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づÜ£Ñ：¿ 1.どぎだづぎどごぶぞん だでぞだゑん びぎがびんぞどごぞゎば 

1.1. やïöÜë：я çóÖó¡ÖñÖÖя êñÑêíÖöóÖÇÜ  

べÜß ¡ëíàñ ëÜ£¡ëóöó öñ½Ü êñÑêíÖöóÖÇÜ äÜöë：ßÖÜ £íÇ¿óßóöóï　 ç ：ïöÜë：0 

Öíú½Ü äëíî：çÖó¡：ç. とÜ¿ó, Öí 　¡： äÜïíÑó ： Ñ¿　 ôÜÇÜ ç：Ñßóëí¿ó ëÜß：öÖó¡：ç. 

がÜ½í0 îñ Öñ ïñ¡ëñö, àÜ ëñ¡ëÜöóÖÇ, £çóôíúÖÜ Öñ ç ïÜôíïÖ：ú âÜë½： ：ïÖÜє ç¢ñ 

ÑíçÖÜ. ゐ：¿áü：ïöá ÑÜï¿：ÑÖó¡：ç äÜÑ：¿　öá ä：Ñß：ë äëíî：çÖó¡：ç Öí ü：ïöá ñöíä：ç. 

ぢñëüóú ñöíä ëÜ£äÜôíçï　 àñ £íÑÜçÇÜ ÑÜ ÖíüÜ； ñëó. ゑ ö： ôíïó ¡Ü¿ó 

ëíßÜç¿íïÖó¡ó äëÜÑíçí¿ó ïçÜ； ëíß：ç ： Üöëó½Üçí¿ó £í îñ ÇÜÖÜëíë. ЗçóôíúÖÜ 

ëÜß：öÖó¡ Üöëó½Üçíç ëÜßÜöÜ Öñ £í ïäñî：í¿áÖ：ïö0, í¿ñ £íôíö¡ó çïñ öí¡ó ßÜ¿Ü 

äÜ¡¿íÑñÖÜ. だï¡：¿á¡ó äÜäÜ¿　ëÖó½ó çóÑí½ó äëíî： Öí ö： ôíïó ßÜ¿Ü ëñ½：ïÖóîöçÜ, 

ëóßí¿áïöçÜ ： ½Üëñä¿íçïöçÜ, 　¡： äÜöëñßÜçí¿ó ÜïÜß¿óçóê ç½：Öá öí ÖíçóôÜ¡, öÜ 

ïäñî：í¿：ïöó îóê Öíäëíç¿ñÖá ¡ÜëóïöÜçí¿óï　 äÜäóöÜ½ Ü ：Öüóê Ññë¢íç.  

がëÜÇóú ñöíä ëÜ£çóö¡Ü ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü äëóäíÑíє Öí 16 ïö. é¡ ëí£ ç 

îáÜ½Ü ïöÜ¿：öö： ç ïç：öÖ： ÇÜ¿ÜçÖó½ ëñïÜëïÜ½ ¡ëí；Öó ßÜ¿í íë½：　, í¿ñ ßñ£ ÇíëÖÜÇÜ 

äÜ¿¡ÜçÜÑî　 çñïöó ßÜ； ï¡¿íÑÖÜ. どÜ½Ü äëíçóöñ¿： çóÖíú½í¿ó äÜ¿¡ÜçÜÑî：ç, 　¡： ç 

ïçÜ0 ôñëÇÜ Öíßóëí¿ó íë½：0. ぜÜ¢Öí ççí¢íöó, àÜ îñ ç¢ñ äÜôíöÜ¡ ëÜ£çóö¡Ü 

êñÑêíÖöóÖÇÜ.  

どëñö：½ ñöíäÜ½ ： Öíúß：¿áü £ÖíÖó½ Ü ïç：ö： âÜÖ¡î：ÜÖÜçíÖÖ　 Ü ゐÜïöÜÖ：, 

üöíö ぜíïïíôÜïñöï ç 1848 ëÜî： äñëüóê ëñ¡ëÜöñÖÇÜçóê â：ë½. ゑ ö： ôíïó 　¡ ëí£ ： 

çóÖó¡¿Ü äÜÖ　öö　, 　¡ñ ÑÜ ïÜôíïÖÜïö： Ñ：úü¿Ü ä：Ñ Öí£çÜ0 "ß：ë¢í £íúÖ　öÜïö：". ゑ 

îñú ñöíä ëÜ£çóö¡Ü ç：ÑßÜ¿íïá ëñçÜ¿0î：　, äñëñê：Ñ ç：Ñ ëÜôÖÜ； äëíî： ÑÜ 

½ñêíÖ：£ÜçíÖÜ；. З ëÜ£çóö¡Ü½ ïí½ñ öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ç äëíî　ê äëÜ ä：Ñß：ë äñëïÜÖí¿Ü 

ëÜ£Ç¿　Ñí¿ó ïçÜ； ½ñöÜÑó¡ó どñú¿Üë ： ゑñßñë.  

ぞíÑí¿： Ü çïáÜ½Ü ïç：ö： äÜôíç ëÜ£çóçíöóï　 ä：Ñê：Ñ ç：ÑÜ½óú 　¡ Business 

Process Reengineering – BPR). でÜöá îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ äÜ¿　Çí¿í Ü ßñ£äñëñëçÖÜ½Ü 

äÜ¡ëíàñÖÖ0 　¡Üïö： äëÜÑÜ¡ö：ç Ñ¿　 ïäÜ¢óçíô：ç. ば ïçÜ；ú ëÜßÜö： ç 1991 ëÜî： 

でö：çñÖÜ½ び：¿Ü½ ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, àÜ äëíçó¿áÖÜ ä：Ñ：ßëíÖóú 

äñëïÜÖí¿, çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóú, äëíî0є Öí Öíú　¡：ïÖ：üñ £íÑ¿　 £íßñ£äñôñÖÖ　 

ïäÜ¢óçíô：ç. 
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がÜï¿：Ñóçüó ñöíäó ëÜ£çóö¡Ü ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü Ü£íÇí¿áÖó½Ü ；ê ç 

öíß¿óî： 1.1.  

Тíßлиця1.1. 

ぎöíäó ëÜ£çóö¡Ü ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü[38] 

ぎöíäó ぢñë：ÜÑó 
ñöíä：ç 

ぢëóôóÖí çóÖó¡ÖñÖÖ　 びíëí¡öñëÖ： ëóïó ぱÜë½ó ä：ÑßÜëÜ 

1 17ïö. ÑÜ Ö.ñ-
14ïö.ÑÜ Ö.ñ. 

ぢÜÑ：¿ äëíî： ゑ：Ñß：ë £í â：£óôÖó½ó 　¡Üïö　½ó, 
£Ñ：ßÖ：ïöá ÑÜ ëñ½ñï¿í, ½Üëñä¿íçïöçí 

づíßÜç¿íïÖóîá¡： 
½Üöóçó 

2 14ïö.-18ïö. ゐÜúÜç： Ñ：； ぱ：£óôÖ： 　¡Üïö： ゑóÖíú½ £í ÇëÜü： 
3 18ïö.-äÜô. 

19ïö 
ゑñ¿ó¡í ：ÖÑÜïöë：í¿áÖí 

ëñçÜ¿0î：　 
ゑ：Ñß：ë £í â：£óôÖó½ó öí 

äëÜâñï：úÖó½ó 　¡Üïö　½ó 
どñïöÜçíÖÖ　 

4 と：Ö. 19ïö.-
äÜô. 20ïö 

ゑóÖó¡ÖñÖÖ　 äÜÖ　öö　 
«¿0Ñïá¡óú âí¡öÜë» 

ゑ：Ñß：ë £í äëÜâñï：úÖó½ó 　¡Üïö　½ó, 
ç½：ÖÖ　 çÜ¿ÜÑ：öó ぎだど 

ぢëÜâç：Ñß：ë, 
äëÜâ¡ÜÖïÜ¿áöíî：　 

5 でñë. 20 ïö. づÜ£äíÑ でづでづ ゑ：Ñß：ë £í äëÜâñï：úÖó½ó 　¡Üïö　½ó, 
ç½：ÖÖ　 äëóïöÜïÜçÜçíöóï　 ÑÜ £½：Ö 

ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí 

ぢëÜâç：Ñß：ë 

6 21ïö.-
öñäñë：üÖ：ú 

ôíï 

づÜ£çóöÜ¡ 
：ÖâÜë½íî：úÖóê 

öñêÖÜ¿ÜÇ：ú, 
єçëÜäñúïá¡í ：ÖöñÇëíî：　 

ん¡îñÖö Öí ¡Ü½ÜÖ：¡íöóçÖóê, 
ÜïÜßóïö：ïÖóê öí ½Üëí¿áÖóê 　¡Üïö　ê 

びñÑêíÖöóÖÇ 

だö¢ñ ç êÜÑ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ßÜ¿Ü çó£ÖíôñÖÜ, àÜ ：ïöÜë：　 êñÑêíÖöóÖÇÜ 

äÜêÜÑóöá £ Ñí¿ñ¡óê ôíï：ç. ぢÜñöíäÖÜ ëÜ£Ç¿　ÖÜöÜ ëÜ£çóöÜ¡ ç：Ñ £çóôíúÖÜÇÜ 

Öíú½Ü ÑÜ êñÑêíÖöóÖÇÜ ç úÜÇÜ ïÜôíïÖ：ú âÜë½：. でáÜÇÜÑÖ： ：ïÖÜє ßñ£¿：ô ½ñöÜÑ：ç, 

　¡： çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ñ¿　 ä：ÑßÜëÜ ïí½ñ öóê ¡íÖÑóÑíö：ç, 　¡： £ëÜß¿　öá 

ä：Ñäëóє½ïöçÜ ¡ëíàó½. だï¡：¿á¡ó ïÜïä：¿áïöçÜ Öñ ïöÜ；öá Öí ½：ïî：, ½Ü¢Öí 

äÜßíôóöó, àÜ ¡Ü¢ñÖ ñöíä ç：Ñë：£Ö　çï　 ïçÜ；½ó ÜïÜß¿óçÜïö　½ó £ ßíÇíöáÜê 

äëóôóÖ ç¢ñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖóê ßñ£¿：ô ëí£.  

