitas – безтурботність, недбалість, 

душевний спокій, вільність від страху, небезпеки, спокій) можна розглядати на 

різних ієрархічних рівнях як стан захищеності життєво важливих інтересів від 

внутрішніх та зовнішніх загроз [1]. На рівні особистості – захищеність її прав і 

свобод, на рівні суспільства – збереження її матеріальних і духовних цінностей, 

на рівні держави – збереження конституційного ладу, суверенітет і 

територіальну цілісність.  

Характеризуючи безпеку в економічному аспекті її слід розуміти як 

можливість застосування ресурсів, необхідних для нормального та стабільного 

функціонування господарської одиниці, а також для її економічного росту.  

Узагальнюючи визначення різних науковців щодо економічної безпеки, 

економічну безпеку у ресторанному господарстві, на нашу думку, слід 

розглядати як сукупність заходів відповідних служб для забезпечення 

захищеності найважливіших систем функціонування ресторану через відповідні 

економічні, організаційні, соціальні та інформаційні чинники та оптимальне 

використання наявних і залучених ресурсів ресторану.  
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Потрібно зазначити, що будь-яка діяльність, у тому числі і забезпечення 

економічної безпеки, має певні стратегічні орієнтири, врахування яких у роботі 

підприємства є обов’язковим для подальшого розвитку. В стратегічному плані 

безпека діяльності ресторану спрямована на вдосконалення іміджу закладу, 

втримання ринкової ніші, посилення конкурентних позицій, диференціацію та 

диверсифікацію господарської діяльності  

Не слід забувати і той факт, що будь-яке підприємство ресторанного 

господарства повинно бути безпечним в плані життя та здоров’я відвідувачів. 

Це стосується не тільки аварійних виходів, сходових маршрутів, інформаційних 

показників, що забезпечують вільну орієнтацію гостей закладу, а і дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та правил при приготуванні їжі та організації 

обслуговування споживачів. Крім цього підприємство повинно гарантувати 

якість сировини, з якої готується їжа – це екологічність, натуральність та 

свіжість.  

Безпечне існування ресторанного господарства базується на цілому ряді 

принципів:  

- стабільність функціонування;  

- поступальність – постійне завойовування клієнтів і розширення зайнятої 

на ринку ніші;  

- забезпечення незалежності у бізнес-процесах, партнерських відносинах;  

- постійний розвиток, модернізація виробництва;  

- розумний баланс економічних інтересів споживача та ресторанного 

закладу;  

- постійний аналіз та контроль превентивних заходів щодо забезпечення 

економічної безпеки ресторанного закладу;  

- дотримання традицій і принципів обслуговування [2].  

Можемо виділити декілька основних напрямків подальших досліджень 

щодо забезпечення економічної безпеки ресторанного бізнесу:  

- економічна безпека зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- економічний захист конкурентних позицій;  
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- економічна безпека фінансового стану;  

- економічна безпека інформаційного простору;  

- економічна безпека споживчих послуг;  

- економічна безпека маркетингу;  

- організаційна економічна безпека;  

- економічна безпека розвитку бізнесу [3].  

Для того, щоб забезпечити безпеку на підприємствах ресторанного 

господарства варто дотримуватися певних стратегій розвитку: стратегія 

утримання позитивного іміджу на ринку та стратегія подолання негативних 

наслідків пандемії Covid-19. Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

повинна формуватися із урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Для цього 

варто формувати підходи, які б зменшували рівень ризику, який спричинений 

появою негативних очікувань споживачів. Для цього має бути використана 

маркетингова та збутова стратегія. Головну роль відіграватиме корпоративна 

культура, яка стане ядром майбутніх стратегічних змін.  

Перспективним напрямом національної економіки України є розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу. У всьому світі готельний та ресторанний бізнес 

розвивається достатньо швидкими темпами. У 2017 році кількість іноземців, які 

відвідали Україну, зросла приблизно на 1 мільйон людей – до 14,5 мільйонів 

[3]. Проте статистика враховує також і малий прикордонний рух, що ускладнює 

точне визначення кількості туристів, які відвідали Україну. Найпопулярнішими 

напрямками були Київ, Львів й Одеса. У 2019 році кількість іноземних туристів 

зменшилася на 291031 осіб проти 2000 року [4]. Відповідно суттєве зменшення 

спричинене пандемією Covid-19, наявністю тимчасово окупованих територій, 

політичною нестабільністю на сході. Зважаючи на такий стан виникає 

необхідність розробки стратегій розвитку ресторанного бізнесу. 

Згідно з даними статистичних досліджень, кількість робочих місць, які 

опинились під загрозою внаслідок пандемії Covid-19, може сягнути 75 млн. В 

Європі під загрозою до 10 млн робочих місць, а це втрати у розмірі майже                

552 млрд доларів. В Україні втрати оцінюються у 0,5 млн робочих місць [3].                
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З метою оцінки впливу епідемії Covid-19 на сектор надання послуг харчування 

в Україні експертами ресторанного бізнесу було проведено анкетування ринку 

закладів харчування України. Опитування проводилось 20-21 березня               

2020 року, у ньому взяли участь 205 представників ресторанного бізнесу зі всіх 

регіонів України. Переважна більшість (96%) опитаних констатувала різке 

зниження попиту, починаючи з 13 березня 2020 року. Карантинні обмеження 

привели до суттєвого зниження заповнюваності закладів ресторанного 

господарства. Як  наслідок – 85% всіх опитуваних респондентів або вже закрили 

свій заклад, або готуються до закриття чи думають над цим. «Серед 

опитуваних представників ресторанів – 42% зазначили, що не планують 

закривати заклад за жодних умов» [3]. 

Український бізнес був змушений реагувати і приймати необхідні 

антикризові заходи, з метою мінімізації збитків. Згідно з результатами 

опитування рестораторів, в березні 2020 року, близько половини (47%) 

опитаних представників ресторанів вдавалися до комплексних заходів з метою 

зменшення збитків [4]: 

 переведення працівників у відпустку за свій рахунок; 

 виведення з користування деяких постійних послуг закладів; 

 зменшення маркетингових бюджетів та інше. 

Найчастіше для зниження витрат співробітників відправляли у відпустку. 

Майже 30% опитаних скоротили від 50 до 150 співробітників, 45% 

відзначали, що скоротять до 10 робочих місць. Більше половини (61%) 

представників ресторанів з місткістю закладу понад 50 місць планували 

ккоротити до 10 робочих місць, ще 30% респондентів відзначали скорочення 

від 10 до 50 співробітників [4]. 

Отже, основні стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу повинні 

бути направленими на подолання бізнес-ризиків, які виникають при пандемії. 

Загалом ризики можна згрупувати у три групи: 

1) внутрішні ризики, до яких відносяться операційні, ризики грошово-

фінансових втрат, маркетингові та збутові ризики, клієнтські ризики, ризик 

втрати здоров’я та безпеки працівників; 
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2) стратегічні ризики передбачають ризики неефективної бізнес-стратегії, 

невідповідності цілей та завдань; 

3) зовнішні ризики, що містять конкурентні ризики, політико-правові, 

соціоекологічні, інформаційно-безпекові ризики. 

Відповідно до цих груп ризиків можна виділити основні стратегії 

подолання ризиків, завдяки яким буде досягнутий розвиток ресторанного 

бізнесу та усунені диспропорції розвитку. 

В умовах загострення пандемії та кризи важливою стратегією розвитку 

для ресторанного бізнесу є використання інноваційних технологій не лише у 

виробничій діяльності, але й в управлінській та фінансовій. До основних 

інноваційних технологій в управлінській діяльності відносять впровадження 

систем управління ресторанним бізнесом, зокрема з використанням франшизи, 

формування нової корпоративної культури, яка ґрунтується на довірі, 

взаєморозумінні та клієнтоцентризмі. Крім того важливим елементом має 

стати замкнутість простору. Це можна досягти через створення смарт міст 

всередині ресторанних комплексів.  

Важливим є погляд менеджерів на рівень задоволеності потреб 

споживачів: іноземних і вітчизняних громадян, пасажирів різних видів 

транспорту, ділових людей, представників уряду й урядових делегацій, осіб, які 

перебувають у робочих відрядженнях, місцевого населення різних вікових груп 

і зайнятості в національному господарстві (рис.1). 

Такі обставини викликають потребу у поєднанні спеціальних знань із 

організації надання ресторанних послуг з метою підвищення ефективності 

підприємницької діяльності у сфері обслуговування. Відбувається посилення 

конкуренції серед ресторанів у зв’язку із значним обсягом нової пропозиції, 

яка з’явилася на ринку за останній рік; зниження показників доходності 

ресторанів елітного сегменту на фоні збільшення пропозиції; підвищення 

зацікавленості інвесторів до сегменту низькобюджетних закладів ресторанного 

господарства. 
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Рисунок 1 – Стратегія розвитку ресторанного бізнесу в умовах Covid-19 [5] 

 

Таким чином, стратегія розвитку ресторанного бізнесу повинна 

формуватися із урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Для цього варто 

формувати підходи, які б зменшували рівень ризику, який спричинений появою 

негативних очікувань споживачів. Для цього має бути використана 

маркетингова та збутова стратегія. Головну роль відіграватиме корпоративна 

культура, яка стане ядром майбутніх стратегічних змін. Важливою до 

впровадження є інноваційна стратегія, реалізація якої повинна відбуватися 

через створення розумних міст всередині ресторанного комплексу. Такий 

підхід мінімізує контакт із зовнішнім оточенням та сприятиме формуванню 

позитивного враження від якості послуг. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ СИРОВИНИ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА СИРІВ 

В матеріалі статті висвітлено питання по  проблемі забезпечення виробництв 

молочної галузі достатньою кількістю молока-сировини, яке відповідає ДСТУ 

2661:2010 « Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». В статті 

описані показники  харчової  безпеки, харчова і біологічна цінність, 

технологічні властивості. 

Ключові слова: молоко, вимоги, технологічні властивості, продукти, 

рекомендації ,вимоги, якість. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Більшість молокопереробних підприємств, в тому 

числі і сировиробничих, сьогодні відчувають певні труднощі з забезпеченням 

виробництва достатньою кількістю молока-сировини, що відповідає певним 

вимогам, до яких відносяться безпека, харчова і біологічна цінність, 

технологічні властивості.  

Київський науково-дослідний інститут гігієни харчування прорахував 

споживання молока та молочних продуктів (в перерахунку на молоко) на душу 

населення в рік повинно становити 390 кг, в тому числі: незбираного молока – 

127 кг, знежиреного – 17, масла – 5,7, сиру кисломолочного – 9, сметани – 6,1 і 

сиру твердого – 5,4 кг,але на сьогодні кожний пересічний українець споживає 

тільки 120-130 кг молока на рік.   



113 

Вінницька область відноситься до найбільших виробників молока і 

молочної продукції  України. За кількістю молока, яке виробляється у регіоні, 

Вінницька область займає друге місце в Україні.  В таблиці 1 окреслені основні 

вимоги до якості молока-сировини згідно нормативних документів: ДСТУ 

2661:2010  «Молоко  коров’яче питне. Загальні технічні питання» та 

ДСТУ3662:2018  «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». 

Таблиця 1 – Основні вимоги до якості молока за НД  

Показники Вимоги до молока, 
придатного для виробництва 

сирів 
Чистота за еталоном, група  не нижче 1 
Масова частка білка, % 
      в т.ч. казеїну 

3,22 
2,4…3,0 (78-85% від 
загальної кількості) 

Масова частка жиру, % 3,0…4,0 
Макроелементи, мг/100 г: 
        кальцій                                                                 
        калій 
        фосфор 

 
110…140 

148 
92 

Густина, кг/м3 не менше 1027
Активна кислотність молока,од. рН 6,7 
Титрована кислотність, °Т 16…18 (16…19) 
Редуктазна проба, клас не нижче ІІ 
Сичужно-бродильна проба, клас І і ІІ 
Згортання молока (за Діланяном), тип І, ІІ, ІІІ 
Кількість соматичних клітин в 1см3, тис не більше 500 
Кількість спор мезофільних анаеробних лактозброджуючих 
маслянокислих бактерій в 1 см3 молока: 
    для сирів з низькою температурою другого нагрівання 
   для сирів з високою температурою другого нагрівання 

 
 

10 
2 

 

Надходження сировинних ресурсів на молокопереробні підприємства 

засвідчує, що  на них переробляється понад 70 % молока, яке надходить від 

населення з приватних господарств [1]. В розвинутих країнах світу 

переробляють до 95 % молочної сироватки, в США – майже 75 %, а отримані 

продукти – молочний цукор і білок, використовують у харчовій та 

фармакологічній промисловості [2]. 

Формулювання цілей статті. Свіже коров'яче молоко містить всі необхідні 

для організму людини поживні та біологічно цінні речовини у добре 
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збалансованому співвідношенні і у легко засвоюваній формі. При підборі 

молока для  виробництва необхідно враховувати показники якості і безпечності 

молока, а також специфічні вимоги до сиро придатного молока. Сиро 

придатним вважається молоко, з якого за прийнятою технологією, при 

дотриманні правил санітарії, можна отримати високий вихід продукту 

гарантованої якості. Сиро придатне молоко не повинно містити хімічних, 

мікробіологічних забруднювачів.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблема, яка пов’язана з 

підвищенням якості і сиропридатності молока-сировини   відноситься до 

найважливіших. Вирішенням  цієї проблеми присвячені роботи багатьох 

вчених, таких як З.Х. Диланян, А.В. Гудков, Г. Д. Перфільєв, Н.Б. Гаврилова, 

П.О. Лісін, F.V. Kosikowski, J. Kammerlehner тощо.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  Комплексна характеристика 

молока  «Сиропридатність» . Одним із головних вимог сиро придатності є 

його здатність швидко звертатися з утворенням щільного згустку ,який віддає 

сироватку і втримує жир. Друга принципова вимога - молоко повинно бути 

гарним середовищем для розвитку мікрофлори,необхідної для  формування 

органолептичних показників сиру [3, 4] (табл.2). 

Специфічними компонентами молока є молочний жир, який знаходиться в 

межах від 2,7 до 4,5 % . Молочний жир у порівнянні з іншими жирами 

тваринного походження володіє унікальними властивостями. Він краще 

засвоюється  в організмі людини, що пов’язано з тонко дисперсним станом 

жиру і відносно низькою температурою його плавлення (28…35) о С. 

Засвоюваність молочного жиру становить      97...99 %, у своєму складі містить 

близько 30 різних жирних кислот, в тому числі дефіцитну арахідонову, а також 

значну кількість фосфоліпідів і жиророзчинних вітамінів A і D [5]. Молочний 

жир є енергетично цінним компонентом молока, крім того він обумовлює 

певний смак і консистенцію сиру. 
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Таблиця 2 – Показники сиропридатності молока 

Показники 
 

Значення 

Кількість спор лактозброджуючих маслянокислих 
мікроорганізмів в 1 куб.см, не більше 

13 

Сорт, не нижче І 
Клас по сичужно-бродильній пробі, не нижче ІІ 
Клас по редуктазній пробі, не нижче ІІ класу 
КМАФАнМ, КУО в 1 куб. см 1·106 
Кількість соматичних клітин в 1 куб. см 500 тис. 
Кислотність Т, не більше  18 
Масова доля білка, не менше 2,8 

 

Важливими показниками  молока є білки, які за збалансованістю 

амінокислот і засвоюванням відносяться до найбільш цінних, і за цими 

показниками перевищують не тільки рослинні білки, але й білки м'яса і риби. 

Білки молока легко перетравлюються, засвоюваність їх становить 96...98 %. 

Основними групами білків молока є казеїн (75…85 % від загальної кількості 

білка) і сивороткові білки – глобуліни, альбуміни (15…22 %).  

Вихід сиру визначає показник вмісту білка в молоці . У сироварінні  мова 

іде про білок і його роль,  в першу чергу казеїн. На практиці в якості критерію 

сиро придатності молока за казеїном найчастіше використовують загальний 

вміст білка,  підтвердженням тому є дані, наведені А.В. Гудковим [6]. 

Молочний білок за складом незамінних амінокислот дуже близький до 

«ідеального або еталонного білка» запропонованого Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я ФАО/ВООЗ.   

Цінними є також мінеральні компоненти молока, вміст яких становить 

0,6…0,8 %. В молоці високий вміст солей кальцію і фосфору, які необхідні 

організму для формування кісткової тканини, відновлення крові, діяльності 

мозку у молоці знаходяться у легкозасвоюваній формі  і у добре збалансованих 

співвідношеннях, що дозволяє організму максимально їх засвоювати. 

Наприклад, співвідношення між кальцієм і фосфором в молоці знаходиться в 

межах від 1:1 до 1,4:1, а в сирі 1:1,5. Близько 80 % добової потреби людини в 

кальції задовольняється за рахунок молока і молочних продуктів [7]. Вміст 

мінеральних речовин впливає на сичужне згортання, а також на формування 
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консистенції сиру під час дозрівання. Кальцій і фосфор приймають активну 

участь в звертанні молока,формуванні структур і консистенції 

сиру,обумовлюють кислотність сирної маси,грають велику роль в 

мікробіологічних і біохімічних процесах.    Кальцій і фосфор в молоці 

знаходяться в декількох формах.  Вимоги ставляться не тільки до компонентів 

молока, але і до їх співвідношень. Коефіцієнт співвідношень : жир-білок                

1,25-1,10;жир і СМЗ 0,46-0,40; білок і СМЗ 0,42-0,36. 

На сироробних підприємствах для характеристики молока визначають 

тривалість сичужного згортання(сичужна проба) і сиро придатність(сичужно-

бродильна і бродильна проби), проба на бродіння та  придатність для 

виробництва сиру. 

Одним з основних показників сиро придатності є показник класу по 

сичужно-бродильній пробі, визначаючий здатність деяких мікроорганізмів 

молока утворювати згусток під дією сичужного ферменту. Вміст в молоці 

інгібуючих речовин і антибіотиків знижує швидкість розвитку мікрофлори, що 

дає можливість розвитку хвороботворних та технічно шкідливих бактерій. При 

цьому інгібуюча  дія антибіотиків на шкідливу мікрофлору менша , ніж на 

необхідну. Забруднення молока не властивими йому речовинами не дає 

правильної картини редуктазної та бродильної проб. 

Висновки. Сироробна промисловість ставить більш жорсткі вимоги до 

підбору молока на сир. Підприємства повинні проводити постійний моніторинг 

сировини. Одним із напрямків вирішення проблеми є вимоги до 

сиропридатного молока, як єдиної полідисперсної системи.  Будь-які зміни у 

компонентному складі молока і стані дисперсних фаз системи 

супроводжуються змінами його фізико-хімічних властивостей, а отже якістю і 

кількістю готового продукту-сиру. 
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ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 

В матеріалі статті висвітлено харчову цінність плавленого сиру. Описана  

технологія по удосконаленню виробництва плавленого сиру з вживанням 

немолочного інгредієнту бобової рослини (сої), що дозволить зменшити 

кількість молочної жирної сировини, знизить собівартість сиру , розширить 

асортимент і підвищить біологічну цінність плавленого сиру.  

Ключові слова: сир, технологія, харчова цінність, олія, соя, сіль-плавитель.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Харчова цінність любого продукту в першу чергу 

визначається якістю і складом сировини. Значення плавленого сиру в 

харчуванні людини звязано з вмістом в продукті великої кількості білку-

козеїну,який містить незамінні амінокислоти(валін, лейцин, ізолейцин, 

метионін, тріонін, лізін, фенілаланін і тріптофан), які не  синтезуються 

організмом людини  і повинні поступати з їжею. Разом з білком в  
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плавленому присутня велика кількість жиру, склад якого не змінюється в 

процесі плавлення Як і сичугові сири, плавлені не містить вуглеводів, за 

виключенням лактози 1-2%. В мінеральному складі сир містить фосфор, 

кальцій. При цьому відомо, що молочні продукти задовольняють людський 

організм в фосфорі на 30% і кальції на 70%. Таким чином плавлені 

сириявляютьсязасвоюваним без залишку енергетисним матеріалом, який має 

харчову цінність для організму людини.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження  по 

проблемі харчової  цінності плавленого сиру, підвищення якості і безпечності 

відноситься до найважливіших з погляду білкових продуктів. Вирішенням  цієї 

проблеми присвячені роботи багатьох вчених, таких як З.Х. Диланян,                

А.В. Гудков, Г. Д. Перфільєв, Н.Б. Гаврилова, П.О. Лісін, F.V. Kosikowski,                 

J. Kammerlehner тощо.  

 Формулювання цілей статті. Для виробництва плавлених сирів 

застосовують наступну сировину: як основну молочну сировину застосовують 

сири тверді сичужні кондиційні. Допускається використання некондиційних 

сичужних сирів. Для плавлення також застосовують спеціально вироблені з 

цією метою сири-напівфабрикати: знежирений сир по типу голландського, 

низькожирний сир прискореного визрівання, сир для плавлення                

40 та 45 % жирності з прискореним терміном визрівання, сир типу Чеддер 

жирністю 30, 40, 50 % в сухій речовині, швидко визріваючий сир для 

плавлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для плавлення використовують 

м'які сири, які одержують без другого нагрівання з використанням для 

коагуляції білку молочнокислих стрептококів, а також м'які сири без визрівання 

й розсільні сири. 

Використовують сир кисломолочний жирний або знежирений в композиції 

разом з твердим сичужним сиром, масло коров'яче солодко-вершкове і кисло-

вершкове,  масло підсирне, вершки з коров'ячого молока. свіжі натуральні 

35…55 % жирності та підсирні, сметана 25…30 % жирності, молоко сухе 

незбиране та знежирене. 
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У виробництві плавлених сирів нового асортименту широко застосовують 

молочно-білкові концентрати для плавлення, що не містять лактози та 

мінеральних солей (казеїн, казеїнат натрію, копреципітат, сироваткові білки). 

У складі плавлених сирів знайшло широке застосування підсирної 

сироватки (нативної, згущеної, гідролізованої, сухої), а також сирної сироватки, 

продуктів зі згущеної маслянки . 

Якість плавленого сиру багато в чому залежить від правильного підбору 

сировини за його ступенем зрілості, активною кислотністю та 

органолептичними показниками. Сири перезрілі (ступінь зрілості більше 35 %) 

дають рихлу, борошнисту консистенцію з крупкою, а молоді (ступінь зрілості 

9…15 %) – щільну, гумоподібну. Ступінь зрілості початкової сировини для 

плавлення впливає на здатність сирної маси до плавлення, на смак і 

консистенцію готового продукту. Для отримання однорідного продукту з 

хорошою консистенцією, смаком і ароматом необхідно використовувати суміш 

сировини зі ступенем зрілості від 20 до 35 %. 

Зі смакових добавок застосовують: шинку, ковбаси, рибу копчену, солону, 

креветки, гриби, томатну пасту (соуси), овочеві приправи, плодово-ягідні 

продукти, родзинки, горіхи, а також какао, каву, цукор, сіль. Як ароматичні 

речовини застосовують різні есенції, а також пряно-ароматичну рослинну 

сировину: перець, часник, цибулю, гірчицю, гвоздику, корицю, кмин, лаврове 

листя, кріп, ванілін, м'яту та ін. [23]. 

Перетворення сичужного сира в плавлені сири можливе тільки за умови 

використання солей-плавителів, які є регуляторами активної кислотності 

середовища для плавлення. Солі-плавителі сприяють переходу малорозчинних 

казеїнатов кальцію в більш розчинні казеїнати натрію, пептизації білку, його 

гідратації і підвищенню вологоутримуючої здатності. 

З допоміжних інгредієнтів при удосконаленні виробництва плавленого 

сиру використовують : 

 натрієві солі фосфорної кислоти (натрій двохзаміщений 

фосфорнокислий (рН 8,9…9,1), натрій пірофосфорнокислий трьохзаміщений 

(рН 6,7…7,5), натрій пірофосфорнокислий чотирьохзаміщений (рН 10,2…10,4), 

триполіфосфат натрію (рН 9,3…9,8), ортофосфат (рН 4,0…2,0);  
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 тартрати – натрієві солі винної кислоти (рН 6,8); 

  цитрати – натрієві солі лимонної кислоти - одно, двох і 

трьохзаміщений лимоннокислий натрій (зона активності останнього – у межах 

рН 6,23…6,26); 

 натрієву сіль триоксиглутарової кислоти (рН 5,3…5,7). 

До складу деяких солей-плавителів включають карбонати – вуглекислі солі 

натрію, які зміщують активну кислотність у лужну сторону на 0,3…0,4 од. 

Для вироблення пастоподібних сирів кращими вважають полімерні 

фосфати – низько- і середньомолекулярні поліфосфати. 

Сіль-плавитель Грахама (Німеччина) відноситься до високомолекулярних 

ланцюгових фосфатів (рН 6,0…7,5), є хорошим розчинником білку і  

використовується для вироблення скибкових сирів. 

Солі-плавителі  «Йоха» і «Сольва» (Німеччина) відносяться до групи 

полімерних конденсуючих фосфатів і є сумішами з активною кислотністю 

основних розчинів від 3,5 до 10.  

Суміші триполіфосфата і пірофосфата натрію під торговими марками 

«Фонакон» і «Поліфан» (Росія) містять триполифосфат у кількостях 50…90 % і  

75…85 %, відповідно, та призначені для виготовлення пастоподібних сирів. 

Цитрати натрію – кращі солі-плавителі у вітчизняній практиці 

виробництва скибкових сирів, проте набухання білків проходить з ними, ніж з 

поліфосфатами. Лимоннокислі солі менш придатні для вироблення 

пастоподібних сирів, особливо з молодої сировини.   

Ортофосфати забезпечують широку область рН від помірно кислих                

(рН 4,0) до сильно лужних (рН 12,0) та порівняно з іншими фосфатами у них 

добре виражена буферна місткість.  

Тріполіфосфат натрію – найвідоміша  сіль-плавитель при виробленні 

пастоподібної групи плавлених сирів. 

Висновки. Нами запропонована технологія по удосконаленню з вживанням 

немолочного інгредієнту бобової рослини (сої), що дозволить зменшити    

кількість молочної жирної сировини, знизить собівартість сиру «Янтар», 
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розширить асортимент і підвищить біологічну цінність плавленого сиру. Буде 

використана рослинна олія соєва [23]. Олія застосовуватиметься переважно 

рафінована, дезодорована, гідрогенізована, яка не дасть посторонніх запахів та 

присмаків готовому продукту-сиру «Янтар». 
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ПІЦА – ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ 

У статті розглянуті основні етапи технології приготування, присвячені 

найголовнішим питанням у справі створення піци - вибору сировини, 

приготування тіста на всіх етапах, основних інгредієнтів для піци і 

приготування піци як страви. Висвітлено безліч корисних, важливих 

характеристик основних продуктів для піци, порад щодо вибору обладнання 

для виготовлення піци. 

Ключові слова: піца, тісто, технологія приготування, формування тіста, 

начинка, піч.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Піца є однією з найбільш популярних страв у світі. 

Мабуть, не так просто знайти людину, яка б не любила піцу. 

 По суті, вона являє собою не що інше, як гарячий бутерброд, тістову 

основу яку випікають разом з розміщеній на ній начинці («топінгом»), 

складеним з різних продуктів. 

Технологією приготування піци передбачається, що тісто в процесі 

приготування може використовуватися різне.  

Головне, щоб воно гармоніювало з обраним вмістом страви. Вибір і 

приготування тіста для піци, як і начинки, завжди залежать від власного смаку 

кулінара і наявності необхідних продуктів. Необмеженою широтою вибору 

можливих інгредієнтів забезпечується простір для кулінарної творчості, що 

дозволяє готувати безліч найрізноманітніших піц на будь-який смак. Цим і 

пояснюється величезна популярність піци в усьому світі. 

Порівняно недавно, 15 років тому, в Україні практично була відсутня 

культура та технології приготування піци, сьогодні в цьому сегменті присутні 

унікальна можливість та різноманітні технології використання. 
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Дослідженням та розробкою новітніх технологій по приготуванню піци 

займались не тільки шеф-кухарі, а і провідні науковці в галузі харчових 

технологій як, А.І. Усіна, Т.П. Кононенко, Н.В. Полстяна, І.В. Хваліна,                 

О.Л. Іванік, Г.Б. Мунін, А.О. Змійов та інші. 

Формулювання цілей статті полягає в дослідженні сучасного стану та 

розвитку  технологій приготування піци з урахуванням специфіки його 

становлення та розвитку в світі. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сам процес приготування 

піци дуже технологічний.  

Навіть візуально приготування піци схоже на виробничу лінію більше, ніж 

на кухню в ресторані, де всім керує шеф-кухар. Для кожної піци існують чітко 

визначені стандарти: свіжість, кількість і вагу інгредієнтів, рівномірність їх 

розподілу по поверхні піци, ширина коржа і багато іншого.  

Це ті ж технології, які як раз і допомагають досягати регламентованих 

стандартів якості, наприклад, скорочують кількість неякісно виконаних виробів 

і тимчасові витрати на приготування піци, підвищують ефективність роботи 

співробітників і всього бізнесу в цілому. Фактично технології в даному розрізі 

допомагають контролювати весь процес приготування піци, спрощують 

контроль виробництва [1]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Піца (італ. Pizza від італ. 

Pizzicare бути гострим) – італійська національна страва у вигляді круглого 

відкритого коржа, покрита в класичному варіанті томатами і розплавленим 

сиром. Сир є головним інгредієнтом піци (як правило, моцарелла) [2].  

Піца одна з найпопулярніших страв у всьому світі. 

Без цієї страви неможливо уявити сучасну кухню: вдосконалюючись, 

знаходячи нові відтінки смаку, вона завоювала визнання в усьому світі.  

Відома легенда про те, що перший рецепт і технологію приготування піци 

поширили римські легіонери, які поверталися з Палестини.  

Страва називалася «піцеа» і представляла собою шматок прісного хліба з 

викладеними на нього різними овочами. Інші джерела стверджують, що 

римлянами був модифікований грецький «плакунтос». Крім усього іншого, в 

нього додали сир [2]. 
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Історик Катон Старший у своїх роботах згадує, що піца – "змащене 

оливковою олією пласке коло тіста" – римляни випікали на розпеченому 

камінні, покривши його медом і травами.  

За минулі століття технологія приготування піци майже не змінилася. Вона 

як і раніше вимагає особливого підходу, хоча і готується страва досить швидко. 

Існує величезна кількість варіацій рецептів цієї популярної страви.  

Сьогодні фахівцями використовується традиційна технологія приготування 

тіста для піци. Все розмаїття рецептів базується на двох основних способах 

приготування основи – дріжджовому і бездріжджовому. 

В своїй основі це попередньо просіяне борошно, для цього 

використовується борошнопросіювач (дана операція необхідна для збагачення 

спресованого борошна  киснем) замішане з відповідною кількістю води певної 

низької температури, для цього застосовується охолоджувач разом з дозатором-

змішувачем. 

Сам процес замісу тісто, в залежності від виду піци (дріжджова або НЕ 

дріжджова) проводиться: 

-  для дріжджової піци (пухкий корж) - на спіральних тістомісильних 

машинах; 

-  для без дріжджової піци (на тонкому коржі) - на планетарних міксерах 

[3, 520]. 

Отримане тісто ділиться на заготовки, для цього використовується 

порційні ваги, а також тістоділильні і заокруглюючі машини. 

Потім йде процес бродіння, для цього використовуються холодильні шафи, 

а для підняття і відновлення дріжджової структури тіста, застосовуються 

камери. 

Після всіх вищевказаних процесів переходимо до процесу формування 

коржа з тістової заготовки, в залежності від обраної технології можуть 

використовуватися тісторозкатувальні машини або тістопреси. 

Факт, що все розмаїття піц створюється, в основному, завдяки начинці. 

Начинка – це найважливіший критерій, за яким споживач вибирає піцу. 
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Важливим моментом є зовнішній вигляд начинки. Ми звикли бачити тонко 

нарізану ковбасу, нарізану кільцями цибулю, натертий стружкою сир-

моцарелла. 

Отримати ідеально приготовані інгредієнти для начинки, особливо в 

умовах виробництва – це завдання професійного електромеханічного 

обладнання. 

Начинка що використовується для приготування піци ділиться на три 

основних складових: 

- соус, який наноситься безпосередньо на корж, для його приготування 

потрібен кутер (подрібнювач) або блендер, а для теплової обробки плита 

електрична або газова; 

- сир моцарела, закладають поверх соусу, для цього на виробництві 

застосовують сиротерку або овочерізку з відповідним ножем для сиру. Так само 

приготування соусу і натирання сиру можна приготувати на одному приладі - 

кухонному процесорі який поєднує овочерізку і кутер. 

- наступна начинка – ковбаса та ковбасні вироби, шинка, риба і 

морепродукти, овочі, гриби, соління і т.д. Нарізка цих інгредієнтів проводиться 

на слайсері. 

Топинг (збір) піци – це стадія приготування напівфабрикату піци. Від 

правильної послідовності закладки інгредієнтів залежить вид піци: чи буде вона 

відповідати традиційним італійським рецептами або набуде рис національних 

кухонь. Важливо дотримуватися послідовності закладки начинки на 

підготовлений корж [4, c. 28]. 

Спочатку наноситься піца-соус від центру до краю, при цьому обов'язково 

залишається непокритим бортик в 1 см, потім поверх соусу викладається 

натертий сир, на сир викладається начинка. Готовий напівфабрикат 

посипається прянощами: базиліком і орегано. 

Цю технологічну стадію проводять на спеціальних холодильних столах для 

збірки піци і топінгу. 
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Випічка піци – відповідальний момент. Декілька порад для випікання піци: 

В духовці випікати піцу можна 2 способами: на деку або в сковорідці, 

причому її товщина повинна бути не менше 2 мм. Тонкі сковороди для випічки 

не підходять. Деко необхідно змастити олією; 

Час випікання залежить і від начинки. Якщо її шар – тонкий або вона 

пухка, необхідно зменшити час; щільніша і об'ємна вимагає збільшення часу 

випічки; 

На тонкий корж краще викладати невеликий шар начинки, але не занадто 

сирий. Найкраще, якщо це будуть м'ясо, сир, риба, віджаті або сухі овочі, а 

також сухофрукти. 

В основному піца випікається на трьох видах печей: 

- дров'яні печі для піци є класичним варіантом печі для приготування піци 

(друга назва цих печей «Помпейські») історія яких сягає корінням в 1522 рік. 

Дані печі виконуються зі спеціальних вогнетривких матеріалів і шамотної 

підставки, що витримує значні температурні навантаження (до 1250С). Звід печі 

виконаний у вигляді півсфери, завдяки чому нагріті повітряні маси всередині 

печі циркулюють від низу до верху, здійснюючи приготування. Паливом в 

таких печах служать дрова листяних порід деревини, деревне вугілля, паливні 

брикети. Такі печі встановлюються найчастіше безпосередньо в торговий зал 

закладу, щоб справляти враження на гостей приготуванням піци у них на очах; 

- подові печі, які є економічним варіантом дров'яної печі і є 

найпопулярнішими в світі. Працюють на електриці або на газу.  

Своєю назвою «подова» зобов'язана керамічному поду всередині печі, який 

є аналогом пода дров'яних печей. Принцип приготування в подових печах 

полягає в наступному, всередині робочої камери встановлені трубчасті 

нагрівальні елементи (у верхній і нижній частині), які нагрівають камеру до 

заданої температури.  

На підлозі печі встановлений керамічний під, на якому відбувається 

приготування піци, як безпосередньо на ньому так і з використанням форм для 

випічки піци. 
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Подові печі класифікують за наступними критеріями:  

1. Місткість:  

– Невеликі. За один раз виготовляють 2-4 піци, діаметр яких - до 35 см.; 

– Середні (для 6-10 піц, d = 35 см).; 

– Великі (для 12 піц, d = 35 см). 

2. Кількість рівнів:  

– однорівневі;  

– дворівневі;  

– три рівневі.  

3. Тип харчування:  

– працюють на газу;  

– електричні. 

