
ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ 

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE (WSTIJO) 

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

EMBASSY OF HUNGARY, DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS  (УГОРЩИНА) 

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII  

(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА ICC UKRAINE 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

 

ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: 

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 
 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

8-9 квітня 2021 рік 
 

 
Реєстрація Міністерства освіти і науки України 

Лист № 22-1/10-2175 від 20.10.2020 
 

Тези доповідей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2021 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

2 

УДК 640.43+379.851+330.341.1 

          Г 725 

 

 

 

Друкується за рішенням Вченої ради 

Київського національного університету культури і мистецтв  

(протокол № 10 від 22 березня 2021 р.) 

 

 

 

 

Г 725  Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези 

доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. /  

М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац.  

ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного  

і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 350 с. 

 

 

ISBN 978-966-602-325-7 

 

 

Збірник містить наукові тези VІІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації», 

яка відбулася 8-9 квітня 2021 р. на базі Міжнародної Торговельної Палати ICC 

Ukraine, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (WSTiJO) 

(Республіка Польща), EMBASSY OF HUNGARY – HUNGARIAN TOURISM 

Information Office (Угорщина), Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (Республіка 

Польща), Мережі еко-ресторанів «Батьківська хата», Асоціації кулінарів України, 

Асоціації сомельє України, Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. Матеріали містять 

певні підсумки наукових досліджень провідних учених України та країн-учасниць 

конференції, а також доробки докторантів, аспірантів, магістрантів та будуть 

цікавими й корисними для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної сфери, викладачів, 

аспірантів, студентів. 

 

 

Матеріали подано в авторській редакції 

 

 

ISBN 978-966-602-325-7 

 
© Київський національний університет  

  культури і мистецтв, 2021 

© Автори тез, 2021 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

3 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

VІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ:  

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

 

 

 

 

 
 

 

Голова комітету: 

Поплавський Михайло Михайлович доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений діяч мистецтв України 
 

Співорганізатори: 

 

 

Міжнародна Торгівельна Палата ICC Ukraine 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

(WSTiJO) (Республіка Польща)  

EMBASSY OF HUNGARY – HUNGARIAN TOURISM Information Office 

(Угорщина)  

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii 

 (Республіка Польща)  

 

Мережа еко-ресторанів «Батьківська хата»  
 

 

Асоціація кулінарів України  
 

 

Асоціація сомельє України 

 

 

BUSINESS & RELAX HOTEL 

Сім’я ресторанів Дмитра Борисова 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

4 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 

 

Комарніцький  

Ігор Олегович  

декан Факультету готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу Київського 

національного університету культури  

і мистецтв, кандидат культурології, доцент 

 

Русавська  

Валентина Андріївна 

кандидат історичних наук, професор, 

Заслужений працівник культури України, 

завідувач кафедри готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу  

Київського національного університету 

культури і мистецтв 

 

Антоненко  

Володимир Степанович 

доктор географічних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародного туризму 

Київського університету культури 

 

Jozef Zatko 

 

Dr.h.c. mult. JUDr  Honor. Prof. mult. prorektor 

pre medzinarodne vztahy Slovensko, 

Wyzsza szkola komunikacji i zarzadzania 

(Словацька Республіка) 

 

Карягін  

Юрій Олегович 

професор Вищої школи туризму та іноземних 

мов Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych  

w Warszawie (WSTiJO), doctor habilitatus, 

голова міжгалузевої профспілки  

українських працівників у Польщі 

(Республіка Польща) 

 

Плецан  

Христина Василівна 

кандидат наук з державного управління, 

доцент, доцент Науково-дослідного 

інституту Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

5 

ЗМІСТ 

 
Секція 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  

 

Поплавський М.М. 

 

Тенденції розвитку національної кухні:  

можливості і перспективи для ресторанного 

бізнесу 

 

14 

Комарніцький І.О. The current state and possibilities of development  

of the hospitality industry of Ukraine:  

the challenges of the present 

 

16 

Антоненко А.В., 

Стукальська Н.М. 

 

Сучасні аспекти розвитку кейтерингу в Україні 

 

19 

Батченко Л.В., 

Ключук А. 

Формування і управління комунікативною 

політикою організації готельно-ресторанного 

бізнесу 

 

23 

Батченко Л.В., 

Прокопенко А. 