1.2. ぢÜÖяööя ： î：¿： êñÑêíÖöóÖÇÜ 

びñÑêíÖöóÖÇ – 　¡ Ñíє Öí½ çó£ÖíôñÖÖ　 Wikipedia, îñ ÜÑóÖ £ Öíäë　½¡：ç 

äÜüÜ¡Ü öí ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü ¡¿0ôÜçóê ： ë：Ñ¡：ïÖóê, 　¡ £í âíêÜ½, öí¡ ： £í 

ë：çÖñ½ äëÜâñï：ÜÖí¿：£½Ü äëíî：çÖó¡：ç [3]. どÜßöÜ ÑÜ ÜçíÇó êñÑêíÖöñë：ç 

äÜöëíä¿　0öá Öíúß：¿áü ¡çí¿：â：¡ÜçíÖ：, £ Öíúß：¿áü çóïÜ¡ó½ó äÜïíÑí½ó, öÜßöÜ 

½íúïöëó ïçÜє； ïäëíçó. ぞñ ÑóçÖÜ, àÜß Üöëó½íöó öí¡ÜÇÜ äëíî：çÖó¡í ÑÜ ïñßñ ç 

¡Ü½íÖÑÜ, ½í¿Ü äëÜïöÜ ½íöó ÇíëÖÜÇÜ ½ñÖñÑ¢ñëí £ ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü. どÜ¢ ç 

ïç：ö：, ：ïÖÜ0öá â：ë½ó íßÜ ÜïÜßó, 　¡： ïäñî：í¿：£Ü0öáï　 ïí½ñ Öí ä：ÑßÜë： öí¡óê 

äëíî：çÖó¡：ç. 
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ゐ：£Öñï ç Öíü：ú ¡ëí；Ö： ö：¿á¡ó äÜôóÖíє ëÜ£çóöÜ¡, öÜ½Ü 

çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê äëíî：çÖó¡：ç Ñ：úïÖÜ Öñ çóïöíôíє. どÜ½Ü ¡Ü½äíÖ：； 

£íú½í0öáï　 öó½, àÜ Öíú½í0öá êñÑêíÖöñë：ç Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß äñëñ½íÖóöó 

äÜöñÖî：úÖóê Üô：¿áÖó¡：ç ÜëÇíÖ：£íî：；. ん¿ñ Öñ ½Ü¢Öí ëÜ£Ñóç¿　öóï　 ï¿Ü¢ßó £ 

êñÑêíÖöóÖÇÜ 　¡ ö：¿á¡ó ïäÜï：ß äñëñ½íÖóöó ¡ëíàóê ëÜß：öÖó¡：ç. でí½ êñÑêíÖöóÇ 

îñ çí¢¡óú äëÜîñï, 　¡óú ï¡¿íÑíєöáï　 £ Ññ¡：¿á¡Üê ñöíä：ç, £çóôíúÖÜ îñ Öñ çï： 

ñöíäó, í Ññ　¡： £ Öóê, àÜß ô：ö¡：üñ ëÜ£Ü½：öó àÜ ½ó ÑÜï¿：Ñ¢Üє½, î： ñöíäó 

£Üßëí¢ñÖ： Öí (ëóï.1.1.). 

 
づóï.1.1.ぢëÜîñï êñÑêíÖöóÖÇÜ [32] 

だö¢ñ ½ó çó£Öíôó¿ó, àÜ î：¿： êñÑêíÖöóÖÇÜ îñ ä：Ñß：ë Üô：¿áÖóê 

¡íÖÑóÑíöÜë Ñ¿　 äÜ¡ëíàñÖÖ　 　¡Üïö： ß：£ÖñïÜ Öí ä：Ñäëóє½ïöçíê. І öñ àÜ ïí½ 

äëÜîñï êñÑêíÖöóÖÇÜ îñ Öñ äëÜïöóú, í ßíÇíöÜñöíäÖóú ä：Ñß：ë ¡íÖÑóÑíöÜë Öí 

äÜïíÑÜ ¡ñë：çÖó¡í.  

1.3. が¢ñëñ¿í ： öñêÖ：¡ó ä：ÑßÜëÜ, ；ê äñëñçíÇó öí ÖñÑÜ¿：¡ó 

ЗëÜïöí0öá çó½ÜÇó ÑÜ äñëïÜÖí¿Ü ôñëñ£ ëÜ£çóöÜ¡ ÖÜç：öÖ：ê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú. 

べÜß ßÜöó Üïä：üÖó½ó ä：Ñäëóє½ïöçÜ ½íє «ÇÖÜô¡Ü» ëñíÇÜçíöó Öí £½：Öó ç 

ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ½Ü ïñëñÑÜçóà：, ç½：öó £ß：¿áüÜçíöó ôó £½ñÖüÜçíöó Üßï　Çó 

çóëÜßÖóîöçí ç £í¿ñ¢ÖÜïö： ç：Ñ öÜÇÜ, àÜ çó½íÇíє ëóÖÜ¡. だö¢ñ, Üïä：ê ïÜôíïÖÜÇÜ 

ä：Ñäëóє½ïöçí Öñ ïö：¿á¡ó £í¿ñ¢óöá ç：Ñ öñêÖÜ¿ÜÇ：ú 　¡ ç：Ñ äñëïÜÖí¿Ü àÜ âÜë½Üє 

ä：Ñäëóє½ïöçÜ. 

びñÑêíÖöóÖÇÜç： ¡Ü½äíÖ：； ç でぷん çó¡ÜëóïöÜçÜ0öá ½ñöÜÑ «top grading» 

(ç：Ñß：ë ¡ëíàóê), àÜ Ü£Öíôíє, àÜ ë：£Öóî　 ½：¢ ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢Öó½ ： 
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Öñ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢Öó½ ß：£ÖñïÜ½ ö：¿á¡ó ç öÜ½Ü Öíï¡：¿á¡ó üçóÑ¡Ü 

ä：Ñäëóє½ïöçí £ÖíêÜÑ　öá ôó ä：ÑçóàÜ0öá ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê äëíî：çÖó¡：ç ： 

äÜ£ßÜçí0öáï　 Öó£á¡ÜäëÜÑÜ¡öóçÖóê. どÜ½Ü êñÑêíÖöóÖÇÜç： ¡Ü½äíÖ：； ½í0öá 

äÜäóö, ôñëñ£ çñ¿ó¡Ü ä¿óÖÖ：ïöá ¡íÑë：ç Ü ïâñë： ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ. 

ІïÖÜє ï：½ ½ñöÜÑ：ç ç：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü: Screening, Executive Search, 

Headhunting, Selection Recruitment, Executive Recruitment, Graduate 

Recruitment, Permanente Recruitment. とÜ¢ñÖ £ îóê ½ñöÜÑ：ç ½íє ïçÜ0 

ïäñîóâ：¡Ü, ç ÑíÖÜ½Ü ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ßÜÑñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ êñÑêíÖöóÖÇ. 

が¿　 öÜÇÜ, àÜß äëíçó¿áÖÜ ä：Ñ：ßëíöó ¡íÖÑóÑíöÜëÜ Öí äÜïíÑÜ, êñÑêíÖöñëÜ 

äÜöë：ßÖÜ ÑÜï¿：Ñóöó ÑóÖí½：¡Ü ëóÖ¡Ü, öñÖÑñÖî：； úÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü, £½：Öó ç 

öëÜÑÜçóê ÑÜÇÜçÜëíê, ë：çñÖá £íëÜß：öÖÜ； ä¿íöó, ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖóú ëóÖÜ¡, £½：Öó 

çó½ÜÇ ÑÜ äñëïÜÖí¿Ü ç ë：£Öóê ïâñëíê öí Çí¿Ü£　ê, ç ÖíüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü îñ Çí¿Ü£á 

ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ. З öÜô¡ó £ÜëÜ ½íë¡ñöóÖÇÜ Ñ：　¿áÖ：ïöá êñÑêíÖöóÖÇÜ 

£íßñ£äñôÜє ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢Ö：ïöá âíê：çî　 öí¡ ： ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢Ö：ïöá 

â：ë½ó-ëÜßÜöÜÑíçî　. がí¿： ç：Ñ çó£ÖíôñÖÖ　 £ÜçÖ：üÖ：ê âí¡öÜë：ç äñëñêÜÑó½Ü ÑÜ 

çó£ÖíôñÖÖ　 çÖÜöë：üÖ：ê âí¡öÜë：ç, öÜßöÜ 　¡ó½ ôóÖÜ½ ßÜÑñ äëÜçÜÑóöóï　 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ïí½óê ¡íÖÑóÑíö：ç. 

ぢÜôíö¡Üçó½ ñöíäÜ½ ßÜÑñ ïöçÜëñÖÖ　 äñëñ¿：¡Ü çó½ÜÇ öí ¡ëóöñë：；ç ÑÜ 

¡íÖÑóÑíö：ç. がÜ îáÜÇÜ ïäóï¡Ü öí¡Ü¢ çêÜÑ　öá ÜïÜßóïö：ïÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó. ぴ： 

ëóïó äÜöë：ßÖ： Ñ¿　 öÜÇÜ, àÜß äñëñç：ëóöó ôó ä：ÑêÜÑóöá äëíî：çÖó¡ ÑÜ ïäñîóâ：¡ó 

ÜßëíÖÜ； äÜïíÑó. 

Зí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 öí¡óê ¡ëóöñë：；, êñÑêíÖöñë Ñ：£Öíєöáï　 äëÜ 　¡：ïöá 

äñëïÜÖí¿Ü, öÜßöÜ äëÜ ö： ïäñîóâ：ôÖ： ëóïó, 　¡： äÜöë：ßÖ： ç ëÜßÜö：.  ゑóêÜÑ　ôó £ 

îóê ¡ëóöñë：；ç äëÜçÜÑóöáï　 Üî：Ö¡í äëñöñÖÑñÖöí Öí äëñÑïöíç¿ñÖÜ äÜïíÑÜ. 

ぜÜÑñ¿á 　¡Üïö： ： ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： £Üßëí¢ñÖí Öí (ëóï 1.2.) 

だö¢ñ Ü ¡Ü½äíÖ：ú є Ññ¡：¿á¡í çíë：íÖö：ç äÜüÜ¡ äÜöë：ßÖÜÇÜ ；½ äñëïÜÖí¿Ü, 

äÜ-äñëüñ ï¡Üëóïöíöóï　 äÜï¿ÜÇí½ó êñÑêíÖöñëí, äëÜçñïöó ßñï：ÑÜ ïí½Üïö：úÖÜ £ 

¡íÖÑóÑíöÜ½, çó¡¿íçüó äÜäñëñÑÖáÜ ïç：ú £íäóö Öí ïíúö： £ ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü, 

íßÜ ëÜ£½：ïöóöó çí¡íÖï：0 Ü ÑëÜ¡ÜçíÖóê çóÑíÖÖ　ê. びÜô ： ï¿Ü¢ßó £ êñÑêíÖöóÖÇÜ 

½í0öá ÑÜëÜÇ： äÜï¿ÜÇó, çÜÖó ½：Ö：½：£Ü0öá ç：ÑïÜöÜ¡ öÜÇÜ, àÜ çóßëíÖóú 
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¡íÖÑóÑíö Öñ ßÜÑñ ç：ÑäÜç：Ñíöó äëñÑïöíç¿ñÖ：ú çí¡íÖï：；, ÜïÜß¿óçÜ 　¡àÜ î　 

çí¡íÖï：　 îñ Üäëíç¿　0ôóú ëñïöÜëíÖÜ Öíäëó¡¿íÑ. どí¡Ü¢ £½ñÖüíöá çóöëíöó 

ôíïÜ Öí äÜüÜ¡Ü ： £ëÜß¿　öá ととが ß：¿áü ñâñ¡öóçÖó½, Üöëó½í0öá Öí¿：úÖóú 

ïñëç：ï , öí ñ¡ïäñëöÖÜ Üî：Ö¡Ü äñëïÜÖí¿Ü öí ëñ¡Ü½ñÖÑíî：； ç：Ñ êñÑêíÖöñëí, öí¡Ü¢ 

ï¿Ü¢ßó êñÑêíÖöóÖÇÜ ÇíëíÖöÜ0öá ¡ÜÖâ：ÑñÖî：úÖ：ïöá, ÖíÑ：úÖ：ïöá ç：ÑßÜëÜ ： ßñëñ 

Öí ïñßñ ç：ÑäÜç：Ñí¿áÖ：ïöá ： ÇíëíÖö：0 £í äëñÑïöíç¿ñÖÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí. 