Конвеєрні печі на відміну від дров'яних і подових печей, використовують 

не прямий ІЧ-нагрів, а конвекційний. Тобто приготування піци шляхом її 

пересування по рухомому конвеєрі через робочу частину печі, в якій вона 

піддається термічній обробці за рахунок циркуляції нагрітих повітряних мас 

[1]. 

З усіх типів печей для піци робота на конвеєрних печах є найбільш 

простою, і не вимагає особливого професіоналізму від піцейоли. 

Вибір того чи іншого різновиду печі в основному залежить від формату 

підприємства і бажаної продуктивності. Так само часто використовують на 

одному підприємстві два різних види печей, де одна працює на залі – наприклад 

дров'яна, а друга – подова встановлена в цеху. 

Піца і сьогодні не втрачає своєї популярності. За останніми даними в світі 

налічується більше двох тисяч різних варіантів начинок. У кожній країні 

існують свої національні рецепти, традиції і особливості її приготування. 

Історія створення піци, що йде корінням далеко в минуле, містить багато 

цікавих фактів і подій. З моменту свого створення страва зазнала безліч 

трансформацій і змін. Але не дивлячись ні на що, вона залишається 

улюбленими ласощами мільйонів людей по всьому світу. Її насичений смак, 

різноманітність начинок, яскравий зовнішній вигляд навряд чи можуть когось 

залишити байдужими.  
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Висновок. Пройшовши непростий шлях, піца стала справжнім кулінарним 

витвором, яким частували королів, а сьогодні пригощають друзів, з любов'ю 

готують вдома для найближчих і рідних людей. Обожнюють піцу і в Україні. 

Велика кількість піцерій працює у різних куточках країни і розвиваються з 

кожним днем. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСТЬОВИХ БУДИНКІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

У статті досліджено переваги такого засобу розміщення як гостьовий 

будинок; розглянуто розвиток і поширення гостьових будинків, як моделі 

малого бізнесу в туризмі, проаналізовано ефективність і вигідність розвитку 

такої форми бізнесу для України. У статті також розглядається важливість 

розвитку цього напрямку. 

Ключові слова: гостьові будинки, конкуренція, малий бізнес, підприємництво, 

розвиток, сільський туризм. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Гостьові будинки є досить новим поняттям у 

туризмі, а в сучасних соціально-економічних реаліях, в умовах максимального 

антропо-техногенного навантаження, напруженого психоемоційного стану 

населення, вони користуються великим попитом як серед іноземних туристів, 

так і безпосередньо серед жителів України. Незважаючи на те, що туризм дуже 

швидко розвивається в глобальному аспекті, гостьові будинки в туризмі все ще 

перебувають в зародковому стані в порівнянні з іншими засобами розміщення. 

Гостьові будинки не є початковим варіантом вибору для відпочинку у більшої 

частини туристів, так як відслідковується ряд проблем з розвитком цієї галузі. 

Проблематика функціонування та розвитку галузей індустрії гостинності 

відображена в публікаціях вітчизняних науковців, а саме: Д. Грищенка,                

С. Козьякова, А. Кормишова, Г. Круля, І. Мендела, О. Шаповалова та інші. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у визначенні ресурсного 

потенціалу для розвитку гостьових будинків в сфері туризму, формування 

сприятливих умов для всебічного розвитку туризму в Україні, активна 

взаємодія з суспільством з метою підвищення ступеня обізнаності споживача 

про туристичні об'єкти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм в XXI ст. став 

соціальним і політичним явищем, і значно впливає на світовий устрій  

економіки багатьох країн, а також цілих регіонів. Все більшого успіху досягає 

міжнародний туризм, кількість яких кожен раз зростає, що призводить до 

збільшення доходів від валюти. Економічна, соціальна і політична стабільність 

розвинених країн досягається так само завдяки розвитку галузей господарства, 

в тому числі і туризму. Географічне положення країн, їх природно-кліматичні 

ресурси і пам'ятки завдяки туризму стають загальним благом. На Генеральній 

Асамблеї Всесвітньої туристської організації був прийнятий Глобальний 

етичний кодекс туризму і в ньому дана справедлива рекомендація: «Туристична 

політика повинна проводитися таким чином, щоб вона сприяла підвищенню 

рівня життя населення відвідуваних районів і відповідала їхнім потребам» [1]. 
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Спрощення туристичних формальностей, значного розширення кола осіб, 

які потенційно здатні виїжджати за кордон, також введення політики валютного 

регулювання, яка дозволяє легітимному зверненню і вивезенню значних 

валютних сум – все це сприяє розвитку туристичної галузі. Виділяються стійкі 

групи населення які мають середні і високі доходи, достатні для поїздки за 

кордон - це підштовхує до появи потужних масштабних туристичних потоків, 

які викликають перерозподіл капіталів і пріоритетів у сфері туризму, 

оживляють туристичну галузь, допомагають створювати нові організації 

індустрії туризму та створювати нові робочі місця. 

Посилення конкуренції серед туристичних організацій призводить до 

виникненням проблем і складнощів пошуку методів формування у підприємств 

конкурентних переваг перед іншими організаціями, які можуть дозволити 

зміцнити власні позиції підприємства в конкурентній боротьбі за клієнта. 

Посилюється конкурентна боротьба між туристичними підприємствами, яка 

призводить до виникнення нових моделей і форм організації, а також 

управління туристичною діяльністю організацій, при цьому враховуючи 

процеси глобалізації та інтеграції в бізнесі, що також невід'ємно пов'язане з 

процесом отримання різних переваг у проведенні маркетингових досліджень, 

постачань, виробництв, просувань, розподілів і збуті послуг, також при 

підвищенні професіоналізму співробітників, і зменшенні різних ризиків. Бій за 

виживання і збільшення бізнесу стає повсякденною турботою для багатьох 

підприємств інфраструктури туризму. Тому підприємства потребують 

грошових коштів, отримати які можливо залучаючи клієнтів, розвиваючи їх 

лояльність і стимулюючи на витрати, на придбання ними туристичних послуг. 

Згодом підприємства індустрії туризму будуть все більше і більше 

орієнтуватись на залучення повторних клієнтів і стимулюватимуть додаткові 

витрати з їх боку [7]. 

Досвід провідних країн в сучасному світі з усією очевидністю показує 

необхідність в наявності для будь-якої національної економіки 

високорозвиненого і ефективного малого сектора підприємництва. 
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Так, поняття «гостьовий будинок» стало масово використовуватися в кінці 

ХХ століття, воно досить нове. Але, незважаючи на це, воно встигло добре 

увійти в підприємницьке середовище, і стало популярною формою розміщення 

подорожуючих. Існує декілька трактувань поняття «гостьовий будинок»: 

- Гостьовий будинок – це засіб розміщення туристів, часто, в сільській 

місцевості. Від готелю гостьовий будинок відрізняє набір параметрів, які 

роблять умови проживання в ньому наближеними до домашніх. 

- Гостьовий будинок – засіб розміщення невеликої місткості, в якому не 

передбачено надання всього спектру готельних послуг. 

- Гостьовий будинок – комплекс «B & B» являє собою мале підприємство 

(як правило, сімейного типу), призначене для розміщення гостей, що 

прибувають з послугою одноразового харчування – сніданку, рідше – 

харчування за іншими загальновідомими схемами. Послуги розміщення і 

харчування не відносяться до основної сільськогосподарської діяльності 

власників гостьових будинків. На відміну від готелів, приватні будинки, 

включені в систему «B & B», в період відсутності туристів, виконують свою 

основну функцію. 

- Гостьовий будинок – це комфортне мебльоване житло для туристів, 

переважно регіонального характеру (в місцевому архітектурному стилі). 

Виключені будинки, які розташовані в спальних районах.  

- Гостьовий будинок – це індивідуальний будинок, або окреме приміщення 

в будинку власника, що не розташоване в комунальному будинку, що має 

кілька власників, або в будинку, який  використовується в комерційних цілях 

або має більше п'яти кімнат. Гостьовий будинок також не може бути 

розташований в багатоповерховій забудові [3]. 

Переваги гостьового будинку в порівнянні з готелями: 

- більш затишна, звична домашня обстановка; 

- власники гостьових будинків, діють так як вважають за потрібне, і на 
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відміну від готелів, де вони знаходяться, під пильним контролем державних 

органів. На гостьові будинки також не поширюються норми і правила, які є 

обов'язковими для готелів [4]; 

- також кількість поверхів, номерів або кімнат в гостьовому будинку не 

регламентується; 

- податкові ставки набагато менші для власників гостьових будинків, ніж 

для власників готелів [2, с. 288]. 

Приїжджаючи на відпочинок в сільську місцевість, але при цьому не 

маючи власних будинків або можливостей розміститися у родичів, туристи 

воліють подорожувати по різних місцях, і все частіше вони користуються 

послугами гостьових будинків. Тому зараз така форма розміщення туристів 

досить широко поширена там, де туризм розвивається більш успішно. 

Наприклад, до таких регіонів можна віднести, курорти в Закарпатті, 

Прикарпатті, Тернопільщині, Одещині. 

Розміщення в гостьових будинках коштує дешевше, при цьому відвідувачі 

мають більшу самостійність, ніж при розміщенні в готельному фонді, що дуже 

зручно і дає відносну свободу. Гостьові будинки зазвичай добре оснащують, 

вони мають усе необхідне обладнання для комфортного проживання. 

Обслуговування гостьових будинків не так сильно затратно, так як не 

потрібно утримувати великий штат персоналу. Низькі витрати, невеликі 

податкові відрахування та інші позитивні моменти збільшують прибуток для 

власників гостьових будинків. А в умовах конкуренції для кожного власника 

будинку завжди важливо більш якісне обслуговування своїх клієнтів, більш 

комфортне їх розміщення, що в свою чергу дозволяє робити цю послугу більш 

затребуваною і дешевшою. Гостьові будинки у сільській місцевості завжди 

мають ряд особливостей, мають свою специфіку. Такий вид розміщення досить 

дешевий і доступний і його часто використовують для організації сільського 

туризму.  
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Регіональні особливості природи, історії і культури приваблюють туристів 

саме в невеликі села, на береги річок та озер, тому сільський туризм і гостьові 

будинки знайдуть свого споживача і мають великий потенціал для розвитку. 

Такий вид підприємництва завжди має велику соціальну значимість для 

регіону. При цьому виникає диспропорція в кількості співвідношення 

сільського і міського населення, а так само процес відтоку молоді та людей 

середнього віку з сіл. Причинами є відсутність роботи, і низькі заробітки, і не 

обтяжений комфортом побут, нерозвиненість інфраструктури, що проявляється 

у віддаленому розташуванні або повній відсутності лікарень, дитячих садків, 

будинків культури тощо [5, с. 236]. 

В результаті в пошуку більш зручних умов життя, а також більш 

високооплачуваної роботи жителі, починають залишати рідні місця. Тому 

основними споживачами послуг сільських гостьових будинків, є люди, які 

живуть у містах, їх потреби і впливають на формування таких турів. У процесі 

споживання послуг сільського гостьового будинку, споживач задовольняє свої 

основні і супутні потреби: 

- основні потреби: потреба у відпочинку в сільській місцевості, в рекреації 

в місцях з гарною екологією, в харчуванні екологічно чистими продуктами; 

- супутні потреби: потреба в зміні місця (з міста в сільську місцевість), в 

отриманні нових вражень, в придбанні нових навичок і умінь, необхідних для 

проживання в сільській місцевості, в безпеці, в спілкуванні і проведенні нового 

виду дозвілля. При цьому основні потреби пов'язані перш за все з основною 

метою відвідування сільського гостьового будинку (рис. 1.) 
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Рисунок 1 – Класифікація споживачів послуг сільських гостьових будинків 

по цілям туризму 

 

Висновки. Розвиток сільського туризму і гостьових будинків сприяє 

вирішенню соціальних проблем, наявних у селі, а також дозволяє поступово 

вирішувати проблеми за допомогою залучення місцевого населення в 

підприємницьку діяльність.  

 

Цільова 
аудиторія 

 

Основні потреби цільової 
аудиторії. Особливості 

формування туру 
 

Туризм з метою рекреації, 
оздоровлення, відпочинку 

 

Туризм з культурно-
пізнавальними цілями 

Туризм з метою заняття 
спортом, активними видами 
туризму 

Туризм з освітніми цілями 
 

Туризм з метою відвідування 
релігійних об'єктів 

Туризм з метою отримання 
нового хобі і  цікавого 
відпочинку 

Близькість різних природних об'єктів і 
комплексів (річки, озера, лісовий масив, луки, 
гори, море і т.д.). 

Близькість і транспортна доступність 
затребуваних культурно-пізнавальних об'єктів. 
 

Близькість природних об'єктів, які можна 
задіяти в організації активного відпочинку 
(річка для організації сплаву). 

і ( і ) і і

Навчання традиційних ремесел і промислів 
(гончарство, ткацтво, ліплення, лозоплетіння, 
розпис і т.д.).

Близькість релігійних об'єктів. Можливість 
дотримуватися постів, вести певний спосіб 
життя (релігійний і паломницький туризм) 

Оренда рибальського оснащення, човнів, 
катерів. Організація або імітація особливих 
видів полювання. Можливість годування і 
спостереження за тваринами. Катання на 
конях, віслюках, інших в'ючних тваринах. 



135 

Таким чином, стає очевидним, що така форма бізнесу як гостьові будинки 

є перспективною і вигідною в сфері малого бізнесу і в індустрії туризму, також 

бізнесу в сільській місцевості.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ХОСТЕЛІВ МІСТА КИЇВ 

Стаття містить дослідження стану, проблем та перспектив розвитку ринку 

послуг хостелів міста Київ. Визначено головні переваги хостелів, умови їх 

категоризації. У статті також визначено головні перспективи розвитку 

сегменту послуг хостелів на ринку індустрії гостинності з позицій економії 

номерного фонду як в масштабах України, так і на прикладах міста Київ. На 

основі проведеного аналізу ринку послуг хостелів визначено основні чинники, що 

впливають на їх розвиток. 

Ключові слова: хостел, ринок готельних послуг, сегмент ринку, категоризація, 

індустрія гостинності. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. В сучасних умовах господарювання ринок індустрії 

гостинності характеризується різноманітністю закладів розміщення та 

харчування: від великих готельно-ресторанних комплексів до маленьких 

гостьових будиночків.  

Із зростанням популярності самостійних подорожей серед туристів зростає 

попит на малі заклади розміщення або заклади економ-класу, серед яких 

особливою популярністю користуються хостели.  

Проведені дослідження показали, що близько 40% туристів надають 

перевагу малим закладам розміщення. Таким чином, розвиток малого 

готельного бізнесу є основою для забезпечення соціальних гарантій населення 

та сприятиме реалізації соціально-орієнтованої політики в сфері гостинності. 

Незважаючи на зростання популярності послуг хостелів, даний сегмент 

ринку індустрії гостинності є недостатньо вивченим як з позицій забезпечення 

якості готельних послуг, так і з позицій інвестиційної привабливості даного 

сегменту малого та середнього бізнесу. 
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Формулювання цілей статті. Метою написання даного дослідження є 

вивчення стану, проблем та тенденцій розвитку ринку хостелів міста Київ. 

Посилання на сучасні дослідження і публікації. Узагальнюючи наявні 

літературні джерела встановлено, що проблематика функціонування ринку 

готельних послуг представлена у працях вітчизняних та закордонних 

дослідників, кожен з яких досліджував окремі її аспекти. Так, М. Бойко,                

Л. Гопкало у своїх роботах вивчали організаційні та техніко-економічні засади 

готельної справи [2].  

Вивчення організаційно-економічних умов функціонування малих готелів 

представлено у працях С. Галасюк, О. Шикіна, В. Семенова [3; 8]. Щодо 

зарубіжних дослідників, то дослідження стану та тенденцій розвитку малих 

закладів індустрії гостинності представлено у працях Darren  Lee-Ross,  Conrad 

Lashley [11], Roy Hayter та Helen Lines [9]. 

На основі аналізу останніх досліджень та публікацій встановлено, що 

зростання попиту споживачів на малі готельні заклади розміщення призводять 

до структурних змін на ринку готельних послуг, що потребує їх детального 

подальшого вивчення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Хостел за визначенням 

Міжнародної федерації молодіжних хостелів (International Youth Hostel 

Federation (IYHF) – це місце, де можна комфортно переночувати в дружньому 

оточенні і за прийнятною ціною [5]. У Франції хостели називають «Auberge de 

jeunesse», у Німеччині – «Jugendherberge», в Іспанії – «Albergue juvenil», однак 

усі ці поняття перекладаються як «молодіжний гуртожиток» [10]. 

Відповідно до ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби 

розміщування. Терміни та визначення» хостел – це засіб розміщення, в якому 

номери розташовані, як правило, за коридорною або блочною системою, та має 

умови для самостійного приготування їжі й санітарно-технічні зручності на 

поверсі або в блоці...» [7]. У цього засобу розміщення є своя специфічна 

цільова аудиторія, яка не обмежується тільки подорожуючими економ-класу. 

Хостели у світі існують вже понад 100 років. Засновником напрямку 
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хостелів прийнято вважати німця Ричарда Ширмана, який у 1912 році у місті 

Алтени (Вестфалія) у замку XII століття організував перший повноцінний 

хостел (Jugendherberge). Хостел-рух почав стрімко розвиватися.  

Вже у 1919 році була створена Німецька молодіжна асоціація хостелів 

(German Youth Hostel Association), яка в 1930-х роках об’єднувала понад                

200 хостелів.  

У 1932 році в Амстердамі була створена Міжнародна федерація 

молодіжних хостелів (International Youth Hostel Federation), в яку входили 

хостели Швейцарії, Польщі, Англії, Голландії, Франції, Данії, Чехословаччини, 

Ірландії, Бельгії та Німеччини.  

З початку 2000-х років із появою більш дешевого транспорту, у тому числі 

великої кількості авіакомпаній-лоукостерів, хостел-сегмент зростав кількісно та 

географічно. Сьогодні, за даними найбільшої інтернет-мережі бронювання 

хостелів Нostelworld, у 170 країнах світу нараховується близько 35000 хостелів.  

В Україні із 2003 року функціонує Всеукраїнська молодіжна хостельна 

асоціація (ВМХА). Асоціація створена для проведення перевірки хостелів на 

предмет відповідності стандартам IYHF. Стандартні вимоги для хостелів в 

Україні розроблені мережею «Молодіжний туризм і хостели України». 

Відповідно до цих вимог, подібно до стандартів, розроблених Міжнародною 

асоціацією, хостели поділяють на три категорії: стандарт (Standart), 

покращений (Superior) та люкс (Luxury) (табл. 1) [6]. 

Кількість українських хостелів у 6 разів менша порівняно з країнами-

лідерами, але якщо порівняти з кількістю хостелів у країнах-сусідах – Білорусі 

(46 хостелів у 16 містах), Молдові (15 хостелів у 36 містах),                

Польщі (589 хостелів у 27 містах), Румунії (131 хостел у 25 містах), Угорщині 

(121 хостелів у 23 містах), Словакії (50 хостелів у 22 містах),                

то Україна (379 хостелів у 28 містах) займає середні позиції. Зважаючи на те, 

що більшість хостелів у світі з'явилась за останні п’ять років, можна 

припустити, що в Україні у найближчі декілька років кількість хостелів буде на 

рівні країн-лідерів [4, с. 224]. 
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Таблиця 1 – Категоризація хостелів 

Категорія Вимоги 
Стандарт (Standart) Гарна транспортна розв’язка поблизу хостелу; кімнати 

розраховані на 4-14 осіб (чоловічі, жіночі спільні); кухня та 
умови для самостійного приготування їжі, санітарно-технічні 
зручності на поверсі; загальна кімната для відпочинку з 
телевізором та Інтернетом 

Покращений (Superior) Розташовані в пішій доступності до центру міста та крупних 
рекреаційних центрів; кімнати розраховані на 2-14 осіб; кухня та 
умови для самостійного приготування їжі, чай, кава для 
відвідувачів і санітарно-технічні зручності на поверсі; загальна 
кімната для відпочинку, телевізор, Інтернет, можливі додаткові 
розваги; пральня 

Люкс (Luxury) Розміщені в центрі міста; мають кімнати на одну та більше осіб; 
кухня та умови приготування їжі, санітарно-технічні зручності у 
блоці або номері; загальна кімната для відпочинку, пральня 

 

Аналіз розміщення хостелів за містами України наведено в таблиці 2.  

Таблиця 2 – Динаміка кількості хостелів за містами України впродовж 

2014 – 2018 рр.  

Назва міста Кількість хостелів, од. Рейтинг 
станом 

2019 рік 
2014 2015 2016 2017 2018 

Вінниця 1 2 3 5 7 8 
Дніпро 4 7 9 12 11 5 
Запоріжжя 1 1 1 2 4 14 
Івано-Франківськ 1 4 5 6 6 7 
Кам’янець-Подільский 1 1 2 3 5 12 
Київ 62 84 101 125 140 1 
Луцьк 1 3 3 4 4 10 
Львів 33 64 72 88 66 2 
Миколаїв 1 2 2 3 4 13 
Одеса 19 21 32 38 54 3 
Полтава 1 2 2 4 4 11 
Рівне - - 1 3 3 17 
Тернопіль 1 1 3 5 6 9 
Ужгород 2 4 7 11 12 6 
Харків 12 15 16 18 19 4 
Херсон - 1 1 3 4 15 
Черкаси - 1 1 3 1 18 
Чернігів  - 1 1 3 3 16 
Чернівці 3 4 7 10 7 7 

 

Результати таблиці 2 показали, що впродовж досліджуваного періоду 

кількість хостелів в цілому по містах України зросла втричі. Також нещодавно 
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відкриті й успішно функціонують хостели у таких невеликих туристичних 

містах, як Коломия, Яремче, Трускавець, Рахів, Міжгір’я, Мукачево, Чортків 

тощо. На жаль, чіткої картини про стан справ на ринку хостелів України  немає, 

навіть на рівні цифр. Дані, наведені у таблиці 2, не відображають повну 

географію міст і точну кількість хостелів в Україні, оскільки є хостели, які 

практично не позиціонують себе через інтернет і інформацію про них складно 

знайти. Незважаючи на всю умовність офіційної статистики, визначено певні 

тенденції в індустрії гостинності України, зокрема про те, що ринок хостелів 

знаходиться на етапі становлення практично в усіх регіонах України, а у таких 

містах, як Київ та Львів, цей формат розміщення вже складає конкуренцію 

малим готелям економ-класу. Отримані результати показали, що лідируючі 

позиції на ринку послуг хостелів України займає місто Київ, що пов’язано 

першочергово з розвитком туристичної привабливості міста. Основними 

напрямками зростання туристичної привабливості міста були: 

 – міська цільова програма розвитку туризму на 2019-2021 роки, яка 

закріплює основні напрямки розвитку Києва такі, як «Київ – місто на вікенд», 

«Київ подієвий», «Київ – головний туристичний хаб Східної Європи», «Київ – 

комфортне місто для далекомагістрального туриста»; 

– продовження тенденції сталого розвитку авіаперевезень та збільшення 

кількості пасажиропотоків аеропортів м. Києва. Цьому, здебільшого, сприяли 

вихід найбільшого світового лоукоста RyanAir у 2018 р. та відкриття нових 

напрямків польотів іншими лоукостами (Wizzair, SkyUp та ін.); 

– проведення в місті Ліги чемпіонів та інших спортивних та культурних 

заходів. 

Головними проблемами розвитку хостелів на ринку готельних послуг є їх 

нелегальна робота та невідповідність стандартам обслуговування. Згідно 

останніх даних станом на 2020 рік у Києві налічувалось 230 хостелів, з яких 

лише 30 працює легально та сплачує усі податки і збори за здійснення 

господарської діяльності [1]. На думку експертів проблема нелегальних 

хостелів полягає не тільки у тому, що вони не сплачують податки та 
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туристичний збір. Існують випадки, коли хостел розташований у будинку, де не 

встановлені лічильники, а тому сплачувати за комунальні послуги доводиться 

усім мешканцям будинку. Крім того, вони не відповідають санітарним нормам 

та працюють із численними порушеннями, які заважають мешканцям будинків. 

У зв’язку із цим було вирішено створити спеціальну групу, до якої увійдуть 

представники Управління туризму та промоцій КМДА, районних адміністрацій, 

правоохоронних органів та Асоціації хостелів Києва. Група має визначати та 

припиняти діяльність незаконних хостелів у столиці. Між тим, слід зазначити, 

що завдяки роботі Печерської РДА протягом 2016-2019 років було закрито 5 

хостелів у судовому порядку та ще 5 – через порушення житлових умов. Ще 

щодо 3-х хостелів триває судове провадження [1]. 

Тенденціями розвитку хостелів на ринку готельних послуг є створення їх 

нових форматів для активної молоді, туристів та інших шукачів пригод. 

Зокрема, впродовж 2018 та 2019 років в місті Київ відкрилися декілька 

оригінальних об’єктів: ряд гібрид-готелів, капсульний готель «А-ХОСТЕЛ», 

«The Tower Hostel», футуристичний простір «Monotel Space», що відноситься 

до мережі капсульних готелей Monotel, та перший у світі хостел в старих 

вагонах метро на Подолі. 

В 2019 році компанія «DEOL Partners» також готувалась до запуску нового 

нішевого проекту і на початку 2020 року відкрила «Globe Runner» – 

нестандартний формат готельної нерухомості з елементами готелю, приватних 

апартаментів та сучасного костелу. Даний формат костелу характеризується 

креативним дизайном в стилі «lifestyle» та пропонує різні варіанти проживання  

– від номерів до капсульного дому. Отже, сучасного туриста приваблюють не 

«метри», а враження, які він може отримати під час перебування в засобах 

розміщення такого формату. Саме тому слід враховувати такі фактори, як: 

унікальність локації, вражаюча архітектура та нестандартний дизайн, зв'язок з 

локальною культурою та занурення в життя міста. 

Таким чином, основними перевагами розвитку хостелів є: 

– висока економічна ефективність хостелів (організація управління 
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хостелами й технологічний процес обслуговування гостя дає низьку 

собівартість послуг, отже, ці послуги мають високу конкурентоспроможність у 

порівнянні з більш витратними й дорогими послугами класичних готелів);  

– організація діяльності хостелів дозволяє пропонувати споживачеві 

конкурентоспроможні ціни;  

– хостели задовольняють попит на розміщення широких верств населення 

молоді та середнього класу, що забезпечує їм високий рівень завантаженості. 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що хостел – це 

один із найбільш затребуваних засобів тимчасового розміщення серед молоді як 

в Україні, так і за її межами. Основними перевагами даного типу розміщення є, 

перш за все, невисока вартість послуг. Вимоги до хостелів в Україні 

відповідають міжнародним стандартам якості, що, в свою чергу, повинно 

забезпечувати туристів належним рівнем якості обслуговування. Зростання 

попиту на дешевше проживання, призводить до структурних зрушень на ринку 

готельних послуг та стимулюють до створення нових інноваційних та 

нестандартних форматів закладів розміщення. 
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ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОГО МІСТА ЯРЕМЧЕ 

У статті проведено дослідження туристичних потоків міста Яремче. 

Охарактеризовано їх сучасний стан, а також визначено проблеми та 

перспективи зростання. Запропоновано ряд заходів для збільшення кількості 

туристів та проаналізовано можливий вплив від їх запровадження.  

Ключові слова: туристичні потоки, туристичний комплекс, туристичний 

центр, туристичний регіон, Яремче. 

Постановка проблеми. Питання збільшення туристичних потоків міста 

Яремче як і всієї Івано-Франківської області є високо актуальним. Його 

перетворення на туристичну зону з сервісом та комфортом європейського рівня 

принципово змінить обличчя як області, так і держави. Яремче має унікальні 

умови для розвитку туризму. Чисельні культурні і природні атракції, угіддя, 

гірські масиви призначені саме для таких цілей.  
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Регіон має неоціненний лікувально-рекреаційний потенціал, всі умови для 

розвитку різних видів туризму: спортивного, екстремального, зеленого, 

оздоровчого, рекреаційного тощо. Тому дослідження туристичних потоків в це 

місце є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти відбудови 

сфери туризму досліджуються в роботах таких вітчизняних вчених: Барчукова 

Н.С., Онищенко В.О., Долішнього М.І., Євдокименко В.К., Жупанського Я.І., 

Ткаченко Т., Шаблія О.І., Квартальнова В.А., Кифяка В.Ф., Крачило М.П., 

Благуна І.С., Кравціва В.С. та інших. 

Туристичне Яремче – одне з найвідоміших курортних міст України. 

Сьогодні місто – адміністративний центр Яремчанської міської ради, до складу 

якої входять селище міського типу Ворохта, села Микуличин, Татарів, 

Яблуниця та село Поляниця. Наразі на території Яремчанської міськради 

проживає 23,2 тис. людей, в тому числі у місті Яремче – понад 8 тис. осіб [5] 

Виклад основного матеріалу дослідження. Туристична галузь 

Яремчанщини є стратегічним напрямком розвитку регіону, важливим чинником 

динамічного збільшення надходження до бюджету, істотного позитивного 

впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво тощо). Туризм у Яремчанському регіоні сприяє 

підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та 

історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.  

Тому незважаючи на відносно високий рівень туристичних потоків, а 

також з огляду на високу конкуренцію в цій сфері, Яремче необхідно 

закріплювати свої позиції і збільшувати кількість туристів. 

У регіоні функціонує дванадцять туристичних організацій: «Перлина 

Карпат», «Гуцульські мандри», «Карпати Travel», «Sun Day», «Файно Тур», 

«Гостинні Карпати», «Лігал Експерт Груп», «Гуцульські Карпати»,                

«Яр-Карпати», «100 стежин», «Гуцульський край», «Легенди Карпат». 

Основними видами діяльності турагентів та туроператорів є організація 

пішохідних та автобусних екскурсій, кінних та велосипедних прогулянок, 

туристичних походів, трансфер та поселення. 
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Окрім того, на території Яремчанської міської ради функціонують 

інформаційні центри: Екотуристичний візит-центр у м. Яремче, Туристично-

інформаційний центр в с. Татарів, Агентство туристичної інформації «Оберіг» у 

смт. Ворохта [7]. 

Станом на 01.01.2019 року на території Яремчанської міської ради 

функціонує 98 готелів та рекреаційних закладів, 615 садиби зеленого туризму. 

За рік територію Яремчанського регіону відвідує близько 1 млн. осіб. За 

2019 рік Яремчанщину відвідали 1 млн.476 тис.осіб, що на 19 % більше 

минулого року [7]. 

Але задля подальшого зростання рівня туризму Яремче потрібно побороти 

багато проблем. 

Вагомими перешкодами для ефективного функціонування міста як центру 

туристичної індустрії Карпатського регіону є:  

 відсутність єдиної стратегії його розвитку, ефективної системи 

підготовки кадрів в туристичній сфері, а відтак недостатньо кваліфікований 

рівень екскурсоводів, одноманітність туристичних послуг, недостатність 

атракцій, розваг, які б приваблювали туристів (за винятком Буковелю); 

 слабка маркетингова промоція регіону, в т.ч. через мережу Інтернет; 

 відсутність місць для масового відпочинку, пішохідних прогулянкових 

зон, брак закладів швидкого харчування тощо.  

Крім того істотний негативний вплив на розвиток міста має низка проблем, 

що стосуються комунальної сфери:  

- відсутність централізованого водопостачання, очисних споруд у 

більшості населених пунктів, а також неефективна робота існуючих; 

- неконтрольоване відведення каналізації в річки; 

- неналежної якості електропостачання; 

- погано вирішене питання утилізації сміття а також транспортної 

інфраструктури: неналежне сполучення між населеними пунктами; 

- поганий стан доріг – як загальнодержавних, так і комунальних; 

- відсутність фунікулерів, автостоянок тощо.  
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Вирішенню низки побутових проблем сприятиме реалізація таких 

потенційних можливостей як посилення процесів децентралізації, формування 

«Басейнової ради», діяльність якої буде спрямована на контроль стану 

поверхневих вод та покращення їх якості, відновлення роботи залізничної 

станції в с. Татарів, що матиме позитивний вплив на транспортну доступність 

міста та ін.  

Надзвичайно позитивним моментом для розвитку Яремчанщини стане 

розбудова спортивної інфраструктури та можлива перспектива її утвердження 

на міжнародному рівні внаслідок посилення процесів євроінтеграції.  

Ще однією проблемою, через яку зменшуються туристичні потоки, 

являється брендинг Яремче, він впливає на імідж та пізнаваність міста. 

Звичайно, Яремче досить відоме, але не повністю розкрито його унікальність та 

неповторність. Необхідно розробити яскравий, легкий, креативний та 

запам’ятовуючись логотип, рекламувати його в соціальних мережах і продавати 

сувенірну продукцію з цим логотипом.  

Для розуміння туристичних потоків міста Яремче проаналізуємо данні 

надані мобільним оператором «Київстар» про пересування його абонентів 

територією України. 

Місто Яремче є одним з лідерів за показником відвідуваності серед 

адміністративно-територіальних одиниць Івано-Франківської області.  

Моніторинг зафіксував, що до цієї адміністративної локації у 2018 р. 

приїздило 250 324 особи, з них майже 130 тис абонентів – із ночівлями.  

У м. Яремче фіксується чітка сезонність гостьового потоку. Найчастіше до 

міста приїжджають улітку та на новорічно-різдвяний період. При цьому 

спостерігається літній тренд гостьового потоку для сусідніх з Івано-

Франківською областю регіонів і зимовий та літній тренди для територіально 

віддалених регіонів [2]. 

До п’ятірки регіонів (міст), мешканці яких найчастіше приїжджали до цієї 

локальної дестинації, увійшли м. Київ (15,38% сумарного гостьового потоку м. 

Яремче), Львівська (12,97%), Тернопільська (9,63%), Хмельницька (8,84%), 

Вінницька (7,26%) області. [6] (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Міста (області) мешканці яких найбільше відвідували м. Яремче 

 

З рис.1 видно, що найбільше туристів з Києва і ближніх областей. Можемо 

зробити висновок про недостатню популярність Яремче у жителів східних і 

південних областей України, які являють собою значну частину потенційних 

відвідувачів. 

Лідерські позиції міста підриває вагомий недолік: лише 15% гостей у 2018 

р. ночували у м. Яремче дві і більше ночей. Це явище можна умовно назвати 

«туристичною транзитністю». Туристичний потенціал та інфраструктура міста 

мають історично зумовлену специфіку, у новітній час розвиток курорту 

відбувався по висхідній, але хаотично.  

Сьогодні наслідками цієї хаотичності стала надмірна забудованість 

території готельно-відпочинковими комплексами (у т. ч. у межах заповідних 

природних комплексів та об’єктів), що стоїть перепоною для розвитку індустрії 

рекреаційного і пізнавального дозвілля. У м. Яремче важко знайти вільні площі 

для створення атракцій із потенціалом туристичних магнітів. Останні мають 

стати причиною затримування відвідувачів, а отже, їх тривалішого 

перебування. Долати транзитність точковими заходами (наприклад, проводити 

фестивалі) для міста – не рішення.  