Раціоналізація процесу прийняття стратегічних 

рішень в компаніях сервісної галузі 

 

25 

Білоус С.В.,  

Красько А.Б.,  

Безручко Л.С.,  

Гаталяк О.М.  

 

Інноваційні технології в ресторанному бізнесі  

та туризмі: досвід та перспективи для України 

 

28 

Гончар Л.О.,  

Аухімік О. 

 

Контролінг в готельно-ресторанному бізнесі: 

концептуально-еволюційний аспект  

 

31 

Горіна Г.О.,   

Крижимінська Є.Г. 

 

Світові культурні та креативні індустрії: 

диференціація підходів до визначення 

 

34 

Земліна Ю.В.,  

Біттер О. 

 

Особливості роботи аквателів  

на прикладі арт-готелю «BAKKARA» 

 

38 

Зоценко Л.М.,  

Сідина Л.П. 

 

Популяризація локальної, традиційної  

та регіональної кухні України у сучасний період 

 

40 

Зоценко Л.М.,  

Iгнатюк М. 

 

Розвиток еко-ресторанів та веганських закладів – 

сучасна філософія ресторанного ринку 

 

 

43 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

6 

Каролоп О.О. Практикоорієнтуючий підхід у формуванні 

професійних компетентностей майбутніх 

бакалаврів готельно-ресторанної справи  

 

45 

Кузьменко Т.Г. Глобалізаційні процеси культури та їх вплив  

на сучасну індустрії гостинності 

 

47 

Кучечук Л.В. Види та особливості ефективної інтернет-

реклами закладів ресторанного бізнесу  

 

50 

Мальська М.П., 

Філь М.І. 
 

Інноваційний тренд гостинності Норвегії 

 

54 

Манов М.А. Особливості діяльності закладів гостинності  

в період пандемії 

 

56 

Мункачій І.З. Розвиток готельного господарства в умовах 

ринкового господарювання  
 

59 

Неіленко С.М.,  

Веремійчик Н. 
 

Аналіз послуги харчування в європейських 

авіакомпаніях 
 

62 

Неіленко С.М.,  

Гуща Є.А. 
 

Визначення кількості відвідувачів  

при обслуговуванні виїзних івент-заходів 
 

65 

Пандяк І.Г.,  

Паньків Н.М.  
 

Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних 

послуг України національними операторами 
 

67 

Паска М.З., 

Карпова М.  
 

Аналіз діяльності окремих кав’ярень  

на ресторанному ринку Львова 

70 

Полінкевич О.М. Сучасна модель розвитку готельного бізнесу  

в Україні 

 

72 

Пересічна С.М.,  

Богатко О. 
 

Особливості роботи барів при готелях  

 

75 

Пересічна С.М.,  

Кириленко В. 
 

Концептуальна направленість клуб-готелю 

 

78 

Плецан Х.В.,  

Негрей Ю. 

 

Інформаційні технології та організаційні 

структури підприємств соціально-культурного 

сервісу і туризму 

 

82 

Приходько К.О. Актуальні тренди в дизайні інтер’єру  

коворкінг-центрів 

84 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

7 

Скабара Р.М. Актуальні трансформаційні процеси в готельному 

господарстві львівської області: передумови  

та ефективність 

 

86 

Ткаченко Т.І. Технології розробки методики туристично-

екскурсійного забезпечення з гастрономічного 

туризму 

 

89 

Шикіна О.В.,  

Андрєєва Д. 

 

Ресторанний бізнес як складова інфраструктури 

туризму  

 

92 

 
Секція 2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 
Антоненко В.С.,  

Хуткий В.О.,  

Мельник Д. 

 

Світова cфера розваг в умовах пандемії: проблеми 

виживання базового ресурсу сфери туризму 

 

97 

Батченко Л.В.,  

Охота О. 

 

Організаційна структура підприємства 

туристичного бізнесу: аналітичний аспект 

 

100 

Барибіна Я.О. Економічна функція культурної спадщини  

у розвитку туристичних дестинацій 

 

102 

Бондаренко С.А.,  

Вербицька Д. 

 

Сутність і складові кадрового потенціалу 

туристичного підприємства 

 

105 

Бордун О.Ю.,  

Гінда В. 