づóï.1.2. ぜÜÑñ¿ь я¡Üïö： ： ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： âíê：çîя ( ¡ÜÖöí¡öÖÜÇÜ 
äñëïÜÖí¿Ü)[31] 

ぢ：ï¿　 öÜÇÜ 　¡ çó£Öíôó¿ó Ñ¢ñëñ¿í ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü ëÜ£Ñóçó½Üïá Ñç： 

ÖíúäÜäÜ¿　ëÖ：ü： öñêÖ：¡ó ïñëñÑ ä：ÑßÜëÜ ¡íÖÑóÑíö：ç îñ ½ñöÜÑ äíïóçÖÜÇÜ ： 

í¡öóçÖÜÇÜ äÜüÜ¡Ü. 

é
¡：

ïö
ь 

â
íê

：ç
î：

ç 
Ü 

ïâ
ñë

： ä
Üï

¿Ü
Ç 

(¡
ÜÖ

öí
¡ö

ÖÜ
ÇÜ

 ä
ñë

ïÜ
Öí

¿Ü
) 
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ぢíïóçÖóú ëñ¡ëÜö½ñÖ îñ ëÜ£½：àñÖÖ　 çí¡íÖï：ú Öí ïíúöíê. ゎÜ¿ÜçÖí î：¿á 

îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ îñ £ëÜßóöó ÜÇÜ¿ÜüñÖÖ　, 　¡ñ £íî：¡íçóöá äÜöñÖî：úÖÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí 

£çñëÖÜöóï　 £í î：є0 çí¡íÖï：є0. 

é¡： ÜÇÜ¿ÜüñÖÖ　 є Öíúñâñ¡öóçÖ：üó½ó: 

• ぢÜç：ÑÜ½¿ñÖÖ　 　¡ñ ç：£Üí¿áÖÜ £íî：¡íçóöá ¡íÖÑóÑíöí, àÜ ÖñßÜöá àÜ 

£ëí£Ü äÜäíÑíєöáï　 ç Üô：. 

• づñ¿ñçíÖöÖñ – öñ, 　¡í ç：ÑäÜç：Ñíє î：¿áÜç：ú íÜÑóöÜë：； (½：ïîñ 

ëÜ£öíüÜçíÖÖ　, ç：¡, ïöíöá, ½Üçí, Üïç：öí ： ö.Ñ) 

• Зí½íÖ¿óçñ, öñ 　¡ñ ç：ÑäÜç：Ñíє ½Üöóçí½ ½íúßÜöÖ：½ ¡íÖÑóÑíöí½ 

• ぶ：ö¡óú ½Üöóç ÑÜ Ñ：ú, ： ½íúßÜöÖ：ú ¡íÖÑóÑíö äÜôóÖíє 

£í½óï¿0çíöóïá, 　¡： Ñ：； äëóú½íöó ÖíÑí¿：. 

ゑ öíß¿óî： 1.2. äëñÑïöíç¿ñÖ： ¡íÖí¿ó äÜüóëñÖÖ　 çí¡íÖï：ú Ñ¿　 äíïóçÖÜÇÜ 

ëñ¡ëÜö½ñÖöÜ. 

Тíßлиця 1.2. 

とíÖí¿ó äÜüóëñÖÖя çí¡íÖï：ú Öí ä：Ñäëóє½ïöçíê 

とíÖí¿ó äÜüóëñÖÖя とÜ½ñÖöíë： 
どだぢ-3 Job portals (work.ua, ëíßÜöí.ua, 

hh.ua) 
ぶíïö：üñ £í çïñ Ü ä：Ñäëóє½ïöçí є ë：ôÖí 

ä：Ñäóï¡í Öí ÑíÖ： ïíúöó 
づñ¡¿í½í ç äëñïï：, ¿Ü¡í¿：Ö： Çí£ñöó ぞí ëÜßÜô： ïäñî：í¿áÖÜïö： äÜ¡Ü¿：ÖÖ　 び Ü 

　¡óê Öñ½íє ÑÜïöÜäÜ ÑÜ ：ÖöñëÖñöÜ 
ЗÜçÖ：üÖ　 ëñ¡¿í½í (ß：ÇßÜëÑó, çóç：ï¡ó, 

íÜÑ：Ü ëñ¡¿í½í ç ½ñöëÜ Öí ëíÑ：Ü öÜàÜ) 
ぞíúß：¿áüí ç：ëÜÇ：ÑÖ：ïöá öÜÇÜ, àÜ î0 

ëñ¡¿í½Ü äÜ½：ö　öá. 
ぢÜ¿：Çëíâ：　 (¿óïö：ç¡ó) づÜ£ÑíçíÖÖ　 ¿óïö：çÜ¡ Ü ½：ïî　ê 

äÜöñÖî：úÖÜÇÜ £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 î：¿áÜçÜ； íÜÑóöÜë：； 
でÜî：í¿áÖ： ½ñëñ¢： VK, FB,-çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ：ÖâÜÇëíâ：¡ó 

ぢëÜâñï：úÖ： ïÜî：í¿áÖ： ½ñëñ¢： öóäÜ 
Linkedln 

がÜäÜ½íÇíє äëó äÜüÜ¡Ü 
çÜ£á¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç 

ゐ：£Öñï-ïÖ：ÑíÖ¡ó £ ¡ñë：çÖó¡í½ó 
ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ ä：ÑëÜ£Ñ：¿Ü 

é¡àÜ Ü çíï є äÜöñÖî：úÖí «£：ë¡í» ç 
ïñëñÑóÖ： ¡Ü½äíÖ：ú 

éë½íë¡ó çí¡íÖï：ú, ëÜßÜöí £ çÜ£í½ó ぢëó Öí　çÖÜïö： ç：¿áÖÜÇÜ Çëíâ：¡ó öí 
ôíïö¡ÜçÜ； £íúÖ　öÜïö： 

でöçÜëñÖÖ　 äëÜâñï：úÖóê ïä：¿áÖÜö がÜçÇÜïöëÜ¡Üçí äñëïäñ¡öóçí, £í¡ë：ä¿ñÖÖ　 
ßëñÖÑÜ ëÜßÜöÜÑíçî　, äÜäÜ¿　ëó£íî：　 ä：Ñäëóє½ïöçí 

äñëñÑ äëíçó¿áÖÜ0 íÜÑóöÜë：є0 
ぞí¿íÇÜÑ¢ñÖÖ　 ïöÜïÜÖ¡：ç £ Ññë¢íçÖó½ó 

ïöëÜ¡öÜëí½ó ( îñÖöë £íúÖ　öÜïö：) 
ゑó¡ÜëóïöÜçÜєöáï　 öÜÑ：, ¡Ü¿ó äëóç’　£íÖ： ÑÜ 

¿Ü¡í¿áÖÜÇÜ ½：ïî　, Öñ½í äëóç’　£¡ó ÑÜ ½óÖÜ¿ÜÇÜ 
½：ïî　 ëÜßÜöó, ÇÜöÜç： Öíçôíöó, ôó ëÜßÜöí Öñ 

äÜöëñßÜє çñ¿ó¡óê çó½ÜÇ 

づñ¡Ü½ñÖÑíî：； (äëóçñÑó ÑëÜÇí) 
ぢëíî0є Öí ßÜÑá-　¡：ú äÜ£óî：；. Зí¿ñ¢óöá 

ç：Ñ ¿Ü　¿áÖÜïö： äñëïÜÖí¿Ü. 
でíúö ¡Ü½äíÖ：； ぢëíî0є Ñ¿　 çï：ê çí¡íÖï：ú, «ëñúöóÖÇÜçóê» 

びí¡íöÜÖó, Ü¿：½ä：íÑó ぢëó äÜüÜ¡Ü Öíúöí¿íÖÜçóö：üóê, äëó 
çñ¿ó¡：ú £íî：¡íç¿ñÖÜïö：, çñ¿ó¡Ü0 ¡：¿á¡：ïöá 

¡íÖÑóÑíö：ç. 
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どí¡Ü¢ äÜöë：ßÖÜ ëÜ£Ñóçóöóï　, 　¡óú îó¡¿ çó¡ÜëóïöÜçÜє êñÑêíÖöñë äëó 

ç：ÑßÜë： äñëïÜÖí¿Ü, çóÑ：¿　є ÜïÖÜçÖ： £ÜÖó äëó ç：ÑßÜë： ¡íÖÑóÑíö：ç. ぢëó¡¿íÑ 

îó¡¿Ü £Üßëí¢ñÖóú Öí ëóï.1.3. 

 

 

 

だö¢ñ ÑíÖí öíß¿óî　 äÜ¡í£Üє ï¡¿íÑÖóú äëÜîñï ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äñëñÑ 

ÜïöíöÜôÖó½ äëóúÖ　öö　½ ë：üñÖÖ　. ゑ Ö：ú ÜäóïíÖóú äÜçÖóú îó¡¿ 　¡óú 

äëÜêÜÑóöá çí¡íÖï：　 ÑÜ äëóúÖ　öö　 ÜïöíöÜôÖÜÇÜ ë：üñÖÖ　. がíÖÖ： ÖíçñÑñÖÜ ç 

öíß¿óî： 1.3.  

ぞí ßí£： äëÜçñÑñÖÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 çó£Öíôíє½Ü 　¡ó½ ïäÜïÜßí½ó ä：ÑßÜëÜ 

äñëïÜÖí¿Ü £íú½íєöáï　 êíÖöñë:  

1. ІÑñÖöóâ：¡íî：　 ÜïÜßó 

づóï. 1.3. でêñ½í äëÜîñïÜ ç：ÑßÜëÜ ¡íÖÑóÑíö：ç Öí ä：Ñäëóє½ïöçíê [22] 
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2. ぢñëñç：ë¡í çï：ê ïÜî：í¿áÖóê ½ñëñ¢, £ß：ë ¡ÜÖöí¡öÖÜ； ：ÖâÜë½íî：；. 

ぢñëñç：ë¡í ëóÖ¡Ü, äÜüÜ¡ äÜöñÖî：úÖóê ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç 

3. だßÇÜçÜëñÖÖ　 ：£ £í½ÜçÖó¡Ü½ ÜßëíÖÜ； ¡íÖÑóÑíöÜëó, ä：ï¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 

Тíßлиця 1.3. 