Також проблемою є часто низька якість готельних комплексів. Туристи не 

хочуть зупинятись надовго в готелях з неналежним рівнем сервісу і 

невідповідній йому ціні. Необхідно скоригувати співвідношення «ціна-якість» і 

розробити гнучку систему знижок для тривалого перебування. 
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Висновки. Таким чином, Яремче має відносно високі показники 

туристичних потоків, і приймає досить багато туристів. Тим не менш, воно не 

розкриває повністю свій туристичний потенціал, і з огляду на високу 

конкуренцію може втратити свій статус одного з центрів туризму карпатського 

регіону. Тому необхідно негайно вирішувати проблеми, адже це дозволить 

значно збільшити кількість відвідувачів і забезпечити місто більшим 

прибутком.  
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Постановка проблеми  та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Рекламна діяльність є найважливішим брендом  для 

стимулюючих товарів. В даний час є велика кількість ресторанів, які 

конкурують, але значна кількість їх втрачає свій успіх через не використання 

просування та реклами. Зрештою, існує багато способів просування та реклами, 

включаючи цільову рекламу. Згідно з дослідженням ринку, більшість 

користувачів обирають ресторани під час перегляду  офіційної сторінки закладу 

у соціальній мережі. На сьогодні лише заклади ресторанного господарства, що 

мають монопольну перевагу, можуть дозволити собі відмовитись від 

просування свого бізнесу в Інтернеті. Отже, реклама  в даний час є невід’ємним 

атрибутом маркетингу, при чому популярності зараз набирає саме реклама в 

соціальних мережах.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є визначення сутності та 

різновидів реклами в соціальних мережах для використання у ресторанному 

господарстві. 
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Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Такі автoри як У. Уеллс,                

М. Ю. Рогoжин, Дж. Бернетт, Є. В. Євстаф’єва, В. П. Пoпкoв, Г. Л. Бaгієв,                

С. Мoріaрті, Н. К. Мoїсеєва в своїх працях розкривають поняття реклами та 

аналізують її типи. Група науковців у складі з А. Ульяновским, Є. В. Ромат,                

А. А. Яковлєвим, В. Леoновим, М. В. Ягoдкіною аналізує осoбливості Інтернет-

реклaми, її перевaги та недoліки, різні типи реклaми в Інтернеті і її функції. 

Проте соціальні мережі розвиваються з шаленим темпом, тому визначення 

сутності та дослідження сучасної реклами, напрямів застосування сайтів 

соціальних мереж в просуванні прoдукту є завжди актуальним. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реклaмa у соціальних мережах – 

це oплаченa не oсобистa кoмунікація, здійснювaнa яким-небудь спонсoрoм і що 

викoристовує засoби масoвої інфoрмації, в тoму числі і інтерактивні, для тoго 

щoб перекoнати цільoву аудиторію в чoмусь aбo вплинути на неї певним 

чинoм. 

Маркетинг у соціальних мережах, або SMM (англ. Social media marketing) 

– комплекс заходів  щодо використання соціальних медіа як каналів для 

просування компаній та вирішення інших бізнес-завдань [3]. 

Серед популярних платформ, що використовуються споживачами,  

популярні соціальні мережі  Facebook, Instagram і Twitter, це також соціальний 

Інтернет-сервіс та фотохостинг Pinterest, підприємство соціальна мережа 

LinkedIn, послуги мікроблогів Tumblr та Flickr, відеохостинг YouTube та Vimeo, 

а також засоби особистого спілкування WhatsUpp, Viber і Telegram.  

Ресторатори можуть з легкістю ознайомлювати цільову аудиторію зі своїм 

закладом в загальному, з меню, з акціями та пропозиціями, які час від часу 

з’являються в ресторані, а також із запланованими в ресторані подіями 

(наприклад, виступ відомого гурту чи проведення зустрічі з відомою людиною)  

[5]. 

Для того щоб діяльність у соціальних мережах була здійснена якомога 

точніше та дешевше зверніться до цільової аудиторії. 

Для прикладу, цільова реклама в Instagram  може дозволити рестораторам 
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охопити тисячі людей. При чому під час виділення цільової аудиторії 

ресторатор може обрати не лише стать та вік цільового споживача, а й регіон,    

в якому знаходиться ресторан, а відповідно і цільова аудиторія [4]. 

Один з кращих видів комунікації з відвідувачами. Створення опитування в 

мережі Instagram є безкоштовним і займає у споживачів пару хвилин, а для 

Facebook  знадобиться спеціальний додаток з платними опитуваннями. 

Запитайте думку своїх лояльних клієнтів про якість сервісу, кого б вони 

вибрали офіціантом місяця, який коктейль їм сподобався найбільше і т. д. 

Найпопулярніші і корисні питання - про те, що б вони хотіли ще бачити у вас в 

закладі. Це не обов'язково нові страви і напої, можливо, відвідувачі  хочуть 

почути іншу фонову музику, продовжити час роботи в п'ятницю або послухати 

живий концерт у закладі [4]. 

Проведіть знайомство відвідувачів з персоналом, підготуйте розповіді про 

їх хобі, досвід роботи та унікальні навички. Раз на тиждень ви можете  

створювати дописи про працівників (залежно від кількості працівників). 

Поширюючи цікаву інформацію та позитивні новини про своїх співробітників, 

ви можете не тільки покращити репутацію самої команди, але й репутацію 

організації [1,2]. 

Не можна ігнорувати позитивні відгуки, але реакція на них лише посилить 

і без того позитивний ефект, що, звичайно, дуже добре. Негативні реакції, 

також не потрібно залишати не розглянутими - це  збільшить кількість 

незадоволених клієнтів. Для того, щоб вести свою сторінку належним чином, 

рестораторам слід дотримуватись певних порад: швидко відповідати на 

повідомлення, не ігнорувати негативні відгуки, постійно оновлювати свої 

сторінки в соціальних мережах, не сперечатись з клієнтами, адже «клієнт 

завжди правий» [1]. 

Останнім часом відео-реклама стає все більш популярною в Інтернеті. Але 

для зйомки хорошого відео потрібно задіяти професіоналів, послуги яких надто 

дорогі і не кожен заклад зможе витратити на дану відео-рекламу кошти. Тому 

вдалою альтернативою стали відносно нові формати відео, які  

використовуються в соціальних мережах, таких як Instagram Live, Stories у 

Facebook та Instagram [3]. 
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В рамках дослідницького питання було проведено дослідження, метою 

цього дослідження є виявлення інструментів SMM, пов’язаних з ресторанами. 

Вибірка - 100 осіб. Частка опитаних чоловіків та жінок розподілена рівномірно, 

переважно серед молодих людей у віці 26-35 років рік. Більшість опитаних 

одружені. У більшості опитаних рівень доходу становить 7000 -15000 гривень,  

Відповідаючи на запитання, які ресурси ви використовуєте, щоб дізнатись про 

ресторани? Більшість людей помітили, що від друзів та знайомих (35%) або 

просто помітили логотип (35%) із профілю Instagram (20%), 10% респондентів 

знайшли інформацію на веб-сайті.   

Дослідження показало, що респонденти вважають за краще 

використовувати Соціальні мережі Instagram - 40% та Facebook - 30%. На 

Linkedin  та Twitter набрали 10% відповідно, а кількість респондентів, які не 

користувались соціальними мережами та не мали власного акаунта - 10%.  

За результатами маркетингового дослідження виявлено, що найбільш 

популярною соціальною мережею є Instagram, тому рестораторам слід звернути 

увагу саме на дану соціальну мережу та розвивати у ній свій профіль.  

Таким чином, на підставі проведеного дослідження  були вироблені 

рекомендації щодо використання коштів SMM в ресторанному бізнесі: 

1. Таргетована реклама. Основні плюси таргетованої реклами: 

 можна швидко налаштувати і запустити (не потрібно витрачати час на 

переговори з блогером); 

 немає «людського фактора»; 

  гнучке налаштування аудиторії, яка буде бачити рекламний пост (вся 

інформація про користувачів підтягується з їх профілів на Facebook); 

 повний контроль термінів показу і того, скільки буде коштувати реклама 

в Instagram; 

 детальна статистика (скільки людей побачили рекламу, скільки 

перейшли по посиланню і т. д.) [2]. 

2. Рекламні послуги блогерів. Щоб отримувати рекламу в Сторіс або як 

відома людина, вам, як правило, потрібно платити відповідно. Це може бути 
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найбільшим недоліком. Ще один недолік - вам потрібно знайти відповідного 

блогера для свого бізнесу та просувати свій товар. Для малого бізнесу такий 

вид реклами не підходить. Однак для великих підприємств, відомих компаній, 

продуктів чи торгових марок знаменитості в рекламній галузі однозначно є 

великою перевагою. Блогери заслуговують на довіру, їхні думки будуть почуті, 

і очікувана цільова аудиторія перейде у профіль ресторану, а згодом і відвідає 

даний заклад гостинності. Тому такий тип реклами також може бути дуже 

ефективним. Для досягнення максимальних результатів найкраще поєднувати 

різні типи реклами: використовувати картинки та відео, карусель, розміщувати 

рекламу у стрічках та в сторі та співпрацювати з блогерами. 

Висновки. Отже, можна зробити висновки що кожна подія важлива і 

вирішальна для розвитку підприємства через SMM. Присутність у соціальних 

мережах позитивно впливає на впізнаваність бренду, а регулярна робота з 

мережевою спільнотою, наприклад, ведення блогу, сприяє підвищенню 

лояльності покупців.  

Якщо дотримуватися принципів створення та налаштування таргетованої 

реклами, то є можливість уникнути всіх її недоліків.  Реклама в соціальних 

мережах,  безпосередньо  приносить величезну користь ресторану, але, при 

цьому даний заклад гостинності повинен мати належне впровадження та 

управління процесами.  
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У статті розглянуто сутність систем управління якістю послуг на 

підприємствах ресторанного господарства. Проаналізовано головні способи 

контролю та підвищення якості послуг, що в сучасних умовах 

використовуються у підприємствах ресторанної сфери. Обґрунтовано 

створення нормативної та методичної бази якості й економічного 

забезпечення удосконалення управління якістю послуг закладів готельно-

ресторанного бізнесу.  

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, якість послуг, управління 

якістю послуг, мотивація, ресторан.  

Постановка проблеми. Сучасні споживачі чим далі стають все більш 

вимогливими та очікують від закладів ресторанного господарства 

максимального задоволення своїх потреб, надання різноманітних послуг та 

найкращого обслуговування, тобто якісного сервісу. Відтак, перед керівниками 

закладів ресторанного господарства стоїть завдання не тільки зберегти імідж в 

очах наявних і потенційних споживачів, але й постійно розвиватися, 

підвищувати рівень культури та якості обслуговування, розробляти нові 

продукти і послуги.  

Метою статті є аналіз особливостей формування культури та якості 

обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах та пропозиція моделі їх 

вдосконалення. 
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Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Сучасні аспекти управління 

якістю у готельно-ресторанних комплексах досліджували І.Б. Андренко,                

Л.І. Гірняк, О.Ю. Давидова, О.М. Кравець, Р.С. Ладиженська, І.М. 

Писаревський, К.А. Бенавідес-Веласко, К. Кінтана-Гарчаб, М. Мархант-Лараб. 

Проблеми культури у готельно-ресторанному господарстві розглядали                

І.Г. Верезомська, Л.В. Польова, П.Р. Пуцентейло, Й. Сео, К. Хуссайна,                

Р Конарб, Ф. Алік та інші науковці. Однак недостатньо досліджено питання 

формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних 

підприємствах. Існує необхідність пошуків шляхів покращення менеджерських 

підходів до вдосконалення культури та якості надання послуг у сучасних 

умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існують різні підходи до 

визначення поняття «культура обслуговування», зокрема: 1) культура 

обслуговування – це комплексне поняття про рівень фізичного та 

психологічного комфорту; 2) культура обслуговування – це система цінностей і 

переконань, підтримуваних підприємством готельного господарства, що 

реалізує ідею про те, що його головною метою є надання споживачу якісних 

послуг на основі визначених правил, процедур, системи заохочень і дій                 

[1, с. 261]; 3) культура обслуговування – це організаційна культура, спрямована 

на обслуговування клієнтів на основі вироблення визначених правил, процедур, 

практичних навичок та умінь; вона диктується політикою підприємства, 

підтримується системою заохочень персоналу обслуговування та низкою інших 

заходів [2, с. 75]. Отже, у визначеннях терміна «культура обслуговування» 

простежується те, що під час її формування у готельно-ресторанному комплексі 

дії персоналу повинні бути спрямовані на забезпечення комфорту відвідувачів, 

отримання ними якісних послуг проживання, харчування, анімації тощо. 

До комплексного поняття «культура обслуговування» входять такі 

складові: 

 безпека клієнтів та екологічність під час обслуговування; 

  естетика екстер’єру та інтер’єру, створення комфортних умов 

обслуговування; 
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  наявність необхідної кількості столового посуду, приладдя і столової 

білизни;  

 знання психологічних аспектів особистості та процесу обслуговування; 

  знання та дотримання співробітниками етичних норм обслуговування; 

  знання та дотримання правил, порядку і черговості обслуговування 

гостей;  

 знання спеціальних правил щодо пропозиції різних страв і напоїв, а 

також технічних навичок і прийомів їхньої подачі; 

  знання правил сервірування столу [4, с. 157]. 

Культура обслуговування спрямована на організацію якісного сервісу, 

послуг, а також задоволення гостя. Тому як один з аспектів культури 

обслуговування варто розглядати організаційну культуру. 

 У літературі поряд з терміном «організаційна культура» часто 

зустрічається поняття «корпоративна культура». Причому одні автори їх 

ототожнюють, а інші розділяють. Однак, з’ясовуючи сутність цих понять у 

контексті готельно-ресторанної справи, О.П. Крупський дійшов висновку, що ці 

поняття слід розмежовувати [5]. Ми будемо дотримуватися саме такого 

підходу, зокрема організаційну культуру розглядаємо як: 

 більш масштабну, розширену порівняно з корпоративною культурою; 

 глибоко пронизану систему загальних цінностей підприємства у 

свідомості співробітників.  

Належним чином сформульована та побудована організаційна культура 

готельно-ресторанного підприємства є потужним стратегічним інструментом, 

що дає змогу координувати всі структурні підрозділи та членів окремих команд 

для досягнення відповідних цілей, а також забезпечити раціональну та 

безконфліктну структуру, щоб створити оптимальні, комфортні умови праці, 

виявити перспективних співробітників, мотивувати та надати можливості для 

кар’єрного росту, ефективного розподілу функцій та відповідальності, тобто 

побудувати систему внутрішньо-організаційних відносин, які гармонійно 

об’єднують людей для досягнення цілей готельно-ресторанного підприємства 

[2].  
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Як система організаційна культура складається з таких компонентів:  

 ціннісно-нормативний (основні цінності, корпоративні традиції, 

правила, характер взаємовідносин); 

  організаційний (формальні та неформальні організаційні структури, що 

існують на підприємстві, структура влади та лідерства, норми й правила 

внутрішньої взаємодії, традиції);  

 структура комунікацій; 

  структура соціально-психологічних відносин (взаємні симпатії, вибори, 

переваги, система ролей); 

  ігрова (міфологічна) структура (корпоративні перекази, міфи, 

заохочення); 

  структура ідентифікації (імідж організації, рекламні атрибути, 

сприйняття іншими компаніями тощо) [5, с. 64].  

Отже, організаційна культура має загальний характер, широкий спектр 

поглядів, переконань, мотивів у свідомості співробітників готельно-

ресторанного комплексу. Для формування культури обслуговування також 

важливий рівень корпоративної культури у підприємстві.  

Для корпоративної культури характерна сукупність норм поведінки та 

цінностей, що є спільними для всіх співробітників підприємства. Зауважимо, 

що у корпоративній культурі виокремлюють такі джерела її формування: 

1. система особистих цінностей та своєрідних підходів до їх реалізації;  

2. методи, форми та структура організації діяльності, що об’єктивно 

втілюють певні цінності, зокрема особисті цінності менеджерів підприємства; 

3.  уявлення щодо оптимальної та допустимої моделі поведінки 

співробітників колективу, що відображають систему спонтанно сформованих 

внутрішньо-організаційних цінностей [3].  

Корпоративна культура, як і організаційна, тісно переплітається з 

культурою обслуговування у готельно-ресторанному бізнесі, а також формує її. 

Відповідно, оцінювання проблем, рівня та якості у корпоративній культурі 

сприятиме вдосконаленню культури обслуговування у підприємстві.  
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Наведемо невеликий перелік ознак, які вказують на культурологічні 

проблеми в колективі: чутки, плітки, стійке падіння продуктивності праці, 

постійні сварки, прогули без поважних причин, підвищений рівень 

травматизму, розмови про те, «як добре на інших підприємствах, як добре піти 

до іншої фірми», витік інформації про бізнес. Для уникнення таких проблем 

варто покращувати та підтримувати корпоративну культуру, для якої 

визначальну роль відіграють такі три фактори:  

1) підбір персоналу;  

2) діяльність вищого керівництва;  

3) культурна адаптація та її основні стадії [3]. Окреслимо основні 

характеристики цих факторів у готельно-ресторанному бізнесі. 

1) Підбір персоналу. З одного боку, у підприємство потрібно набирати 

фахових співробітників, освіта та досвід яких відповідає вакантній посаді 

(адміністратора, покоївки, кухара, офіціанта тощо). З іншого боку, важливою є 

особиста культура персоналу, яка впливає на корпоративну культуру в 

колективі, а це все є передумовою формування культури обслуговування 

гостей. Тому вирішальними компонентами відбору кандидата на посаду мають 

бути рівень його особистої культури, його бачення співпраці з колегами у 

готельно-ресторанному комплексі, що повинне бути максимально наближеним 

до культури, філософії, системи цінностей, прийнятими у цій установі.  

2) Діяльність вищого керівництва. Правління готельно-ресторанного 

комплексу, дирекція чи координатори готельних ланцюгів, бачення 

корпоративної культури можуть втілюватись у практику відповідних 

підприємств. Для цього доцільно:  

– проводити відповідне навчання персоналу, розробляти інструкції 

поведінки, спілкування тощо;  

–  організовувати конференції, семінари чи тренінги, на яких передбачені 

майстер-класи, обговорення культурологічних проблем в колективі, аналіз 

різних точок зору;  

–  надавати методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративної 

культури у підприємстві, відповідно, культури обслуговування гостей.  
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3) Культурна адаптація та її основні стадії. Навіть після найбільш вдалого 

підбору персоналу у готельноресторанному комплексі будуть певні проблеми з 

адаптацією нових співробітників. Новоприйнятий працівник спочатку буде 

намагатися «влитися» в колектив. Інколи він буде змінювати своє бачення чи 

власні сформовані культурні цінності на таку поведінку, яку він бачить у 

колективі. Тут можуть виявитися певні прогалини в менеджерському підході до 

формування корпоративної культури. Під час вдосконалення корпоративної 

культури у сформованому колективі доцільно періодично оцінювати рівень та 

проблеми адаптації зразкової культури у життєві реалії підприємства, шукати 

шляхи вирішення цих проблем.  

Вимоги до підвищення корпоративної культури підприємства повинні бути 

сформовані топ-менеджерами зрозумілими поясненнями та тезами у 

відповідних документах. При цьому нагородження та відзначення персоналу 

готелю й ресторану за досягнення в культурі поведінки сприятиме взаємодії в 

колективі.  

Якщо розглядати ресторанні послуги в полікультурному середовищі, де 

обслуговуються люди різних країн, націй, світоглядів, то важливо зосередити 

увагу на атрибутах, які мають найбільше значення для кожної культури, адже 

це дає змогу готелям забезпечувати зручність для гостей в отриманні послуг. 

Це допомагає готелям максимально підвищити рівень задоволеності та 

лояльності клієнтів [3].  

Щодо трактування поняття «якість», то в різних сферах підходи 

відрізняються один від одного. Так, філософія розглядає якість крізь призму 

суб’єктно-об’єктних відносин. Соціальні науки враховують її значення для 

суспільства. У нашому дослідженні ми розглядаємо якість обслуговування як 

економічну категорію, що важлива не тільки для постачальника послуг, але й 

для споживача на когнітивному рівні.  

Під якістю обслуговування розуміємо сукупність властивостей і ступенів 

корисності послуг, тобто відповідність наданих послуг очікуваним або 

встановленим стандартам. Відповідно до цього стандарти, їхня реальна форма і 
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зміст є критеріями якості обслуговування на ресторанному підприємстві. 

Критерієм оцінювання якості наданої послуги для споживача є ступінь його 

задоволеності, тобто кореляція між очікуваним і отриманим. А одним із 

критеріїв ступеня задоволеності клієнта є його бажання повернутися ще раз і 

порадити вибраний ним готель своїм друзям, колегам і знайомим [5, с. 63]. 

Відповідно, якість обслуговування варто розуміти не як кінцевий результат, а 

як процес, який постійно треба вдосконалювати з урахуванням критики та 

побажань зацікавлених сторін.  

Зауважимо, що на формування якості обслуговування у готельно-

ресторанному підприємстві впливають зовнішні (державна політика в 

туристичній галузі, структура готельного господарства, науково-технічний 

прогрес у сфері обслуговування, територіальний розподіл підприємств 

готельного господарства) та внутрішні фактори (кадрова політика, персонал, 

комплексне матеріальнотехнічне оснащення готельно-ресторанного 

комплексу). При цьому на підприємствах якість послуг має свої особливості 

формування: 

 споживання готельно-ресторанних послуг переважно збігається з їх 

виробництвом; 

  оцінювання якості послуг можливе лише в процесі надання, отримання, 

споживання;  

 готельно-ресторанні послуги не підлягають збереженню та 

накопиченню; 

  надаючи готельні послуги, працівник готельно-ресторанного 

підприємства вступає в безпосередній контакт зі споживачем; 

 на відміну від товарного ринку, де товар «йде» до покупця, в готельно-

ресторанному господарстві, навпаки, споживач «йде» до послуг готельного 

підприємства, тобто готельна послуга не підлягає транспортуванню;  

 попит на готельно-ресторанні послуги коливається залежно від сезону, 

соціально-політичної ситуації та інших циклів життєдіяльності людей; для 

готельного господарства характерні добові, тижневі, місячні, річні коливання 

попиту [5].  
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Для формування культури якості обслуговування існують різні філософії 

менеджменту. Однією з найперспективніших філософій вважається концепція 

TQM (Total quality management, Тобто загальне управління якістю). TQM  як 

технологія є принципово новим походом до управління будь-якою 

організацією. Така система вимагає впровадження таких принципів:  

– втілення нової філософії діяльності закладу, що спрямована на постійний 

процес вдосконалення та покращення діяльності усіх систем, служб і відділів, а 

також поліпшення якості послуг; 

 проведення періодичного, регулярного навчання персоналу з метою 

вдосконалення його кваліфікаційних навичок, ознайомлення зі стратегією 

діяльності компанії; заохочення до самовдосконалення;  

 формування позитивного, зокрема з економічної точки зору, 

корпоративного іміджу компанії, що дає можливість персоналу відчувати 

важливість кожного працівника та пишатись приналежністю до компанії 

(закладу); 

  здійснення належного економічно обґрунтованого фінансування 

процесів, технологій, сфер діяльності; 

  нівелювання відповідальності за результатами інспекцій, перевірок, 

натомість запровадження принципів самоконтролю та усвідомлення 

індивідуальної відповідальності за виконання своїх обов’язків, їх безпосередній 

вплив на ефективність діяльності підприємства; 

 відкритість і бажання до запровадження нововведень та інновацій [4].  

Також у готельно-ресторанних підприємствах існує інша система 

менеджменту, а саме CSR (corporate social responsibility, тобто корпоративна 

соціальна відповідальність).  

Наведемо основні принципи СSR, якими керуються компанії: 

 виробництво якісної продукції та надання обслуговування, що необхідні 

для суспільства;  

 обов’язкове виконання законів щодо оподаткування, екології, умов та 

безпеки праці; 

  раціональне ведення бізнесу, орієнтованого на створення додаткової 

економічної вартості та збільшення конкурентоспроможності в інтересах 

власників та суспільства; 
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  розбудова та підтримка прозорих та взаємовигідних відносин з усіма 

зацікавленими сторонами;  

 дотримання міжнародних угод і стандартів; 

  використання енергоощадних технологій, забезпечення екологічності 

виробництва; 

  створення робочих місць з гідним рівнем оплати праці та соціального 

забезпечення; 

  сприяння гармонійному професійному розвитку та підвищенню 

кваліфікації працівників [2].  

Якість і культура обслуговування тісно пов’язані між собою, але при 

цьому кожен з них має бути розглянутий з різних точок зору. Параметри якості 

обслуговування пропонується розглядати з точки зору об’єктивної думки, 

параметри культури, – з точки зору суб'єктивної думки (табл.1). 

Таблиця 1 – Параметри якості і культури обслуговування 

Параметр Параметр з точки зору якості 
обслуговування

Параметр з точки зору 
культури обслуговування

Зовнішнє оформлення Дотримання правил при
оформленні, якість 

оформлення

Привабливість, впізнаваність, 
відповідність оформлення 

концепції 
Естетика інтер’єру Дотримання ширини 

проходів, відповідність 
концепції, зручність 
розташування меблів / 

обладнання, відповідність 
нормативам

Естетика інтер'єру, з точки 
зору задоволення 

психофізіологічних потреб 
споживача 

Обслуговування Швидкість обслуговування. 
Знання та дотримання 

персоналом етичних норм і 
правил при обслуговуванні

Швидкість обслуговування, 
знання і дотримання 

персоналом етичних норм і 
правил при обслуговуванні

Сервірування столу / 
оформлення вітрин 

Оформлення вітрин 
відповідно до правил 

мерчандайзингу / грамотна 
сервіровка столу

Красива сервіровка столу / 
красива викладка товарів / 

товарів 

Обслуговуючий персонал Особиста гігієна 
обслуговуючого персоналу.

Зовнішній вигляд

Санітарний стан приміщень, 
столового посуду, столової 

білизни, спецодягу 

Санітарний стан приміщень, 
столового посуду, столового 

білизни, спецодягу, 
обладнання

Санітарний стан приміщень, 
столового посуду, столового 

білизни, спецодягу, 
обладнання 

Асортимент Широта товарної 
номенклатури, повнота, 
стійкість асортименту

Привабливість асортименту
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Система СSR може бути вбудованою в культуру готельно-ресторанного 

комплексу. З цієї точки зору соціальна робота, що здійснюється підприємством, 

є логічним способом ведення бізнесу, навіть якщо вона не пов’язана з 

фінансовими питаннями. СSR пропагує діяльність, яка сприяє вирішенню 

певних соціальних питань, що не завжди входять у безпосередні інтереси 

компанії.  

З огляду на результати міжнародних досліджень та наведені аргументи 

вважаємо, що формування культури та якості обслуговування у готельно-

ресторанному комплексі доцільно здійснювати крізь призму двох систем, а 

саме ТQМ і СSR. При цьому слід враховувати, що на вдосконалення культури 

та якості обслуговування впливають корпоративна культура, організаційна 

культура, якість продукції та якість послуг. Тому в систему ТQМ варто 

включити зазначені компоненти. Подальші вдосконалення цих компонентів 

варто здійснювати крізь призму потреб, очікування та задоволення 

зацікавлених сторін готельно-ресторанного бізнесу, що передбачає система 

СSR.   

Висновки. Формування культури та якості обслуговування в ресторанному 

підприємстві передбачає злагоджену діяльність персоналу, що спрямована на 

забезпечення комфорту гостей, їх задоволення від проживання, харчування, 

розваг та інших організованих заходів. Передумовами формування високої 

культури та якості обслуговування є належний рівень організаційної та 

корпоративної культури, а також відмінна якість продукції та послуг. Зазначені 

підходи підвищуватимуть культуру та якість обслуговування, сприятимуть 

позитивній репутації, іміджу та конкурентоспроможності підприємства. 

Подальших наукових пошуків потребують питання практичної адаптації 

поєднаних двох систем менеджменту в сучасних соціально-економічних умовах 

готельно-ресторанного бізнесу. 
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Проблема повноцінної і здорової їжі завжди була однією з найважливіших, 

що стоять перед людством.  В останні роки в зв'язку з погіршенням екологічної 

обстановки, незбалансованості харчування, наявності дефіциту білків, 

вітамінів, макро- і мікроелементів та інших життєвоважливих харчових 

речовин, ослабленням імунного захисту організму, структура харчування має 

суттєві відхилення від формули збалансованого харчування.  Традиційні 
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продукти харчування навіть за умов їх відповідності нормам споживання, не 

забезпечують людину всіма необхідними мікро-нутрієнтами для повноцінної 

життєдіяльності. 

В сучасних умовах життя при наявності несприятливих факторів 

підвищується ступінь ризику захворюваності людини, тому значна увага 

приділяється створенню продуктів спрямованої дії, які мають стимулюючу дію 

на імунну систему людини та застосовуються з метою лікування і профілактики 

ряду захворювань.  Корекція раціону харчування людини відповідно з науково-

обґрунтованими вимогами теорії збалансованого харчування та з урахуванням 

фізіологічних особливостей організму є пріоритетним напрямком у вирішенні 

проблеми забезпечення повноцінними продуктами харчування різних вікових 

груп населення. 

В останні роки приділялася велика увага розробці продуктів для дитячого 

харчування.  Було створено і впроваджено у виробництво безліч продуктів для 

харчування дітей різних вікових груп, причому як для здорових дітей, так і для 

дітей з різними хворобами.  Але в той же час розробці продуктів харчування 

для інших груп населення, таких, як люди  похилого віку, приділялося 

недостатньо уваги.  Тим часом більшість людей похилого віку потребує 

спеціалізованих продуктів. Правильне харчування дозволяє уникнути багатьох 

захворювань, які в даний час носять масовий характер серед людей похилого 

віку [1, 2, 3]. 

Метою і завданнями роботи є проведення досліджень з виробництва 

кисломолочно-рослинного продукту, підбір функціональних добавок, які 

використовуються при виробництві молочних продуктів (молочнокислих  

бактерій, біфідобактерій, ферментного препарату), розробка технології 

кисломолочно-рослинного продукту для харчування людей похилого віку, 

експертиза якості та оцінка його функціональних властивостей. 

Основними видами здорового харчування є: 

- раціональне харчування (профілактика серцево-судинних, злоякісних, 

алергічних, шлунково-кишкових та інших неінфекційних захворювань); 

- лікувально-профілактичне харчування (профілактика професійних 

захворювань і зменшення шкідливого впливу виробничих факторів); 
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- дієтичне харчування (профілактика переходу гострих захворювань у 

хронічні та рецидивів хвороби) [1, 5]. 

Основними складовими оптимального харчування є: 

- харчування населення натуральними і високоякісними продуктами; 

- збагачення сировини і продуктів харчування дефіцитними для населення 

мікро- і макронутрієнтами; 

- широке впровадження в харчування населення країни БАД до їжі - носіїв 

мікронутрієнтів, про- і пребіотиків та інших біологічно-активних речовин 

природного походження [3, 4]. 

В теперішній час при створенні нових продуктів велика увага приділяється 

поєднанню в них сировини тваринного і рослинного походження, тому в роботі 

в якості базової сировини вибрано молоко коров'яче знежирене, що є 

натуральним продуктом, яке містить всі основні поживні компоненти: білки, 

вуглеводи, вітаміни і мінеральні речовини. 

З огляду на те, що молочно-рослинні суміші за своєю біологічною 

цінністю перевершують молоко, в роботі в якості рослинного компонента 

використані овочеві добавки для поліпшення мікроелементного і вітамінного 

складу продукту, а також його органолептичних показників. 

Якість кисломолочних продуктів та їх стійкість за тривалого зберігання 

значною мірою залежить від якості молока-сировини та біфідобактерій, які 

використовуються в якості закваски.  

Хімічний склад пюреподібних рослинних компонентів наведено в табл.1. 

Таблиця 1 – Хімічний склад пюреподібних рослинних компонентів,% 

Показники 
Пюре 

з моркви з буряка з топінамбура 
Масова частка вологи 70,0±0,5 70,0±0,5 72,0±0,5 
Масова частка сухих речовин 30,0±0,5 30,0±0,5 32,0±0,5 
Білки  1,3 1,5 3,2 
Жир - - - 
Вуглеводи, в тому числі: 
пектини 
сахароза 

28,7 
4,8 
7,0 

28,5 
7,5 
7,0 

28,8 
8,2 
7,0 
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Як видно з даних, що представлені в таблиці 1, в пюреподібних рослинних 

компонентах значно зросла масова частка пектину.  

Використання рослинних компонентів в сукупності з молочною 

сировиною дозволяє отримувати продукти, що збагачені харчовими волокнами. 

Вченими доведено, що в даний час населення отримує недостатню кількість 

харчових волокон, що негативно позначається на здоров'ї людини [1]. 

Споживання харчових волокон сприятливо впливає на роботу шлунково-

кишкового тракту, покращує роботу кишківника, сприяє виведенню 

радіонуклідів і солей важких металів з організму людини [4]. 

Найбільш відомим і ефективним способом виробництва білкових мас, 

зокрема різних видів сирів, є кислотно-сичужний. Вищезгаданий спосіб 

дозволяє в найкоротші терміни, в порівнянні з кислотним способом, отримати 

концентровану білкову масу. 

При розробці технології виробництва кисломолочного продукту необхідно 

не тільки отримати білкову масу з певними параметрами, а й збагатити її 

живими культурами лакто- і біфідобактерій. Грунтуючись на літературних 

даних про спільному культивуванні лакто- і біфідобактерій [1, 3], обраний 

склад біооб'єктів: 

- термофільні молочнокислі палички виду Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus (бактеріальна закваска термофільного стрептокока БЗ-ТС); 

- термофільні молочнокислі палички виду Lactobacillus lactis і Lactobacillus 

helveticus (бактеріальна закваска термофільного стрептокока БЗ-ТП); 

- концентрат біфідобактерій Bifidobacterium longum або Bifidobacterium 

bifidum і молочнокислих бактерій Lactococcus lactis subsp. diacetilactis 

(Біфілакт-Д). 

Хімічний склад знежиреного молока, що використовується в 

експериментальних дослідженнях, наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Хімічний склад знежиреного молока 

Сировина 
Масова частка,% Титрована 

кислотність, 
Т 

сухих 
речовин 

білків жиру лактози 

Знежирене 
Молоко 

 
9,10,10 3,250,12 0,050,01 4,950,10 19-20 

 

Технологічний процес виробництва кисломолочного продукту складається 

з наступних операцій: 

 - виробництво білкової ферментованої молочної основи кислотно-

сичужним способом; 

 - приготування жирового компонента з високожирних вершків (масова 

частка жиру 70-72%) і рослинної олії (соняшникової) шляхом пастеризації 

(температура 90-92 °С) і гомогенізації при тиску 5-7 МПа; 

 - складання суміші компонентів при перемішуванні протягом 25-30 хв до 

гомогенного стану; 

 - розведення стабілізатора «Стабісол JTL» в гарячій воді (t = 65-70 °С), 

проціджування і додавання в суміш компонентів; 

 - охолодження продукту до температури 0-4 °С; 

 - фасування продукту в полістиролові коробочки або стаканчики по                

50, 100, 200 г; 

 - маркування проводиться відповідно до технічних умов на виробництво 

десертних паст; 

 - зберігання при температурі 0-4 ° С і реалізація. 

Термін зберігання кисломолочного продукту при температурі 0-4 °С 

становить 15 діб. 

Пастоподібний кисломолочний продукт за органолептичними показниками 

повинен відповідати вимогам, які  наведені таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Органолептичні показники кисломолочного продукту 

Продукт Зовнішній 
вигляд і 

консистенція 

Смак і запах Колір 

Рецептура 1 
(з морквою) 

пастоподібна Кисломолочний з присмаком 
моркви 

Жовтий 

Рецептура 2 
(з буряком) 

пастоподібна Кисломолочний з присмаком 
буряків 

Рожевий 

Рецептура 3 
(з топінамбуром) 

пастоподібна Кисломолочний з присмаком 
топінамбура 

Кремовий 

 

Фізико-хімічні показники кисломолочного продукту представлені в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 – Фізико-хімічні показники кисломолочного продукту 

Найменування показника Значення 
Масова частка сухих речовин,% не менше 45,0±0,5 
Масова частка жиру,% 9,5±0,1 
Масова частка білка,% 24,0±0,5 
Масова частка вуглеводів,% 8,0±0,2 
Кислотність активна, од 4,8-5,1 
Температура подукту при випуску з підприємства, °С, не більше 4 

 

В результаті проведених досліджень та їх аналізу запропоновано 

технології пастоподібних комбінованих молочно-рослинних продуктів, які 

призначені як для харчування людей похилого віку, так і для масового 

споживання.  

Вивчено хімічний склад, властивості і терміни зберігання продуктів [4, 5]. 

Обґрунтовано і підібрано основні компоненти рецептури продуктів.  

Підібрана закваска, що збагачує продукт корисною мікрофлорою.  