 

Винний туризм як вид туристичної діяльності 

 

107 

Булгакова Н.В. Структурно-функціональна модель 

трансформації рекреаційної сфери 

 

112 

Бунтова Н.В. Стратегічні орієнтири формування індустрії 

гостинності як тенденція стійкого розвитку 

міжнародного туризму  

 

114 

Marin Bordeaux Strategic priorities the development of medical 

tourism in Romania 

 

117 

Вишневська Г.Г. Пам’ятки фортикаційного зодчества західної 

України як туристичні об’єкти 

 

120 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

8 

Гаврилюк А.М. Формування соціогуманітарних засад державної 

політики у сфері туризму в умовах covid-19: 

китайський досвід для України 

 

122 

Гаврилюк А.М.,  

Скаченко О.О. 

 

Освітньо-просвітницька колаборація: успішний 

кейс співпраці факультету готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу  

КНУКІМ і КУК та наукової бібліотеки  

під час #ALLDIGITALWEEK2021 

 

124 

Гаврилюк А.М.,  

Швидка Є. 

 

Проблемні аспекти реалізації маркетингової 

кампанії «Мандруй Україною»: підсумки 2020 року 

 

127 

 

Гаврилюк О.В. 

Пандемія covid-19 як тригер діджиталізації 

туристичного бізнесу 

 

130 

Гамкало М.З.,  

Масюк Ю.О. 

 

Розвиток інсентів-туризму в західному регіоні 

України 

 

133 

Григорчак І.М. Німецький досвід підтримки туристичного бізнесу 

в умовах пандемії  

 

136 

Грицишин А.Т. Особливості позитивного впливу фестивального 

туризму на туристичний простір 

 

140 

Грушенко Э. Б. Опыт Грузии в развитии международного 

туризма 

 

142 

Жученко В.Г. Стратегія розвитку культурно-пізнавального 

туризму Київщини 

 

145 

Zdzisław Sirojć 

 

Turystyka w zarządzaniuwspółczesną metropolią 

 

148 

Зараховський О.Є. Ресурси спелеотуризму:  

світовий та український виміри 

 

151 

Зінченко В.А. Теоретико-історичні аспекти екскурсії –  

як складової частини національного  

туристичного продукту 

 

153 

Земліна Ю.В.,  

Турик В. 

 

Зелений туризм як важливий чинник розвитку 

індустрії гостинності в Україні 

 

158 

Калмикова І.С.,  

Орлова М.Л. 

Особливості рекреаційних послуг організації 

сільського туризму в Одеській області 

161 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

9 

Кирилюк І.М.,  

Литвин О.В. 

 

Брендинг як елемент стратегії туристичного 

розвитку Черкащини 

 

164 

Олішевська Ю.А. Перспективи розвитку сільського  

та гастрономічного туризму в Україні 

 

167 

Пеняк П.С. Туристично-рекреаційні ресурси Перечинського 

району закарпатської області: стан і перспективи 

використання 

 

171 

Сабадош Г.О. Передумови розвитку гастрономічного туризму 

закарпатській області 

 

173 

Смирнов І.Г.,  

Джибо Цуй 

 

Військово-історичні об’єкти східної Польщі  

як основа розвитку українсько-польського 

транскордонного туризму 

176 

Козловський Є.В.,  

Кузьмич О. 

 

Діджиталізація як драйвер розвитку індустрії 

туризму 

180 

Козловський Є.В.,  

Ліпартія К. 

 

Напрями використання мережі інтернет у сфері 

туризму 

 

183 

Ковальська Л.В.,  

Чорна Л.В. 

 

Трансформація туристичної галузі в Україні  

в період 2014-2021 роки 

 

186 

Крупа І.П. Принципи сталого розвитку туристичної 

дестинації 

 

188 

Купач Т.Г., 

Пилипенко К. 

Сучасний стан та перспективні напрямки 

розвитку екологічного туризму полтавської 

області 

 

191 

Ліганенко М.Г.,  

Запорожець М. 

Формування нових винних турів в Україну з країн 

басейну Чорного моря 

 

194 

Мальська М.П.,  

Зінько Ю.В. 

 

Типізація національних парків Західної України  

за рекреаційно-туристичним потенціалом  

та перспективними напрямами розвитку 

  

197 

Міщенко Т.М.,  

Подолян Я.В. 

 

Проблеми формування діджиталізованого 

туристичного простору України 

 

200 

Пилипів В.В. Основні форми освоєння простору  

в індустріальному суспільстві:  

від паломництва до туризму 

202 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

10 

Плецан Х.В. 

 

Trends in cultural tourism development in Ukraine 

 

206 

Плецан Х.В.,  

Пашкевич В. 