でä：çç：ÑÖÜüñÖÖя äíïóçÖÜÇÜ öí í¡öóçÖÜÇÜ ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü Öí 
ä：Ñäëóє½ïöçíê ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ 

ぢíïóçÖóú ん¡öóçÖóú 
づÜßÜöí £ ëóÖ¡Ü½ «öñä¿óê 

¡íÖÑóÑíö：ç 
ぢëó¡¿íÑó çó¡ÜÖíÖÖ　: • づÜ£½：àñÖÖ　 çí¡íÖï：ú Öí 

ïíúöíê, Çí£ñöíê • でí½Üïö：úÖóú äÜüÜ¡ 
ëñ£0½ñ Öí ïíúöíê äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　 • ぢëÜÇëí½ó (äëóçñÑó 
ÑëÜÇí) 

ЗíÑíôí ëñ¡ëÜöñëí: • で¡¿íïöó äëóçíß¿óçÜ 
çí¡íÖï：0 • だëÇíÖ：£Üçíöó 　¡：ïÖóú 
äëóúÜ½ ：ÖâÜë½íî：； ç：Ñ ¡íÖÑóÑíöí • ぢÜïöíçóöó Öí äÜö：¡, 
Üî：Ö¡Ü ： ç：Ñß：ë ¡íÖÑóÑíö：ç 

é¡ £íïöÜïÜçÜєöáï　: • ЗÜïöë：ôíєöáï　 ôíïöÜ • がÜïöíöÖáÜ ç：ÑÇÜ¡Ü Öí 
ëñ£0½ñ 

 

Зí¿ÜôÜє½Ü ëóÖÜ¡ «êÜ¿ÜÑÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç», ：Ö：î：íî：　 
¡ÜÖöí¡öÜ £ ßÜ¡Ü êñÑêíÖöñëí 

ぢëó¡¿íÑ çó¡ÜÖíÖÖ　: • ぢë　½óú äÜüÜ¡: ：ÑñÖöóâ：¡íî：　 öí £çñëÖñÖÖ　 ÑÜ 
¡íÖÑóÑíöí, 　¡： Öñ ëÜ£Ñóç¿　0öáï　 çí¡íÖï：； äëÜ äÜüÜ¡ ëÜßÜöó ： Öñ 
î：¡íç¿　öáï　 îó½ • ЗíïöÜïÜçíÖÖ　 í¿áöñëÖíöóçÖóê ½ñöÜÑ：ç äëÜ-
í¡öóçÖóê ½ñöÜÑ：ç £í¿ÜôñÖÖ　 ¡íÖÑóÑíö：ç 

ЗíÑíôí ëñ¡ëÜöñëí: • ゎ¿óßÜ¡Ü ëÜ£Ü½：öó ëóÖÜ¡ äÜöñÖî：úÖóê 
¡íÖÑóÑíö：ç, ç½：öó Üî：Ö0çíöó öí ëÜ£Ü½：öó ëóÖÜ¡ î：¿áÜçÜ； 
íÜÑóöÜë：； • ゎñÖñëÜçíöó ： ¡Ü½ß：ÖÜçíöó ïäÜïÜßó £í¿ÜôñÖÖ　 
äëíçó¿áÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç 

とÜ¿ó £íïöÜïÜçÜєöáï　: • ぢëó Öí　çÖÜïö： Ññâ：îóöÜ ç äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç • とÜ¿ó çí¡íÖï：　 çí¢¡í, í ¡íÖÑóÑíö：ç ÖñÑÜïöíöÖáÜ • とÜ¿ó çí¡íÖï：　 ¡ÜÖâ：ÑñÖî：úÖí • とÜ¿ó äÜöë：ßÖÜ £Öíúöó ¡ëíàÜÇÜ £ ¡ëíàóê. 

  

4. だßÇÜçÜëóöó çï： ½Ü¢¿óç： ëó£ó¡ó. だßÇÜçÜëñÖÖ　 ïöëíöñÇ：； çóêÜÑÜ Öí 

¿0ÑóÖÜ. 

5. とÜÖöí¡ö £ ¡íÖÑóÑíöÜ½: ぴ：¿á ¡ÜÖöí¡öÜ £íäëÜïóöó Öí £Üïöë：ô. 

6. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í £í½ÜçÖó¡í, äëÜ ½Ü¢¿óç： Ö0íÖïó äëó £Üïöë：ô： 

7. ゎÜ¿ÜçÖí ½ñöí: äñëñÑßíôóöó çï： ½Ü¢¿óç： ëó£ó¡ó ： äëÜäëíî0çíöó 

½íÖñçëó. 

8. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í Job offer - 　¡ äëíçó¿Ü çí¢¡： ñöíäó äñëñÇÜçÜë：ç, ï¡¿íÑÖ： 

Ü½Üçó äëÜäÜ£óî：；. 

だö¢ñ £íçñëüÜ0ôó äñëüóú ëÜ£Ñ：¿ ½Ü¢ñ½Ü £ëÜßóöó öí¡： çóïÖÜç¡ó. 

ぢëÜâñï：　 êñÑêíÖöñëí äëÜúü¿í ÑÜçÇóú ： ï¡¿íÑÖóú ñöíä ïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ： ëÜ£çóö¡Ü 

ÑÜäÜ¡ó Öñ ïöí¿í ÜÑÖ：є0, äÜçÖÜî：ÖÖÜ0 ï¡¿íÑÜçÜ0 ß：£ÖñïÜ. づÜ£Ñóçó¿óï　 

öñêÖÜ¿ÜÇ：； £í 　¡ó½ó ä：Ñßóëí0öá äëíî：çÖó¡：ç ： 　¡ó½ó ïäÜïÜßí½ó £í¿Üôóöó 

äÜöñÖî：úÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç. ば½：öó üÜ¡íöó öÜÇÜ ¡ëíàÜÇÜ £ Öíú¡ëíàóê. 
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 2.ぢづんとどごぶぞや んでぢぎとどご づぎんずやげんぴやゆ ぱばぞとぴやゆ ぢぱがゐだづば ゑ 

とんぱぎ-ゐばどやとば «ESPRESSAMENTE ILLY» ぜ. とごゆゑ 

2.1 . ぎ¡ÜÖÜ½：ôÖóú íÖí¿：£ £í¡¿íÑÜ 

が¿　 ïçÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 　 Üßëí¿í £í¡¿íÑ, 　¡óú є ½ñëñ¢ñ0 ¡íç’　ëñÖá ç 

ЄçëÜä： «Espressamente illy». がÜ ½ñëñ¢： çêÜÑ　öá 230 ¡íâñ-ßÜöó¡：ç ç 34 ¡ëí；Öíê 

ïç：öÜ ： ö：¿á¡ó 1 £ Öóê äëñÑïöíç¿ñÖóú ç ば¡ëí；Ö：.  

とÜÖîñäî：　 «Espressamente illy» îñ - ¡íâñ-ßÜö：¡». ゑóêÜÑ　ôó £ ç：ÑÜ½Ü； 

äëóïöëíïö： ： äëíÇÖñÖÖ0 ТХХвМКППО ÑÜ ÑÜï¡ÜÖí¿Üïö：, «Espressamente illy» £ßñë：Çíє 

ç：ÑäÜç：ÑÖÜïö： 　¡Üïö： ¡íçó ТХХв ç Üï：ê úÜÇÜ äëÜ　çíê. 

ゑï： äëÜÑÜ¡öó ТХХв £ÖíêÜÑ　öá ïçÜє ½：ïîñ ç ÜïÜß¿óç：ú ÜßïöíÖÜçî：, ôñëñ£ 

öëíÑóî：； ：öí¿：úïá¡ÜÇÜ ¡íâñ, £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ：ÖÖÜçíî：úÖÜÇÜ, öñä¿ÜÇÜ ： £íöóüÖÜÇÜ 

Ñó£íúÖÜ. ぞñ£í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ öÜÇÜ, ëÜ£öíüÜçíÖóú ñ¡ïäëñïÜ-ßíë ç ¢çíçÜ½Ü 

öÜëÇÜçÜ½Ü ëíúÜÖ：, ç ½Ü£ñ；, íßÜ Ü çñ¿ó¡Ü½Ü ½：¢ÖíëÜÑÖÜ½Ü íñëÜäÜëöÜ, ¡Ü¢ñÖ 

EsЩrОssКЦОЧtО ТХХв çö：¿0є î：ÖÖÜïö： ¡ëíïó, ÑÜßëí ： äÜïö：úÖÜÇÜ äëíÇÖñÖÖ　 ÑÜ 

ÑÜï¡ÜÖí¿Üïö：. 

ぢëóôóÖí çóßÜëÜ Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 «Espressamente illy» є ë：¡ ÑÜïç：ÑÜ 

ëÜßÜöó ç î：ú ½ñëñ¢：. どí¡Ü¢ ÜÑÖ：є0 £ äëóôóÖ, ôÜ½Ü 　 Üßëí¿í îñú £í¡¿íÑ, є 

çñ¿ó¡í ä¿óÖÖ：ïöá ¡íÑë：ç, 　¡ ïñëñÑ Üâ：î：íÖö：ç, ¡Üêíë：ç, ßíë½ñÖ：ç öí¡ ： ïñëñÑ 

äëíî：çÖó¡：ç çóàÜ； ¿íÖ¡ó öí¡óê 　¡ Ñóëñ¡öÜë：ç £í¡¿íÑÜ.  どÜ½Ü ½Üє ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 

　¡Öíú¡ëíàñ ç：ÑÜßëí£óöá £½：Öó, 　¡： ç：ÑßÜ¿óï　 Öí äëó¡¿íÑ： â：ÖíÖïÜçÜÇÜ 

ëñ£Ü¿áöíöÜ ÑíÖÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí, ä：ï¿　 äÜ　çó ç ÖíüÜ½Ü ¡Ü¿ñ¡öóç： êñÑêíÖöñëí. 

ぱ：ÖíÖïÜçóú ëñ£Ü¿áöíö ÑÜ äëÜçñÑñÖóê ½ñöÜÑ：ç £ÖíêÜÑóöáï　 Ü ÑÜÑíö¡Ü ん. 

が¿　 Üß'є¡öóçÖÜ； Üî：Ö¡ó ÇÜïäÜÑíëïá¡Ü； Ñ：　¿áÖÜïö： £í¡¿íÑÜ ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ 

ÇÜïäÜÑíëïöçí «Espressamente illy» ÖñÜßê：ÑÖÜ äëÜçñïöó íÖí¿：£ â：ÖíÖïÜçÜ-

ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí, àÜ ÑÜ£çÜ¿óöá çó£Öíôóöó ñâñ¡öóçÖ：ïöá 

úÜÇÜ ëÜßÜöó ç Çí¿Ü£： ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí. 

だöëó½íÖÖ　 äëóßÜö¡Ü ç ëñ£Ü¿áöíö： ÇÜïäÜÑíëïá¡Ü； Ñ：　¿áÖÜïö： - ¡：Öîñçí 

½ñöí ßÜÑá-　¡ÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí. ばäëíç¿：ÖÖ　 

äëóßÜö¡Ü½ £ÖíêÜÑóöáï　 ú ç îñÖöë： ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： £í¡¿íÑÜ 
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ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí «Espressamente illy», ½. とó；ç. がóÖí½：¡í äëóßÜö¡Ü 

ÑíÖÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí ÖíçÜÑóöáï　 ç öíß¿. 2.3. 

どí¡, £í 2018 ëë. ÑÜê：Ñ (çóëÜô¡í) ç：Ñ ëñí¿：£íî：； äëÜÑÜ¡î：； (öÜçíë：ç, ëÜß：ö, 

äÜï¿ÜÇ) äÜïö：úÖÜ £ëÜïöíє. どí¡, Ü 2018 îñú äÜ¡í£Öó¡ ç äÜë：çÖ　ÖÖ： £ äÜôíö¡Ü½ 

ëÜ¡Ü £ë：ï Öí 2148,95. ÇëÖ. íßÜ Öí 107,2%.  

ぶóïöóú ÑÜê：Ñ ç：Ñ ëñí¿：£íî：； £ß：¿áüóçï　 äëÜö　ÇÜ½ 2018 ë. Öí 214,9 öóï. 

ÇëÖ., öÜßöÜ öñ½ä äëóëÜïöÜ ïöíÖÜçóöá öí¡Ü¢ 107,2%. ЗÖíôÖó½ó öñ½äí½ó 

£ëÜïöí0öá ： çóöëíöó ëñïöÜëíÖÜ, ôñëñ£ £ë：ïö ôóïöÜÇÜ äëóßÜö¡Ü £í¡¿íÑÜ 

ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí ïÜ½í çóöëíö £ëÜï¿í Öí 112,2 %. 

 Тíßлиця 2.3. 