Визначено біологічну, харчову та енергетична цінність пастоподібних 

комбінованих молочно-рослинних продуктів. 
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У статті викладені основна інноваційна технологія виготовлення сиру 

«Рікотта». Висвітлено проблеми та обговорювані пропозиції до удосконалення 

виробництва і технологій сиру. 

Ключові слова: рікотта, калорійність, сир,виробництво, пастеризація, якість, 

безпека, білок. 

Постановка проблеми. Італія – це гастрономічний рай для цінителів 

справжніх делікатесів, яких тут безмежна кількість, адже італійська кухня одна 

з найкращих. Чого тільки варта колосальна різноманітність сирів, вражаюче 

своїми смаковими якостями і багаторічною історією походження. 

Сир називають білково-жирним концентратом молока. Якщо в молоці 

міститься жиру в середньому 3,8%, то в сирі – 20-30%. Жир знаходиться в 

емульгованому стані, що обумовлює його гарну засвоюваність. До складу сирів 

входить 36-52% води, 18-30% повноцінних білків і стільки ж ліпідів, 2-3% 

органічних кислот, 4-4,5% мінеральних речовин, серед яких особливо багато 

кальцію та фосфору [1, с. 150]. 

Сир являється найбагатшим джерелом кальцію і фосфором. При наявності 

в добовому раціоні 100 г сиру потреба людини в кальцієвих солях 

задовольняється на 30-100 %, у фосфорі – на 20-55 % [2, с. 47]. 
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Висока харчова цінність сиру обумовлена не тільки тим, що він містить 

велику кількість білка, молочного жиру, мінеральних солей, вітамінів, а й тим, 

що він добре засвоюється організмом. Засвоюваність білків і жирів, які 

містяться в сирі, досягає 95-97%. Калорійність сиру коливається від 2500 до 

4000 кал на 1 кг залежно від жирності сиру [3, с. 145]. 

Одним із побічних продуктів виготовлення сичужного сиру є сироватка, 

яку використовують для виробництва молочного цукру, концентрату 

сироваткових білків, на корм тваринам, а також для підживлення рослин                

[4, с. 365]. Крім того, сироватку можна використовувати і для виробництва 

альбумінових сирів. Сироватка містить різну кількість білків, жирів, лактозу, 

молочну кислоту, вітаміни і мінерали, а також корисні мікроорганізми. У 

сироватці міститься білок альбумін, який і є основним компонентом 

сироваткового сиру. Залежно від типу сиру, а також від вмісту лактози і 

молочної кислоти сироватка може бути солодкою або кислою [7, с. 114]. 

М'які сири характеризуються ніжним смаком і приємною текстурою. У 

їхній основі – пастеризоване молоко та вершки з додаванням ферментів і 

бактерій. Продукт не потребує пресування та повторної термічної обробки. 

Виготовлення м'яких сирів деяких сортів вимагає від сировара певних навичок і 

чіткого дотримання встановленої інструкції. Тільки тоді можна отримати 

смачний та вишуканий продукт з вершковою або зернистою консистенцією та 

багатим вітамінно-мінеральним складом [5, с.257]. 

Мета: дослідження інноваційного способу виробництва сиру Рікотта. 

Виробництво сиру не складний технологічний процес, але не 

дотримуючись правил виготовлення та технології виробництва, ви не отримаєте 

очікуваного результату і зіпсуєте сировину, куплену спочатку. Сири Рікотта 

виробляються виключно з сироватки. Способів приготування даних сирів існує 

не мало, і всі вони відрізняються між собою як технологією, так і процесом 

виробництва в цілому [4, с. 362]. 

Один з методів приготування сиру Рікотта з молока: закваска 

виготовляється за допомогою речовин, які становлять масу до 2,5%, щоб 
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отримати відсоток кислотності закваски і молока до 0,3 відсотка. Здійснюється 

процес введенням спеціальних добавок: 0,05% стабілізаторів як захист від 

можливого спінювання [1, с. 150]. 

Під час збивання і перемішування температура нагріву доходить до 80°С 

до досягнення певного стану в сироватці. При нагріванні утворюється верхній 

шар – піна, який повинен бути витягнутий в найкоротші терміни, в іншому 

випадку потрібної якості продукту не буде досягнуто. Процес, при якому 

відбувається вимішування, призупиняється на час, що піднімає білки наверх і 

утворюється згусток – відбувається так звана коалесценція [6, с. 58]. 

Далі утворений згусток знімається з верхів сироватки в перфоровані 

ємності з особливою марки стали, яка покривається спеціальною сіткою 

(серп’янкою). Доповненням до складу на даному етапі є лимонна кислота, не 

більше 1,5%. Після відбувається нагрів – частина білків, що залишилися в 

сироватці, внаслідок цієї процедури також осідає. В результаті контейнери 

наповнюються повністю білковими згустками, зібраними з поверхні суміші              

[2, с. 49]. 

Для придбання щільної форми і пресування згустки, якими були наповнені 

ємності, їх піддають охолодженню. Після цього контейнери накриваються 

бавовняними матеріалами і зверху укладається льодом для завершення 

технологічного процесу. В кінці відбувається упаковка продукту в пергамент, 

потім його зберігають в холодному середовищі до продажу кінцевому 

споживачеві. 

Також сирну масу можна за допомогою пресування відтискати від 

непотрібної вологи і просушувати у відповідному сховищі. У підсумку 

виходить твердий сир, який може бути використаний як приправа. Існує і 

різновид сиру Рікоттон, який виготовляється в основному з сироватки з 

додаванням до 0,1% хлориду натрію і не більше 10% незбираного молока. 

Процес виробництва аналогічний, але в кінці обов'язкове обсушування 

протягом 5 годин, після чого відбувається його обгортання в аркуші пергаменту 

і покриття льодом. Зберігається Рікоттон в холодному приміщенні, як і інші 

сири [3, с. 148]. 
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М'які сири мають ніжну консистенцію всередині брусків, але при цьому 

вельми твердий зовнішній шар. Ще однією особливістю таких продуктів є 

короткий термін зберігання. Такі продукти вважаються елітними і тому мають 

досить високу вартість, майже рівну твердих сирів. Серед м'яких сирів в окрему 

групу виділяють продукти, які вживаються недозрілі. До них відносять Рікотту 

і Марскапоне. 

Рікотта є хорошим джерелом високоякісного протеїну. Вміщені в цьому 

сирі білки легко засвоюються організмом. Також італійський кисломолочний 

продукт багатий незамінними амінокислотами, серед яких лізин, аргінін, 

метіонін, лейцин і триптофан. Останній відповідає за синтезування серотоніну 

– гормону радості, який в свою чергу перетворюється в мелатонін – гормон сну 

і молодості. У Рікотті присутні жири, але їх зовсім небагато. Сир, що 

виготовляється з сироватки, відрізняється меншим відсотком жирності, в 

порівнянні з суцільномолочні продукти. Найбільше ліпідів в Рікотту з овечого 

або козячого молока.  

Що стосується мінералів і вітамінів, в сирному сирі багато вітамінів A, E, 

групи B, D, а також присутні кальцій, холін, калій, натрій, цинк і багато інших 

корисних речовин. Серед інших корисних компонентів Рікотти виділяють 

поліненасичені жири, глютамінову і багато інших амінокислоти. Слід 

зазначити, сир Рікотта містить холестерин в кількості 51 мг на 100 г [1, с. 149]. 

Основним компонентом Рікотти є вода, вміст якої може доходити до 90%, 

в залежності від сорту. Що стосується жирів, їх відсоток може варіюватися в 

межах від 8 до 20 відсотків (все залежить від використовуваного молока). 

Вуглеводів в сирі небагато, близько 2-4 відсотків. Вони містяться у вигляді 

цукрів, який надають унікальний солодкуватий смак кисломолочному 

продукту. Калорійність сиру Рікотта на 100 грам не така висока і становить 

всього 174 ккал в класичному продукті. Харчова цінність сиру Рікотта залежить 

від БЖУ, співвідношення яких в продукті таке: 

- 11 грама білків;  

- 13 грамів жирів;  

- 3 грами вуглеводів. 
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Корисні властивості сиру Рікотта дуже багатогранні, тому продукт 

рекомендований навіть дітям і вагітним жінкам. Частково це обумовлено 

високим вмістом кальцію. 

Рікотту відносять до групи свіжих сирів. Якщо переводити її назва з 

італійської, то воно звучатиме як «переварена», оскільки сирРікотта 

виготовляють із сироватки, що залишилася після приготування основного сиру. 

Крім сироватки, у виготовленні Рікотти може брати участь і молоко [2, с. 51]. 

Сир Рікотта може бути різного ступеня жирності, оскільки його можна 

приготувати як з молока, так і з вершків. На жаль, у нас сир Рікотта не так 

відомий, як Пармезан або Моцарела, але в Італії він навіть популярніший 

багатьох відомих італійських сирів. 

У кожній італійській області готується своя різновид Рікотти. Приміром, 

м'яку Рікотта в основному виготовляють з листопада місяця по червень. Для 

м'якої Рікотти використовується овече молоко. 

Тверду Рікотта отримують змішуванням коров'ячого молока з молоком 

овець. Існує навіть копчені різновиди Рікотти, які продають в пресованому 

вигляді. Є такі італійські області, в яких воліють виробляти в основному так 

звану, витриману Рік отта [3, с. 153]. 

Висновки і пропозиції. Отже, технологія виготовлення сиру Рікотта 

ґрунтується на повторному зсіданні білків, що містяться в сироватці, за 

нагріванняїї до 80–90 °С і легко можевикористовуватися у приватному 

секторіабофермерськихгосподарствах.  

Сир Рікотта, який отримують із сироватки, має м’яку консистенцію, 

низький вміст жиру та ніжний вершковий смак. Він має біологічно цінні 

компоненти і може слугувати додатковим джерелом збалансованого 

харчування людей різних вікових груп і різних фізичних навантажень.  
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У статті розглянуто основні поняття, види якості, методи управління 

якістю, а також критерії оцінки рівня якості, дані рекомендації щодо 

застосування моделі управління якістю в готельно-ресторанних комплексах. 
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методи управління, модель управління якістю, методи оцінки якості 

обслуговування. 

Постановка проблеми. Готельно-ресторанне господарство є в даний час 

однією з найважливіших складових сфер послуг національної економіки, 

основою матеріально-технічної бази туризму, від ефективності функціонування 

якого залежить здоров'я і рівень якості життя населення. 

Поява великих міжнародних готельно-ресторанних мереж на вітчизняному 

ринку послуг посилило конкуренцію, в зв'язку з чим виникає проблема 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного  

бізнесу. У той же час підвищення конкурентоспроможності підприємств 
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готельно-ресторанного  бізнесу тісно пов'язане з вирішенням проблем якості 

готельно-ресторанних послуг. Рішення задач підвищення 

конкурентоспроможності готельно-ресторанних підприємств вимагає розробки 

нових форм і методів управління спрямованих, насамперед, на забезпечення 

організаційно-економічних умов ефективного функціонування готельно-

ресторанного бізнесу в умовах нестабільності ринкового середовища. Таким 

чином, питання, пов'язані з удосконаленням системи управління якістю 

готельно-ресторанних  послуг, є дуже важливими, що і визначило актуальність 

дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та науково-практичні 

аспекти підвищення якості послуг в готельно-ресторанному бізнесі 

досліджували в працях такі вчені, як Берри Леонард, Мазуркевич І. О., 

Романовська О. Л., Русавська В. А., Рябенька М. О.  

Мета статті. Дослідження основних підходів до систем управління якістю 

готельно-ресторанних послуг, що сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності та ефективності функціонування господарюючих 

суб'єктів даної сфери національної економіки 

Виклад основного матеріалу. Поняття «якість» в готельній індустрії має 

свої особливості. У найзагальнішому сенсі можна виділити три основні підходи 

до визначення якості готельно-ресторанних  послуг [3, с.169]. 

По-перше, якість передбачає точне визначення потреб клієнтів для їх 

подальшого виконання. Найголовніше правило готельно-ресторанного  

обслуговування - задовольнити всі виниклі потреби клієнтів. Пропозиція 

певних послуг і постійна робота над їх якістю дозволяє досягати конкурентних 

переваг на ринку послуг. 

По-друге, якість це не тільки надання послуг і виконання потреб клієнтів, а 

ще й правильне їх надання. Наприклад, якщо послуга буде надана, але персонал 

готельно-ресторанного комплексу  буде надавати дані послуги з небажанням і 

недоброзичливо, то задоволення від споживання подібної послуги клієнт, 

швидше за все не отримає. 
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По-третє, якість повинна бути постійною. Однотипні послуги повинні 

надаватися багаторазово і з постійною якістю. Клієнт, який постійно відвідує 

один і той же готельно-ресторанний комплекс, не повинен бачити суттєвої 

різниці (особливо в бік погіршення обслуговування) між послугами, наданими в 

перший раз і в усі наступні факти відвідування готельно-ресторанного 

комплексу. 

Основною відмінною ознакою підприємств готельно-ресторанного  бізнесу 

є те, що вони пропонують повний комплекс послуг з прийому, розміщення, 

харчування гостей, обслуговування їх перебування. 

Якість готельної послуги потрібно розглядати як єдність трьох складових 

частин. 

1. Базової якості – це сукупність тих властивостей послуги, наявність яких 

споживач вважає обов'язковим, само собою зрозумілим. 

2. Необхідна (очікувана) якість – це сукупність технічних і 

функціональних характеристик послуги. Вони показують, наскільки послуга 

відповідає тому, що було заплановано виробником. 

3. Бажана якість представляє для споживача несподівані цінності 

пропонованої йому послуги, про наявність яких він міг тільки мріяти, не 

припускаючи можливості їх реалізації. 

Загальне управління якістю – це принципово новий підхід до управління 

будь-якою організацією, націлену на якість, засновану на участі всіх її членів 

(персоналу у всіх підрозділах і на всіх рівнях організаційної структури) і 

спрямована на досягнення довгострокового успіху шляхом задоволення вимог 

споживача і вигоди як для співробітників організації, так і для суспільства в 

цілому. 

Оцінка якості надання послуг є найважливішим елементом системи 

управління якістю. Вона не тільки дозволяє проводити контроль якості 

обслуговування, надає базу для аналізу і прийняття управлінських рішень, а й 

забезпечує зворотний зв'язок, необхідну для будь-якої стійкою і здатною до 

розвитку системи [2, с.144]. 
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Можна виділити ряд критеріїв якості готельно-ресторанних  послуг: 

- компетентність – виражається в тому, що персонал готельно-

ресторанного комплексу  володіє необхідними знаннями та навичками і 

достатнім рівнем професіоналізму для надання тих чи інших послуг; 

- надійність – визначається стабільністю роботи готельно-ресторанного 

комплексу , а також тривалістю його існування на ринку; 

- чуйність – персонал готельно-ресторанного комплексу  прагне по 

можливості задовольнити всі побажання своїх клієнтів, надаючи нетипові для 

даного готельно-ресторанного комплексу  послуги; 

- доступність – персонал готельно-ресторанного комплексу  повинен бути 

контактним і доступним, клієнт не повинен шукати працівника відповідної 

служби по всьому готельно-ресторанному комплексі ; 

- розуміння – один з головних елементів гостинності, який заснований на 

розумінні всіх специфічних потреб клієнтів і їх подальшому задоволенні; 

- комунікація – персонал готельно-ресторанного комплексу  повинен бути 

максимально відкритим для клієнта і надавати доступ до необхідної йому 

інформації; 

- довіра – показник якості, що виражається в тому, що задоволений 

обслуговуванням клієнт вважатиме за краще цей готельно-ресторанний 

комплекс в майбутньому, пропонуючи його послуги своїм близьким, друзям, 

знайомим і підвищуючи тим самим репутацію готельно-ресторанного 

комплексу; 

- безпека – основна властивість готельно-ресторанної послуги, що відбиває 

головну потребу будь-якого клієнта – потреба в моральній і фізичній безпеці; 

- ввічливість – персонал готельно-ресторанного комплексу  повинен бути 

ввічливим, доброзичливим, уважним; 

- відчутність – клієнт повинен не тільки споживати, але і відчувати 

надаються послуги, що досягається за рахунок оформлення приміщень і будівлі 

готельно-ресторанного комплексу , а також уніформи персоналу. 

           Вітчизняним готельно-ресторанним комплексам  можна запропонувати 
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використання моделі якості обслуговування, загальновідомою як 

концептуальна. Дана модель була запропонована в 1985 році американським 

ученим-маркетологом Беррі Леонардом [1]. Вона визначає якість 

обслуговування з точки зору задоволення очікувань клієнта. 

Модель включає наступні етапи. 

На першому етапі: очікування споживача і реакція керівництва готельно-

ресторанного комплексу. 

Готельно-ресторанним комплексам необхідно проводити попередні 

дослідження споживачів, щоб з'ясувати вимоги ринку, і потім переорієнтувати 

свою діяльність згідно з цими вимогами. Для того щоб клієнти знали про те, що 

готельно-ресторанний комплекс піклується про якість обслуговування, можна 

проводити анкетування. 

Другий етап: сприйняття керівництвом специфіки якості обслуговування. 

Цілі мають бути підтримані працівниками готельно-ресторанного 

комплексу. Керівництво повинно показати підлеглим свою підтримку через 

належну оцінку результатів їх роботи, спілкування керівництва з 

співробітниками і заохочення тих, що особливо добре працюють. 

Третій етап: сприйняття керівництвом якості обслуговування. 

Цей етап виникає, коли керівництво розуміє, які є потреби у клієнтів, і 

знає, які вимоги щодо надання якісних послуг розроблені, але службовці не 

здатні на такий рівень обслуговування або не бажають його надавати. 

Помилки на цьому етапі відбуваються в «момент істини», коли працівник 

підприємства і клієнт вступають у взаємодію. 

Помилки на цьому етапі можуть бути знижені через програму 

внутрішнього маркетингу. Основні способи запобігання помилок на цьому 

етапі – навчання, контроль умов праці та розвиток системи заохочення 

працівників. 

Четвертий етап: надання обслуговування і зобов'язання. 

Особливе значення в наданні послуг має дотримання сталості. Розкішний 

готельно-ресторанний комплекс повинен надавати обслуговування, навіть якщо 
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в ньому проживає один клієнт. Треба бути готовим оплатити ціну ризику і 

залишатися висококласним комплексом. Треба також мати на увазі, що надання 

послуг і політика обслуговування єдині. Тут не може бути подвійних 

стандартів. Наприклад, касир готельно-ресторанного комплексу відмовилася 

приймати оплату у клієнта по кредитній картці без мотивації своїх дій. Вона 

запропонувала оплатити готівкою, хоча місяць тому у цього ж гостя брала 

оплату за тією ж карткою. 

Невідповідність цим правилам призводить до помилок на цьому етапі. 

П'ятий етап: очікуване обслуговування може й сприйняття наданого 

обслуговування. Цей етап – похідний від інших. Оскільки будь-який з 

попередніх етапів може збільшуватися в розмірах, п'ятий етап також має 

можливості зростання, які відбуваються з відмінності між очікуваним якістю 

обслуговування і наданих в дійсності. 

Очікувана якість – це те, що гість очікує отримати від готельно-

ресторанного комплексу [5,с.49]. 

Надане обслуговування – це те, що гість відчуває, що він отримав від 

готельно-ресторанного комплексу . Якщо гість отримує менше, ніж очікував, то 

залишається незадоволений і ніколи більше не повернеться в цей комплекс. 

Висновки. Отже, метою управління якістю є підвищення економічного 

стану і стійкості підприємства шляхом підвищення якості готельної послуги і її 

складових. В цілому, загальну «місію» управління якістю в готельно-

ресторанному комплексі, можна охарактеризувати як досягнення високих 

результатів в якісному наданні своїх послуг з врахуванням інтересів 

працівників підприємства і економічних інтересів керуючих працівників. 

Завдяки вкладанню капіталів в управління якістю готельно-ресторанний 

комплекс може вивести свої послуги на новий рівень, збільшити свій дохід, а 

також запобігати недоліки в обслуговуванні, тим самим підвищення рівня 

задоволеності гостей. Сутність процесу управління якістю лежить в постійному 

розвитку управлінських рішень, від яких залежить якість послуги.  
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Постановка проблеми. В умовах жорсткої конкуренції, для успішного 

функціонування і задоволення попиту споживачів, організаціям, що діють в 

різних галузях, необхідно постійно вдосконалювати свою маркетингову 

діяльність. Сфера гостинності в цьому відношенні – не виняток. Готельна 

індустрія сьогодні є галуззю зі зростаючим порогом конкуренції. Незважаючи 

на важке становлення ринкових відносин в нашій країні останнім часом 

відкрилося чимало готелів. Нові підприємства створюються, але через деякий 

час частина з них не витримує конкуренції і виходить з бізнесу. Конкуренція в 

готельному бізнесі є не тільки проблемою для окремо взятих організацій, але і 

сприяє зростанню сервісу і роботи в готелі. В таких умовах організаціям, що 

діють на ринку послуг гостинності необхідно приділяти особливу увагу своїй 

маркетинговій діяльності. Більш того, підприємства готельного бізнесу є 

яскравим прикладом комерційних організацій, що динамічно розвиваються, 

кожна з яких знаходиться в умовах постійної боротьби за свою нішу на ринку 

готельних послуг. Сучасна маркетингова діяльність готельного підприємства 

означає більше, ніж розробка конкурентоспроможних готельних послуг і 

встановлення на них привабливих цін. Готелі повинні мати продуману 

комунікаційну стратегію і вміти підтримувати зв'язки з клієнтами, контактними 

аудиторіями і широкою громадськістю. Останнім часом у світовій готельній 

індустрії інновації вводяться досить активно, але вітчизняний готельний бізнес 

поки поступається великим готельним операторам за рівнем використання 

інноваційних технологій. Для підвищення своєї конкурентоспроможності 

готелям необхідно ширше використовувати нові підходи для зміцнення своїх 

позицій на ринку. Крім того слід усвідомити, що світовий ринок насичений 

новими ідеями з просування готелів, які потрібно навчитися використовувати. 

Метою статті є дослідження інноваційних технологій для виявлення 

можливостей управління маркетинговою діяльністю готелів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне бачення проблем 

розвитку управління маркетингом у сфері готельного бізнесу розкривають 

Бовш Л., Буднікевич І. М., Лістрова О. С., Янчук Т. В. та ін.. 
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Виклад основного матеріалу. Розглядаючи маркетинг як основну ринкову 

концепцію управління в сфері гостинності, слід зазначити, що вона не має 

принципових відмінностей від інших галузей сфери послуг, і в той же час в ній 

є своя специфіка.  

Тут має місце реалізація, як послуг, так і товарів, а також особливий 

характер їх споживання в місці виробництва, більш того, в певній ситуації.  

В якості головних особливостей, які необхідно враховувати при розробці 

комплексу маркетингу, можна визначити такі: 

1. Попит на готельні послуги надзвичайно еластичний по відношенню до 

рівня доходу і цін, але багато в чому залежить також від політичних і 

соціальних умов. 

2. У зв'язку з сезонними коливаннями попиту присутній так званий 

феномен насичення. 

3. Пропозиція готельних послуг відрізняється негнучким виробництвом. 

Вони можуть споживатися тільки в місці їх виробництва і не можуть в повній 

мірі пристосуватися в часі і просторі до зміни попиту. 

4. Готельний продукт створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне 

з яких має власні методи роботи, специфічні потреби і різні комерційні цілі. 

5. Не може бути досягнута висока якість готельної послуги при наявності 

навіть найменших недоліків, оскільки саме обслуговування гостей складається 

з цих самих дрібниць і дрібних деталей. 

До основних функцій, завдань і заходів з управління маркетингом 

відносять: управління комплексом маркетингу як основи життєдіяльності 

готелю чи ресторану; застосування обов'язкового принципу маркетингу - 

орієнтації на задоволення потреб клієнта; дослідження, моніторинг 

внутрішнього і зовнішнього середовища з метою адаптації до неї; формування 

узгодженої з усіма процесами маркетингової стратегії.  

Управління маркетинговою діяльністю - процес, який постійно 

повторюється і є циклічним. 

Для залучення нових відвідувачів і утримання постійних гостей в 

діяльності багатьох готелів в процесі надання послуг використовується 

інноваційні підходи [2, с.271].  



184 

Розглянемо список незвичайних послуг, які пропонують знамениті готелі:  

 готелі Hilton, Hyatt, HolidayInn, Mariott організували онлайн реєстрацію 

на рейси літаків через термінали, розташовані в готелях; 

  в готелях  St.Regis з’явилась послуга –  особисті дворецькі, що 

виконують різні функції для обслуговування гостей; 

 в готелях the Regеnt Berlin надають одяг з колекції Boss; 

  в Palazzo Magnani Ferroni пропонують номера з улюбленим ароматом 

на вибір гостя; 

 готель Hilton Sao Paolo Marumbo в Бразилії надають гостям вертольоти; 

 готель Peninsuala Beverly Hills зберігає одяг гостей до наступного 

приїзду, друкують візитки для тих гостей, хто проживає більше 5 днів, а також 

пропонує халати з іменними логотипами для постійних гостей; 

 готель Nine Ziro Бостон піклується про домашніх улюбленців гостей, 

надаючи спальні місця і страви в ресторані для тварин;  

 в готелі Andaz Hyattв Лос-Анджелес замість стійки реєстрації стоять 

комп'ютери для запобігання черг, за допомогою яких реєстрація відбувається не 

більше ніж за 45 сек.;  

 в Lanesboroghtі St.RegisHotel в штаті є посада «чайний сомельє», який 

пропонує гостям чай на індивідуальний смак; 

  в готелі the Premierв Нью-Йорку є гіпоалергенні номери, 

продезинфіковані на 98%; 

 готель NH Hotel Groupe в Іспанії обладнав номери мультимедійним 

обладнанням LED-екран з 3D-еффектом;  

 готелі Starwood Luxary Collection організували надійне індивідуальне 

перевезення багажу гостя, включаючи розміщення речей; 

 готель Le Richmond Женева і Cordova Reef Villige Resort в Філіппінах 

пропонує особистих охоронців жінкам для безпеки на вулиці; 

 готель Swissotel в Берліні пропонує Deep Sleep систему-метод для 

розслаблення і сну, з використанням ліжок, які б виробляли приємні аромати; 
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 готель WLondon пропонує меню вінілових платівок, для любителів 

ретро-музики; 

 готель Le Royal Monceau Raffles Paris організує ретро-поїздки на 

мотоциклах з коляскою Урал; 

 готель Ritz-Carlton South Beech має інструктора по загару;  

 в готелі Victory Reviera Maya в Мексиці є мильний консьєрж; 

 в готелі Andaz Liverpool Street читають казки на ніч; 

 в готелі  Holiday Inn London Kensington Forum існує послуга нагріву 

ліжка; 

 готель Panorama Hotel Alpphubel пропонує гостям побути на час 

керуючими та ін.  

Наведений вище список нестандартних підходів до обслуговування гостей 

підвищує інтерес до готельних продуктів і зміцнює позиції готелів на ринку. 

В даний час набувають все більшого значення інформаційно-технологічні 

інновації, які в значній мірі оптимізують бізнес-процеси готелів, серед них:  

1. Комп'ютерні технології. Це програми, встановлені в готелі, для 

поліпшення швидкості і продуктивності, в тому числі системи глобального 

резервування – Амадеус і Галілео [3,с.108]. 

2. Готельні автоматизовані системи управління. Це програми автоматизації 

системи управління готелем (АСУ), такі як Opera, Shelter, Logus, 1С готель і т.д. 

Вони дозволяють підвищити ефективність роботи всіх служб готельного 

підприємства. Програми, перш за все, призначені для скорочення «ручної» 

праці персоналу готелів і зниження витрат [1,с.65]. 

3. Система онлайн-продажів в службі бронювання. Ці системи зручні і 

використовуються для оперативності здійснення операцій, а також сприяють 

розвитку співробітництва з туроператорами. 

4. Системи для праці з великим об'ємом каналів продажів за допомогою 

Channel manager (TravelLine, Bnovo, WuBook і т.д). Дані системи дозволяють 

швидко систематизувати бронювання, синхронізуючи їх у внутрішню програму 

готелю АСУ, а також дають можливість на одному он-лайн майданчику 

стежити за аналітикою продажів по всім задіяним каналах.  
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5. Мобільні технології. В даний час мобільні технології –  це провідний 

тренд готельної цифровізації, так як вони сприяють високому рівню 

комунікацій між персоналом і службами готелю. Мобільні версії програм CRM, 

Channel manager, сайту готелю використовується для зручності при бронюванні 

номерів, для отримання повідомлень і новин, а також дозволяють вести 

особисте листування з готелем.  

6. Сайт готелю, який є її візитною карточкою. Електронний ресурс з 

інформативним, актуальним яскравим контентом, що містить велику кількість 

якісних фотографій, а також з вбудованими модулями бронювання і зворотного 

зв'язку chat bot, особливо ефективний і корисний для гостей.  

7. Просування готелю в соціальних мережах. В даний час готелі прагнуть 

активно просувати свої акаунти в соціальних медіа.  

Особливо популярні Instagram і Facebook. Нові технології вимагають 

нових компетенцій, в результаті з'являються нові посади, такі як SMM-

маркетолог або ком'юніті-менеджер. Крім того, готелі приділяють увагу 

встановленню зворотного зв'язку з гостями за допомогою розробки і 

впровадження програм лояльності.  

Впровадження привабливою програми лояльності є ефективним методом 

продажів.  

За статистикою, для залучення нового гостя готелю доводиться вкладати в 

5-10 разів більше коштів, ніж для утримання постійного гостя.  

Наявність привабливої програми заохочення значно впливає на рішення 

гостя при виборі готелю, в тому числі розташування готелю, наявність гнучкого 

ціноутворення і позитивних відгуків.  

При цьому програма лояльності готелю повинна бути глибоко інтегрована 

в загальну сервісну модель і поєднувати різні типи стимулювання, включаючи 

нематеріальну мотивацію [3,с.107]. 

Висновки. Таким чином, впровадження сучасних інформаційних 

технологій в сферу гостинності безпосередньо залежить від швидкості зміни 

самої моделі розвитку готельного бізнесу, а також пов'язана з необхідністю 

оперативного управління бізнес-процесами та обліком динаміки змін запитів 

споживачів.  



187 

У сучасному світі в умовах жорсткої конкуренції, в індустрії гостинності 

керівний менеджмент стикається з необхідністю збереження індивідуального 

підходу до гостя на основі інноваційних маркетингових інструментів, які 

повинні постійно доопрацьовуватися і вдосконалюватися, відгукуючись на 

мінливий характер споживання в цілому.  
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРУКТОВИХ 

НАПОВНЮВАЧІВ-КАРАМЕЛІ 

В матеріалі статті висвітлено класифікацію кондитерських виробів. До них 

відносять харчові продукти з великим вмістом цукру. Вони мають високу 

харчову цінність, гарну засвоюваність, приємний аромат і смак. Ці вироби 

характеризуються привабливим зовнішнім виглядом. Вказані властивості 

притаманні кондитерським виробам завдяки застосуванню для їх виробництва 

багатьох різноманітних видів високоякісного харчової сировини, яка в процесі 

переробки піддається різним механічним і термічним способів обробки. 
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аромат, смак, термічна обробка. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. До кондитерських виробів відносять харчові 

продукти з великим вмістом цукру. Вони мають високу харчову цінність, гарну 

засвоюваність, приємний аромат і смак. Ці вироби характеризуються 

привабливим зовнішнім виглядом [1].  

Вказані властивості притаманні кондитерським виробам завдяки 

застосуванню для їх виробництва багатьох різноманітних видів високоякісного 

харчової сировини, яка в процесі переробки піддається різним механічним і 

термічним способів обробки. 

В якості сировини при виготовленні кондитерських виробів 

використовують, крім цукру, патоку, мед, різні фруктові заготовки, різні види 

борошна, крохмаль, молоко, молочні продукти, яйця, жири, какао-продукти, 

ядра горіхів, кава, харчові кислоти, ароматизуючи речовини. 

Кондитерські вироби діляться на дві основні групи: цукрові і борошняні. 

Найбільшу питому вагу займають борошняні (42%), карамельні (28%) і 

цукеркові вироби (13%) [2].  

У кожну з цих груп входить кілька видів виробів. До цукровий виробів 

відносять карамель, цукерки, шоколад, какао-порошок, ірис, драже, халву, 

мармелад, пастилу; до борошняних – печиво, галети, крекер (сухе печиво), 

вафлі, пряники, кекси, рулети, торти і тістечка. 

Формулювання цілей статті. В даний час фахівці кондитерської 

промисловості намагаються вирішити низку найважливіших завдань, що 

стосуються розширення асортименту продукції, зменшення витрати імпортної 

та  вітчизняної дорогої сировини, підвищення харчової та біологічної цінності, 

а також зниження собівартості готових виробів [3,4].  

Серед цукристих виробів карамель займає значний об’єм , користується 

великим споживчим попитом у всіх вікових категорій, особливо дітей.  Її 

відрізняють високий вміст цукру, велика енергетична цінність, тривалий термін 

зберігання. 
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Карамель з начинкою складається з оболонки, виготовленої з карамельної 

маси і начинки. Асортимент формується за рахунок начинок, їх особливостей, 

поліпшувачів карамельної маси, зовнішнього оформлення тощо. 

Карамель з фруктовими і фруктово-ягідними начинками. Основну частку 

займає загорнута без обробки поверхні карамель. Назва багатьох видів такої 

карамелі відповідає назві фруктів і ягід. До складу начинки карамелі Груша, 

Вишня, Малина, Журавлина, Чорна смородина, Слива, Абрикос, Брусниця, 

Кизил входить, крім цукру-піску, патоки і кислоти молочної, суміш яблучного 

пюре і пюре відповідних фруктів чи ягід. Колір оболонки більшості виробів 

типовий для певних плодів [5]. Крім забарвлення, імітується під фрукти і ягоди 

також аромат оболонки і начинки додаванням певної есенції. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Ринок кондитерських 

виробів в Україні є ринком, який динамічно розвивається, оскільки, з одного 

боку, передові компанії витісняють менш потужних гравців, а з іншого – 

постійно з’являються нові гравці, які створюють конкурентне середовище. 

Сучасний кондитерський ринок України є одним з найбільших секторів 

харчової промисловості, характеризується стабільністю та стрімким 

зростанням, а також показує низький рівень вразливості до негативних спадів в 

економіці країни та світу в цілому. На всіх провідних підприємствах галузі 

впроваджені та функціонують системи менеджменту якості за версією ISO 

9001:2000 [6,7].  

Сьогодні український кондитерський ринок майже нічим не відрізняється 

від європейського, оскільки вітчизняні виробники пропонують різноманітний 

асортимент кондитерської продукції своїм споживачам, який налічує близько 

1000 найменувань. Тим самим постійно скорочуючи загальний імпорт 

солодощів в Україну. 

Досліджено, що станом на 2019 рік кондитерська промисловість є однією з 

найбільш ємких у харчовій промисловості із долею в продажах промислової 

продукції близько 8% від продовольчих товарів, що у відпускних цінах складає 

15,4 млрд. грн [8].  
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Це друге місце у харчовій галузі, перше місце займають тютюнові вироби 

(12,7%), третє – молоко та молочні продукти (7,8%), четверте – м’ясна галузь 

(7,3%) та п’яте – олії рослинні (6,3%) (рис.1).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальний обсяг виробництва 

кондитерських підприємств складає більше 1 млн. тон продукції на рік, що 

дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку та експортувати 

значні обсяги продукції закордон. 

Сегментацію кондитерського ринку України умовно можна відобразити 

наступним чином: сегмент цукристих кондитерських виробів, сегмент 

борошняних кондитерських виробів і сегмент какаомісних продуктів.  

Борошняні кондитерські вироби склали 47% від загального обсягу ринку 

кондитерських виробів в Україні [9].  

Сегмент какаомістких продуктів з усім своїм різноманіттям охоплює 

близько 32% ринку, в той час як найменшу частку ринку (близько 21%) 

становить сегмент цукристих кондитерських виробів. 

 
Рисунок 1 – Структура харчової промисловості в 2019 році 

 

Зниження обсягів виробництва у 2015 році стало наслідком фінансової 

кризи 2014 року, коли споживчі настрої змінилися у бік більш простих і 

дешевих елементів. 