 

Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні  

в умовах світової пандемії  

 

209 

Ратинський В.В Управління розвитком сфери туристичних послуг 

на основі концепції маркетингу 

 

211 

Романів П.В. Регіональний брендинг карпатського регіону  

як інструмент туристичного позиціонування 

 

214 

Ткаченко Т.І.,  

Голубець І.М.  

 

Advant travel стилі управління: зміст, поєднання, 

приклади 

 

217 

Ustymenko Lesia N. Recreational innovation in the work of resorts 

complexes 

 

221 

Устименко Л.М.,  

Виставна А. 

 

Популярні методи просування турпродукту  

в соціальній мережі Instagram 

 

225 

Устименко Л.М.,  

Швидка Є. 

 

Сучасна динаміка туристичних потоків та вплив 

нових трендів на їх формування  

 

226 

Фастовець О.О. Сучасні напрями диверсифікації національного 

ринку турпродукту 

 

229 

Шевелюк М.М. Новітні ІТ-технології і цифровізація в сфері 

туризму: огляд основних світових тенденцій 

 

231 

Шевченко Р.Ю. Формування національного екологічного 

туристичного продукту України на основі даних 

аерокосмічної зйомки 

234 

 

Секція 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИКУ 

СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

Батченко Л.В.,  

Бабич В. 

 

Оцінка ефективності організаційних структур 

підприємств готельного господарства 

 

239 

Батченко Л.В., 

Пасічник К. 

Механізми ціноутворення на підприємствах 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу 

 

242 

Беляк А.О. Рентабельність як ключовий індикатор 

фінансової стійкості підприємств сфери 

гостинності 

245 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

11 

Бовш Л.А.,  

Люта І. 

 

Взаємодія каналів дистрибуції послуг з економічно 

активними поколіннями ресторанних клієнтів 

 

249 

Гнатів Н.М.,  

Пшик О.М.  

 

Стратегічні підходи до розвитку готельно-

ресторанного бізнесу в сучасних умовах 

 

251 

Гуць В.С. Умови поводження з вантажем в готельних 

комплексах 

 

254 

Гуць В.С.,  

Сімахіна Г.О. 

 

Оцінка білкової складової харчової цінності 

рослинної сировини 

 

256 

Гуць В.С.,  

Коваль О.А. 

 

Обробка харчових продуктів високим тиском 

 

259 

Жабинець О.Й. Тенденції розвитку ринку страхових послуг України 

в умовах covid-19 

 

261 

Зборовська О.В. Цінність м’яса диких тварин як сировини 

 
264 

Земліна Ю.В., 

Сєріков Д. 

 

Місце розташування як конкурентна перевага  

на ринку готельно-ресторанних послуг 

266 

Зінько Ю.В.,  

Макейонок В. 

 

Вирішення проблем розвитку маркетингових 

стратегій на підприємствах сфери послуг 

України 

 

269 

Кубанов Р.А. Клієнторієнтований підхід – ефективний 

інструмент управління підприємством 

 

271 

Подлепіна П.О. Якість готельних послуг як детермінанта 

споживчої лояльності 

 

273 

Майстер А.А. Історико-культурні чинники формування 

туристичного іміджу Волинської області 

 

275 

Польова Л.В. Аналіз ринку санаторно-курортних послуг 

 
279 

Синюра-Ростун Н.Р. Неофіційна зайнятість у сфері послуг як загроза 

стратегічного розвитку економіки України 

 

281 

 

 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

12 

Секція 4. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Русавська В.А.,  

Таран М. 

 

Управління якістю продукції та послуг  

як інструмент для успішного вирішення проблем 

конкурентоспроможності в ресторанному бізнесі 

 

285 

Антоненко А.В.,  

Дзюндзя О.В. 

 

Кейтеринг – «еволюція» ресторанного бізнесу  

 

290 

Булгакова Н.В., 

Міронов В.В.,  

Дроздик О. 

 

Сучасні проблеми конкурентоспроможності 

індустрії гостинності 

 

293 

Верезомська І.Г.,  

Штанько О. 

 

Підвищення якості послуг в закладах гостинності 

як шлях до вирішення проблем 

конкурентоспроможності  

 

296 

Вецепура Н.В. Теоретичні аспекти оцінки 

конкурентоспроможності підприємств  

індустрії гостинності 

 

298 

Ворошилова Г.О.,  

Калитв’янська К.  