がóÖí½：¡í ÜïÖÜçÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç ÇÜïäÜÑíëïь¡Ü； Ñ：я¿ьÖÜïö： ¡íâñ-ßÜö：¡ «Espressamente 
illy», ½. とó；ç Öí äÜôíöÜ¡ öí ¡：Öñîь 2018ë. 

ぢÜ¡í£Öó¡ó 

づÜ¡ó 
んßïÜ¿0öÖñ 

ç：Ñêó¿ñÖÖ　 
どñ½ä ëÜïöÜ, % 

ぢÜô.2018 と：Ö. 2018 

ぢÜô.2018  

/¡：Ö.2018 ぢÜô.2018/¡：Ö..2018 

がÜê：Ñ (çóëÜô¡í) ç：Ñ ëñí¿：£íî：； äëÜÑÜ¡î：； 

(öÜçíë：ç, ëÜß：ö, äÜï¿ÜÇ) 30000 32148,95 2148,95 107,2 

ぢÜÑíöÜ¡ Öí ÑÜÑíÖÜ çíëö：ïöá 235,80 252,69 16,89 107,2 

ぶóïöóú ÑÜêÜÑ (çóëÜô¡í) ç：Ñ ëñí¿：£íî：； äÜï¿ÜÇ 3000 3214,90 214,9 107,2 

Зß：¿áüñÖÖ　 (£½ñÖüñÖÖ　) £í¿óü¡：ç 

Öñ£íçñëüñÖÜÇÜ çóëÜßÖóîöçí ： ÇÜöÜçÜ； äëÜÑÜ¡î：； 3187,50 0 -3187,50 - 

ぜíöñë：í¿áÖ： £íöëíöó 480 511,44 31,44 106,5 

ゑ：ÑëíêÜçíÖÖ　 Öí ïÜî：í¿áÖ： £íêÜÑó 1179 1263,45 84,45 107,2 

ん½Üëöó£íî：　 2795,56 4470,32 1674,76 160 

ІÖü： Üäñëíî：úÖ： çóöëíöó 15098,36 16938,08 1839,72 112,2 

ぢÜÑíöÜ¡ Öí äëóßÜöÜ¡ ç：Ñ £çóôíúÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： 639 1,848 1209 289,2 

づí£Ü½ çóöëíöó 16160,86 19851,78 3690,92 122,8 

ぶóïöóú äëóßÜöÜ¡ -9,197 2025,511 2034,7 22,1 
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ぞí ÖíïöÜäÖÜ½Ü ñöíä： Ü£ÖíúÜ½ó½Üïá £ ÜëÇíÖ：£íî：úÖÜ0 ïöëÜ¡öÜëÜ0 

ä：Ñäëóє½ïöçí, 　¡í £Üßëí¢ñÖí Öí ëóï. 2.4. 

 
 

づóï. 2.4. だëÇíÖ：£íî：úÖí ïöëÜ¡öÜëí ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

がí¿： äëÜçñÑñ½Ü íÖí¿：£ ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Ñ：íÇÖÜïöó¡ó ÑÜ ççñÑñÖÖ　 ÖÜçóê 

½ñöÜÑ：ç £ ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü.  

ぱ：ÖíÖïÜçóú ëñ£Ü¿áöíö ÑíÖÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí äëñÑïöíç¿ñÖóú Ü がÜÑíö¡Ü ゐ ç 

öíß¿óî： Balance Sheet . 

ぱ：ÖíÖïÜçÜ-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóú ïöíÖ - Öíúçí¢¿óç：üóú ¡ëóöñë：ú Ñ：¿ÜçÜ； 

í¡öóçÖÜïö： ú ÖíÑ：úÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí, àÜ çó£Öíôíє úÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜ£ÑíöÖ：ïöá 

： äÜöñÖî：í¿ ç ñâñ¡öóçÖ：ú ëñí¿：£íî：； ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóê ：Ööñëñï：ç çï：ê ÜôíïÖó¡：ç 

ÇÜïäÜÑíëïá¡Ü； Ñ：　¿áÖÜïö：. ぎâñ¡öóçÖ：ïöá â：ÖíÖïÜçÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöç Ü 

äñëüÜ ôñëÇÜ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ ëÜ£ëÜß¿ñÖÜ； ïöëíöñÇ：； Üäëíç¿：ÖÖ　. でöçÜëñÖÖ　, 

çó£ÖíôñÖÖ　 ú ëñí¿：£íî：　 ïöëíöñÇ：； Üäëíç¿：ÖÖ　 Öí¿ñ¢óöá ÑÜ ÑÜïóöá ï¡¿íÑÖóê ： 

öëÜÑÜ½：ïö¡óê £íçÑíÖá [4,5]. 
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ぶñëñ£ çñ¿ó¡óú äÜö：¡ çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê ¡íÑë：ç ñ¡ÜÖÜ½：ôÖóú ïöíÖ 

ä：Ñäëóє½ïöçí ßÜç Öñ ïöíß：¿áÖó½, àÜ äëñÑïöíç¿ñÖÜ ç ÑÜÑíö¡Ü ん, Üï¡：¿á¡ó ßñ£ 

Öí　çÖÜïö： Öí ½ñëñ¢： ç öëáÜê £í¡¿íÑíê Ñóëñ¡öÜë：ç, çí¢¡Ü ¡ÜÖöëÜ¿0çíöó ïöíÖ 

ä：Ñäëóє½ïöçí ÜÑÖ：є0 ÜïÜßÜ0, öÜ½Ü ßñ£ ÇíëÖÜÇÜ Üäëíç¿：Öî　 äÜïö：úÖóú 

Öñïöíß：¿áÖóú â：ÖíÖïÜçóú ëñ£Ü¿áöíö ßÜç ¡Ü¢ÖÜÇÜ ½：ï　î　. だï¡：¿á¡ó £í¡¿íÑ, 

　¡óú ßÜÑñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ çóïöíç¿　є ä¿íÖ £íëÜß：ö¡：ç ¡Ü¢ÖÜÇÜ ½：ï　î　, öÜ ½Ü¢Öí 

äÜßíôóöó çñ¿ó¡： ëÜ£êÜÑ¢ñÖÖ　 ½：¢ äëÜÇÖÜ£ÜçíÖó½ £íëÜß：ö¡Ü½ ： Üöëó½íÖó½ 

£ÇÜÑÜ½, àÜ Öñ Ñíє ô：ö¡ÜÇÜ íÖí¿：£Ü ： äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　 Öí äÜÑí¿áüóú äñë：ÜÑ 

ëÜßÜöó ÑíÖÜÇÜ £í¡¿íÑÜ. 

ぢëÜß¿ñ½Ü0 öí¡ÜÇÜ £í¡¿íÑÜ є Öñäëíçó¿áÖÜ äëÜçñÑñÖ： äëÜÇÖÜ£ÜçíÖ： 

ëÜ£ëíêÜÖ¡ó Ñ¿　 ÑÜêÜÑ：ç, 　¡： ä：Ñäëóє½ïöçÜ äÜçóÖÖÜ ßÜ¿Ü Üöëó½íöó £í ½：ï　îá. 

どí¡Ü¢ Öñäëíçó¿áÖÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： âí¡öÜëó, àÜ çä¿óçí0öá Öí ç：Ñç：ÑÜçíô：ç öí 

äÜë：çÖ　ÖÖ　 ；ê £ äÜäñëñÑÖ：½ó ëÜ¡í½ó. だö¢ñ £í¡¿íÑ äÜöëñßÜçíç ÑÜßëñ 

ÖíçôñÖóê, çóïÜ¡Ü ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê äëíî：çÖó¡：ç, 　¡： ß äëÜçÜÑó¿ó íÖí¿：£ ëóÖ¡Ü, 

¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢Ö：ïöá, âí¡öÜëó àÜ çä¿óçí0öá Öí ïäÜ¢óçíôí ëñïöÜëíÖÖóê 

äÜï¿ÜÇ, öÜ½Ü àÜ £í¡¿íÑó £ÖíêÜÑ　öáï　 ç ë：£Öóê ½：ïî　ê £ ë：£Öó½ äÜöÜ¡Ü½ ¿0Ññú 

： âí¡öÜëí½ó, àÜ Öí Öóê çä¿óçí0öá. 

どÜ½Ü Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 ä：Ñäëóє½ïöçÜ½ ÖÜçóê ¡íÑë：ç, í ÇÜ¿ÜçÖñ 

äëÜâñï：ÜÖí¿：ç ïçÜє； ïäëíçó, ßÜç çó¡ÜëóïöíÖóú ½ñöÜÑ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ 

íÖí¿：£Ü, 　¡óú Ü ÖíÜ¡Üçóú ïäÜï：ß ÜäóïÜє 　¡：ïÖ： ¡ëóöñë：； Ü ¡：¿á¡：ïÖÜ½Ü ïäÜïÜß：, 

àÜ ëÜßóöá îñú ½ñöÜÑ £ëÜôÖó½ Ü çó¡ÜëóïöíÖÖ： Ñ¿　 çï：ê ¡íöñÇÜë：ú äëÜâñï：ú, 

ÇÜ¿ÜçÖñ äëíçó¿áÖÜ ä：Ñ：ßëíÖ： ¡íöñÇÜë：； £í 　¡ó½ó ßÜÑñ äëÜçÜÑóöóï　 ç：Ñß：ë 

¡íÑë：ç.  

2.2. Зんでどだでばゑんぞぞé ぜぎどだがば ゐんゎんどだとづごどぎづІんずぽぞだゎだ 

んぞんずІЗば 

ぜñöÜ0 ÑíÖÜÇÜ ëÜ£Ñ：¿Ü є ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ½ñöÜÑÜ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ 

íÖí¿：£Ü, 　¡ó½ ¡ÜëóïöÜçíçï　 Öíü êíÖöñë Ñ¿　 ä：ÑßÜëÜ çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖÜÇÜ 

äñëïÜÖí¿Ü Öí çí¡íÖöÖ： äÜïíÑó. ぜñöÜÑÜ¿ÜÇ：ôÖ： £íïíÑó ëÜ£ëÜß¿ñÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ 

ßÜ¿ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖ： 　¡ ç：öôó£Ö　Öó½ó öí¡ ： £íëÜß：¢Öó½ó  çôñÖó½ó. ゎÜ¿ÜçÖí ½ñöí 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 îóê çôñÖóê îñ äëÜçñÑñÖÖ　 íÖí¿：£Ü Öí ÜïÖÜç： ä：Ñäëóє½ïöçí, 
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äëíî：çÖó¡：ç, 　¡： ç¢ñ £í¿ÜôñÖ： ÑÜ ä：Ñäëóє½ïöçí, í öí¡Ü¢ öóê 　¡óê £ßóëí0öáï　 

£í¿Üôóöó. 

ば êÜÑ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ßÜç çó£ÖíôñÖóú ¡Üñâ：î：єÖö ¡ÜÖ¡ÜëÑíî：；, 　¡óú Ü 

½íúßÜöÖáÜ½Ü ßÜç Üî：ÖñÖóú £í ¡ëóöñë：є½ ぢ：ëïÜÖí: 

 

                                                   (2.1.) 