За оцінками експертів, кондитерські вироби займають 8,2% в кошику 
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споживання продуктів харчування середнього українця. Варто зазначити, що 

загальний обсяг споживання кондитерських виробів зростає кожного року. 

Насамперед, це пояснюється підвищенням доходів населення, покращенням 

якості та збільшенням асортименту вітчизняної продукції. Відмітимо, що для 

вітчизняної галузі існують широкі перспективи розвитку, оскільки рівень 

споживання на душу населення кондитерських товарів в Україні має великий 

потенціал для зростання [10]. В середньому, українець споживає близько 16 кг 

на рік, що як і раніше менше європейської норми (22-25 кг на душу населення 

на рік). Це свідчить, що на ринку існують достатні резерви для збільшення 

споживання кондитерської продукції.  

Кондитерське виробництво є інтенсивно-сировинним через те, що частка 

матеріалів складає 60-75% від собівартості продукції. Кондитерський сектор 

зазвичай використовує вітчизняну сировину: борошно, цукор, молоко і 

вершкове масло.  

Тільки та сировина, яка не виробляється в Україні, імпортуються, а саме: 

какао-боби, горіхи, арахіс, екзотичні масла і суміші, такі як кокосове і арахісове 

масло і т.д. 

Основними факторами, що впливають на потужність кондитерського 

сектора є демографія населення, ціни на сировину, заробітна плата в галузі, а 

також ціни на енергоресурси. 

Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, 

що входять до системи Державного департаменту продовольства України: 

Асоціація «Укрконпром», «Укрпродсоюз», «Укрхліб» і неасоційованими 

підприємствами приватного сектору. 

У центральному регіоні зосереджено близько 30% виробництва, де 

розміщені основні потужності ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", 4 

великі компанії, а також десяток середніх і малих підприємств. У західному 

регіоні виробляється близько 6% кондитерської продукції України, на півдні – 

лише 4%. Українська кондитерська промисловість вже довела свою 

конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках: продукція цієї 
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галузі відповідає європейським показникам якості. Аналіз показує, що значна 

частина внутрішнього попиту на кондитерські вироби задовольняється за 

рахунок вітчизняних виробників. 

Встановлено, що структура імпорту та експорту кондитерської продукції 

за країнами є незмінною останні 10 років, що, саме по собі, є гарною 

тенденцією впевненості вектора. 

Аналіз динаміки приросту експорту кондитерських виробів, порівняно з їх 

імпортом, свідчить про швидші темпи зростання експорту, ніж імпорту.  

Серед стратегічних планів кондитерів слід виділити: модернізацію 

виробництва для виготовлення якісної продукції, установку високо 

технологічного обладнання, яке дає змогу розширювати асортимент; 

інноваційні кроки в сфері асортименту й маркетингової політики; активізацію 

рекламної діяльності; удосконалення системи розподільної логістики; 

розширення каналів збуту й відносин із роздрібними торговельними мережами; 

зближення виробника зі споживачем (промо-заходи, участь у цінових акціях, 

розміщення свого торгового обладнання в залах магазинів); а також 

переорієнтація з виробництва продукції преміум-класу (дорогих шоколадних 

цукерок в коробках) на збільшення обсягів вагових шоколадних цукерок, 

оскільки цей сегмент практично не зазнав впливу фінансової кризи й досі 

залишається бажаним [5]. 

Висновки. На основі вищезазначеного маємо констатувати, що ринок 

кондитерських виробів в Україні протягом 2015–2019 рр. розвивався 

динамічно. До 2019 р. досягнута певна структуризація ринку: основні суб’єкти 

створили холдинги та корпорації, завоювали споживачів у своїх сегментах 

ринку, налагодили постачання як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках, інвестували в нове обладнання, зосередилися на якості й асортименті 

продукції, закріпили старі бренди та вивели на ринок інноваційні продукти й 

нові торгові марки. Більшість змін у цій сфері відбулися завдяки інвестиціям, 

які мали і зовнішнє, так і вітчизняне походження. Кожен із сегментів цього 

ринку мав власну динаміку як у грошовому, так і у натуральному вимірі. 

Кондитерський ринок України в найближчі роки чекатиме спеціалізація, а 

виробництво й надалі концентруватиметься в найбільших холдингах. 
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В статті розглянуто загальну характеристику фактора формування 
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Постановка проблеми. В Україні значними темпами розвивається ринок 

готельно-ресторанних послуг. Зростання рівня підприємства залежить від 

багатьох факторів, але дієве та результативне управління – один із головних. 

Необізнаність та непрофесійність керівників щодо методів та процесу 

прийняття управлінських рішень є вкрай важливою проблемою в управлінні 

закладами готельно-ресторанного господарства.  

Мета статті полягає в дослідженні прийняття раціональних, оптимальних 

рішень та підвищенні компетентності керівників в галузі управління. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Якість товару та послуги 

виступає основою конкурентоспроможності підприємства, тому вивченням 

цього питання займалися багато дослідників, а саме: розгляду змісту категорії 

якості приділяли увагу такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як Бастрикін Д.В., 

Євсєйчєв А.І., Нижегородов Е.В., Румянцев Е.К., Сизикин А.Ю., Торбина О.I., 

Басовський Л.Е. та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Намір закладу готельно-
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ресторанного господарства – відстоювати передову позицію на ринку послуг 

гостинності, що передусім здійснюється у збереженні рентабельності 

ресторану, готелю. Рентабельність підприємства можна досягти, якщо 

реалізувати комплекс зобов'язань, таких як: створення та функціонування 

доцільної організації механізму управління, результативне керування кадровим 

потенціалом, розвинення матеріально-технічних засобів, підвищення рівня 

системи обслуговування, впровадження маркетингових засобів та використання 

реклами. В основі успіху реалізації усіх перелічених завдань знаходяться 

керівники підприємства, які беруть на себе відповідальність за організацію 

злагодженої та продуктивної роботи усієї організаційної системи, через 

прийняття різних управлінських рішень. В свою чергу, прийняття 

управлінського рішення – це вибір певного набору дій суб'єкта управління, 

направлений на отримання визначеного результату та досягнення цілей 

підприємства. Процес прийняття рішень потребує від керівників професійності, 

досвіду у роботі, вміння діяти швидко та в той же час результативно. 

Еквівалентність управлінських  рішень широко варіюється. Рішення може 

бути безальтернативне - один варіант дій; бінарне - два варіанти, які 

виступають протилежностями один одному; багатоваріантне - існує більше 

двох варіантів дій; інноваційне - штучно створюється з компонентів, що 

підходять, але раніше не використовувались. Саме так і створюється новий 

варіант дій. Створивши у процесі вибору різні варіації, управлінське рішення є 

результатом адміністративної діяльності, наслідком роздумів та обговорень 

керівника, певних його висновків та проектувань, направлених на здобуття 

бажаних цілей.  

Методи прийняття рішень в менеджменті перетворюються в управлінські 

рішення, які проходять від керуючої ланки в керовану, та виконують свою 

функцію - впливають на працівників підприємства, що забезпечує реалізацію 

поставлених задач. За історію менеджменту придумано чимало методів для 

здійснення управлінського рішення.  

Всі методи можна розділити на певні групи: 
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 Методи здійсненні на здогадках та інтуїції керівника, спираючись на 

досвід та професійність. Рішення приймаються без аргументів, базуючись на 

«шостому відчутті». При процесі прийняття рішень більшість керівників 

використовують неформальні методи, які базуються на аналітичних здібностях 

осіб. Перевага таких методів полягає в тому, що рішення менеджер приймає 

швидко, оперативно, але недоліком виступає те, що методи не дають ніякої 

гарантії на уникнення помилок, тому що усе залежить від інтуїції керівника. 

 Методи, засновані на раціональності, здорову глузду та логіці. Рішення 

приймаються добре вивчивши досліджуваний об'єкт та спираючись на досвід у 

минулому. 

 Методи, засновані на науковому ставлення до об'єкта, що передбачає 

можливість обрати кращі рішення з певних альтернатив, продуманих за 

допомогою використання великих інформаційних нагромаджень. 

Для ефективного прийняття рішень потрібно знати сам процес прийняття 

рішень, який відбувається за певними етапами:  

1. На першому етапі підприємство займається збором та обробкою 

інформації. Проводить повний аналіз управлінської ситуації. На цьому етапі 

підприємство вивчає зовнішнє та внутрішнє середовище. Інформація про вплив 

основних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища поступає до 

керівників та спеціалістів, які класифікують, розбирають інформацію і 

порівнюють наявні значення параметрів із очікуваними, що дозволяє 

ідентифікувати проблеми.  

2. Ідентифікація проблеми - другий етап прийняття рішень. Щоб вирішити 

проблему, для початку потрібно визначити правильний діагноз. Потрібно 

детально та правильно сформулювати проблему. Є дві думки на сутність 

проблем. Одна: проблемою може вважатись стан підприємства, коли існує 

розбіжність між заданими цілями та реальними результатами. Друга: 

проблемою можна вважати потенційну ймовірність підвищення ефективності. 

Отож, поєднуючи обидві думки, можна зробити висновок, що проблема -  

різниця між запланованим і наявним станом контролюючого об'єкта. 
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3. Дослідження критеріїв вибору. Для того, щоб розглядати альтернативи 

вирішення проблеми потрібно визначити параметри, які будуть критеріями 

відбору, за якими будуть порівнюватись усі можливі варіанти. Наприклад, для 

купівлі нової техніки критерії відбору можуть бути такі як: ціна, 

продуктивність, ергономічність.  

4. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених 

методах менеджменту. Група працівників розробляє альтернативи, які на їх 

думки будуть найоптимальнішими. Але на практиці менеджер не може 

об'єктивно оцінити кожну альтернативу. 

5. Оцінювання та вибір альтернативи. Усі можливі варіанти рішень 

експерти оцінюють, порівнюють за вже обраними критеріями, визначають 

переваги та недоліки кожного варіанту. аналізують дані та намагаються 

визначити ймовірні наслідки та результати. Саме критерії, про які вище 

згадувалось, допомагають вибрати кращу альтернативу. 

6. Узгодження рішення в системі управління може відбуватись так, що 

одна частина робочої групи розробляє варіанти вирішення проблеми, обирають 

остаточно - другі, а вже реалізовують - інші. На нові проблеми повинен 

реагувати не тільки менеджер, а вся команда підприємства. Кожен працівник 

повинен бути мотивованим покращити роботу підприємства та вирішити наявні 

проблеми. 

7.  Підготовка та реалізація рішення - передостанній етап процесу 

прийняття рішення. Потрібно створити план комплексних робіт і необхідних 

ресурсів та розподілити їх між працівниками, поставити дедлайни для завдань, 

потрібно визначити всі деталі роботи над проблемою: хто, де, як, коли. 

8. Контроль та оцінювання результатів, перевірка ефективності рішення. 

Після реалізації та вже роботи рішення на практиці потрібно переконатись та 

контролювати чи показує воно правильні результати, чи сходяться очікувані 

дані з реальними, чи рішення та його наслідки виправдовують себе [2]. 

На сучасному ринку ресторанних послуг є у пріоритеті забезпечення 

високого рівня прийняття управлінських рішень, тому що таке питання є 
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актуальним для великої кількості підприємств ресторанного господарства. 

Відбувається це через зміни в індустрії гостинності: швидкий розвиток нових 

методів прийняття рішень, популяризація європейських стандартів і технологій, 

збільшення вимог до якості процесу прийняття рішень та надання послуг [3]. 

Визначаємо рекомендації щодо покращення прийняття оптимальних 

рішень, а саме: 

 Покращення рівня розробки альтернатив для вирішення проблем. 

 Розробка ефективного механізму контролю. 

 Проблема мотивації кадрів. 

 Побудова колективної культури. 

 Розвиток систем керівництва. 

Покращення рівня розробки альтернатив для вирішення проблем можна 

досягти, якщо не ігнорувати ефективний механізм розробки альтернатив та 

прийняття рішень. Керівники повинні загострювати свою увагу на дотриманні 

раціональної технології, правильному формулюванні проблеми на початковому 

етапі. При генеруванні ідей для вирішення проблеми потрібно якомога більше 

створювати альтернатив без оцінювання їх, тільки коли максимальна кількість 

варіантів буде подано, тоді приступати до етапу оцінки та аналізу кожного. 

Також потрібно не забувати використовувати вже набутий досвід, неважливо є 

він негативний чи позитивний – це допоможе застережити проєкт від помилок, 

через які заклад вже пройшов в минулому.  

Розробка ефективного механізму контролю – обов'язкова умова для 

успішної діяльності підприємства [4]. Найвмотивованішому співробітнику 

потрібна система контролю для якісного виконання своєї роботи. Контроль 

здійснюється з метою аналізу та діагностики роботи працівника. Однак система 

контролю повинна взаємодіяти з системою мотивації співробітників. Персонал 

не повинен боятись помилитись і пробувати вносити зміни, нові ідеї у потік 

роботи. 

Проблема мотивації кадрів. Корпоративна культура тісно взаємодії з 

мотивацією кадрів. Система мотивації грає велику роль у продуктивній 

діяльності персоналу, позитивно впливає на прийняття будь-яких 

корпоративних обов'язків.  
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Побудова колективної культури заохочує працівників закладу не боятись 

запитувати, реагувати на новинки, бути відкритими та гнучкими до нових змін. 

Кожен менеджер повинен засвоїти постійно обдумувати і виправляти свої 

вихідні настанови. Корпоративна культура - один із ключових чинників гарного 

сучасного підприємства і має бути включеним елементом під час створення 

стратегії закладу ресторанного типу [5]. 

Розвиток систем керівництва надасть можливість створювати ефективну 

інформаційну політику та якісну детальну документацію, які відповідають за 

поширення через канали комунікації інформації. Система управління відповідає 

за головні функції керівників підприємства, єдині вимоги і норми роботи для 

всіх працівників, створення єдиних об'єктивних критеріїв для оцінювання 

діяльності керівників, менеджерів та працівників. 

Висновки. В сучасних умовах ринку підприємства повинні постійно 

підвищувати свій рівень майстерності, вдосконалювати якість надання послуг в 

ресторані та професіоналізм у прийнятті рішень. В цьому допоможе система 

чинників, які впливають на прийняття рішень та сукупність рекомендацій щодо 

покращення ефективності в прийнятті рішень.  

Кожен чинник, рекомендація є важливою, потрібно дотримуватись правил, 

вимог і стандартів в кожній складовій, аналізуючи кожен фактор, його вплив на 

роботу закладу, ми знаходимо помилки, які в майбутньому ліквідуємо, тим 

самим покращуючи рівень компетентності прийняття рішень, а відповідно і 

покращення послуг, які надаємо в ресторані.  

Всі визначені напрямки покращення ефективності процесу прийняття 

рішень та чинники, які впливають на підвищення рівня прийняття рішень 

взаємопов'язані, тому заходи, метою яких є виправлення існуючих проблем, 

потрібно вживати комплексно у всіх функціональних сферах.  
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РОЛЬ ТА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПІДПРИЄМСТВА 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

У статті розглянуто значення соціальних мереж для просування підприємств 

ресторанного господарства та їх послуг, обгрунтовано популярність  

соціальних мереж у населення та значення і доступность Інтернет-

маркетингу для підприємств ресторанного господарства в порівнянні з іншими 

маркетинговими інструментами.  

Ключові слова: соціальні мережі, ресторан, підприємство ресторанного 

господарства, цільова аудиторія, контент, Інтернет-маркетинг. 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток маркетингової теорії, з одного 

боку, і постійно зростаюча конкуренція - з іншого, змушують фірми осмислено 

займатися маркетингом, надаючи йому все більшої значущості в розвитку 

бізнесу. Із зростанням популярності Інтернету, компаніям доводиться боротися 
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за споживачів і у віртуальному просторі. На сьогоднішній день жодна 

організація не обходиться без серйозних вкладень в маркетингові комунікації, 

частина з яких йдуть на розробку корпоративного сайту, як основного елемента 

інтернет-присутності, і на веб-рекламу. Проте найпопулярнішим видом 

реклами сьогодні є реклама в соціальних мережах. 

Формулювання цілей статті. Мета даного дослідження полягає в оцінці 

можливостей і перспектив використання соціальних мереж для просування 

підприємств ресторанного господарства. Виділяються основні напрямки 

діяльності підприємств ресторанного господарства в соціальних мережах. 

Визначаються переваги та особливості використання соціальних мереж для 

ресторанного бізнесу. Обґрунтовується можливість і необхідність використання 

соціальних мереж, як для великих підприємств ресторанного бізнесу, так і для 

невеликих ресторанів. Даються рекомендації щодо підвищення ефективності 

використання соціальних мереж в діяльності підприємств ресторанного 

господарства. 

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Роль та вплив соціальних мереж, 

як найсучаснішого різновиду реклами на підприємства ресторанного 

господарства досліджували такі вчені, як Малишев С. О., Халілов Д. М., 

Клейман А. А., Бабачнікова О. А., Ханахок О. Г. та інші. Проте дана проблема 

все ж не є повністю дослідженою, тому визначення ролі та впливу соціальних 

мереж на підприємства ресторанного господарства і є метою нашої роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день найбільш 

затребуваними соціальними мережами, якими користується практично все 

населення, незалежно від віку, соціального статусу і рівня освіти вважаються 

Facebook, Twitter, Instagram, Skype. Також слід враховувати щоденне зростання 

розвитку аудиторії свіжої соціальної мережі TikTok. Ключовою рисою таких 

соціальних мереж є їх величезне охоплення цільової аудиторії. Без соціальних 

мереж сучасний споживач і користувач вже не уявляє стандартний спосіб 

поглинання інформації. Якщо раніше людина користувалася Інтернетом, щоб 

дізнатися багато цікавого через спеціальні сайти, то зараз перед нею 

відкриваються можливості освоїти соціальну мережу, де буде представлена ця 
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ж інформація, та ще й по-різному переказана, і показана на прикладах. 

Проаналізувавши всі переваги соціальних мереж, можна з упевненістю заявити, 

що їх формат може стати гарною платформою для просування підприємств 

ресторанного господарства. Багато ресторанів та і, в цілому, закладів 

харчування мають свої сторінки і велике число посилань в Twitter, Instagram і 

Facebook, що, за визначенням забезпечує їм успіх на ринку [1, с. 210-216]. 

Основними перевагами соціальних мереж в ресторанному бізнесі серед 

конкурентів, слід віднести: 

 професійне позиціювання на цільову аудиторію; 

 просування всередині власної сторінки тієї чи іншої послуги; 

 реклама конкретних проектів і представлення споживачеві об'єктів в 

режимі реального часу; 

 обмін думками і можливість провести дискусію з цільовою аудиторією 

через внутрішні чати і форуми. 

У сучасному світі з його можливостями безмежного охоплення аудиторії 

соціальні мережі відіграють визначальну роль не тільки в плані розвитку 

масових комунікацій, а також стають важливим компонентом в сфері 

гостинності, зокрема і в ресторанному бізнесі [2].  

На прикладі активного користувача можна відстежити, який список 

сторінок відвідуються ним в умовній соціальній мережі і на основі цього 

налаштовувати таргетовану рекламу, щоб конкретний користувач міг перейти 

на сторінку ресторану з метою інформування про конкретний заклад 

ресторанного господарства (ЗРГ). Інтернет-ресурси про ЗРГ, як і відповідні 

телепередачі, наділені властивістю наочності, а за рівнем інформативності 

переверщують можливості телебачення, пропонуючи великий потік інформації 

про різноманітні ЗРГ і їх послуги. Завдяки цьому, роль соціальної мережі 

Facebook в просуванні даного продукту значно зростає.  

Через соціальну мережу ринок ресторанної індустрії «видно як на долоні», 

оскільки в даному форматі відсутня цензура, яка контролює правила надання 

інформації. Таким чином, за допомогою соціальної мережі нове покоління 

може отримати максимально точну і достовірну інформацію [3]. 

Сьогодні просування та інвестування в соціальні медіа і таргетовану 
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рекламу є необхідністю, а не справою привілейованих брендів. 

Використовуючи дані можливості, представники ЗРГ, які мають обмежений 

бюджет, можуть збільшити аудиторію потенційних клієнтів або партнерів [4]. 

Крім того, працюючи в соціальних мережах, компаніям надає можливість 

мати зворотний зв'язок з клієнтами, отримувати статистику по публікаціях, 

необхідні для аналізу ефективності залучення аудиторії і використовуваних 

ресурсів, своєчасно вносити правки в свою маркетингову стратегію. Так, з 

огляду на цільову аудиторію будь-яких з використовуваних фірмою соціальних 

мереж, можна зробити висновок, що великим підприємствам ресторанного 

бізнесу доцільно використовувати мережу Facebook, а закладам харчування, які 

роблять ставку на цікавий, захоплюючий, унікальний дизайн підійде мережа 

Instagram. Однак сьогодні, ми можемо помітити тенденцію, що ніхто не 

дотримується правил і навіть на перший погляд молодий бізнес може бути 

показаний в соціальних мережах як найпопулярніший і найпрестижніший 

продукт, на якому більше загострює свою увагу цільова аудиторія, ніж на 

багаторічному мережевому бізнесі. Світ щодня підносить цікаві і незвичайні 

тренди, на основі яких будь-хто може зробити свій бізнес, а якщо провести його 

через соціальну мережу, він отримає свого глядача і споживача [5].  

Планувати стратегію розкрутки бізнесу в соціальних медіа мережах дуже 

важливо. Налаштування каналів спілкування зі споживачем, турбота про якість 

фотографій і відео, які дозволять виділитися на тлі конкурентів, дозволять 

правильно вибудувати стратегію розвитку і допоможуть модернізувати і 

збільшити прибуток і дохід від діяльності підприємств. Незважаючи на те, що 

штучний інтелект вже освоївся в інтернеті, клієнти віддають перевагу 

людському спілкування. Соціальні мережі - це не тільки красиві тексти і 

картинки, але і, в першу чергу, соціальна складова. Без активного ведення 

профілю і живого спілкування зі споживачами будь-яке підприємство 

ресторанного господарства не зможе досянути поставленої цілі -  збільшення 

прибутку [6]. 

Цікавий контент на сторінках підприємства в соцмережах і якісний Wi-Fi 
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для гостей, що дозволяють ділитися фотографіями в інтер'єрах оточуючих 

споживача, - це чудово. Але набагато важливіше - сервіс високого рівня. Саме 

це дає гостям привід розповідати про дане підприємство або послугу і хотіти 

скористатися цим знову. 83% сучасної аудиторії вирішать відвідати даних 

заклад харчування, якщо бачили його фотографії в соціальних мережах у 

друзів. 73% мілленіалів переглядають сторінки ЗРГ в соцмережах, перш ніж 

відвідати його. А кожен третій навряд чи взагалі вибере ресторан, якого немає 

ні в соцмережах, ні в месенджерах. Дані дослідження були представлені 

британською компанією Knightsbridge Furniture. 

Більшість представників індустрії гостинності погодяться, що ключ до 

успіху – це рекомендації, що передаються з вуст в уста, тобто «сарафанне 

радіо». А соціальні медіа посилюють резонанс в тисячу разів. Дослідження 

Knightsbridge Furniture це підтверджує: 76% опитаних поділяться фотографіями 

ЗРГ, в якому зупинилися, з друзями та рідними, а також з підписниками. 

Для ефективного просування необхідний якісний контент. Розкрутка 

бізнесу в соціальних мережах, як і в пошуковику, залежить від публікацій (їх 

змісту та якості подачі). Безлика сіра сторінка в соціальній мережі ніколи не 

приверне уваги нових підписників, але ще і може втратити вже наявних                

[9, с. 190-195]. 

Оформлення цікавого і унікального профілю і новинної стрічки, які 

відповідають тематиці підприємства, дозволять посилити сторону 

неповторності порівняно з конкурентами. Якщо ведення соціальних мереж і 

налаштування каналу продажів послуг через соціальну мережу є пріоритетом 

для організації, то варто задуматися над кваліфікованим персоналом, здатним 

працювати на збільшення потоку споживачів і збільшення обсягу продажів 

послуг компанії. Якщо говорити про наймання штату співробітників по 

просуванню, то не потрібно набирати велике коло осіб. На сьогоднішній день, 

весь спектр послуг може вміститися в одному, максимум у двох співробітниках. 

Грамотний SMM-фахівець націлений на результат, а які саме цілі будуть стояти 

на шляху, питання спірне. Від написання постів, до створення унікальної 

маски-фільтра для підприємства, все це може поміститися в руках одного 
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фахівця, здатного збільшити прибуток організації, навіть не займаючись 

продажем послуг. Споживач любить очима, а реагує емоційно. 

Розміщення рекламних постів в інших групах за інтересами є найбільш 

популярним прийомом. Сенс в наступному: організація знаходить 

співтовариство / групу з найбільш підходящою для рекламних потреб цільовою 

аудиторією і тематикою, де за символічну плату публікує пост. Стандартний 

шлях поста в соціальній мережі: вибір оптимального часу розміщення поста, 

безпосередня публікація, і пост знаходиться зверху сторінки рівно одну годину. 

Потім протягом доби публікація починає опускатися і віддаляється. Таким 

чином, реклама в чужій групі живе рівно одну добу. Ціна публікації залежить 

від чисельності групи (кілька тисяч або мільйонів підписників) і варіюється від 

150 до 5000 гривень за один пост. Варто також пам'ятати про ризики, адже з 

подібної публікації може прийти як 10 нових споживачів і підписників, так і 

взагалі жодного. Тому всі фактори повинні зіграти на руку підприємству. 

Нерідко групи створюють тільки для того, щоб здійснювати просування 

бізнесу в соціальних мережах шляхом продажу реклами. Керівництво спільнот 

може запропонувати кілька груп з різними розцінками, а вибір вже 

підприємством. Перевагою такого прийому є те, що всі підписники, які 

переглядають новинну стрічку, зможуть побачити потрібний підприємству 

пост. 

Таргетинг - це один із напрямів реклами, що має на увазі підготовку і 

розсилку цільових повідомлень. При їх створенні враховуються особливості 

аудиторії, наприклад місце проживання, рід занять та інтереси. Застосування 

таргетингу підвищує ефективність рекламної кампанії. 

Використання технології таргетингу дозволяє здійснювати просування 

бізнесу в соціальних мережах, таких як TikTok, Facebook, Instagram і на інших, 

не менш популярних ресурсах [8]. 

Розрізняють такі підвиди цільової реклами: 

 територіальна (або географічна) передбачає орієнтування на жителів 

конкретного міста / регіону, що дуже вигідно для підприємств туристичної 

індустрії; 
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 соціально-демографічна – націлений на аудиторію, об'єднану за 

конкретним соціальним критеріям (вік, стать, сімейний стан і т. д.); 

 контекстна – спрямована на людей з певними інтересами, які 

з'являються по підписці в соціальних мережах; 

 поведінкова – орієнтована на дії користувача, наприклад, неодноразові 

пошукові запити [7]. 

На перший погляд, в таргетованій рекламі немає нічого складного. Проте 

вона вимагає грамотної підготовки, що має на увазі якісний аналіз цільової 

аудиторії і написання правильного рекламного повідомлення. Хорошим 

рекламним ходом є так звані вірусні ролики. Принцип дії відеоролика в тому, 

що у користувачів виникає бажання поділитися побаченим. Тому ролик 

повинен бути емоційно насиченим, незвичайним, наприклад, дуже 

сентиментальним, смішним чи страшним. 

До основних переваг соціальних мереж для ресторанного бізнесу можна 

віднести наступні: 

 реклама «з вуст в уста»; 

 підвищення соціальної лояльності і довіри гостей; 

 брендинг всередині компанії і зростання впізнаваності особистого 

бренду; 

 покращений охоплення потенційної аудиторії і її вплив; 

 SEO (Search Engine Optimization) - всебічний розвиток і просування 

сторінки в соціальній мережі з метою виходу на перші позиції в результатах 

видачі пошукових систем за запитами відвідувачів для збільшення 

відвідуваності і, як наслідок, збільшення доходу. 

Щоб мати можливість виділитися серед інших підприємств індустрії, 

контент, представлений в соціальних мережах повинен бути не тільки 

яскравим, але корисним і цікавим для потенційних постійних підприсників. У 

зв'язку з цим особливої уваги заслуговує вибір тем публікацій. План постів 

доцільно складати на щомісячній основі на весь майбутній місяць з 

урахуванням максимально збалансованого міксування тематик постів і 
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відображення новин. Протягом місяця необхідно вносити правки, в залежності 

від новин і змін у світі і сфері зокрема, так як будуть з'являтися нові актуальні 

новини та спеціальні пропозиції на самому підприємстві. При створенні 

контенту головне - баланс. Контент повинен бути яскравим, запам’ятовуваним і 

корисним. Планувати стратегію розкрутки ЗРГ в соціальних медіа дуже 

важливо [9].  

При відкритті сайту або запуску додатка Gettable, домашня сторінка 

користувача перетворюється в персоналізовану стрічку інформації. Під час 

пошуку певного місця призначення стрічка автоматично звужує область 

відображення до певного географічного положення. Gettable допоможе знайти 

кафе, бар або ресторан, відповідно до ваших уподобань, фінансів та місця 

розташування. Також у вас буде можливість через додаток забронювати столик. 

В першу чергу стрічка буде відображати найбільш підходящі варіанти для 

конкретного користувача з найбільш високою оцінкою від друзів і людей, на 

яких він підписаний. 

У Gettable з'являються функції традиційного TravelPlanner і ресурс 

перетворюється в повноцінну платформу для бронювання столиків 

вресторанах. Тому значення кожного відгуку помітно зросте і може стати 

основним стимулом для прийняття рішення про відвідування того чи іншого 

закладу харчування. Отже, рестораторам доводиться ще серйозніше 

відслідковувати думку відвідувачів і покращувати якість обслуговування, щоб 

потрапити в персоналізовану стрічку потенційного користувача. 

У числі інших додаткових функцій сервісу, Gettable надає можливість 

прийняття несподіваних рішень: користувачам будуть пропонуватися 

популярні  місця поруч з їх геолокацією [6].  

Іншим схожим додатком є  Foursquare. Даний додаток створений для того, 

щоб коритсувач міг знайти цікаве місце, його адресу, фотографії страв, 

інтер'єру і головне – відгуки інших користувачів. Прочитавши декілька з них, 

можна зробити висновок про кухню, ставлення до відвідувачів, комфорт і 

загальний рівень кафе або ресторану. У 60% випадків інтернет-користувачі при 
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бажанні дізнатись більше про ЗРГ  звертаються до пошуковика Google. З даним 

сервісом у ЗРГ з'явилася можливість залучати частину цього трафіку на 

офіційний сайт. Рестораторам стане простіше отримувати прямі броні, а гостям 

- бронювати. Для того, щоб запустити програму, користувачеві досить просто 

ввести в пошуковому рядку сайту Google назву ЗРГ, і на першому ж рядку 

сторінки з результатами можна побачити додатковий блок праворуч. 

За замовчуванням основний блок інформації містить: 

 короткий опис ресторану; 

 фотографії; 

 посилання на офіційний сайт підприємства; 

 контактна інформація, адреса і місце розташування на карті; 

 відгуки і оцінки споживачів з різноманітних інтернет-майданчиків; 

 рейтинг персонального ЗРГ на пошуковому сайті Google.. 

В основному, діяльність підприємств ресторанного господарства та 

індустрії гостинності в цілому полягає в наступних елементах: 

 розміщення іміджевих фотографій, спеціальних пропозицій та 

інформації про цікаві події; 

 відстеження активності гостей за допомогою хештегів і геотегів; 

 оцінювання та коментування фотографій гостей для залучення їх в 

активність групи; 

 неформальне спілкування з підписниками. 

Висновки. Таким чином, завдяки соціальним мережам заклади 

ресторанного господарства можуть з легкістю досягти наступних цілей: 

 лояльність аудиторії; 

 вивчення інтересів аудиторії; 

 зростання продажів; 

Робота з соціальними мережами не повинна відбуватися сама по собі, а 

повинна здійснюватися як елемент стратегії контент-маркетингу, яка 

реалізується в рамках політики інновацій ресторанного підприємства                

[9, c.256-257].  
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На сьогоднішній день усі ЗРГ активно використовують практично всі види 

інтернет-маркетингу. Такий інноваційний вид маркетингової діяльності полягає 

в реалізації цілого комплексу заходів для того, щоб просувати підприємства 

індустрії в мережі Інтернет. Багато в чому завдяки інтернет-маркетингу 

ресторани та підприємства сфери харчування відомі в усьому світі, в тому числі 

і в Україні. А просування таких підприємств в соціальних мережах можна 

віднести до найбільш використовуваних і ефективних методів інноваційного 

маркетингу. Для будь-якого ЗРГ, який зацікавлений в успішній реалізації своєї 

комерційної діяльності, соціальні мережі є обов'язковим інструментом. 

Тільки за умови грамотної комплексної роботи на описаних платформах 

ЗРГ можуть позиціонувати себе з найкращого боку і залучати якомога більше 

клієнтів. Для будь-яких соціальних мереж прийнятно використання тільки 

якісних і професійних фотографій та інформації про ЗРГ в повному обсязі. 

Саме соціальні мережі – найбільш виграшний майданчик для спілкування з 

клієнтами і отримання зворотного зв'язку: тут клієнти можуть задавати 

питання, писати повідомлення з вдячністю або з виразом невдоволення. 

На закінчення, варто відзначити, що соціальні мережі мають всі 

перспективи стати ефективним інструментом взаємодії з величезною 

аудиторією існуючих і потенційних клієнтів для підприємств ресторанного 

бізнесу, що за підсумком вплине на рівень їх конкурентоспроможності. Завдяки 

цьому не тільки виросте привабливість даного підприємства, а й будуть 

створені точки притягування уваги до даного регіону і країни в цілому. 
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Постановка проблеми. До готельних та ресторанних послуг сьогодні 
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пред’являються підвищені вимоги. За абсолютно однакової матеріальної бази 

та способу надання послуги готелі та ресторани відрізняються один від одного 

якістю обслуговування, що передусім є чинником конкурентоспроможності. 

Відповідно, якість обслуговування залежить від організації обслуговування, 

рівня кваліфікації персоналу, манер роботи з клієнтами. Тому можна 

стверджувати, що персонал – це невід’ємна частина готельно-ресторанного 

продукту. Відповідно, якість продукту (послуги) безпосередньо залежить від 

якості персоналу. Оцінка якості наданої послуги здійснюється з урахуванням 

таких особливостей: важко об’єктивно оцінити якість послуг на відміну від 

якості товару; якість послуги оцінюється як на основі результату, так і процесу 

її надання; на оцінку якості послуги впливає порівняння очікувань споживача і 

реального рівня наданої послуги.  

Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства 

показав, що більшість керівників уважає персонал допоміжним ресурсом. 

Такий підхід призводить до помилок у відборі, прийнятті та розвитку 

персоналу. На відміну від сучасної української практики за кордоном давно 

склалося розуміння того, що клієнтоорієнтований підхід до надання послуги 

неможливо реалізувати без систематичної роботи з персоналом.  

Більшість підприємств готельного та закладів ресторанного господарства 

стикається з проблемою пошуку методів управління персоналом, спрямованих 

на мотивацію співробітників, розвиток їхніх професійних та особистих якостей 

[4]. 

Оцінка сучасної системи мотивації персоналу надає можливість 

враховувати всі фактори, які, на жаль, є незадовільними для більшості 

підприємств ресторанного бізнесу, а саме: санітарно-технічні умови праці; 

незадоволення працею підлеглих, колег; можливість самореалізації (з боку 

робітників адміністративного апарату); рівень заробітної плати (з боку 

робітників виробничої діяльності). Ці проблеми та потреби персоналу 

спонукають до визначення та знаходження різних інструментів для 

вдосконалення системи мотивації праці на підприємствах ресторанного бізнесу. 



212 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження термінологічної 

сутності та сучасних методів стимулювання праці на підприємствах 

ресторанного бізнесу здійснювали Б. Л. Просянчук, Д. П. Богиня,                

Г. А. Дмитренко, В. Д. Лагугін, М. М. Махненко, М. І. Карлін, М. І. Нижній,                

Г. І. Купалова.  