 

Теоретичні підходи щодо стратегічного 

управління конкурентоспроможністю 

підприємства ресторанного бізнесу 

 

302 

Ворошилова Г.О.,  

Хоменко Д.  

 

Сучасні маркетингові технології  

в ресторанному бізнесі 

 

305 

Ворошилова Г.О.,  

Павлюк Д. 

 

Маркетингові тренди в готельному бізнесі 

 

308 

Владимир О.М. Основні тенденції розвитку підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та сфери туризму  

у 2019-2021 роках 

 

311 

Hihov Borislav The state and trends of the formation of a competitive 

expert in the search for a new paradigm in the field  

of tourism in Bulgaria 

 

315 

Ганич Н.М.,  

Гаталяк О.М. 

 

Тенденції розвитку індустрії гостинності  

в конкурентному середовищі 

 

317 

Завадинська О.Ю., 

Дубчак Є. 

Вплив пандемії коронавірусу на послуги індустрії 

гостинності і проблеми їх якості 

320 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

13 

Козловський Є.В.,  

Пустовіт В. 

 

Сучасне програмне забезпечення  

для автоматизації роботи туристичних 

підприємств 

 

324 

Кононенко Т.П.,  

Гавриляка Н. 

 

Надання конкурентоспроможних якісних послуг 

підприємствами індустрії гостинності 

 

327 

Коптєва Т.С. Конкурентоспроможність як детермінанта 

ефективності функціонування індустрії 

гостинності 

 

330 

Кудінова І.П. Особливості конкурентоспроможності на ринку 

готельних послуг в сучасних умовах 

господарювання 

 

332 

Мальська М.П.,  

Гаталяк О.М. 

 

Конкурентні переваги підприємств  

у ресторанному господарстві 

 

334 

Морохович В.С.,  

Морохович Б. 

Підвищення конкурентоспроможності 

підприємств на ринку готельних послуг 

 

337 

Плецан Х.В.,  

Тараненко М. 

 

Overtourism – нова проблема сучасного туризму 

 

340 

Толок Г.А.,  

Сапельнікова Н.Л.,  

Лутай В. 

 

Управлінські інновації у сфері гостинності 

 

342 

Чорна Л.В. Прикладні аспекти забезпечення 

конкурентоздатності туристичних підприємств 

 

346 

 

 



ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ 

72 

Заплановано, з початком сезону, брати участь у різноманітних ярмарках, 

виставках, фестивалях, для того, щоб привернути увагу ще більшої кількості 

людей.  

Постійна бартерна співпраця з інстаграм ̶ блогерами також дає свій 

результат- саме за рекомендацією блогерів можна спостерігати вищий рівень 

довіри до закладу. В кав’ярні діє ряд акцій та програма лояльності «8-ма кава». 

«8-ма кава» являє собою картку, на яку ставлять штампи за кожен придбаний 

кавовий напій, остання кава- безкоштовно. У рамках програми лояльності 

безкоштовно можна отримати класичний кавовий напій. Опісля, гість заповнює 

дані на звороті картки, які вносяться в базу даних кав’ярні, для накопичення 

бонусів у розмірі 3% від кожного замовлення. 

В майбутньому заклад планує розширюватись до мережі кав’ярень, тим 

самим заполоняючи ринок послуг та кави.  

Отже, визначивши правильну маркетингову стратегію, можна уникнути 

великих та непотрібних затрат, залучити широке коло споживачів та за 

максимально короткий час отримати окупність проекту та чистий прибуток. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах пандемії Covid-19 змінюються підходи до ведення бізнесу, 

особливо в готельній сфері. Вони вимагають переосмислення філософії ведення 
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бізнесу на засадах безпеки та соціальної відповідальності. Причому формується 

новий підхід, в основі якого є екологічні та економічні аспекти, аспекти 

безпеки здоров’я. Економічний аспект є найуразливіший, оскільки вимагає 

понесення витрат на реалізацію двох попередніх аспектів та має сформувати 

прибуток від основної діяльності.  

Питання розвитку готелів досліджували вчені Завдіна Л.Д. [1], 

Зайцева В.М. [2], Ховрак І.В. [5] тощо. 