 

がñ: 

-ïÜ½í ëíÖÇÜçóê Üî：ÖÜ¡ ñ¡ïäñëö：ç £í ¡Ü¢Öó½ ¡ëóöñë：є½; 

- ïñëñÑÖ　 ïÜ½í ëíÖÇ：ç Ñ¿　 çï：ê ¡ëóöñë：；ç; 

m,n-ôóï¿Ü ñ¡ïäñëö：ç ： ¡ëóöñë：；ç ç：ÑäÜç：ÑÖÜ; 

- çñ¿óôóÖí, àÜ çëíêÜçÜє ÜÑÖí¡Üç： Üî：Ö¡ó ë：£Öóê ¡ëóöñë：；ç ë：£Öó½ó 

ñ¡ïäñëöí½ó 

ぢëó îáÜ½Ü , ëÜ£ëíêÜçÜ0öáï　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ £í öí¡ó½ó âÜë½Ü¿í½ó: 

 

                            

(2.2,2.3.) 

がñ: 

u - ôóï¿Ü ëíÖÇ：ç £ ÜÑÖí¡Üçó½ó Üî：Ö¡í½ó j-ÇÜ ñ¡ïäñëöí; 

- ôóï¿Ü Üî：ÖÜ¡ £ ÜÑÖí¡Üçó½ó ëíÖÇí½ó j-ÇÜ ñ¡ïäñëöí. 

 

ぢëó ë：üñÖÖ： ÑíÖóê Üäñëíî：ú, çó£Öíôó¿ó, àÜ ôó½ ß¿ó¢ôñ ¡Üñâ：î：єö 

¡ÜÖ¡ÜëÑíî：； Öíß¿ó¢Üєöáï　 ÑÜ 1, öó½ ç：Ö ïöíє ß：¿áü Ü£ÇÜÑ¢ñÖó½ £ ÑÜ½¡í½ó 

ñ¡ïäñëö：ç. だÑÖó½ £ äëí¡öóôÖóê ½ñöÜÑ：ç ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 ÑÜî：¿áÖÜïö： 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 　ç¿　єöáï　 úÜÇÜ Üî：Ö¡í £í ¡ëóöñë：є½ ぢ：ëïÜÖí . é¡àÜ 

, öÜ ¡Üñâ：î：єÖö ¡ÜÖ¡ÜëÑíî：； є ：ïöÜöÖó½ äëó ïöÜäñÖ　ê ïçÜßÜÑó f = 

n-1 £íÑíÖÜ½Ü ë：çÖ： £Öíôó½Üïö： . 
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づÜ£ëíêÜÖ¡Üçñ £ÖíôñÖÖ　 ëÜ£ëíêÜçÜєöáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0: 

                                         (2.4) 

ぢ：ï¿　 ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 ：ïöÜöÖÜïö： ½ñöÜÑí ¡ÜÖ¡ÜëÑíî：；, ßÜ¿Ü çó£ÖíôñÖÜ 

çíÇÜ½：ïöá ¡Ü¢ÖÜÇÜ ¡ëóöñë：0 çóßÜëÜ Ñ¢ñëñ¿í äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç. 

 とÜñâ：î：єÖö çíÇÜ½Üïö： çó£Öíôíєöáï　 £í âÜë½Ü¿Ü0: 

 

                                                    (2.5) 

 

ぞñÑÜ¿：¡ó î：є； ¡ÜÖîñäî：； äÜ¿　Çí0öá Ü ÖñÑÜïöíöÖ：ú ：ÖâÜë½íî：； äñëç：ïÖÜÇÜ 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. どí¡Ü¢ £Ü½Üç¿ñÖñ ÖñÑÜïöíöÖáÜ0 ¡：¿á¡：ïöá ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê ¡íÑë：ç 

Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ÖíÜ¡ÜçÜÇÜ íÖí¿：£Ü. 

どñäñë ëÜ£äÜôÖñ½Ü ëÜ£ëíêÜÖ¡ó àÜÑÜ ÖíüÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí. ぢ：Ñß：ë 

äñëïÜÖí¿Ü £íç¢Ñó ßÜç ï¡¿íÑÖó½ ñöíäÜ½ Ü ëÜ£çóö¡Ü ä：Ñäëóє½ïöçí, Üï¡：¿á¡ó Ü 

ïâñë： ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ äñëñçí¢íє çñ¿ó¡í «öñ¡Üô¡í» ¡íÑë：ç, ïöíє çñ¿ó¡í 

äëÜß¿ñ½í ä：ÑßÜëÜ ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê ¡íÑë：ç Öí çí¡íÖöÖ： äÜ£óî：；. 

どÜ½Ü äñëñÑ ¡íÑëÜçó½ó ï¿Ü¢ßí½ó, HR-½ñÖñÑ¢ñëí½ó, êíÖöí½ó, äÜïöíє 

ä：ÑÇÜöÜç¡í ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ ä：ÑêÜÑÜ ÑÜ 　¡ÜÇÜ Öí¿ñ¢íöá: 

• ぢñëñ¿：¡ çó½ÜÇ ÑÜ ¡íÖÑóÑíöí. 

• だëÇíÖ：£íî：　 äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç Öí çí¡íÖöÖÜ äÜïíÑÜ. 

• ぜñöÜÑó ëÜßÜöó £ ¡íÖÑóÑíöí½ó. 

• ゑ：Ñß：ë Üäöó½í¿áÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç.  

é¡ ßÜ¿Ü £í£ÖíôñÖÜ çóàñ êíÖöñë ÑÜï¿：Ñ¢Üє, 　¡： âÜÖ¡î：； äÜçóÖñÖ 

çó¡ÜÖÜçíöó öÜú ôó ：Öüóú ¡íÖÑóÑíö. ぞí ïä：çßñï：Ñ： ëñ¡ëÜöñë äÜçóÖñÖ £ëÜ£Ü½：öó 

ä：ÑêÜÑóöá ä：Ñäëóє½ïöçÜ ÑíÖóú ¡íÖÑóÑíö Öí î0 äÜ£óî：0. ん¿ñ ôñëñ£ ½í¿Ü 

　¡：ïöá ¡çí¿：â：¡íî：； ÖíüÜÇÜ ëñ¡ëÜöñëïá¡ÜÇÜ äñëïÜÖí¿Ü, çó£Öíôóöó ôó 

ä：ÑêÜÑóöá Öí½ î　 ÜïÜßí Öí ëÜ¿á çí¡íÖöÖÜ； äÜïíÑó Öñ ½Ü¢¿óçÜ, Üö öÜ½Ü 

Öíú¡ëíàñ £íïöÜïÜçÜçíöó ÖíÜ¡Üçóú ½ñöÜÑ £ Üî：Ö¡ó ¡Ü½äñöñÖöÖÜïö： 

äÜöñÖî：úÖóê äëíî：çÖó¡：ç. 
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ゑó£Öíôíє½Ü ¡ëóöñë：； çóßÜëÜ Ñ¢ñëñ¿ äÜüÜ¡Ü, çóÑ：¿　є½Ü öí¡： ¡ëóöñë：； 　¡: 

ëÜ£½：ë ä：Ñäëóє½ïöçí, ：½：Ñ¢, ïöÜä：Öá ëÜ£çóö¡Ü, ïäñîóâ：¡í äÜöëñßó Ü 

äñëïÜÖí¿：, çóöëíöó ïäë　½ÜçíÖ： Öí äÜüÜ¡ äñëïÜÖí¿Ü, ôíï àÜ ç：ÑçÜÑóöáï　 Öí 

äÜüÜ¡ äñëïÜÖí¿Ü, ïóöÜíî：　 Öí ëóÖ¡Ü öÜàÜ. ん¿ñ 　¡àÜ ççñïöó çï： ¡ëóöñë：；, 

çÜÖó ö：¿á¡ó Üï¡¿íÑÖ00öá ëÜ£ëíêÜÖ¡ó öÜ½Ü ßÜ¿Ü çóÑ：¿ñÖÜ Ññ¡：¿á¡í, 

ÖíúÇÜ¿ÜçÖ：üóê. é¡： äëñÑïöíç¿ñÖ： ç öíß¿óî： 2.4. 

Тíßлиця 2.4. 

づñ£Ü¿ьöíö ñ¡ïäñëöÖÜ； Üî：Ö¡ó çóßÜëÜ Ñ¢ñëñ¿ äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç 

 

とÜñâ：î：єÖö ¡ÜÖ¡ÜëÑíî：； ëÜ£ëíêÜçÜєöáï　 ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½: 

 

づÜ£ëíêÜÖ¡Üçñ £ÖíôñÖÖ　 ¡ëóöñë：0 ぢ：ëïÜÖí ßÜÑñ ïöíÖÜçóöó: 

 

だö¢ñ, äëÜç：çüó ëÜ£ëíêÜÖ¡ó, ¡Üöë： ïç：Ñôíöá äëÜ ：ïöÜöÖ：ïöá ¡Üñâ：î：єÖöí 

¡ÜÖ¡ÜëÑíî：；, ½Ü¢ñ½Ü çó£Öíôóöó, àÜ ¡Üñâ：î：єÖö ぢ：ëïÜÖí Öñ ç：ÑäÜç：Ñíє 

öíß¿óôÖÜ½Ü £Öí　ôñÖÖ0 = 11,345, ½Ü¢ñ½Ü £ëÜßóöó çóïÖÜç¡ó, àÜ 

Ü£ÇÜÑ¢ñÖÜïö： ñ¡ïäñëö：ç Ü ä：ÑßÜë： äñëïÜÖí¿Ü Ñ¿　 ÖíüÜÇÜ £í¡¿íÑÜ Öñ ßÜ¿Ü. 

どÜ½Ü ½Ü¢ñ½Ü £ëÜßóöó çóïÖÜç¡ó, àÜ £í¡¿íÑ äÜöëñßÜє ÇíëÖÜÇÜ 

êñÑêíÖöñëí, Ñ¿　 Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 ¡Üñâ：î：єÖöí ¡ÜÖ¡ÜëÑíî：； Ñ¿　 ä：ÑßÜëÜ 　¡：ïÖ：üóê 

ïä：çëÜß：öÖó¡：ç Öí äÜïíÑó Ü ÑíÖÜ½Ü ä：Ñäëóє½ïöç：. 

 

ぞíú½ñÖÜçíÖÖ　, 
êíëí¡öñëóïöó¡í 

ば½ÜçÖ： 
äÜ£Öíô¡ó 

づñ£Ü¿áöíö ñ¡ïäñëöÖÜ； Üî：Ö¡ó çóßÜëÜ Ñ¢ñëñ¿ äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç 

  ぶíï, àÜ 
ç：ÑçÜÑóöáï　 Öí 
äÜüÜ¡ äñëïÜÖí¿Ü 

ゑóöëíöó 
ïäë　½ÜçíÖ： Öí 
äÜüÜ¡ äñëïÜÖí¿Ü 

でäñîóâ：¡í 
äÜöëñßó Ü 
äñëïÜÖí¿： 

づÜ£½：ë 
ä：Ñäëóє½ï
öçí 

でÜ½í ëíÖÇ：ç  30 60 47 56 

でñëñÑÖ　 ïÜ½í ëíÖÇ：ç  48.25 

とçíÑëíö ç：Ñêó¿ñÖÖ　 333,0625 138,0625 1,5625 60,0625 

とÜñâ：î：єÖö 
¡ÜÖ¡ÜëÑíî：； 

 0,01544 

とÜñâ：î：єÖö ぢ：ëïÜÖí   
とÜñâ：î：єÖö çíÇÜ½Üïö： 
¡ëóöñë：；ç 

 0,583 1,833 1,291 1,666 
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3.んぞんずやげ ぜぎどだがやゑ ぢやがゐだづば がだ げんとずんがば «ESPRESSAMENTE 

ILLY» ぜ. とごゆゑ 

3.1 ぢëÜçñÑñÖÖя ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç £í Ñ¢ñëñ¿í½ó ä：ÑßÜëÜ 

ぢ：ï¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 äÜäñëñÑÖ：ê ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç, ½Ü¢ñ½Ü çó£Öíôóöó, àÜ 

äÜöë：ßÖÜ £½：Öóöó ç Ñ¢ñëñ¿íê ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü, Üö¢ñ çóßñëñ½Ü Öíúß：¿áü 

：ïöÜöÖ： £ Öóê Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», 

½. とó；ç. ば îáÜ½Ü ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ： ßÜÑÜöá çóÜ¡ëñ½¿ñÖ： ïí½ñ ö： Ñ¢ñëñ¿í, 　¡： 

Öíúôíïö：üñ çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Öí ç：öôó£Ö　Öóê ä：Ñäëóє½ïöçíê. 