Цілями даної статті є обґрунтування необхідності використання сучасних 

методів стимулювання праці персоналу підприємств ресторанного господарства 

та їх науково-методичного обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання ефективної 

мотиваційної моделі на підприємстві забезпечує зацікавленість працівників у 

підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого 

потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості 

для практичного використання різних методів мотивації, і не лише 

матеріального стимулювання. Удосконалення системи мотивації праці на 

підприємствах індустрії гостинності охоплює ряд послідовно виконуваних 

етапів. 

1. Вибір форм і систем заробітної плати є початковим етапом при 

формуванні системи мотивації праці персоналу. На кожному підприємстві 

може існувати як одна, так і декілька систем оплати праці. Найпоширенішими 

системами оплати праці підприємств є наступні: погодинна, погодинно-

преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, непряма відрядна. Тарифна 

система заробітної плати на підприємстві базується на системі державних 

нормативів, що встановлюють вихідні розміри оплати праці, що дає можливість 

виплачувати заробітну плату працівникам не нижче рівня державних 

підприємств. 

2. Побудова системи додаткової мотивації є необхідною для окремих 

аспектів трудової активності працівників. Ця система використовує різні форми 

– преміювання за поточні результати господарської діяльності, доплати і 

надбавки, різні одноразові заохочення за результати праці, преміальні виплати 

за підсумками роботи за рік та ін. 
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Система додаткової мотивації повинна бути узгодженою із стратегічним 

планом розвитку підприємства та передбачати стимулювання робітників за ті 

аспекти трудової діяльності, які сприяють подальшому розвитку підприємства.  

Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють велику кількість мотиваційних 

чинників, а саме: гроші, кар’єрне зростання, слава, визнання, самовираження та 

самореалізація. Безумовно, гроші є найбільш очевидним і найбільш часто 

використовуваним засобом для стимулювання. З одного боку, вони є потужним 

засобом мотивації, а з іншого – можуть виступати чинником демотивації.  

Працівник прагне правильно і якісно зробити свою роботу і отримати за це 

гроші, це і є його мотивацією. І якщо вона його не спонукає до роботи, то 

підприємство наймає іншого. Тому щоб забезпечити залученість працівників та 

підвищити мотивацію і, що є ще більш важливим, надати змогу персоналу 

перетворити залученість на продуктивність, підприємству слід 

використовувати нові інноваційні методи мотивування, враховуючи зарубіжний 

досвід. 

Характерною особливістю систем зарубіжних компаній є те, що вони 

приділяють належну увагу методам як матеріального, так і нематеріального 

стимулювання. Серед матеріальних методів застосовується система пільг 

(медичний та соціальні пакети, оплата проїзду, надбавки на утримання сім’ї, 

оплату стоянки автомобіля, путівки на відпочинок, харчування), премії при 

одержанні компанією великого прибутку, позику на купівлю житлових 

будинків під низький відсоток. 

Сучасна практика зарубіжних і деяких українських підприємств свідчить, 

що для працівників, і перш за все працюючої молоді, спонукальним мотивом до 

праці на перший план висувається нематеріальна мотивація. Головне завдання, 

що стоїть перед підприємством у системі стимулювання, є створення таких 

умов, при яких працівники будуть мотивовані на досягнення значних особистих 

цілей та цілей компанії.  

Працівники мають можливість навчатися за рахунок компанії і ходити на 

різні тренінги, які дають можливість використовувати свої знання і навики не 

тільки на роботі, але й в повсякденному житті.  
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Ще одним сучасним способом удосконалення мотивації є мотивація 

вільним часом, або модульна система компенсації вільним часом. Особливість 

її в тому, що розходження в навантаженні працівників, які обумовлені роботою 

в різний час доби і дні тижня, компенсуються наданням вільного часу, а не 

грошовими надбавками. Ця форма мотивації ще не одержала поширення в 

практиці українських підприємств, але досвід використання її зарубіжними 

фірмами свідчить про необхідність її впровадження.  

Використання гнучких форм зайнятості (гнучкий графік роботи, 

скорочений робочий день, надання відгулів, збільшення відпустки, та ін.) надає 

можливість працівникам раціонально розподіляти свій час роботи й 

відпочинку. 

Отже, сучасним підприємствам ресторанного бізнесу для удосконалення 

своєї системи мотивації праці, для успішної і злагодженої роботи слід 

використовувати комплекс методів як матеріального, так і нематеріального 

стимулювання (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Методи удосконалення системи мотивації праці [4] 

 

За проведеним узагальненням передового досвіду мотивації праці доцільно 

запропонувати наступні шляхи вдосконалення мотивації працівників на 

вітчизняних підприємствах сфери ресторанного бізнесу: 

- частіше використовувати нематеріальне стимулювання: грамоти за 

досягнення успіхів, похвальні листи, усні компліменти та похвалу тощо; 

- впровадити корпоративну культуру; 

Нематеріальне стимулювання: 
-Тренінги. 
-Навчання. 
-Просування по кар’єрі. 
-Вільний графік роботи. 
-Винагорода вільним часом. 
-Соціальні пакети (оплата 
проїзду, харчування, путівки на 
відпочинок). 

і

Матеріальне стимулювання: 
1.Заробітна плата та доплати. 
2.Премії: 
- за колективну роботу; 
- підвищену продуктивність 
праці, 
- економію витрат; 
- стаж роботи; 
- загальні показники роботи. 

Система мотивації 
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- запровадити подарунки на свята, частіше реалізовувати спілкування 

працівників між собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів, 

проводити більше корпоративних свят та спортивних змагань; 

- створити таку робочу обстановку, яка базувалася б на відкритості і 

повазі та сприяла розкриттю здібностей кожного працівника; 

- поліпшити умови праці працівників, надавати їм соціальні пакети 

послуг; 

- розширювати повноваження працівника, давати йому більше свободи та 

дозволяти брати участь у прийнятті рішень; 

- налагодити систему винагород, особливо винагороду вільним часом, це 

допоможе утримати співробітників від формування навички марного 

витрачання часу і дозволить співробітнику більше витрачати часу на себе і 

свою сім’ю; 

- проводити навчання та тренінги, що надасть можливість працівникам 

добре проявити себе в результатах роботи. 

Детальне вивчення досвіду формування системи мотивації, аналіз існуючої 

системи стимулювання на підприємствах, що часто зводиться тільки до 

регулювання оплати праці, дозволяє розробити та впровадити в практику нові 

підходи удосконалення трудової діяльності на українських підприємствах за 

такими напрямками: застосування як матеріальних, так і нематеріальних форм 

стимулювання працівників, що передбачає оплату праці, різні системи участі в 

прибутках, системи колективного преміювання, індивідуалізацію заробітної 

плати, моральні стимули, стимулювання працівників, які займаються творчою 

працею, шляхом застосування вільного графіка роботи, гуманізації праці, 

кар’єрний та професійний ріст, соціальні пільги для співробітників. 

Говорячи про використання соціально-психологічних методів 

стимулювання персоналу, необхідно зазначити, що дуже важливою умовою 

успішності такої стратегії стимулювання служить відкритість у відносинах між 

керівництвом і працівниками: постійне і точне інформування про виробничо- 

економічну ситуації, що складаються на підприємстві, про очікувані 

перспективи, намічувані дії, успішності їх реалізації [1]. 
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Можна виділити три основні напрямки удосконалення використання 

соціально-психологічних методів в стимулюванні та мотивації персоналу [5]: 

- підтримання сприятливого психологічного клімату в колективі; 

- розвиток системи управління конфліктами; 

- формування та розвиток організаційної культури. 

Комфортний психологічний клімат – це обстановка, коли всі зайняті 

цікавою для себе справою, кожен знає своє місце в ієрархії організації і 

задоволений ним, коли компетенції співробітників не перетинаються і, отже, не 

виникають гострі розбіжності, в організації існує атмосфера взаємодопомоги 

[5] 

Нормальний психологічний клімат не створюється в один день, він 

вимагає величезних зусиль. Порушити його може будь-яка дрібниця, тому його 

треба постійно підтримувати.  

Деструктивний конфлікт призводить до зниження особистої задоволеності 

членів трудового колективу, зменшенню групового співробітництва і 

ефективності організації.  

У разі виникнення деструктивного конфлікту для виходу з нього необхідно 

вирішити конфлікт по суті (знайти причину і по можливості ліквідувати її, 

досягти певного компромісу), намагаючись при цьому згладити 

дисфункціональні наслідки конфлікту.  

Розглянемо методи формування та підтримки організаційної культури на 

підприємстві (табл.1) [2]. 

Для цього використовуються такі групи методів: 

- обмеження взаємодії конфліктуючих сторін, застосування 

координаційних механізмів (наприклад, розмежування повноважень між 

підлеглими), що призводять до ліквідації основних причин конфлікту і 

об'єднують колектив; 

- методи, що об'єднують конфліктуючі сторони, що задають їм загальні 

цілі;  

- методи, що стимулюють співробітників до самостійного виходу з 
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конфлікту або сприяють його вирішення: створення системи винагород та 

стимулювання безконфліктної поведінки, сприяння залагодженню наявного 

конфлікту, і т.д. 

Таблиця 1 – Основні методи формування та підтримки організаційної 

культури 

Назва методу Опис методу 

Поведінка керівника Безумовно, керівнику слід почати з себе. Давно доведено, що 
люди найкраще засвоюють нові для себе зразки поведінки 
через наслідування. Керівник повинен стати прикладом, 
рольовою моделлю, показуючи приклад такого ставлення до 
справи, такої поведінки, які треба закріпити і розвинути у 
підлеглих. 

Навчання персоналу Навчання і підвищення кваліфікації персоналу покликане не 
тільки передавати працівникам необхідні знання і розвивати 
у них професійні навички, але навчання є найважливішим 
інструментом пропаганди і закріплення бажаного ставлення 
до справи, до організації та роз'яснення того, яку поведінку 
організація очікує від своїх працівників, яка поведінка буде 
заохочуватися, вітатися. 

Розвиток системи 
стимулювання у 
відповідності до потреб 
працівників 

Принципи побудови системи стимулювання та її основна 
спрямованість повинні підтримувати саме ту поведінку, саме 
те ставлення до справи, ті норми поведінки і робочі 
результати, в яких знаходять найбільш повне вираження 
змісту та основна спрямованість роботи, яка культивується і 
підтримуваної керівництвом. Непослідовність і розбіжність 
«слова і діла» тут неприпустимі, оскільки навіть одноразове 
порушення встановлених принципів стимулювання відразу 
викличе різке падіння довіри до політики, що проводиться 
керівництвом. 

Критерії відбору Яких працівників підприємство хоче бачити в своїй 
організації: професіоналів, що володіють необхідними 
знаннями та досвідом, або нового працівника готового 
прийняти цінності і норми поведінки, що вже склалися в 
організаційній культурі. Значний вплив на оргкультуру надає 
те, яка поведінка персоналу підтримується, а яка 
пригнічується при сформованій практиці управління. Дуже 
важливо, щоб керівництво заохочувало самостійність та 
ініціативу з боку підлеглих. 

 

Для багатьох сильним мотиватором стає приналежність до команди. Часто 

цей фактор не тільки утримує працівників від пошуку нової роботи, а й формує 

його прагнення підвищити ефективність. Все це спрямоване на створення 

належної корпоративної культури. Розуміння ролі і значення організаційної 

культури для успіху в реалізації не тільки короткострокових, а й 
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довгострокових стратегічних цілей розвитку підприємства. Іншим фактором, 

який, безумовно, робить сильний вплив на  ефективність праці працівників, є 

умови праці, в яких доводиться працювати співробітнику. Тому усунення 

фізичного і морального дискомфорту має стати першочерговим завданням для 

керівництва.  

Система мотивацій праці персоналу на підприємстві в загальному вигляди 

виглядає наступним чином (табл. 2). 

Таблиця 2 – Система мотивації праці персоналу на підприємстві 

Відчуття гордості та 
вірності компанії, 
робочий клімат в 
компанії та умови 
роботи, перспективи 
професійного росту, 
цікава робота 

 

Емоційна складова 

системи 

Загальна 

Мобільний телефон, 
службовий автомобіль 

 

Видимі стимули 
 

Загальна 

 

 

 

 

 

 

 

Система

Страхування та 
пенсійне 
накопичування, 
медичне страхування, 
додаткова відпустка 

Прихована компенсація

Квартальні премії, 
комісійні, річний бонус 

Змінні виплати за 

досягнення цілей 

 

 

Виплати 

грошима 

 

 

Компенсація Доплата до відпустки, 
доплата на харчування 

Постійні грошові 

витрати 

 

Висновки. Управління розвитком персоналу повинно розкривати 

приховані знання персоналу, розширювати межі цих знань, змінювати 

відносини між людьми і тим самим збільшувати людський капітал, який 

сьогодні є найціннішим ресурсом організацій, визначати рівень його 

конкурентоспроможності і забезпечувати зростання показників продуктивності 

праці. Завдяки запровадженій системі стимулювання праці, якісно зміниться 

склад заробітної плати, її велика частина стане залежати від особистих 

результатів працівників.  
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Можна припустити, що запропоновані шляхи вдосконалення системи 

мотивації та стимулювання праці сприятимуть зростанню продуктивності праці 

та зміцненню конкурентних позицій.  
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Найголовнішою функцією маркетингу є планування. Не дарма кажуть, що 

«жодна компанія не має шансів на успіх без чіткого маркетингового 

планування, деякі навіть не мають змоги втриматись на плаву». 

Із моменту утвердження туризму, в якості глобального масового явища в 

економіці сформувалася окрема галузь. Станом на тепер очевидною є проблема 

впливу інновацій на розвитком сфери туризму. Це свідчить про те, що 

управління інноваціями знаходиться на найнижчому рівні в системі 

організаційно-економічного механізму, як туристичного бізнесу, так і інших 

видів діяльності. 

Зазначимо, що інновації позитивно впливають на розвиток та успішне 

функціонування туристичного підприємства, привносять позитивні зміни у 

його взаємини з суспільством. Постійні зміни та виникнення все нового рівня 

завдань соціального характеру, спонукають до необхідності залучення 

інновацій, за для осучаснення організації діяльності підприємства та підсилити 

його миттєве реагування на зміни тенденцій на ринку послуг [1]. 

Усім відомий той факт, що застосування певних підходів до управління з 

інноваційним розвитком здійснюється на практиці на туристичних 

підприємствах, а саме:  

1. Прийняття оперативних рішень, щодо виникнення непередбачуваних 

змін попиту на ринку. 

2. Формування кардинально нових методик та стратегій, застосування 

яких зумовлене стрімкими змінами тенденцій на ринку та необхідність 

сучасного мислення при створені таких нових форм та методів організації 

інноваційного розвитку. 

3. Задіяння властивостей минулих періодів, щодо перспективних 

тенденцій розвитку, що має назву екстраполяції [1]. 

Вплив маркетингу на діяльність суб’єктів туристичної галузі достатньо 

збільшився впродовж останніх років, що свідчить про зростання рівня 

конкуренції між фірмами. Порівнюючи з минулими роками, спостерігаються не 

аби які зміни в забаганках досвідченого споживача, що в свою чергу змушують 
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за будь-яких обставин підлаштовуватись під таку мінливість. Таким чином, 

можна стверджувати, що одним із головних запорук фундаментального успіху 

будь-якої туристичної компанії, яка лише розпочинає своє «життя» чи націлена 

на перехід на новий рівень організації діяльності, є добре організована 

маркетингова діяльність при бізнес-плануванні [2]. 

Над даною темою працювала чимала кількість дослідників, які за мету 

поставили проаналізувати проблематику стратегічного маркетингу та 

конкретизувати його вплив на туристичний бізнес. Так, на думку відомого в 

усьому світі маркетингового теоретика Філіпа Котлера, який у своєму 

підручнику «Маркетинг. Гостинність. Туризм» розглянув особливості 

туристичних послуг, під значенням стратегічного маркетингу розуміють 

конкретні принципи та правила, які за певних часових меж, визначають напрям 

маркетингової діяльності фірми, використовуючи ресурси та засоби відповідно 

до різких ринкових змін. Іншими словами це система дій, яка допомагає 

підприємству досягти бажаного «тріумфу» та довготермінових стратегічних 

ринкових цілей. В свою чергу, швейцарський дослідник К. Криппендорф 

стверджує, що маркетинг функціонує як систематична координація державної 

та приватної політики, а також діяльності підприємств туристичної галузі [2]. 

Розробляючи бізнес-план, тур підприємство не може обійтися без 

планування маркетингової  діяльності. Відсутність цього важливого розділу 

бізнес-плану призводить до серйозних проблем, які можуть зруйнувати 

підприємство не давши йому піднятися серед конкурентів. Варто зазначити. що 

під час розробки системи маркетингового планування необхідно враховувати 

всі причино-наслідкові зв’язки, які утворились в результаті взаємодії між 

внутрішніми можливостями туристичного підприємства та навколишнім 

середовищем.  

Маркетингова діяльність на підприємстві дозволить:  

- швидше пристосуватись на ринку серед жорстких умов, які 

ведуться на ньому; 

- розкрити власну потужність підприємства та підняти рівень 

конкурентоспроможності. 
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Проаналізувавши вище перераховані переваги, можна визначити наступні 

особливості проведення планування маркетингової діяльності на туристичному 

підприємстві:  

- вища ймовірність передбачення майбутніх ситуацій; 

- покращення ефективності роботи менеджерів фірми; 

- формування підгрунтя для чіткого контролю діяльності підприємства; 

- організація злагодженої координації роботи менеджерів; 

- краща підготовленість до неочікуваних змін; 

- зниження рівня конфлікту між співробітниками; 

- налагодження системи аналізу перспектив [3, с. 9]. 

Стратегічна розробка бізнес-плану туристичного підприємства 

здійснюється завдяки певним складовим, які утворюють загальну структуру та 

картину запланованого бізнесу. Одним із головних розділів бізнес-плану, який 

розкриває передбачувані шляхи розвитку підприємства, є маркетинговий розділ 

[3, с. 10]. 

Маркетинговий план - це документ, в якому сформовані основні цілі та 

завдання маркетингу товарів та послуг туристичного підприємства і шляхи їх 

досягнення. В свою чергу, маркетингове планування діяльності має за мету  

сформувати чітку програму дій, яка допоможе цілеспрямовано вплинути на 

швидкість, послідовність, комплексність та позитивні результати змін у 

маркетинговій діяльності, мета якої отримання прибутку за визначений період. 

Структура маркетингового плану включає наступні складові: 

1) визначення цілей маркетингу просування туристичної послуги; 

2) розробка реклами; 

3) методи стимулювання продажів; 

4) ціноутворення; 

5) організація обслуговування клієнтів після реалізації послуги; 

6) формування іміджу фірми та думки про товар; 

7) прогнозування майбутньої діяльності підприємства; 

8) аналіз сильних і слабких сторін підприємства. 
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 Першим пунктом маркетингового плану, який задає ритм і визначає  

кінцеву мету роботи над планом є визначення цілей маркетингу. В ньому 

формується загальна цільова стратегія підприємства, після цього для кожного 

виду продукції складається детальний план її збуту. Особливої уваги 

потребують такі поняття, як: конкуренція, асортимент та ринок споживача. Ці 

поняття пов'язані між собою, асортимент безпосередньо залежить від потреб 

клієнта і прогалин конкурентів.   

Розробка рекламної компанії, формування витрат, визначення смаків 

споживачів, дає змогу підібрати найбільш підходящий набір рекламних 

проектів та засобів, покликаних познайомити споживача з вашим товаром і 

запевнити, що саме від вашої фірми можна отримати той бажаний рівень 

послуг та сервісу [4]. 

Задля привернення уваги до наданих послуг необхідно розробити методи 

стимулювання, які включають в себе різні рекламні акції, інформаційні листи, 

рекламу, систему знижок чи пільг, грамотне оформлення вітрин або рекламних 

брошур, різні акції всіх видів і напрямків чи ділові зустрічі. 

Ціноутворення передбачає обов’язкове врахування окупності створеного 

тур продукту. Яким чином ціни допоможуть продукції вийти на ринок [4]. 

Збут продукції залежить від: 

-  кваліфікованості менеджерів фірми під час надання турпослуг;  

- здатності менеджера на психологічному рівні зрозуміти бажання 

споживача; 

- зберігання контакту зі споживачем навіть після надання послуг. 

Важливим фактором, від якого залежить рівень продажів товарів та послуг, 

є встановлення взаємозв’язку з клієнтом навіть після надання туристичної 

послуги. Тобто, необхідно отримати зворотній зв'язок від клієнта. З моменту 

придбання туристичної послуги і до її завершення споживання, менеджер 

повинен бути з клієнтом «24/7» задля успішного звершення подорожі та для 

того, щоб клієнт відчував впевненість і комфорт за будь-яких обставин. 

Інформуючи постійних клієнтів шляхом розсилки актуальних пропозицій щодо 

нових турів чи послуг, стимулюють збільшення довіри клієнтів до фірми та 

гарантію подальшої співпраці [5]. 
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Формування іміджу фірми та думки про товар є сферою діяльності 

рекламного відділу. Залучивши такі засоби «партизанського» маркетингу, як 

соціальні мережі та інші громадські місця, формується позитивна думка про 

товар фірми та фірму в цілому. Також для поширення інформації про фірму 

користуються послугами друкарень, ЗМІ, розміщення реклами на телебаченні, 

здійснюються торгові презентації та проводяться прес-конференції. 

Туристичне підприємство, зазвичай, ставить перед собою такі цілі, як 

вихід на нові ринки, де мають змогу розмістити певний обсяг власних послуг та 

товарів, формування власного позитивного іміджу серед фірм конкурентів, а 

головне - отримання бажаного прибутку. Задля реалізації усіх цілей 

розробляється низка маркетингових стратегій, кожна з яких формується 

відносно власних потреб фірми [5]. 

На думку британського професора С. Калвера, в туристичному бізнесі 

стратегія пов’язана з двома суттєвими покажчиками, а саме: часткою доходів 

споживачів, яку вони виділяють на відпочинок, та рівнем зайнятості(ділової 

активності), а тому дуже важливо застосовувати як індивідуальний підхід до 

кожного клієнта, так і основну централізовану стратегію.  

Ефективна маркетингова стратегія діяльності туристичного підприємства 

включає: 

- створення альтернативних шляхів вирішення задач; 

- отримання інформації та оцінка її достовірності; 

- аналіз можливості виконання та прогнозування наслідків кожного з 

альтернативних варіантів; 

- вибір оптимального варіанта рішення та його обґрунтування; 

- дослідження інформації щодо реалізації рішень, її корегування; 

- визначення способів реалізації рішення, їх строки та визначення 

відповідальних осіб за його виконання;  

- комплексне дослідження проблеми, яку необхідно вирішити. 

В туристичній галузі розробка будь-якої стратегії бере початок із вивчення 

впливу продукції на споживача з однієї сторони та жорстокими умовами 
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конкуренції на туристичному ринку з іншої. Беручи до уваги ці важливі аспекти 

та серйозно опрацювавши їх, застосовуються методи статистичного 

інструментарію та  математичного програмування [6]. 

Наступний крок розробки стратегій маркетингу полягає у проведені 

аналізу можливостей майбутнього прибутку, шляхом примноження споживачів 

та підняття рівня продуктивності працівників фірми. 

На погляд С. Калвера, ще одним вагомим аспектом планування 

маркетингових стратегій є рівень якості надання тур послуг. Іншими словами, 

взаємодія між менеджером та потенційними клієнтами формується відповідно 

до якості розробленого продукту.  

Відповідно до сформованих маркетингових стратегій туристичного 

підприємства виділяють такі основні групи: 

- стратегія консолідації; 

- стратегія росту та розвитку. 

Суть стратегії консолідації полягає у зменшенні туристичною фірмою 

активності на ринку, скороченні кількості тур продуктів при різкому знижені 

попиту, орієнтуючи маркетингові плани лише на певні регіони країни. Тому, 

зазначимо, що ця маркетингова стратегія являється підтвердженою, в разі 

перебування тур продукту на етапі зрілості чи спаду [6]. 

Аналіз стратегії росту та розвитку показав, що даною системою дій 

користуються туристичні фірми, коли реалізують туристам послуги, які ще не 

були представленні споживачам на конкретному ринку. Мається на увазі новий 

туристичний напрямок чи ще нікому не відома атракція. В загальному, 

стратегією росту та розвитку туристичні підприємства користуються при появі 

нового продукту чи розширення бізнесу. 

Таким чином, головний аспект успішного майбутнього будь-якого 

туристичного підприємства на ринку, полягає у досконалій розробці 

стратегічного бізнес-плану фірми та приділення значної уваги маркетинговому 

плануванню.  
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Маркетингові стратегії є глобальними напрямками діяльності, які 

вимагають деталізації через короткострокове проектування маркетингових 

заходів. Їх використання дає змогу спрямувати конкретні заходи на досягнення 

бізнес-цілей та допомагає туристичному підприємству досягти успіху на ринку 

туристичних послуг. 
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віднесено впровадження креативних ІТ технологій, використання QR-коду, 

мобільне приймання замовлень, застосування технології кобрендингу. 

Ключові слова: інновації, культура, ІТ технології, сучасні технології, 

додаткові послуги, обслуговування, клієнти, ресторан, меню. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування ресторанного 

бізнесу підвищення культури обслуговування споживачів є перспективним 

завданням власників закладів харчування, яке потребує особливої уваги та 

швидкого вирішення. Відвідувачі приходять до ресторанів не тільки для того, 

щоб скуштувати вишукані страви, але одночасно і відпочити, поспілкуватися 

один з одним – отримати духовне і естетичне задоволення. Тому кожен 

ресторатор аби залучити якнайбільше відвідувачів, намагається підвищити 

рівень якості обслуговування. Для цього особливе значення приділяється 

інноваціям, які привертають до себе увагу клієнтів за рахунок неординарності 

пропозицій та загалом підвищують імідж ресторану. Сучасні люди активні, 

динамічні, тому ресторанам необхідно впроваджувати такі додаткові послуги та 

інновації, які б заохочували їх до різних видів культурної активності.  

Сучасні інновації - це один із основних чинників зростання ресторанного 

сервісу. За умови якісного та продуманого механізму впровадження, нові ідеї 

здатні значно збільшити кількість клієнтів, збільшити вартість одного 
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замовлення та загальний прибуток ресторану. Звичайно, що проводити певні 

зміни потрібно досить послідовно, але необхідно, тому обрану в дослідженні 

тему можна вважати актуальною. 

Формування цілей статті. Метою статті є узагальнення можливих 

інновацій та сучасних технологій обслуговування в ресторанному бізнесі 

України та характеристика напрямів їх використання в діяльності закладів 

ресторанного господарства. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Питанню введення інновацій в 

ресторанному бізнесі в тому або іншому аспекті присвячені дослідження 

В. Карсеніна, Т. Ткаченко [4], В. А. Русавської, Г. Т. П’ятницької, 

Т.К. Литвиненко, О. Бреуса та інших. 

У дослідження Русавської В.А. найбільше приділяється уваги гостинності, 

тоді як Г. Т. П’ятницька розглядає безпосередньо ресторанні інноваційні 

технології [6], Литвиненко Т. К. аналізує новітні технології обслуговування 

клієнтів [5], О. Бреус зупиняється на питаннях ресторанних послуг, що 

пов’язані з доставкою готових страв споживачам. У своїй роботі Д. Алексєєв 

вбачає позитивний ефект для ресторанного бізнесу від використання емоційної 

складової клієнтів [1]. 

Розвиток підприємств у різних сферах бізнесу в сучасних умовах 

господарювання досягається за рахунок використання ними інновацій, що 

забезпечують стратегічні конкурентні переваги на ринку. 

В наукову термінологію цей термін вперше ввів Й. Шумпетер, що в 

буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного 

винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того інновація 

розглядалася Й. Шумпетером як нова функція виробництва, її нова 

комбінація[9]. 

Термін інновації можна трактувати як ідеї та пропозиції, що можуть стати 

основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі 

характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових 

процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. На наявні соціальні та 

економічні перетворення в громадянському суспільстві продовжує впливати 

розвиток нових технологій. Без нових технологій не обходиться й сервісна 

сфера. Технології чинять вплив на процес виробництва, надання та маркетинг 

послуг. Новітні технології дозволяють сервісним компаніям виконувати 

різноманітні операції значно швидше та з більшою продуктивністю [5]. 

Безумовно існуючі під одним дахом ідеї мають поєднуватись однією 

концепцією і взаємодоповнювати одна одну. Будь-яке нововведення потрібно 

ретельно вивчити, враховуючи смаки і побажання своїх відвідувачів, щоб 

відповідати їх очікуванням. Вводити додаткову послуги за принципом «чим 

більше, тим краще» досить небажано.  

Перш за все, потрібно вивчити історію закладів зі схожими концепціями 

або з аналогічними пропозиціями послуг, здійснити маркетингове дослідження 

ринку. Після виявлення доцільності проведення змін варто розпочинати їх 

впровадження у власному закладі, але обов’язково з врахуванням 

індивідуальних особливостей [2]. 

Для прикладу можна розглянути успішність впровадження кейтерингових 

послуг у закладах харчування. Зокрема, популярність, яку досяг кейтеринг в 

Києві, останнім часом стрімко зростає.  

Кейтеринг - це галузь суспільного харчування, пов’язана з наданням 

послуг. На світовому ринку кейтеринг почав активно розвиватись в США на 

початку ХХ століття під час масштабного будівництва хмарочосів для 

організації харчування великої кількості працівників. Одночасно ідею швидко 

поширили як спосіб забезпечення харчування співробітників великих 

промислових підприємств і офісних працівників бізнес-центрів США і Європи з 

метою більш ефективної організації роботи [2].  

За інноваціями кейтерингу стоять не лише економічні причини, але й 

зростання споживчих потреб клієнтів.  

Кейтерингові клієнти почали купувати послуги «під ключ», коли фірма-

організатор бере на себе рішення всіх моментів святкування (меню, місце, 

охорона, оформлення, забезпечення паркування та ін.) [2]. 
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Нині по всій Україні, особливо у великих містах, існують кейтерингові 

компанії, які забезпечують харчовими продуктами велику кількість споживачів, 

а прибутковість даного виду діяльності постійно зростає. Тобто дана інновація 

є вигідною і привабливою не лише для підприємців, які її впровадили, але і для 

споживачів, які нею користуються. 

Варто відмітити, що кілька років назад інновацією в ресторанному бізнесі 

вважався виклик таксі із кафе чи ресторану або бронювання столів по телефону. 

Трохи пізніше інноваційними ставали ресторани, в яких можна було зробити 

замовлення додому, а також заклади в яких в різноманітних конкурсах можна 

було виграти знижку на обслуговування або, наприклад, вечерю на двох. 

В сучасному ж обслуговуванні виникає значна кількість новинок, які до 

цього часу повністю не вивчені ні ресторанними закладами, ні їх відвідувачами. 

Але, очевидно, що за ними майбутнє інноваційного обслуговування споживачів 

ресторанних послуг, тому охарактеризуємо ці нововведення більш детально. 

«Мобільний офіціант» - це дуже ефективний спосіб прийняття замовлення, 

за допомогою бездротових портативних приладів. Програмне забезпечення на 

мобільному пристрої вміщує меню всього ресторану, офіціант швидко може 

обрати страву з меню, а головне швидко передати замовлення на кухню по 

безпровідному зв’язку. При цьому значна економія ресурсів і одночасно 

підвищується рівень обслуговування гостя [2]. 

В британському ресторані YO! Sushi готові страви прямо з-під кухонних 

інструментів на конвеєрі проходять через столики. Відвідувачі можуть брати з 

рухомої стрічки все, що подобається [2]. 

Інноваційний заклад почався з назви, власник закладу зареєстрував 

товарну марку YO!, не знаючи, де її застосувати, згодом зупинився на суші-

ресторані, що було дуже влучно. До 2013 року мережа сягнула до 100 закладів. 

В китайському місті Харбін, функціонує кафе, де основну роботу роблять 

роботи під керівництвом інженерів. Зустрічають клієнтів робо-швейцари, 

готують страви робо-кухарі, обслуговують відвідувачів робото-офіціанти [5]. 

В наше життя постійно входять нові інформаційні технології, які вносять 

креативні інновації в ресторанний бізнес. Сьогодні і туристи, і жителі міста 

віддають перевагу ресторанам, кафе, барам, де є безкоштовний WI-FI [2]. 
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Також, часто до ресторанів приваблюють відвідувачів теплан-шоу, коли на 

очах відвідувачів теплан кухар віртуозно створює яку-небудь фірмову страву. 

Науково-технічний прогрес пропонує теплан шоу з інновацією – коли поряд з 

робочим місцем кухара на кухні вмонтована камера, а на моніторах у залі за 

столиками за його діями спостерігають відвідувачі [4]. 

На сьогоднішній день існує низка методів і форм розвитку професійних 

знань, умінь і навиків працівників закладу ресторанного господарства. Та 

найбільш поширеною тенденцією є застосування онлайн-навчання, часто це 

масові відкриті онлайн-курси (МВОК).  

Онлайн-освіта стала вирішенням багатьох проблем. Вона доступна, 

мобільна, вимагає лише підключення до мережі Інтернет і бажання вчитися. За 

останні кілька років таке навчання зробило справжню революцію як в 

академічній, так і професійній освіті. Найбільш популярними є онлайн-курси, 

які пропонують: Coursera, Udacity, Khan Academy, Udemy, EDX тощо [5]. 

Безперервне навчання персоналу – це процес оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками необхідними для ефективного виконання роботи. А також 

підвищення якості та ефективності використання персоналу, а звідси зростання 

конкурентоспроможності виробленої продукції чи надання послуг на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Саме тому нині значно зросла кількість закладів, які намагаючись 

мінімізувати витрати часу на обслуговування, запроваджують так звані е-Menu 

(тобто електронні меню). Тому з’явилася новинка в індустрії гостинності – 

сенсорні дисплеї меню e-MenuBoard [6]. E-MenuBoard Systems – це Нью-

йоркська компанія, заснована в 2005 році, яка випустила на ринок інноваційні 

сенсорні екрани меню-дисплеї в якості альтернативи існуючим традиційним 

паперовим меню. В Японії аналогічну систему випускає компанія «Aska T3», а 

в Ізраїлі – компанія «Conceptic». 

В 2012 році українська мережа ресторанів «Козирна карта» зацікавилися 

ідеєю сенсорних дисплеїв меню на XIII міжнародній виставці «Ресторан Экспо 

Україна – 2012». А нещодавно, в одному з ресторанів мережі в холі з`явилося 

електронне меню. 
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Сенсорні дисплеї e-Menu Board працюють на основі операційної системи 

iPad або Android, а з бекофісу системи можна управляти програмним 

забезпеченням. Електронне меню (е-Menu) – це інтерактивне меню, що 

дозволяє зробити замовлення страв за допомогою сенсорних екранів [8]. 

Їх розміщують безпосередньо на столі відвідувача або біля нього, барній 

стійці або планшеті, який гостям під час обслуговування пропонує офіціант. 

Дане меню має ряд переваг, як для споживачів, так і власників закладів 

ресторанного господарства [8]. 

Так, споживач не чекаючи офіціанта може відразу зробити замовлення, 

самостійно та швидко отримати додаткову інформацію про кулінарну 

продукцію закладу: склад інгредієнтів, рецептуру, енергетичну цінність, спосіб 

приготування тощо.  

Досить ефективним електронне меню є під час організації комплексних 

видів харчування, адже відвідувач за своїми смаком, з урахуванням 

калорійності страви, самостійно може скомплектувати сніданок, обід, вечерю. 

Замовлення клієнтів миттєво надходить на кухню та адміністратору 

ресторану. При цьому ймовірність помилки в замовленні зводиться до нуля, що 

значно підвищує якість обслуговування та зменшує час виконання замовлення. 

Програмне забезпечення е-Menu дозволяє відвідувачу під час очікування 

замовлення пограти в ігри, почитати новини, анекдоти, послухати музику або 

подивитися відео [8]. 