Основними факторами, які впливають на розвиток готельного бізнесу є на 

макрорівні є недобросовісна конкуренція, нерозвиненість ринку праці, 

неефективний менеджмент та організація праці, застарілі основні засоби, 

перевага міжнародних готельних мереж над національними, низька 

кваліфікація кадрів, негативний імідж України у світі. Негативний імідж 

України у світі можна виміряти через індекс легкості ведення бізнесу (рейтинг 

Doing Business), який подано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Рейтинг Doing Business у 2006–2020 роках, сформовано за [3] 

 

Чим вищу сходинку займає країна, тим важче вести бізнес за реєстрацією, 

дозволом на будівництво, підключення систем електропостачання, реєстрація 

власності, отриманням кредитів, захистом міноритарних інтересів, 

оподаткуванням, міжнародною торгівлею, забезпеченням виконання 

контрактів, дозволом на неплатоспроможність. Україна зайняла 64-сходинку в 

рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши 

позицію 2019 року на 7 пунктів. За 2006-2020 роки Україна піднялася в 

рейтингу на 55 позицій. Отже, про позитивний імідж можна говорити для Нової 

Зеландії, Сінгапуру, Данії, США, Польщі. Проте розрив стрімко скорочується у 

2020 році проти 2006 роком, що може свідчити про формування позитивного 

іміджу України у світі. 

Основними факторами, які впливають на розвиток готельного бізнесу є на 

мікрорівні є нечітка система управління, нерівномірний розподіл 

маркетингових інструментів, нерозуміння специфіки використання 

інструментів менеджменту і маркетингу.  
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Отже, модель розвитку готельного бізнесу має ґрунтуватися на 

принципах сталої економіки, в основу яких покладено 17 цілей сталого 

розвитку [4], серед яких можна виділити 3 групи: група соціальних цілей 

(подолання бідності, голоду, міцне здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, 

відновлювана енергія, мир та справедливість, партнерство заради стійкого 

розвитку), група економічних цілей (гідна праця та економічне зростання, 

інновації та інфраструктура, скорочення нерівності, сталий розвиток міст і 

громад, відповідальне споживання), група екологічних цілей (боротьба зі 

зміною клімату, збереження морських екосистем та екосистем суші, чиста вода 

та належні санітарні умови).  

Отже, модель розвитку готелю має включати шість видів, з яких троє 

змішаних: соціальна, економічна, екологічна, соціально-економічна, соціально-

екологічна, економічно-екологічна. Кожна із них залежить від виконання цілей 

сталого розвитку та рівня їхньої реалізації у конкретному готелі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель розвитку готелю залежно від цілей сталого розвитку, побудовано автором 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ БАРІВ ПРИ ГОТЕЛЯХ  

 

Бар − спеціалізоване підприємство для швидкого обслуговування 

відвідувачів за барною стійкою поряд з обслуговуванням за столиками. Тут 

можна замовити напої, закуски, коктейлі, послухати музику, подивитися виступ 

артистів вар’єте, організувати банкет і т. ін. [1]. 

Залежно від місця розташування, бари класифікуються як вестибюльні 

(лобі-бар), ресторанні, допоміжні, банкетні, при басейні, фітнес-центрі, сауні, 

міні-бари в номерах готелю і т. ін. Найчастіше бари знаходяться в 

безпосередній близькості від ресторанів. У деяких готелях один або кілька 

барів розміщуються на першому поверсі, в вестибюлі готелю, його можуть 

відвідувати як мешканці готелю, так і інші гості. Як правило, асортимент страв, 

який пропонується в барі, обмежений і включає кілька складних бутербродів − 

асорті, незначну кількість холодних закусок, дві-три нескладні гарячі закуски, 

два-три види десертів, гарячі напої. Перелік алкогольних і безалкогольних 

напоїв значно ширше і відображає концептуальну направленість бару і 

алкогольну політику закладу ресторанного господарства готельного комплексу 

взагалі. Обслуговування здійснюється барменом за барною стійкою і 

офіціантом в залі. На поверхах і даху багатоповерхової споруди готелю також 

можуть бути розміщені поверхові бари. Для цього вибирають зручні для 

споживачів місця, з огляду на мальовничі краєвиди місцевосці з вікон бару.  

Бари також можуть бути запроектовані в підвальних приміщеннях готелю 

(спортивній, ігровій, оздоровчій зонах,  аквазоні та ін.). 

На території готелю можуть розташовуватися коктейль-бари, що 

пропонують великий вибір напоїв, включаючи коктейлі та мікси. Коктейльна 
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