• ん1 – äëóçíöÖ： ¡íÑëÜç： íÇñÖî：；; 

• ん2 – Ññë¢íçÖ： îñÖöëó £íúÖ　öÜïö：; 

• ん3 – äëñ£ñÖöíî：； Üôíïöá Ü 　ë½íë¡íê, ïç　öíê öÜàÜ; 

• ん4 – ëÜ£½：àñÖÖ　 ÜÇÜ¿ÜüñÖá Ü ЗぜІ; 

• ん5 – ÖññöóôÖ： ½ñöÜÑó äÜüÜ¡Ü (êñÑêíÖöóÖÇ öÜàÜ); 

• ん6 – ÜïÜßóïö： ¡ÜÖöí¡öó ½ñÖñÑ¢ñë：ç öí ïä：çëÜß：öÖó¡：ç; 

• ん7 – çÖÜöë：üÖ： Ñ¢ñëñ¿í. 

どí¡Ü¢ Ñ¿　 ß：¿áü ô：ö¡ÜÇÜ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 ÑíÖóê ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç, ½íє½Ü £í 

äÜöë：ßÖñ çóÜ¡ëñ½óöó ¡ëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡Ü¢ÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ,äëóÖîóä ½ñöÜÑÜ 

äëñÑïöíç¿ñÖóú ç öíß¿óî： 3.1. 

ぜñöÜÑó ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü ßÜÑñ½Ü çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó £í ÖíïöÜäÖÜ0 ÇëíÑíî：є0: 

➢ 5 ßí¿：ç - Ñ¢ñëñ¿Ü äÜüÜ¡Ü є Öíúß：¿áü äëóúÖ　öÖó½ öí £íÑÜçÜ¿áÖ　є 

¡ëóöñë：； äÜüÜ¡Ü; 

➢ 4, 3, 2 ßí¿：ç - Ñ¢ñëñ¿Ü äÜüÜ¡Ü ½Ü¢ñ ßÜöó çó¡ÜëóïöíÖñ, í¿ñ 

£íÑÜçÜ¿áÖ　öó ¡ëóöñë：； äÜüÜ¡Ü ßÜÑñ ½：Ö：½í¿áÖÜ; 

➢ 1 ßí¿ – ç¡í£íÖñ Ñ¢ñëñ¿Ü äÜüÜ¡Ü ßÜÑñ Öññâñ¡öóçÖó½ äëó ßÜÑá 　¡Ü½Ü 

ë：üñÖÖ：. 

ゑó£ÖíôñÖÖ　 çñ¡öÜëÜ í¿áöñëÖíöóç, Öí îáÜ½Ü ñöíä：, ¡Ü¢Öñ ä：Ñäëóє½ïöçÜ 

çóßóëíє ïöÜçäôó¡ó ： Üî：Ö0є ¡Ü¢ÖÜ í¿áöñëÖíöóçÜ. だß’є¡öÜ½ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 є 

ä：Ñäëóє½ïöçÜ ïâñëó Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　. 
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Тíßлиця 3.1. 
とëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíöí ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

が¢ñëñ¿Ü 
äÜüÜ¡Ü 
¡íÖÑóÑí 

ö：ç 
Öí 

çí¡íÖöÖÜ 
äÜïíÑÜ 
(í¿áöñë 
Öíöóçí) 

ぶíï, àÜ 
ç：ÑçÜÑó 

öáï　 
Öí äÜüÜ¡ 

ゑóöëíöó, 
ïäë　½ÜçíÖ： 
Öí äÜüÜ¡ 
äñëïÜÖí¿Ü 

でäñîóâ：¡í äÜöëñßó Ü äñëïÜÖí¿： づÜ£½：ë 
ä：Ñäëóє½ïöçí 

ぜ
í¿

Ü 

ÑÜ
ïö

íö
Öá

Ü 

ぞ
ñ£

Öí
ôÖ

： 

ЗÖ
íô

Ö：
 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
ïä

ñî
：í

¿：
ïö

íê
 

Öó
£á

¡Ü
； ¡

çí
¿：

â：
¡í

î：
； 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
ïä

ñî
：í

¿：
ïö

íê
 

çó
ïÜ

¡Ü
； ¡

çí
¿：

â：
¡í

î：
； 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
½ñ

Öñ
Ñ¢

ñë
íê

 
çó

à
Ü；

 ¿
íÖ

¡ó
 

½í
ïÜ

çó
ú 

ä：
Ñß

：ë
 

äñ
ëï

ÜÖ
í-

 
¿Ü

 ë
：£

Öó
ê 

ïä
ñî

：í
¿á

ÖÜ
ïö

ñú
 

½í
¿ñ

 

ïñ
ëñ

ÑÖ
є 

ゑñ
¿ó

¡ñ
 

½：
¢

Öí
ëÜ

ÑÖ
í 

¡Ü
ëä

Üë
íî

：　
 

ん1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ん2 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ん3 2 3 5 1 5 1 1 1 2 2 4 3 

ん4 1 5 2 4 5 5 5 5 5 5 2 1 
ん5 2 3 1 5 1 5 5 5 1 1 5 5 

ん6 1 4 4 2 5 5 5 5 5 4 2 1 
ん7 2 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

がí¿： äëÜçÜÑó½Ü ÖÜë½í¿：£íî：0 ½íöëóî： ë：üñÖá Ñ¿　 £ëÜôÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 

Üî：Ö0çíÖÖ　 í¿áöñëÖíöóç £í ¡ëóöñë：　½ó ç öíß¿óî： 3.2. 

Тíßлиця 3.2. 
づñ£Ü¿ьöíöó Üî：Ö¡ó ÑÜî：¿ьÖÜïö： çó¡ÜëóïöíÖÖя Ñ¢ñëñ¿í äÜüÜ¡Ü 

¡íÖÑóÑíö：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 
が¢ñëñ¿Ü 
äÜüÜ¡Ü 
¡íÖÑóÑí 

ö：ç 
Öí 

çí¡íÖöÖÜ 
äÜïíÑÜ 

 

ぶíï, àÜ 
ç：ÑçÜÑóöáï　 

Öí äÜüÜ¡ 

ゑóöëíöó, 
ïäë　½ÜçíÖ： 
Öí äÜüÜ¡ 
äñëïÜÖí¿Ü 

でäñîóâ：¡í äÜöëñßó Ü äñëïÜÖí¿： づÜ£½：ë ä：Ñäëóє½ïöçí 

ぜ
í¿

Ü 

ÑÜ
ïö

íö
Öá

Ü 

ぞ
ñ£

Öí
ôÖ

： 

ЗÖ
íô

Ö：
 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
ïä

ñî
：í

¿：
ïö

íê
 

Öó
£á

¡Ü
； ¡

çí
¿：

â：
¡í

î：
； 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
ïä

ñî
：í

¿：
ïö

íê
 

çó
ïÜ

¡Ü
； ¡

çí
¿：

â：
¡í

î：
； 

äÜ
öë

ñß
í 

Ü 
½ñ

Öñ
Ñ¢

ñë
íê

 
çó

à
Ü；

 ¿
íÖ

¡ó
 

½í
ïÜ

çó
ú 

ä：
Ñß

：ë
 

äñ
ëï

ÜÖ
í-

 
¿Ü

 ë
：£

Öó
ê 

ïä
ñî

：í
¿á

ÖÜ
ïö

ñú
 

½í
¿ñ

 

ïñ
ëñ

ÑÖ
є 

ゑñ
¿ó

¡ñ
 

½：
¢

Öí
ëÜ

ÑÖ
í 

¡Ü
ëä

Üë
íî

：　
 

ん1 
0,6250 0,1756 0,6545 0,0956 0,1348 0,1286 0,1658 0,1645 0,0962 0,1734 0,9874 0,8765 

ん2 
0,5450 0,1267 0,5989 0,1111 0,1667 0,1265 0,0832 0,0921 0,1875 0,1222 0,2340 0,1347 

ん3 
0,3834 0,1434 0,6123 0,1243 0,6250 0,1534 0,1289 0,1534 0,3634 0,3454 0,4010 0,3750 

ん4 
0,1467 0,5230 0,2876 0,4567 0,5450 0,4995 0,5100 0,5250 0,5490 0,5250 0,3884 0,0900 

ん5 
0,3924 0,3340 0,0999 0,5876 0,1688 0,5348 0,5133 0,6450 0,0947 0,097 0,6500 0,6750 

ん6 
0,1617 0,0390 0,4140 0,3256 0,6344 0,5987 0,5344 0,5467 0,5764 0,3987 0,2298 0,092 

ん7 
0,3617 0,4657 0,5250 0,0867 0,5876 0,5678 0,4990 0,6250 0,5890 0,5346 0,5756 0,6500 

どí¡ Ü Öñçñ¿ó¡óú ½ñëñ¢ñçóú £í¡¿íÑ ç：Ñ¡ëóöí çí¡íÖï：　 Üäëíç¿　0ôÜÇÜ, 

Öí¢í¿á ä：Ñäëóє½ïöçÜ Öñ çóÑ：¿　є Öí¿ñ¢ÖÜ ¡：¿á¡：ïöá ÇëÜüÜçóê ¡Üüö：ç Ñ¿　 
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äÜüÜ¡Ü äñëïÜÖí¿Ü. Зí öí¡Ü； Ü½Üçó ½íöëóî　 Üî：Ö¡ó í¿áöñëÖíöóç ½íöó½ñ Üïá 

öí¡óú çóÇ¿　Ñ ( öíß¿óî　 3.3.) 

Тíßлиця 3.3.  