Багато аналітиків передбачають, що дуже скоро більшість ресторанів 

перейде на інтерактивне меню, переваги яких перед стандартними просто 

беззаперечні. Так, наприклад, в суші ресторані «Frame» в Тель-Авіві дохід від 

столиків, оснащених e-Menu, виріс на 11% в порівнянні зі звичайними [2]. 

Аналіз літературних джерел вказує на те, що використання e-Menu в 

закладах ресторанного господарства дозволяє значно збільшити кількість 

постійних відвідувачів та підвищити дохід закладу до 25 %. 

Ще однією новацією є додатки для iPhone та iPad, які у майбутньому 

можуть повністю витіснити з ресторанів винні карти і сомельє. Так, додатки 
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Smart Cellar або Uncorked надають не тільки стандартну інформацію (про 

марку, вартості вина і вінтаж), а й дають докладний опис, рекомендації по 

поєднанню з їжею.  

Так, наприклад, в ресторані «French Laundry» в каліфорнійській долині 

Напа винна карта тепер знаходиться в електронному вигляді прямо iPhone. 

Представники закладу заявляють, що створили віртуальну винну карту для 

того, щоб підвищити свій рівень екологічної відповідальності. Адже 

роздруківка винних карт кожен день - це витрачання паперу, і в кінцевому 

рахунку, природних ресурсів, тобто деревини [6]. 

Для любителів вина вже створені спеціальні iPhone/iPad додатки, за 

допомогою яких, наприклад, можна швидко сфотографувати в ресторані 

пляшку вина і, оцінивши його смак, написати пару заміток, а потім зберегти 

інформацію в своєму віртуальному погребі. Це і Vivino, Hello Vino. 

Всі ці мобільні платформи користуються все більшою популярністю серед 

не тільки професійних дегустаторів, сомельє та виноробів, а й серед звичайних 

любителів та цінителів вина.  

Особливої уваги заслуговує винахід QR-коду – двомірного штрих-коду, що 

відкрив нові необмежені можливості для on-line взаємодії компаній і 

споживачів. У маленькому яскравому квадратному лабіринті QR-коду можна 

запрограмувати всі відомі інновації ресторанного бізнесу, а також безліч нових 

можливостей.  

Абревіатура QR перекладається з англійської як «швидкий доступ», а сам 

матричний код здатний утримати величезний обсяг інформації у вигляді тексту, 

цифр, URL-адрес, календарів, схем, зображень. Швидкість розпізнавання                

QR-коду дуже висока, його можна розміщувати на будь-яких носіях, 

починаючи від касових чеків і меню і закінчуючи різними вивісками і навіть 

розтяжками [8]. 

Сканувати ж його можна мобільним телефоном або відеокамерою 

ноутбука. QR-код, розміщений на врученому гостю рахунку, – це дивовижний 

рекламний хід. У яскравому квадратику можна закодувати історію ресторану 

або готелю, походження, вік, авторство унікальних деталей інтер'єру і картин 

тощо. 
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Відвідувачі з задоволенням вивчають меню закладу з докладною 

інформацією по кожній страві, склад і походження інгредієнтів, етапах і 

способах обробки, поживності і калорійності; переглядають весь спектр послуг, 

запропонованих в готелі і обирають зручні для себе. Завдяки розміщеної в QR-

коді інформації про час роботи закладу і контактів, обов'язково збільшиться 

кількість замовлень в офіси і додому [8]. 

За допомогою QR-коду готельно-ресторанний комплекс може оповіщати 

своїх гостей про акції, лотереї, розіграши, активізувати програми лояльності, 

влаштовувати голосування, інтерактивні опитування і швидко отримувати 

відгуки про ресторан і готель від гостей. Відвідувач, відсканувавши QRкод 

ресторану, має можливість внести в календар свого телефону інформацію про 

цікаву подію або призначену зустріч [8]. 

Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам широкий 

асортимент додаткових послуг. В наш час, особливо популярні наступні 

поєднання: заклади із східною кухнею і кімнати для кальяну, класичні 

ресторани з кав’ярнями. Такі заклади, що передбачають поєднання кількох 

напрямків спеціалізації, спрямовані на затримку відвідувачів на тривалий час, 

щоб вони змогли замовити більше послуг та страв. Ідея подібних ресторанів в 

тому, що гості зранку приходять на сніданок, потім обід, а ввечері – на вечерю і 

каву з сигарою.  

Вважається, що люди обирають заклад з повним спектром послуг і тим 

самим більш повно і комплексно задовольняють свої вимоги, а заклади 

ресторанного господарства за рахунок таких інновацій в ресторанному просторі 

отримують вищий економічний ефект. 

Висновки. Таким чином, дослідивши та узагальнивши можливі інновації та 

сучасні технології обслуговування в ресторанному бізнесі України, можна 

зробити висновок, що через збільшення попиту споживачів на заклади 

харчування з кожним роком відкривається все більше підприємств 

ресторанного бізнесу. На сьогоднішній день таке нововведення, як заклади з 

кухнями різних національностей та цікавий інтер’єр, є не досить актуальним.  
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Тому, новим власникам потрібно розробляти і продумувати свою 

діяльність так, щоб утримувати конкуренцію з поміж інших аналогічних 

закладів, впроваджувати в реалізацію різні інноваційні методи та технології, які 

б покращували відвідування та залучали все більшу кількість потенційних 

споживачів. 

В сучасних закладах ресторанного господарства привабливими є не лише 

різні страви та напої, але й інноваційні послуги, зручності, доброзичлива 

атмосфера, відпочинок, музичний супровід. А відтак, використання закладами 

ресторанного господарства у своїй роботі таких інновацій, як e-Menu Board, 

QR-код та додатків Smart Cellar або Uncorked дозволить значно ефективніше 

організувати роботу працівників ресторану, отримати додатковий прибуток та 

значні переваги у конкурентній боротьбі. 
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В статті розглянуто тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 

Україні, компетентність управлінського персоналу готельно-ресторанного 
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Постановка проблеми. Важливим складовим індустрії гостинності є 

готельне і ресторанне господарство. Не лише в Україні, а й у всьому світі 

підприємства готельного та ресторанного господарства є одними з найбільш 

поширених, тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну 

конкурентну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання 

постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Усі заклади та підприємства 

повинні мати високий рівень конкурентоспроможності, інакше кажучи бути 

унікальними з-поміж усіх інших. Але прийняття управлінських рішень 

керівниками й фахівцями готельних і ресторанних підприємств не 

регламентоване, методична база оцінки ефективності інновацій і управління 

діяльністю найчастіше відсутня, що ускладнює розвиток готельно-ресторанного 
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бізнесу. Також одним із головних завдань, останнім часом, залишається 

діагностика ринку ресторанних послуг і визначення основних тенденцій його 

розвитку, які сприяють відкриттю підприємцями нових можливостей для 

розвитку бізнесу. Усе це говорить про необхідність проведення відповідних 

наукових досліджень. 

Формулювання цілей статті. Актуальність дослідження та наявність 

великої кількості не вирішених теоретичних питань, які пов’язані з розвитком 

готельного і ресторанного господарства України, поставили за мету дослідити 

основні тенденції розвитку підприємств галузі та запропонувати підходи щодо 

прийняття правильних управлінських рішень і їх удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження економічних та 

психологічних аспектів системи формування професійної компетентності 

фахівців проводились як зарубіжними (Ф. Аркуш, Р. Беккер, М. Блауг,                

В. Боуєн, Дж. Вейзі, Е. Денісон, П. Друкер, Дж. Кендрік, Ф. Махлупа,                

Т. Шульц, М. Фішер, І. Фішер), так і вітчизняними (Н. Верхоглядова,                

А. Кібанов, Г. Ібрагімов, І. Іванова, І. Журавльова, Е. Моргунов та ін.) 

науковцями. Проте більш детального дослідження потребує алгоритм 

формування професійної компетентності управлінського персоналу. 

Дослідження тенденцій розвитку готельно-ресторанного бізнесу показує, що 

компанії, які зробили інновації частиною свого життя, створюють нові або 

заново відкривають старі ринки, продукти, послуги й досліджують 

ефективність управлінських рішень, які сприяють розвитку підприємства що, у 

свою чергу, веде до ще більш швидкого росту. Особливих успіхів готельне і 

ресторанне господарство досягло за останні 30 років за рахунок впровадження 

ефективних систем управління з використанням інновацій. В Україні споживачі 

готові залишати в закладах ресторанного господарства мінімум                 

4,5 млрд доларів США на рік. За останній час кількість закладів зросла у 4 рази 

і ця тенденція продовжується. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Швидкі темпи науково-

технічного прогресу, особливо в готельно-ресторанному бізнесі, спричиняють 
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постійні зміни змісту праці керівників цих підприємств, що призводить до 

виникнення диспропорції між їх знаннями, навичками та досвідом, а це 

негативно впливає на якість та ефективність управління. Адже, як сказав 

Гарольд Кунц, президент Міжнародної академії управління: «Управління – 

мистецтво, подібне до медицини або інженерної справи, яке має покладатися на 

науку, що лежить в його основі – концепції, теорії, принципи і методи». Чим 

відрізняється управління від інших видів діяльності? Управління, у широкому 

розумінні, є безперервним процесом впливу на об’єкт управління (особистість, 

колектив, технологічний процес, підприємство, держава) для досягнення 

оптимальних результатів при найменших витратах часу й ресурсів. Кожен 

фахівець у цій галузі зобов’язаний володіти теорією, практикою та мистецтвом 

управління, уміти чітко визначати цілі своєї діяльності, визначати стратегію й 

тактику, необхідні для їх досягнення, приймати управлінські рішення й нести 

персональну відповідальність за них. Особливо гостро ця проблема постала в 

закладах готельного господарства, де основний показник якості – гостинність. 

Це, у свою чергу, приводить до потреби пошуку нових шляхів до підвищення 

рівня професійної управлінської компетентності. Професійна управлінська 

компетентність у сучасній науці розглядається як сукупність особистісних 

можливостей посадової особи, її кваліфікаційні знання, досвід, що дають змогу 

брати участь у виробленні певного кола рішень або самостійно вирішувати 

певні питання завдяки наявності відповідних знань і навичок [2]. 

До психологічних особливостей особистості й професійної діяльності, які 

визначають рівень управлінської компетентності фахівця, зараховують уміння 

створити ефективну управлінську команду, здатність бачити перспективи 

розвитку своєї діяльності й самому їх визначати, швидке реагування на зміну 

ситуації, самостійність і винахідливість у прийнятті управлінських рішень, 

установку на розвиток організації, творчу активність і здатність до 

нововведень; рішучість і динамічність у своїх вчинках і думках.  

Експерти Європейського Союзу визначають поняття компетентності як 

«здатність застосовувати знання й уміння», що забезпечує активне застосування 
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навчальних досягнень у нових ситуаціях». У публікаціях ЮНЕСКО поняття 

компетентності трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, 

застосованих у повсякденні.  

Необхідно відзначити, що в сучасній науковій літературі немає єдиної 

думки щодо змісту поняття компетентності керівника. Найбільш широко 

використовується визначення компетентності як досконалого знання своєї 

справи, сутності виконуваної роботи, розуміння складних зв’язків, явищ і 

процесів, можливих способів і засобів досягнення намічених цілей. Окремі 

автори включають у зміст компетентності рівень базової й фахової освіти, стаж 

роботи, уміння акумулювати широкий досвід в галузь управління тощо. 

Можна виділити й такий підхід, при якому в поняття компетентності 

включається, крім загальної сукупності знань, ще й знання можливих наслідків 

конкретного способу впливу, тобто досвід практичного використання тих чи 

інших методів керівництва. Інший підхід до розуміння компетентності 

спостерігається в зарубіжній науковій літературі. Під час розробки моделі 

компетентності фахівці, як правило, виділяють такі рівні: 

 компетентність – здатність до інтеграції знань і навичок, їх 

використання у швидко змінюваних умовах зовнішнього середовища; 

 концептуальна компетентність;  

 компетентність в емоційній сфері, в області сприйняття;  

 компетентність у конкретних сферах діяльності [1].  

Традиційно управлінська компетентність керівника досліджується в межах 

як теорії управління, так і соціальної психології. Зокрема, ефективність 

управлінської діяльності пов’язують із наявністю у керівника загальних знань у 

сфері управління, а також уміння орієнтуватися в професійних питаннях. 

Згідно з Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 характеристиками компетентного 

фахівця є знання, уміння, комунікація та відповідальність. Тому, відповідно до 

рамки Національної кваліфікації та згідно з формулою професійної 

компетентності управлінського персоналу: [(Зн + Ум) + (К / Ем.інт) + АВ] х Кр, 
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де Зн – знання; Ум – уміння; К / Ем.інт. – комунікація/емоційна інтелігентність; 

АВ – автономність та відповідальність; Кр – креативність, ми визначили 

основні фахові якості. 

Зауважимо, що до загальновідомої формули нами додано категорії, 

розроблені одним із найвидатніших американських психологів Р. Кеттеллом: 

емоційна інтелігентність та креативність, що є винятково важливими 

характеристиками особистості майбутнього управлінця [3].  

Під поняттям «знання» управлінського персоналу готельного бізнесу 

розуміється постійна діяльність з формування системи знань, які можна 

реалізувати відповідно до вимог роботи, і наявність у керівника установки й 

навичок системного використання всього запасу знань для вирішення 

практичних проблем організації керування готельно-ресторанним бізнесом. 

Еталонна модель системи – це знання законів і директивних документів, 

економічної теорії та конкретної економіки, теорії управління, соціальної 

психології, наукової організації праці, зарубіжного досвіду, а також професійні 

знання поточного стану справ і психологічного клімату в підпорядкованому 

йому підрозділі.  

До складової професійної компетентності «уміння» в управлінського 

персоналу належить здатність: розробляти й проводити стратегічну та тактичну 

політику підприємства в конкурентному середовищі; організовувати та 

координувати колективну працю з виробництва й реалізації товарів та надання 

послуг; організовувати, планувати та здійснювати поточний контроль і 

координацію діяльності; провадити зовнішньоекономічну діяльність; 

здійснювати кадрову політику; використовувати методи наукової організації 

праці; планувати та прогнозувати діяльність організації чи підрозділу; 

оцінювати дані статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних 

господарських операцій; розв’язувати типові спеціалізовані задачі широкого 

спектра, що передбачають ідентифікацію та використання інформації для 

ухвалення рішень; планувати, зокрема, розподіл ресурсів, аналіз, контроль та 

оцінювання власної роботи та роботи інших осіб тощо.  
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Посади фахівців управлінської сфери належать до типу соціономічних 

професій сфери «людина–людина». На думку Лі Якокки, головна причина, 

унаслідок якої не складається кар’єра в менеджерів, полягає в тому, що вони не 

вміють ефективно взаємодіяти зі своїми підлеглими й колегами. Комунікативні 

навички необхідні менеджеру для того, щоб правильно розуміти інших людей 

та ефективно взаємодіяти з ними.  

Тому основна роль у професійній компетентності фахівця цього профілю 

відводиться такій складовій, як комунікація. Це готовність до взаємодії, 

співробітництво з широким колом осіб (колеги, керівники, клієнти) для 

провадження професійної діяльності, навички ефективного спілкування.  

Для усвідомлення важливості комунікативних навичок у готельно-

ресторанному бізнесі звернемося до досвіду видатних готельєрів. Усім нам 

відомий вислів «клієнт завжди правий», але мало хто знає, що належить він 

Єлворту Статлеру, маловідомому готельєру, який здійснив вагомий внесок у 

розвиток готельного господарства. Саме він відкрив у м. Буфало перший 

бюджетний (3*) «діловий готель» з окремими санвузлами та телефонами в 

кожному номері (раніше недорогі готелі призначалися тільки для тих, хто 

подорожує, і не було спеціальних готелів, які робили б комфортними ділові 

поїздки). Згідно з настановами Є. Статлера головним критерієм у підборі 

персоналу готелю є вміння спілкуватися з клієнтом, виявляти достатню увагу, 

ввічливість і доброту до гостя. Він говорив: «Приймайте на роботу тільки 

добропорядних людей, щиросердних і ввічливих, які часто й охоче 

посміхаються».  

Автономність та відповідальність передбачає здійснення певних 

управлінських функцій та прийняття рішень у звичних умовах з елементами 

непередбачуваності; покращення результатів власної професійної діяльності й 

результатів діяльності інших; здатність до подальшого навчання з деяким 

рівнем автономності, уміння використовувати на практиці сучасні 

організаційно-управлінські принципи й методи; застосування власних 

повноважень у вирішенні питань, відповідальність за виконання рішень; уміння 
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чітко поставити мету й завдання; здатність об’єктивно аналізувати й оцінювати 

результати; уміння здійснювати контроль; уміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, критично осмислювати й використовувати 

різноманітну інформацію; творчий підхід до справи, наявність певних 

лідерських якостей, таких як: відповідальність, обов’язковість, 

цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, дисциплінованість, здатність 

приймати правильні рішення в умовах невизначеності, уміння підтримувати 

свій авторитет. 

Основою формування професійної компетентності управлінського 

персоналу є сучасна вища освіта, яка повинна забезпечувати виконання низки 

завдань, зокрема, економічний успіх країни, сталий розвиток суспільства. 

Основна увага у закладах вищої освіти повинна приділятися розвитку 

особистості студента, його комунікативній підготовленості, формуванню 

загальних і фахових компетентностей, здатності здобувати й розвивати знання, 

мислити й працювати по-новому [4].  

З метою визначення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх управлінців ми провели дослідження серед студентів випускних груп 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Так, на запитання «Як Ви 

оцінюєте рівень отриманих професійних знань у контексті майбутньої 

професійної діяльності?» 10% респондентів зазначили, що отримують 

конкретні професійні знання; 62% – загальні професійні знання; 28% – 

фрагментарні професійні знання. 

Висновки. Отже, аналіз результатів свідчить, що в системі професійної 

підготовки майбутніх управлінців у готельному господарстві при формуванні 

складової професійної компетентності «знання» мають місце такі недоліки, як 

фрагментарність та безсистемність знань. Причини цього вбачаються в 

предметному характері навчання, але інтегрованому до сучасної професійної 

діяльності фахівця сфери обслуговування.  
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З метою усунення виявленого недоліку варто переглянути зміст 

варіативної складової навчальних планів, застосовувати в процесі професійного 

навчання спеціально розроблені функціональні навчально-виробничі завдання, 

які потребують комплексного застосування знань і вмінь із декількох 

навчальних дисциплін.  

Об’єктивні умови діяльності сучасного підприємства вимагають 

постійної уваги до професійної компетентності управлінського персоналу 

готельно-ресторанної справи, що виявляється у рівні сформованості таких її 

складових, як знання, уміння, комунікація, автономність та відповідальність. 

Оскільки ці складові мають тенденцію до швидкого старіння, доцільно 

періодично уточнювати структуру сучасних технологій навчання, що дозволяє 

своєчасно розробляти програми підтримки високого рівня професійної 

компетентності управлінського працівника.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

У статті розкрито сутність основних стратегічних напрямів забезпечення 

конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Визначено, що 

ефективне втілення стратегічних напрямів можливе у випадку їх 

раціонального застосування та дотримання їх основних цілей з 

запровадженням інноваційних технологій. 

Ключові слова: стратегія, стратегічні напрями, конкурентоспроможність, 

ресторанне господарство, інновації, підхід, конкурентна перевага.  

Починаючи з давніх часів з зародженням ще перших форм товарного 

виробництва та виникненням перших закладів обслуговування будь-якого роду, 

перед підприємцями постали питання «Які послуги чи продукцію доцільно 

надавати споживачеві, чим його зацікавити та в якій кількості ці послуги 

(товари) йому необхідні?». Даючи відповідь на ці питання, кожний 

підприємець, навіть не усвідомлюючи цього, формував для себе низку 

індивідуальних конкурентних переваг для того, щоб звернути увагу на свою 

продукцію (послугу) та залучити більшу кількість споживачів. Саме так 

розпочалось зародження конкурентоспроможності та її подальший розвиток.  

З трансформацією економіки до ринкових відносин у вітчизняній науковій 

літературі з’явилися поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність», 

хоча це питання вивчалося ще з 1970-х років. 

Дослідження та оцінка конкурентоспроможності є вагомою частиною 

теорії конкуренції, а також займає важливе місце в сучасній економіці. Тому 

спочатку було використано поняття «конкурентоспроможність», створене                

М. Портером наприкінці 1970-х. 
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Метою дослідження є виявлення основних стратегічних напрямів 

забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства та 

зазначення їх раціонального втілення. 

Поняття «конкурентна перевага» та «конкурентоспроможність» не 

однакові, а доповнюють один одного. Існуючі та потенційні конкурентні 

переваги підприємств складають основу конкурентоспроможності, тобто 

здатності підприємств конкурувати між собою на ринку [4]. 

Конкурентна перевага – це унікальна перевага компанії перед існуючими 

корпоративними конкурентами. Вона поєднує в собі найкращі елементи для 

ведення бізнесу, такі як сприятлива ринкова атмосфера, продуманий маркетинг, 

застосування новітніх технологій, сучасне обладнання та інноваційну 

платформу для організації заходів. Зробіть товар або послугу ексклюзивними, 

тим самим забезпечивши компанії лідерство, конкурентоспроможність та 

видимість серед споживачів. 

Формування конкурентної переваги підприємства ресторанного бізнесу 

визначає його конкурентні позиції на ринку та формує його 

конкурентоспроможність, що є ознакою успіху підприємства. Враховуючи 

особливі характеристики ресторанного підприємства поняття 

конкурентоспроможності таких підприємств є більш складним і розмитим. 

Як правило, рекомендується умовно розділити існуючі методи визначення 

конкурентоспроможності підприємств на три класифікаційні ознаки:  

1) що на основі зовнішніх характеристик і внутрішніх факторів, не 

згладжують товар;  

2) що орієнтуються на товари підприємства; 

3)що визначають конкурентоспроможність як складний метод категорії. 

У роботі економістів Блінової О. О. та Захарової В. Я. слід зазначити, що 

конкурентоспроможність підприємства – це здатність створювати конкурентну 

перевагу, що забезпечує досягнення цілей. Дослідник Маракулін Н. В. визначає 

конкурентоспроможність компанії як здатність працювати в динамічному, 

конкурентному середовищі при збереженні конкурентних переваг принаймні на 
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стабільному рівні. М. Портер зважував на це, але ніколи не говорив про 

загальну ефективність економічної діяльності як показник для вимірювання 

стійкої конкурентоспроможності підприємств [3]. 

Згідно з М. Портером будь-яке підприємство, в тому числі й ресторанний 

заклад може обійти свої конкурентів за двох основних видів: 

1. Менша вартість – означає здатність компанії розробляти, виробляти та 

продавати порівняльну продукцію за нижчою вартістю, ніж її конкуренти; 

2. Диференціація товару, що стосується здатності надання нової якості 

продукції, її особливих споживчих властивостей або післяпродажного 

обслуговування, що надає покупцям більшу цінність, це дозволяє 

встановлювати більш високі ціни [1]. 

Важливо розуміти, що сегментація ринку має дуже важливе значення, адже 

для кожного сегменту ринку вибудовується свій особливий стратегічний 

напрям. Відповідно й конкурентні переваги для кожного сектору будуть 

різними. Джерелом створення конкурентних переваг, як вважав М. Портер, є 

новітні способи та шляхи конкуренції в підприємницькій діяльності. 

За допомогою аналізу існуючих методів можна визначити, що життєвий 

цикл підприємства є характеристикою поступових змін на стадії розвитку, яка 

залежить від фактора часу та економічного стану підприємства, а саме 

«стабільності» та «занепаду». Однак для формування стратегії забезпечення 

корпоративної конкурентоспроможності рекомендується розділитись на кілька 

етапів. Це дозволить вам розробити стратегії, що відображають загальні 

тенденції. 

Під час всього життєвого циклу підприємства можна виділити головні 

етапи його розвитку та занепаду: «Становлення», «Малолітство», «Дитинство», 

«Ріст», «Стабільність», «Спад». Кожний з етапів має свої характеристики та 

особливості. Варто зазначити, що як етапи так і стадії мають тенденцію 

розпочинатись з нуля, далі розвиватись піднімаючись до свого піку, після чого 

йде поступовий спад, і далі занепад. 
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Основні стадії життєвого циклу підприємства: «Передфункціонування», 

«Початок функціонування», «Сталий розвиток», «Рецесія», «Економічний 

спад». 

Знаходячись на різних стадіях і етапах розвитку, ресторанне господарство 

має розробляти відповідні стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Це 

допоможе ефективно працювати за будь-яких обставин. Визначені наступні 

стратегії: 

1. Стратегія спрямована на створення умов для переходу на наступний 

етап розвитку. 

2. Стратегії уникнення фази «економічної рецесії». 

3. Стратегія, яка повернеться до стадії «зростання» [2]. 

В свою чергу, в процесі формулювання стратегій забезпечення 

корпоративної конкурентоспроможності індекс загальної віддачі слід визначати 

як рентабельність власного капіталу, суму добутку активу та показники 

операційних витрат та враховувати коефіцієнт ваги. Останнє визначається 

методом експертної оцінки. 

Слід зауважити, що ресторанне господарство як і будь-який вид 

господарської діяльності переживає всі етапи та стадії життєвого циклу. Для 

того, що залишатись затребуваним в споживачів, варто знати, яку стратегію 

використовувати на кожному з етапів (стадій) життєвого циклу підприємства.  

Так, на етапі «Становлення» слід застосувати стратегію, що спрямована на 

створення умов для переходу на наступний етап розвитку. На етапах 

«Малолітства» та «Дитинства» та стадії «Початку функціонування» 

підприємства варто продовжити застосовувати цю стратегію. 

При стадії «Сталого розвитку» та на етапі «Росту» варто продовжити  

застосовувати дану стратегію, але при зміні етапу «Росту» на етап 

«Стабільності», варто застосувати уже нову стратегію, що повертається до 

стадії «Зростання». 

На стадії «Рецесії» в поєднанні з етапом «Спад» необхідно втілити 

стратегію повернення до стадії «Зростання». 
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На найважчій стадії для кожного підприємства «Економічний спад» варто 

застосовувати стратегію, що відповідає за уникнення стадії «Рецесії» [2]. 

Розуміючи та вчасно аналізуючи свій ресторанний заклад, підприємець 

зможе вдало уникати занепаду господарства за рахунок виявлення стадії та 

етапу свого ресторану та застосуванню потрібної стратегії.  

При формуванні стратегій забезпечення корпоративної 

конкурентоспроможності рекомендується використовувати теорію життєвого 

циклу. У той же час ми повинні не лише звертати увагу на різні етапи 

життєвого циклу, але також звертати увагу на різні стадії розвитку. Це 

дозволить відобразити загальну тенденцію стратегії. 

Під конкурентоспроможністю підприємств громадського харчування ми 

розуміємо здатність компанії конкурувати з існуючими та потенційними 

конкурентами за частину споживчого ринку, намагаючись не лише зберегти 

існуючі конкурентні позиції, але й розширити їх за рахунок покращення 

надання послуг та покращення якості продукції, дослідження і розвитку 

технологій, використання сучасних інформаційних систем, залучення нових 

інвесторів, включаючи іноземну та європейську інтеграцію, та використання 

інноваційних методів управління якістю роботи персоналу. 

З метою забезпечення успіху ресторанних підприємств у сучасних умовах 

сформульована інноваційна стратегія, спрямована на здійснення ефективної 

діяльності ресторанного господарства із задоволення потреб споживачів. 

Таким чином, основними елементами конкурентоспроможності закладів 

ресторанного господарства, враховуючи стрімкий розвиток ринку мають бути: 

1) формування нового розуміння та філософії ведення ресторанного 

бізнесу спрямованих на покращення ділової діяльності підприємства та 

постійне удосконалення надання послуг та  якості продукції; 

2) безупинна розробка новітніх технологій для готельно-ресторанних 

господарств ( від кухонного обладнання, до винаходу абсолютно унікальних 

засобів для ефективного та швидкого прибирання приміщення); 
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3) активне використання нових автоматизованих інформаційних систем  

розроблених для ресторанних підприємств (напр. «Парус-Ресторан», АС 

«Рестарт» та ін); 

4) залучення більшої кількості інвесторів; 

5) застосовувати нові та інноваційні методи управління якістю персоналу. 

«Total Quality Management» – це добре відомий метод, основна ідея якого 

базується на принципі необмеженого вдосконалення або, іншими словами, 

постійного поліпшення якості. 

Висновки. Отже, варто зауважити, що існують різні стратегічні напрями та 

підходи для забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного 

господарства. Необхідно враховувати конкурентні переваги, а також визначати 

етапи та стадії розвитку і життєвого циклу ресторанного господарства для того, 

щоб застосувати ефективну стратегію та вивести підприємство на новий рівень. 

На сьогоднішній день неможливо уявити світ без інновацій, тому й 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного 

господарства повинні містити постійні інноваційні рішення. Тільки в такому 

випадку можна зберігати підприємство «на плаву» роками, адже в сучасному 

світі безупинних нововведень варто розуміти, що виникає тенденція до 

«швидких винаходів». 
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

У статті розглянуто проблеми та обмеження в розвитку підприємств 

ресторанного господарства в період пандемії коронавірусу. Охарактеризовано 

основні види інновацій у рестораннму господарстві. Сфокусовано увагу на 

інтернет-технологіях та альтернативних оnline-сервісах для основних 

процесів та перепрофілювання звичного режиму роботи закладів ресторанного 

господарства на формат адресної доставки замовлень. Окреслено 

перспективи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

діяльності закладів ресторанного господарства. Охарактеризовано сутність 

соціального медіа-маркетингу (SMM) як дієвого інструменту для подолання 

тимчасової кризи у сфері ресторанного бізнесу.  

Ключові слова: ресторанний бізнес, підприємство, період пандемії 

коронавірусу, розвиток, інновації, соціальний медіа-маркетинг. 

Постановка проблеми. Упродовж останніх років ресторанне господарство 

розвивалось досить динамічно. Один за іншим відкривались нові ресторани, 

паралельно ще більш швидкими темпами колишні ринки перетворювались на 

модні гастропростори, з’являлись нові формати діяльності підприємств 

ресторанного господарства. Сучасні реалії функціонування підприємств різних 

галузей економіки характеризуються досить складною ситуацією. Поширення 

загрози COVID-19 змінило діяльність усіх суб’єктів господарювання. Рецесія 

коронавірусу не залишила жодної індустрії недоторканою, в тому числі 

ресторанного господарства. Сьогодні ресторанний бізнес, як ніколи раніше, 

веде активну боротьбу за збереження власної життєздатності. У зв’язку з 

пандемією коронавірусу закрилися більшість підприємств ресторанного 

господарства. Ресторанний бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, яка 
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трансформує в перспективі діяльність підприємств цієї сфери. Ресторатори, для 

яких ресторанний бізнес має цінність, сьогодні вимушені задіяти всі ключові 

ресурси. В таких умовах на перший план виносяться питання гнучкості та 

швидкості реакції підприємств ресторанного господарства, що передбачає 

адекватну трансформацію бізнес-моделі їх діяльності відповідно до змін умов 

ведення бізнесу. Новий індустріальний ландшафт, створений COVID-19, 

змушує підприємства ресторанного господарства розробляти нові креативні 

механізми розвитку, який б дав змогу адаптуватись до нових реалій 

зовнішнього середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів 

розвитку підприємств ресторанного господарства присвячені праці таких 

учених, як О.Ф. Гріценко, А.Д. Нєшева, О.Ю. Давидова, Н.В. Полстян, 

М.В. Клапчук.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем та 

обґрунтування можливих напрямів трансформації векторів розвитку 

підприємств ресторанного господарства України в умовах карантинних 

обмежень. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний світ стикнувся з 

вірусом, з яким ніколи не зустрічався. Наслідки та втрати поширення пандемії 

колосальні. Найбільш чуттєвими сферами бізнесу, на діяльність яких були 

введені   карантинні   обмеження у зв’язку зі вжиттям карантинних заходів, є:  

1) розважально-культурні заклади (театри, кінотеатри, виставки, 

різноманітні розважальні заходи, фітнес-клуби тощо). 

2) готельно-ресторанне господарство, де ситуація майже аналогічна, 

оскільки вводиться обмеження на скупчення людей; згідно з рішенням уряду 

допускаються лише приготування їжі й доставка замовнику;  

3) туристичні послуги, що мають абсолютне падіння у період карантину у 

зв’язку із закриттям кордонів та міжобласного сполучення в межах України;  

4) сфера надання косметологічних послуг.  

Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства ресторанного 
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господарства зазвичай здійснювалась під впливом широкого спектру груп 

чинників: науково-технічних, соціальних, культурно-історичних, економічних, 

міжнародних, природно-кліматичних. Епідемія COVID-19 та вжиття санітарних 

заходів для його стримування розширили перелік чинників, дія яких внесла 

значні зміни та обмеження в розвиток підприємств ресторанного господарства. 

Введення державою карантинних  обмежень на діяльність підприємств 

ресторанного господарства викликало хвильовий ефект у суміжних галузях, 

таких як виробництво продуктів харчування, лікеро-горілчаних виробів, 

виробництво вина та пива, постачання продуктів харчування та напоїв, 

рибальство, сільське господарство. Ресторани це ключова складова частина 

сфери харчування, за своєю сутністю та призначенням є природно-соціально-

економічною системою та активно впливають на розвиток усіх секторів 

продовольчого комплексу держави. Серед широкого спектру джерел, що 

впливають   на   розвиток ресторанного господарства,  на мінливість якості й 

асортименту ресторанних послуг, важливе місце посідає сам споживач послуг. 

У зв’язку з цим соціальна, біологічна та психологічна унікальність, 

інтелектуальна здатність, імідж та образ життя споживача є головними 

ціннісними орієнтаціями. Все це фактично пояснює високу ступінь 

індивідуалізації ресторанних послуг. Ресторани вимушені змінювати формат 

роботи з клієнтами. Для збереження свого іміджу, утримання постійних 

клієнтів та загалом присутності у сфері ресторанного господарства  значна 

частина підприємств здійснила реінжиніринг основних бізнес-процесів з 

акцентом на формат адресної доставки.  

Таким прикладом є ресторани «Добряна», «Пікассо», «У Маріка», 

«Вів’єр», «Батьківська хата» та інші, які, працюючи з кур’єрською компанією, 

вже тривалий час здійснюють постачання своїх страв споживачам. Проте за 

звичайних умов діяльності цей вид бізнесу (постачання) сильно не цікавив, 

адже компанії не розглядали його як ключове джерело збільшення обсягу 

продажів. Сьогодні, як зазначають співвласники мережі ресторанів, «наш бізнес 

працює з кур’єрами». Ми задоволені результатом, але іноді  відчувається спад і 
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по доставці теж. Багато скарг надходить через соцмережі – люди просто не 

можуть замовити нашу їжу, тому що  багато людей не мають чим платити за 

доставку. Багато хто пропонує акції та знижки за самовивіз страв і напоїв, щоб 

споживачі могли в змозі заплатити за їжу та доставку. Іноді ресторани 

допускають замовлення в закладі з малим обсягом споживачів.  

З огляду на це сьогодні для збереження бізнесу на перший план виносяться 

питання здійснення трансформацій у діяльності ресторанного господарства та 

розроблення інноваційних рішень. Безумовно, інновації несуть великі 

перетворення, інколи такі, що змінюють спосіб життя або навіть світогляд 

цілого суспільства. Інновації в ресторанному господарстві мають бути не менш 

прогресивними, ніж в інших сферах господарювання людини, а також бути 

спрямованими на вирішення наявних проблем. Крім того, вони мають 

допомагати споживачу розкрити нові можливості, створити комфортні умови 

обслуговування, що можуть   не   тільки стати візитною карткою підприємства 

ресторанного бізнесу, виокремити його серед інших закладів харчування, але й 

задати новий вектор розвитку.   Інформаційні технології внесли в життя людей 

та суб’єктів господарювання різних сфер економічної діяльності, зокрема 

підприємств сфери ресторанного бізнесу, нові креативні рішення. Сьогодні 

ресторанного господарство переосмислює свій бізнес з точки зору інтернету, 

нової культури й можливостей.  

Зростаючий ритм сучасного життя стає більш мобільним (користувачі 

мобільних пристроїв мають широкі можливості придбання ресторанної 

продукції через зручні додатки). Перспективне домінування інформаційно-

комунікаційних технологій створює не тільки можливість збереження 

життєздатності в період всесвітньої боротьби з пандемією, але й нові 

перспективи розвитку ресторанного господарства шляхом впровадження 

альтернативних інноваційних рішень. Мобільні додатки у віртуальних об’єктах 

привели до появи креативних напрямів розвитку ресторанного господарства   та 

їх наближення до споживачів. Сьогодні споживач може замовити кулінарні 

страви, не виходячи з дому, роботи або в інших різних ситуаціях, які 
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обмежують відповідний час на відвідування в ресторанного господарства. 

Інтерактивні технології створюють можливість споживачу спостерігати за тим, 

як готуються кулінарні страви, через веб-камеру на кухні. Так, Мішленівський 

шеф Массімо Боттура (Massimo Bottura) залишився вдома на час карантину й 

запустив в «Instagram» кулінарне шоу «Кухня карантину». Декілька разів на 

тиждень він разом із сім’єю готує вечерю та ділиться кулінарним досвідом.  

Barista Dritan Alsela кожен раз ділиться своїм досвідом приготування кофе, 

капучино та іншіми напоями. Багатьом людям, які змушені залишатись вдома, 

цікаво побачити досвід Мішленівського шефа та баріста Алсела.  У цьому сенсі 

заслуговує на увагу позиція зарубіжних вчених, які в ході дослідження питань 

соціального маркетингу наголошують на важливості мобільних додатків у 

розвитку ресторанного господарства. Вчені зазначають, що «зростання 

мобільних додатків у віртуальних об’єктах обумовлено безліччю переваг, серед 

яких домінуючими є легкість проникнення на ринок, охоплення більшої 

кількості людей, безпосередність у взаємодії між клієнтом і підприємством 

ресторанного бізнесу, усунення посередників, а також географічних бар’єрів і 

можливість оптимізації витрат як споживача, так і підприємства ресторанного 

бізнесу». Завдяки додаванню унікального ідентифікатора та можливості 

підключення до Інтернету для ресторанного господарства є унікальна 

можливість покращення системи управління запасами, підвищення її 

ефективності, відстеження руху запасів і підвищення задоволеності клієнтів.  

Рестораторам слід сфокусувати увагу на інструменті інтернет-маркетингу, що 

передбачає просування ресторанного продукту, самого підприємства 

ресторанного бізнесу та його бренду за рахунок використання соціальних медіа, 

контент яких створюється чи оновлюється за рахунок зусиль власників і 

відвідувачів, а саме на соціальному медіа-маркетингу (Social Media Marketing, 

SMM).  

В роботі зазначається, що здійснення ефективного SMM є важливим 

фактором успішного просування бренду, товару чи компанії на ринку, що 

спрямовано на залучення все більшої кількості прихильників, розширення 
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цільової аудиторії, розроблення, покращення та захист репутації компанії через 

формування лояльності споживачів до бренду. Нині аудиторія соціальних медіа 

порівнюється з аудиторією телебачення, проте є більш сконцентрованою та 

чуйною. Робота соціальних медіа полягає в тому, що вони за допомогою прямої 

та прихованої взаємодії охоплюють цільову групу користувачів. Серед 

популярних платформ, які використовують споживачі, слід назвати не тільки 

популярні «ВКонтакте», «Однокласники», «Facebook», «Instagram» і «Twitter», 

але й соціальний інтернет-сервіс і фотохостинг «Pinterest», ділову соціальну 

мережу «LinkedIn», відеохостінг «YouTube» ,а також індивідуальні 

мессенджери «WhatsApp», «Viber» і «Telegram». Завдяки великій кількості 

користувачів соціальних мереж і вільному доступу до їх даних відкритою є 

значна кількість інформації, яку маркетологи ресторанного господарства 

можуть використати для стратегічного аналізу й цифрового маркетингу. Слід 

відзначити, що SMM має свою специфіку, яка суттєво відрізняється від 

звичайного маркетингу своєю стратегією та термінологією, проте є 

повноцінним маркетингом побудованим на цифрових технологіях, який має 

свої переваги, такі як миттєвий відгук аудиторії та її швидкий аналіз, 

конкурентна інформаційна розвідка та онлайн-моніторинг цін та дій 

конкурентів, інформаційний аналіз та аналіз реакції аудиторії, види реклами та 

способи просування контенту. За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що на сучасному етапі розвитку ресторанного бізнесу накопичено 

багато способів створити план розвитку в соціальних мережах. Водночас слід 

зазначити, що незалежно від того, який альтернативний спосіб застосовує 

ресторанне господарство, слід завжди мати на увазі, що господарство є як 

відправником, так і одержувачем повідомлень.  

Як відправник інформації ресторанного господарство прагне переконати, 

проінформувати та розважити цільову аудиторію задля залучення нових та 

отримання постійних клієнтів.  

Як одержувач, ресторанного господарства,  підстроює свою діяльність до 

вимог споживача.  
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Висновки. Ресторанне господарство станом на тепер стикнулася з 

найбільшим випробуванням за останній час. Щоб вистояти у складних умовах, 

власники ресторанного господарства трансформують звичні формати 

діяльності та активізують всі можливі резерви та ключові ресурси. З огляду на 

те, що на сучасному етапі розвитку сфера ресторанної індустрії є глобальним 

комп’ютеризованим бізнесом, який базується на інтернет-технологіях та 

альтернативних оnline-сервісах, у сучасних умовах вони мають бути 

максимально задіяні в діяльності ресторанного господарства.  

Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш 

цінним ресурсом у ресторанному господарстві, допомагаючи рестораторам не 

тільки зберегти життєздатність, але й розкрити нові перспективні напрями 

розвитку. Для збереження бізнесу та забезпечення ефективного 

перепрофілювання звичного режиму роботи закладів ресторанного 

господарства на формат адресної доставки замовлень. 
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У статті висвітлені теоретичні аспекти функціонування системи управління 

персоналом на підприємстві ресторанного господарства, аналізує особливості 

системи управління персоналом у ЗРГ та висуває рекомендації для підвищення 

ефективності діючої системи управління персоналом. 
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Постановка проблеми. Персонал є важливою складовою формування 

ефективної стратегії сучасної організації, а управління персоналом частиною 

загальної системи управління організацією. Такий багатосторонній складний 

процес, як управління персоналом, має свої особливості і закономірності і 

спрямований на формування соціальної політики, створення соціального 

партнерства та довіри між працівниками та роботодавцями. 

В даний час управління персоналом – одна з важливих проблем 

менеджменту будь-якого підприємства, зацікавленого в підвищенні 

ефективності своєї діяльності. Завдяки системі управління персоналом, 

відбувається поліпшення методів роботи з персоналом та впровадження досвіду 

як зарубіжних країн, так і вітчизняної науки. 
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Метою написання статті є розкриття основних аспектів ефективності 

використання трудового потенціалу в закладах ресторанного господарства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження в даній області 

можна знайти в роботах таких вчених: В.М. Маслов, В.Р. Веснін, А.Я. Кибанов, 

П.Е. Шлендер та ін. Вони досліджували і вирішили багато теоретичних та 

прикладних завданнь по оптимізації організаційної структури, обумовлені 

змістом робіт з управління персоналом в організаціях. 

Виклад основного матеріалу. Одним з напрямків діяльності організації є 

створення якісної системи управління ефективністю персоналу. На відміну від 

інших ресурсів підприємства, людські ресурси вимагають до себе уваги і 

особливого ставлення. Наймані працівники як під час вступу на роботу, так і 

при її виконанні можуть відмовитися від запропонованих їм умов, вимагати 

зміни умов праці і модифікації неприйнятних з їх точки зору робіт, а також 

можуть звільнитися з підприємства за власним бажанням. В результаті до 

кадрового персоналу потрібні певні підходи як для його залучення, так і 

утримання на тривалий час [1, С. 93]. 

Для повного розуміння сенсу ефективного управління персоналом 

розглянуто поняття «ефективність».  

«Ефективність» – результативність процесу, операції, проекту, що 

визначається як відношення ефекту, результату до витрат, який зумовив його 

отримання [2, С.160]. 

Критерії ефективності управління можна поділити на психологічні та 

непсихологічні. До психологічних критеріїв ефективного управління відносять 

задоволеність колективом, мотивацію персоналу, самооцінку колективу та 

авторитет управляючого. До непсихологічних критеріїв відносять дієвість та 

економічність, якість, нововвдення та прибутковість. 

Ресторанний бізнес – це бізнес, який в наш час дуже активно розвивається, 

незважаючи на велику конкуренцію. Проте в  умовах карантину ресторанний 

бізнес зазнає певних втрат. 

У сучасних умовах основними критеріями економічно успішного розвитку 

мережевих підприємств швидкого харчування є правильна кадрова стратегія, 

вибудувана з урахуванням особливостей ринку праці даної галузі та побудована 

на системному підході в роботі з персоналом з використанням передових і 
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інноваційних технологій: принципів побудови бренду роботодавця, цифрових 

технологій підбору та навчання персоналу, автоматизації кадрових процесів.  

Ринок праці підприємств ресторанного бізнесу характеризується низкою 

особливостей, які в меншій мірі присутні в інших індустріях. Незважаючи на 

загальну проблему дефіциту кадрів як для обслуговуючого персоналу, так і для 

управлінських позицій, ресторанний сегмент ринку праці має значно нижчий 

потенціал залучення кадрів. 

В першу чергу причина полягає в низькому статусі професії, що в 

поєднанні з низьким і нестабільним заробітком на деяких підприємствах 

харчування, робить його непривабливим для потенційних співробітників.  

Співробітники на управлінських позиціях в більшості випадків виросли 

всередині компаній з рядових позицій, і часто не володіють профільною 

освітою в сфері громадського харчування.  

За рахунок високої плинності, а також прискореним темпам зростання 

галузі тільки в 2019 р. компанії Burger King, McDonalds і KFC сукупно найняли 

близько 20 тис. співробітників [3, С.74]. Незважаючи на позитивні тенденції в 

розвитку індустрії громадського харчування, управління людським капіталом в 

даній галузі знаходиться на базовому рівні та значно відстає від інших галузей 

економіки як по розумінню важливості даної області для комерційного успіху 

підприємства, так і по використанню сучасних інструментів управління 

персоналом. 

Кадровий менеджмент на даному етапі фрагментарний. Він має більший 

фокус на залучення і відбір кандидатів, в меншій мірі - на навчання.  

На сьогоднішній день з найбільшими викликами стикаються підприємства 

громадського харчування, які з точки зору корпоративної стратегії прийняли 

рішення щодо розвитку, але не адаптували кадрову стратегію під довгострокові 

плани. Такі підприємства відчувають проблеми з наданням якісного сервісу 

споживачам в першу чергу через те, що їх ресторани виявляються 

неукомплектованими.  

До ресторану пред'являються особливі вимоги, що відрізняються від вимог 

до інших типів підприємств громадського харчування: широкий асортимент 

страв складного приготування; високий рівень обслуговування і організації 

відпочинку гостей.  
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Сьогодні у практиці роботи готелів і ресторанів застосовуються 

кваліфікаційні вимоги до співробітників, які призначені для визначення 

посадових обов’язків працівників, планування їх професійного зростання, 

організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до 

розвитку вимог до якості та продуктивності послуг, підбору, розстановки і 

використання кадрів, а також обґрунтування прийнятих рішень. 

Кваліфікаційні вимоги, сформовані для готелів та ресторанів, ураховують 

специфіку сервісу і включають персонал декількох підсекторів: службу 

прийому і розміщення; службу обслуговування готельного і ресторанного 

фонду; службу організації харчування [5, С. 78]. 

Таблиця 1 – Особливості управлінської діяльності в частині управління 

персоналом 

Процеси внутрішньої інтерграції
Вироблення корпоративної культури Процес формування корпоративної культури 

підприємства готельного-ресторанного 
бізнесу ґрунтується на інтегрованому 
розвитку субкультур сервісного і 
виробничого підрозділів 

Організаційні форми використання кадрів. Для підприємств сфери готельного-
ресторанного бізнесу типовим є 
використання нестандартних режимів 
робочого часу: робота в нічну зміну, значні 
відхилення від норми робочого часу і т.п.

Методологія управління. Вона полягає в використанні різних методів 
управління для організації діяльності 
працівників виробничого та сервісного 
підрозділів.

Мотивація і стимулювання персоналу. При виборі політики стимулювання 
керівництво підприємства має враховувати 
стресовий характер праці та високий 
показник конфліктності, що виявляється на 
міжособистісному рівні. 

Процеси зовнішньої адаптації
Стратегічне планування Можливі терміни перспективного 

планування в сфері готельного-ресторанного 
бізнесу значно звужуються 

Залучення кадрів Постійна потреба в підборі додаткових 
кадрових ресурсів і пошуку можливого 
шляху залучення персоналу 

Розвиток людських ресурсів Необхідність адаптації трудового потенціалу 
підприємства до зміни смаків споживачів, в 
умовах нестачі кваліфікованого персоналу на 
ринку праці обумовлює організацію 
постійного розвитку персоналу всередині 
підприємства
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Найважливішим поточним завданням в галузі управління персоналом на 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу є організація початкового 

навчання та подальшого підвищення кваліфікації персоналу. Важливо, щоб 

система навчання та підвищення кваліфікації відповідала наступним вимогам: 

1. Ритмічність навчальних процесів, тобто організація постійного навчання  

нових потоків кандидатів і співробітників, що дає в найкоротші терміни 

максимально необхідний ефект. 

2. Результативність, виражена в максимальній спрямованості навчальних 

програм і матеріалів на практичну діяльність кожного співробітника. 

3. Уніфікація, тобто вивчення та затвердження на практиці єдиних 

принципів і підходів у роботі (на основі комплексу єдиних стандартів 

поведінки і бізнес-процесів). 

4. Корпоративність, тобто орієнтація навчальних програм, в тому числі і на 

формування корпоративної культури, зміцнення загальних корпоративних 

цінностей, а також закладку початкового необхідно горівня персональної 

мотивації кожного співробітника.  

5. Економічність, тобто вибір підходів та інструментів навчання, 

максимально ефективних по співвідношенню результат / витрати. 

6. Вимірність, тобто формування «вимірного» рівня знань і навичок, які 

можна оцінити як відразу після проведення навчання (підсумкові тести), так і в 

процесі виконання робочих завдань (поточний контроль, спостереження, 

атестація). 

7. Наступність, тобто наявність чіткого зв'язку між першим етапом 

навчання (вступний курс) і наступними програмами навчання та підвищення 

кваліфікації, використовуваних в компанії [4, С.68]. 

Служби персоналу підприємств готельного-ресторанного бізнесу, з метою 

підвищення результативності навчання, прагнуть, як правило, розробляти 

диференційовані програми навчання персоналу. Перший блок 

диференційованого навчання – це робота з новими співробітниками, які 

прийняті в компанію при відкритті нових підприємств. Наступний блок 
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програми навчання персоналу – робота з постійним складом працівників, чий 

стаж в компанії наближається до напівроку-року, з тими, хто пройшов і 

комплекс базових тренінгів, і після – атестацію. 

Служба персоналу може організовувати для співробітників компанії 

навчання як зовнішнє, так і внутрішнє. Зовнішнє навчання, як правило, 

проводиться для керівників підрозділів різного рівня. Внутрішнє навчання 

проводиться, в основному, для виробничого та обслуговуючого персоналу 

підприємства. Останнім часом в рамках відділів персоналу стали з'являтися 

навчальні центри для проведення внутрішніх програм навчання. 

В даний час, при проведенні програм навчання все ширше 

використовуються сучасні форми подачі матеріалу і контролю його засвоєння. 

Для цих цілей використовуються елементи відео тренінгів, інтерактивні 

тренінги, віддалені системи тестування знань персоналу. 

Ефективноорганізований процес навчання персоналу підприємств готельного-

ресторанного бізнесу здатний закласти основу для їх успішної роботи і 

розвитку. 

Підсумовуючи вищесказане очевидно, що український ринок підприємств 

швидкого харчування продемонстрував позитивні тенденції і має позитивні 

передумови для розвитку (невикористаний потенціал, велика привабливість для 

покупців в сучасних економічних умовах), що робить його цікавим для 

інвесторів. Кадровий менеджмент, побудований на системному підході і на 

використанні інновативних технологій матиме критичний вплив на економічну 

діяльність таких підприємств. Фахівцям в управлінні персоналом і керівникам 

підприємств громадського харчування рекомендується приділити увагу 

наступним областям: стратегія управління персоналом та планування трудових 

ресурсів, залучення та підбір персоналу через системну побудову бренду 

роботодавця, використання інноваційних методик, системний підхід в області 

навчання персоналу та автоматизація кадрових процесів. 
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ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто основні види інновацій, що впроваджуються на 

туристичних підприємствах. Дана класифікація основних напрямків 

інноваційної діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах. 

Розкрито їх суть та основні характеристики. Показано значення інноваційної 

діяльності туристичного підприємства в зростанні конкурентоспроможності 

та ефективності діяльності. 

Ключові слова: туристична галузь, туристичне підприємство, інноваційна 

діяльність, види інновацій.  

В сучасних умовах розвитку туристичної галузі гостро постає питання 

впровадження інновацій в діяльність кожного підприємства. Довгострокова 

перспектива розвитку компанії залежить від успішного управління 
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інноваційною діяльністю. Це викликає необхідність систематизувати знання 

щодо видів інноваційної діяльності, способів використання інновацій на 

підприємстві, визначення сутності інновацій та їхньої ролі для підприємства та 

галузі економіки загалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційної діяльності 

туристичних підприємств розглядались в працях багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Так, робота Мазуркевич І.О., Дзюба Т.А. присвячена 

особливостям застосування інноваційних підходів в діяльності підприємств 

туристичної галузі, в ній узагальнено підходи до визначення інноваційного 

продукту, мотивів та спонукальних чинників їх застосування в практичній 

діяльності туристичних фірм [1]. В праці Литовки А.О., Шикіної О.В. значна 

увага приділена класифікації інноваційної діяльності туристичного 

підприємства [2]. Особливостям сільського зеленого туризму та перспективам 

його розвитку в сучасних умовах присвячено працю  Власенко І.В. [3]. 

Мета статті – узагальнити та систематизувати інноваційні методи та 

підходи в діяльності підприємств туристичного бізнесу та обґрунтування 

застосування їх з метою підвищення конкурентоспроможності галузі в цілому.  

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній літературі існує 

велика кількість визначень понять «інновація». Це, своєю чергою, свідчить про 

те, що у сфері інноваційної діяльності не має загальновизнаної термінології. 

Вчені в даній галузі знань вкладають власні зміст та сенс в поняття «інновація», 

що відображає комплексність, універсальність, масштабність використання 

інновацій. Неоднозначність, невідповідність, протиріччя визначень викликають 

різні концептуальні підходи до визначення терміну «інновація», до появи 

різних їх типів та видів, розробок класифікацій за різними критеріями. 

Заслуговує на визнання класифікація, запропонована основоположником 

інноваційної теорії розвитку Й.А. Шумпетером, побудована на принципі 

новизни. Вчений виділяє п’ять напрямів формування нових технологій:  

- виготовлення нового продукту (розробка нового туру, нового 

екскурсійного маршруту, нового напряму подорожей (наприклад, тури в 

Антарктиду); пропозиція нових послуг (наприклад, оздоровчі послуги в 

готелях);  
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- реорганізація (розвиток інтегрованих готельних ланцюгів; поширення 

системи франчайзингу; використання систем управління готелем за 

контрактом; використання комп’ютерних клієнтських баз даних, CRM-систем);  

- упровадження нового методу виробництва (електронні системи 

бронювання в готелях; електронні системи продажу авіаквитків; інтегровані 

системи управління інфраструктурою готелю; Інтернет-реклама; е-комерція 

(наприклад, створення віртуальних турагентств);  

- освоєння нового ринку (вихід на нові географічні ринки; розробка 

спеціальних турів і послуг для окремих груп споживачів);  

- освоєння нового джерела сировини або напівфабрикатів (освоєння 

нетрадиційних об’єктів показу (наприклад, індустріальний і дігг-туризм 

(сталкінг), мілітарі-туризм); будівництво нових інфраструктурних об’єктів 

(наприклад, для заняття екстремальними видами спорту); пропозиція ринку 

нової події (наприклад, фестивалю).  

Інновації та нововведення різноманітні і різні за своїм характером, отже, 

форми їх організації, масштаби і способи впливу на інноваційну діяльність 

також відрізняються різноманіттям. На нашу думку, заслуговує на увагу 

класифікація інновацій, представлена в Керівництві Осло. Згідно з даною 

методикою, виділяють чотири види інновацій:  

- продуктова інновація - це введення до використання (впровадження) 

товару або послуги, які є новими або значно поліпшеними за своїми 

властивостями або способами використання; 

- процесна інновація - це ведення нового або значно поліпшеного способу 

виробництва або доставки продукту. (зміни в технології, виробничому 

обладнанні, програмному забезпеченні); 

- маркетингова інновація - це ведення нового методу маркетингу, 

включаючи значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його розміщення, 

просуванні на ринок або в призначенні ціни; 

- організаційна інновація - це впровадження нового організаційного методу 

в діловій практиці підприємства, в організації робочих місць або зовнішніх 

зв'язків. 
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На нашу думку найбільш перспективною в сучасних умовах може бути 

класифікація інновацій, запропонована Литовка А.О., Шикіною О.В. згідно неї 

інновації поділяють на: 

- Продуктові інновації – це впровадження на туристичний ринок нового 

продукту (туру, послуги, товару), який значно відрізняється за своїми 

функціональними ознаками та технічними характеристиками. Його новизна 

повинна бути очевидна для виробників, постачальників, споживачів і 

конкурентів. У боротьбі за нового клієнта, за новий сегмент споживачів 

туристичні фірми використовують стратегію інноваційного продукту, 

створюючи кардинально новий, раніше невідомий і не маючий аналогів тур. До 

продуктових інновацій відносяться - нові туристичні напрямки, нові види 

туризму, нові туристично-рекреаційні території, нові туристичні стартапи, нові 

туристичні продукти, нові туристичні послуги (готельні послуги, транспортні 

послуги, послуги харчування, послуги ТО та ін); 

-  Процесні інновації - передбачають забезпечення розробку і 

впровадження технологічно нових або значно вдосконалених виробничих 

методів, включаючи методи передачі продуктів. Вони можуть мати на меті 

зниження собівартості або витрат із доставки продукції, підвищення її якості 

або виробництво чи доставку нових або значно поліпшених продуктів. До 

процес них інновацій належать - технології виробництва тур продукту, 

технології обслуговування клієнтів, технологія пошуку туру, технологія 

бронювання, інформування клієнтів, фінансове забезпечення; 

- сервісні - нові методи обслуговування, програми клієнтоорієнтованості, 

Extra service; 

- маркетингові інновації - спрямовані на краще задоволення потреб 

споживача, відкриття нових ринків або завоювання нових позицій для 

продукції підприємства на ринку, нових каналів збуту продукції для збільшення 

обсягу продажів. Маркетингові інновації включають - нові методи просування 

турпродукту, нові канали збуту турпродукту, нові заходи програми лояльності, 

нові методи ціноутворення; 
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- організаційні інновації - можуть бути спрямовані на підвищення 

ефективності підприємства за допомогою скорочення адміністративних витрат 

або оперативних витрат, підвищення задоволеності службовців станом своїх 

робочих місць (і тим самим продуктивності праці), розширення доступу до 

нетоварних активів (таких, як некодифіковані знання із зовнішніх джерел) або 

зменшення витрат на постачання. До  організаційних інновацій відносяться - 

нові методи взаємодії з клієнтами, нові методи матеріального заохочення 

персоналу, нові методи управління персоналом, нові методи управління 

організаційною структурою підприємства; 

На нашу думку, варто виділити окрему групу туристичних інновацій – 

сервісні інновації, до яких можна віднести методи обслуговування клієнтів та 

методи продаж. Можна виділити три виміри сервісних інновацій у туристичній 

індустрії: концепцію послуги, клієнтський інтерфейс, систему надання послуг. 

Концепція послуги дає змогу створити новий продукт на основі комбінації 

наявних компонентів послуг або супутніх послуг. Прикладом може слугувати 

таймшер (придбання деякого засобу розміщення на певний період часу), 

поєднання туризму з виставковою діяльністю, поєднання туризму з 

нерухомістю. Інтерактивна взаємодія клієнта з туристичним продуктом 

передбачає створення клієнтоорієнтованого інтерфейсу, що включає віртуальні 

тури, трьохвимірні зображення інфраструктури курортів, електронні каталоги 

пропозицій, туристичні портали для самообслуговування.  

Система надання послуг представляє собою сукупність стандартів і 

технологій якісного обслуговування, методики ділового етикету, програм 

лояльності й клієнтоорієнтованості, методів ексклюзивного та VIP 

обслуговування, забезпечення комплементарною продукцією.  

Висновки. Запровадження інновацій є одним із найбільш важливих 

факторів розвитку сучасних підприємств, і сфера гостинності не є винятком. 

Інноваційна діяльність дає змогу не тільки забезпечити задоволення потреб 

споживачів за рахунок радикально нових товарів чи послуг, але й стимулює 

ріст економіки, є каталізатором науково-технічного прогресу. Інновації можуть 
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бути запровадженні в будь-якій галузі народного господарства й у будь-якій 

формі: товару, послуги, методу, технології чи процесу. В сучасних умовах 

кожне туристичне підприємство прагне застосовувати своєчасні управлінські 

рішення у сфері регулювання інноваційної діяльності на різних етапах 

життєвого циклу інновацій; конструювати економічні механізми та 

організаційні форми управління залежно від типу інновацій; визначати 

положення, форми реалізації та просування на ринку, які неоднакові для різних 

типів інновацій. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СИРУ, ЙОГО ВИРОБНИЦТВО ТА КОРИСНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

Сир – не лише смачний, але дуже корисний продукт, який містить необхідні 

для організму білки, жири, мікроелементи та вітаміни. Але слід зазначити що 

кожен вид сиру корисний по своєму, його користь залежить від ступеню його 

твердості, дозрівання, складу мікрофлори та виду використаного молока. 

Ключові слова: Сир, твердий сир, згортання, виробництво,дозрівання, 

кисломолочний продукт, молоко, пастеризація. 
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 Сир – харчовий продукт, що виготовляють з молока домашньої худоби: 

корів, кіз, овець. Зазвичай, він має світло-жовтий або білий колір. Сир 

являється одним із найкалорійніших продуктів харчування. Його поживна 

цінність зумовлена високою концентрацією білків та жирів. Залежно від сорту в 

100г. сиру міститься 15-27% білків, 20-30% жирів, енергетична цінність сиру на 

100г. становить до 450кКал. 

Мета статті-дослідження корисних властивостей твердого сиру для 

організму людини, формування його історії виникнення та його виробництво. 

Посилання на сучасні дослідження. На сьогоднішній день у світі 

виготовляють сотні видів сиру. Його вид залежить від походження молока та чи 

було воно пастеризованим і самою тривалістю дозрівання. 

Історія виникнення сиру нараховує близько 7000 років. Виникнення сиру 

вчені часто пов’язують із еволюцією людини, розвитком тваринництва та 

зародженням перших ферм. Також, вчені вважають, що перші кроки на шляху 

до розвитку виготовлення сиру датуються 11-6 ст. до н.е. 

У середньовіччі сироробною справою займались монахи. А в 10 ст. н.е. в 

Італії виготовили першу у світі Горанзолу, а в 1070 році у Франції «заклали» 

перший Рокфор. До 17 століття Європа та Азія ділили першість у сироварінні, 

до поки знання про сироваріння не були передані на Нову Землю, а саме в 

Америку. 1851 рік став переломним моментом у сирній історії, адже у штаті 

Нью-Йорк, JesseWilliams збудував перший сироробний завод, і саме з цього 

часу США починає перетягувати лідерство у кількісному виробництві сиру. Так 

у 1880 році в США було зареєстровано близько 4 тисяч сироробних 

підприємств. 

Зараз у світі щорічно виробляється приблизно 22 мільярдів кілограмів 

сиру, які доставляються і споживаються по всьому світі [1]. 

Популярний кисломолочний продукт служить на користь людству 

протягом семи тисячоліть. Саме тверді сири відносять до кисломолочних 

продуктів, які мають щільну, тверду консистенцію. Зверху вони, як правило 

вкриті щільною восковою або натуральною скоринкою. Тверді сири в 

порівнянні з іншими містять менше вологи, а саме до 56%, а термін його 

дозрівання може тривати від трьох місяців до трьох років.  
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До категорії твердих сирів відносять: 

 Сири натурального визрівання – Гауда, Маасдам, Едамер; 

 Копчені сири – копчений Гауда; 

 Сири з червоною скоринкою – Доруваелі; 

 Сири з блакитною пліснявою. 

Найвідомішим та популярним сортом вважається – пармезан та 

швейцарський. Перший є найбільш твердим та має 32% жирності, другий має 

циліндричну форму та великі вічка, також йому наявний солодкувато-пряний 

смак та 50% жирності. 

Також, слід відзначити, що тверді сири – це справжня скарбниця поживних 

речовин, які дуже корисні для здоров’я. В першу чергу слід зазначити, що сир 

містить велику кількість білку, який засвоюється набагато краще протеїну 

чистого молока, ще даний продукт багатий на лізин, метіонін, триптофан та 

інші важливі амінокислоти [2]. 

Сорти, які виготовляють з молока високої жирності можуть відзначитись 

високою часткою ліпідів. Звідси і виходить висококалорійність чималого числа 

твердих сирів. Ось наприклад у Швейцарського і Російського вона дорівнює 

345-495 кКал, а у Чедера – 426 кКал. 

В твердих сирах можна знайти вітаміни та мінеральні речовини. Цей 

продукт є джерелом таких вітамінів як: А, Е, С, D та групи B. Найбільше в 

твердих сирах міститься кальцію (1г), натрію (860мг) і фосфору (540мг). 

Тверді сири, що виготовлені з козячого молока багаті на корисні бактерії, 

які гнітюче впливають на розвиток патогенної мікрофлори кишечника. Цвілеві 

тверді сири мають у своєму складі цвілеві гриби, які приносять організму свою 

користь, а саме: сприяють виробленню вітамінів групи B, оздоровляють ШКТ 

(шлунково-кишковий тракт) [2]. 

Виробництво сиру – це процес «дозрівання молока» під впливом бактерій, 

які допомагають зробити молоко кислим. Велику кількість сучасних сирів 

вироблять з пастеризованого молока (пастеризація – це нагрівання молока від 

температури 63оС, але не вище від точки кипіння), в яке потім додають потрібні 

бактерії. 
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Бактерії, що присутні в «згорнутому» продукті (propionicbacteria), 

виділяють вуглекислий газ, за рахунок якого формуються бульбашки і таким 

чином у сирі з’являються дірочки. 

Згортання молочних білків для виробництва сиру, як правило проводиться 

шляхом додавання спеціальних ферментів, які видобувають із шлунків телят, 

так званий сичужний фермент. 

Після згортання сирну масу відціджують. Для м’яких та не зрілих сирів, 

сирну масу просто відціджують та переходять до формування, а для твердих – 

масу пресують, щоб зменшити кількість вологи. 

Також до процесу виготовлення сиру включається процес нагрівання. 

Температура нагрівання залежить від виду сиру, вона становить від 57оС та 

вище. Саме на даному етапі формуються і витягуються сирні нитки, це може 

робитися, як машиною так і в ручну. 

Форму сиру надають за допомогою спеціальних форм, або завертають в 

спеціальну тканину і пресують. На цій стадії такі сири як Рокфор, Стілтон 

«заражають» цвіллю. 

Завершальною стадією виробництва твердих сирів є стадія дозрівання. Для 

певних видів сирів етап дозрівання може відрізнятись, наприклад: тверді сири 

дозрівають в сухих умовах, цвілеві – у вологих. Часто сирні погреби, в яких 

проходить процес дозрівання вже заражені потрібними бактеріями і в таких 

випадках дозрівання проходить як треба [3]. 

Якість сиру визначають органолептичними, фізико-хімічними 

показниками молока, а також складом його мікрофлори. Молоко вважається 

сиропридатним, якщо воно має гарний смак, запах, колір, консистенцію та 

відповідний вміст властивих складових частин (білків, жиру, солей), які 

необхідні для розвитку мікрофлори, яка бере участь при отриманні 

специфічних ознак сирів. Але свіжовидоєне молоко не можна використовувати 

для виробництва сиру, адже, воно погано згортається під дією ферментів і 

перебуваючи в бактерицидній фазі є не сприятливим для розвитку 

кисломолочних бактерій. Тому для виробництва сирів молоко спочатку 

піддають попередньому дозріванню. 
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Сири, що виготовлені з молока, яке має більше 5-6% домішок маститного 

молока (мастит – запалення паренхіматозної тканини вимені), мають вади 

смаку, запаху та інших органолептичних показників, а все через те, що таке 

молоко вважається не придатним для виробництва сиру. 

Однією із властивостей молока є його здатність зсідатися під дією 

ферментів. Тривалість його зсідання залежить від багатьох факторів: 

температури, лактаційного періоду, кому і режиму годівлі, пори року, тощо. 

Молоко, яке погано зсідається під дією сичужного ферменту називають 

сичужнов’ялим. З такого молока утворюється не дуже міцний згусток, сирна 

маса зневоднюється повільно, від чого процес виготовлення сиру збільшується 

і сир має низьку якість.  

Для визначення здатності зсідання молока проводять сичужну пробу. Для 

цього беруть 10см3 досліджуваного молока, яке нагріте на водяній бані до 35оС, 

вносять 2см3 робочого розчину сичужного ферменту та залишають на зсідання. 

Початком сичужної проби вважають момент внесення робочого розчину, 

закінчення – момент, коли при перевертанні пробірки догори згусток не випаде. 

За тривалістю зсідання молока поділяють на: 

 Високу – тривалість зсідання менша ніж 10 хвилин; 

 Нормальну – тривалість зсідання через 10-15 хвилин; 

 Слабку – тривалість зсідання більше ніж 15 хвилин або молоко зовсім не 

зсідається [4]. 

Тверді сири не лише дуже смачні, вони також володіють потужною силою 

для людського організму, а все завдяки різноманітності присутніх у продукті 

компонентів. 

Велика кількість протеїнів допомагає зберегти та відновити м’язову 

тканину. Вітаміни А, Е та групи В корисні для шкіри, волосся, зору, 

аскорбінова кислота активізує імунну систему, кальцій та фосфор зміцнюють 

суглоби, формують кісткову тканину. 

Регулярне вживання твердих сирів буде корисним для людей, які 

страждають анемією, оскільки сир сприяє підвищенню кількості гемоглобіну в 
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крові. Ще однією з важливих функцій, підвладний твердим сортам сиру, є 

нормалізація обміну речовин, що дозволяє вводити продукт до дитячого 

раціону, тим більше, що він добре впливає на процес зростання [5]. 

Отже, слід зазначити, що твердий сир, окрім своїх смакових якостей 

багатий на корисні та необхідні для людського організму мікроелементи, які в 

свою чергу допомагають підтримувати у гарному стані наше волосся, шкіру, 

сир має змогу підвищувати рівень гемоглобіну, що є важливим для людей, які 

страждають анемією.  

А виробництво сиру є довготривалим процесом, який залежить не лише від 

технології виробництва, а і від органолептичних показників молока з якого 

буде виготовлятись продукт. 

Проведено аналіз історії становлення та розвитку сиру.Опрацьовано   

основні етапи процесу виробництва твердого сиру. Проаналізовано 

сиропридатність коров’ячого молока, яке використовується у виробництві 

твердого сиру. Описано корисні властивостей твердих сирів для організму 

людини. 
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