づñ£Ü¿ьöíöí½ó ëíÖ¢ÜçíÖÖя äë：ÜëóöñöÖÜïö： í¿ьöñëÖíöóç çó¡ÜëóïöíÖÖя 
Ñ¢ñëñ¿ äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

が¢ñëñ¿Ü 
äÜüÜ¡Ü 
¡íÖÑóÑí 

ö：ç 
Öí 

çí¡íÖöÖÜ 
äÜïíÑÜ 

(í¿áöñëÖí
öóçí) 

ぶíï, àÜ 
ç：ÑçÜÑóöáï　 

Öí äÜüÜ¡ 

ゑóöëíöó, 
ïäë　½ÜçíÖ： 
Öí äÜüÜ¡ 
äñëïÜÖí¿Ü 

でäñîóâ：¡í 
äÜöëñßó Ü 
äñëïÜÖí¿： 

づÜ£½：ë 
ä：Ñäëóє½ïöçí 

 

Зçí¢ñÖ： 

Üî：Ö¡ó 

 í¿áöñëÖíöóç 

ぜ
í¿

Ü 

ぞ
ñ£

Öí
ôÖ

： 

½í
ïÜ

çó
ú 

ä：
Ñß

：ë
 

äñ
ëï

ÜÖ
í-

 
¿Ü

 ë
：£

Öó
ê 

ïä
ñî

：í
¿á

ÖÜ
ïö

ñú
 

でñ
ëñ

ÑÖ
є 

ん1 0,6250 0,6545 0,1645 0,1734 1,6174 

ん2 0,5450 0,5989 0,0921 0,1222 1,3582 

ん3 0,3834 0,6123 0,1534 0,3454 1,4945 

ん4 0,1467 0,2876 0,5250 0,5250 1,4843 

ん5 0,3924 0,0999 0,6450 0,097 2343 

ん6 0,1617 0,4140 0,5467 0,3987 1,5211 

ん7 0,3617 0,5250 0,6250 0,5346 2,0463 

 

ЗÇ：ÑÖÜ £ ëñ£Ü¿áöíöí½ó ëíÖ¢ÜçíÖÖ　 äë：ÜëóöñöÖÜïö： í¿áöñëÖíöóç, ½Ü¢ñ½Ü 

çó£Öíôóöó äÜï¿：ÑÜçÖ：ïöá Ñ¢ñëñ¿ Ñ¿　 äÜüÜ¡Ü ¡íÖÑóÑíö：ç; 

ん7-ん6-ん1-ん3-ん4-ん2-ん6 

どÜßöÜ £í Ü½Üç àÜ ï¡¿í¿óï　, Öíú¡ëíàñ üÜ¡íöó ôñëñ£ çÖÜöë：üÖ： Ñ¢ñëñ¿í 

íßÜ ï¡Üëóïöíöóï　 ÜïÜßóïöó½ó ¡ÜÖöí¡öí½ó ½ñÖñÑ¢ñë：ç. 

ぢ：ï¿　 £íçñëüñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ä：Ñäëóє½ïöçí Öí £ÖíêÜÑ¢ñÖÖ　 Ñ¢ñëñ¿í 

äÜüÜ¡Ü, äÜöë：ßÖÜ Üßëíöó ½ñöÜÑ ç：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü.  

ゑ：Ñß：ë äñëïÜÖí¿Ü- îñ ï¡¿íÑÖóú ßíÇíöÜñöíäÖóú äëÜîñï äÜüÜ¡Ü 

äñëïÜÖí¿Ü, ôñëñ£ çóçôñÖÖ　 äïóêÜ¿ÜÇ：ôÖóê öí äëÜâñï：úÖóê 　¡Üïöñú äëíî：çÖó¡í 

£ ½ñöÜ0 çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 úÜÇÜ äëóÑíöÖÜïö： Ñ¿　 çó¡ÜÖíÖÖ　 ÜßÜç’　£¡：ç Öí äñçÖÜ½Ü 

ëÜßÜôÜ½Ü ½：ïî： íßÜ äÜïíÑ： ： Üäöó½í¿áÖÜÇÜ çóßÜëÜ ïñëñÑ ïÜ¡ÜäÖÜïö： 

äëñöñÖÑñÖö：ç Üäöó½í¿áÖÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí. ぢëÜîñÑÜëí ç：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü 
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äñëñÑßíôíє: äÜäñëñÑÖ：ú ç：Ñß：ë, äñëñç：ë¡í ¡íÖÑóÑíö：ç, ÜïöíöÜôÖóú ç：Ñß：ë [27 

ïö.252]. 

ぎöíä äñëüóú. ぞí ñöíä： äÜäñëñÑÖáÜÇÜ ç：ÑßÜëÜ ¡íÖÑóÑíö：ç 

äñëñÑßíôíєöáï　 ëÜ£Ç¿　Ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö：ç ¡íÖÑóÑíöí (ëñ£0½ñ, íÖ¡ñöí, CV ： ö.Ñ). 

ぢ：ï¿　 ëÜ£Ç¿　ÑÜ äëÜçÜÑóöáï　 íÖí¿：£ ïí½ÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí Öí Öí　çÖ：ïöá Ü ÖáÜÇÜ 

ïí½ñ öóê ÖíçóôÜ¡, 　¡： äÜöëñßÜє ä：Ñäëóє½ïöçÜ. どí¡Ü¢ Öí îáÜ½Ü ñöíä： 

çóë：üÜєöáï　 ôó ç：ÑßÜÑñöáï　 ÜïÜßóïöí £Üïöë：ô ½：¢ ¡íÖÑóÑíöÜ½ öí 

êñÑêíÖöñëÜ½. 

ぎöíä ÑëÜÇóú. だïÜßóïöí £Üïöë：ô £ äëñöñÖÑñÖöÜ½ ： äñëñç：ë¡í ÜïöíÖÖáÜÇÜ. 

ІïÖÜє ßñ£¿：ô ½ñöÜÑ：ç Ñ¿　 Üî：Ö¡ó ¡Ü½äñöñÖî：； ¡íÖÑóÑíöí, öÜ½Ü àÜ ë：£Ö： ½ñöÜÑó 

Ñí0öá ½Ü¢¿óç：ïöá ÑÜï¿：Ñóöó ë：£Ö： «ïöÜëÜÖó» ¡íÖÑóÑíöí. どÜ½Ü íÖí¿：£ 

ÖíÜ¡Üçóê Ñ¢ñëñ¿ ÑÜäÜ½：Ç äÜßÜÑÜçíöó äë：ÜëóöñöÖ：ïöá ½ñöÜÑ：ç ç：ÑßÜëÜ 

¡Ü½äñöñÖî：ú ¡íÖÑóÑíöí 　¡： ÖíçñÑñÖ： ç öíß¿óî： ( öíß¿óî　 3.4.). 

Тíßлиця 3.4. 

ぢë：ÜëóöñöÖ：ïöь ½ñöÜÑ：ç ç：ÑßÜëÜ ¡Ü½äñöñÖî：ú ¡íÖÑóÑíöí Öí çí¡íÖöÖÜ 
äÜïíÑÜ ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

 

ぜ
ñö

ÜÑ
ó 

ç：
Ñß

Üë
Ü 

é¡Üïö： öí ¡Ü½äñöñÖî：；, я¡： ÖñÜßê：ÑÖÜ Üî：Öóöó 

ゐí
£Ü

ç：
 

äë
Üâ

ñï
：ú

Ö：
 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

ば
äë

íç
¿：

Öï
á¡

： 
¡Ü

½ä
ñö

ñÖ
î：

； 
だ

ëÇ
íÖ

：£
í-

 
î：

úÖ
： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

とÜ
½Ü

Ö：
¡í

î：
úÖ

： 
¡Ü

½ä
ñö

ñÖ
î：

； 

ぢ
ïó

êÜ
¿Ü

 
Ç：

ôÖ
óú

 
äÜ

ëö
ëñ

ö 

ЗÜ
çÖ

：ü
Ö：

ú 
çó

Ç¿
　Ñ

 ö
í 

½í
Öñ

ëó
 

ぜ
Üö

óç
íî

：　
 

ÑÜ
 ä

ëí
î：

 

どëíÑóî：úÖ： öí ïöëÜ¡öÜëÜçíÖ： 
：Ööñëç'0 

+ + ++ ++ + ++ ++ 

ぢëÜßÖ： £íçÑíÖÖ　 (Ñ：¿Üç： ：Çëó) ++ ++ ++ ++ +   
ぢëÜâñï：úÖñ öñïöÜçíÖÖ　 ++ + +     

ぢïóêÜ¿ÜÇ：ôÖñ öñïöÜçíÖÖ　 + + ++  +  ++ 
ん¿áöñëÖíöóçÖ： ½ñöÜÑó (ïí- 
½ÜÜî：Ö¡í, ÇëíâÜ¿ÜÇ：　, íïö- 

ëÜ¿ÜÇ：　 öÜàÜ) 

 + ++  + 

ぎöíä öëñö：ú. だïöíöÜôÖóú ç：Ñß：ë. ぢëó äëÜçñÑñÖÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 

¡Ü½äñöñÖî：ú Öí çí¡íÖöÖÜ äÜïíÑÜ, çóïÖÜç¡ó ôíïö：üñ £í çïñ ëÜß¿　öáï　 

：ÖöÜ；öóçÖÜ, Üï¡：¿á¡ó ë：£Ö： ¡íÖÑóÑíöó ½í0öá ë：£Ö： äñëñçíÇó, öÜ½Ü çó£Öíôóöó, 

　¡í £ äñëñëíêÜçíÖóê äñëñçíÇ є ß：¿áü çíÇÜ½Ü0 ÑÜ¢ñ ï¡¿íÑÖÜ. どÜ½Ü Ñ¿　 
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¡ëíàÜÇÜ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 ëñ£Ü¿áöíöÜ ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü £í ¡Ü½äñöñÖî：　½ó 

ïâÜë½Üє½Ü ÖíÜ¡Üçóú ½ñöÜÑ ä：ÑßÜëÜ ¡íÖÑóÑíö：ç. 

だïÖÜçÜ0 ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ є äÜüÜ¡ «：Ññí¿áÖÜ； öÜô¡ó»[31-36]. ІÑñ　 ÑíÖÜÇÜ 

½ñöÜÑÜ îñ äÜüÜ¡ ：Ññí¿áÖÜ； í¿áöñëÖíöóçó ç ßíÇíöÜçó½：ëÖÜ½Ü äëÜïöÜë： 

¡ëóöñë：；ç öí äëÜïöÜ í¿áöñëÖíöóçí½ó àÜ ëÜ£Ç¿　Ñí0öáï　. ІÑñí¿áÖÜ0 ççí¢íєöáï　 

í¿áöñëÖíöóçí àÜ ½íє Öíú¡ëíàñ £ÖíôñÖÖ　 çï：ê ¡ëóöñë：；ç. でí½ñ ½ñöÜÑ 

«：Ññí¿áÖÜ； öÜô¡ó» ßÜ¿Ü çó¡ÜëóïöíÖÜ äëó ä：ÑßÜë： ：Ññí¿áÖÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí Öí 

äÜïíÑÜ Ñóëñ¡öÜëí ¡íç’　ëÖ： «Espressamente illy». ぢ：ï¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ïä：çßñï：Ñ 

öí öñïöÜçíÖá ëÜ£Ç¿　Öñ½Ü ôÜöóëó ¡íÖÑóÑíöó Öí äÜïíÑÜ Ñóëñ¡öÜëí £ öÜô¡ó 

¡ëóöñë：；ç Ü ÖíöÜëí¿áÖ：ú çñ¿óôóÖ：(öíß¿óî　 3.5.). 

Тíßлиця 3.5. 

とëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

と
íÖ

Ñó
Ñí

öí
 Ö

í 

çí
¡í

Öö
ÖÜ

 

äÜ
ïí

ÑÜ
 

とëóöñë：； Üî：Ö¡ó  

ゐí
£Ü

ç：
 ä

ëÜ
âñ

ï：
úÖ

： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

(5
-ß

í¿
ьÖ

í 
ü

¡í
¿í

) 

ば
äë

íç
¿：

Öï
ь¡

： ¡
Ü½

 

äñ
öñ

Öî
：； 

(5
-ß

í¿
ьÖ

í 
ü

¡í
¿í

 

だ
ëÇ

íÖ
：£í

î：
úÖ

： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

(5
-ß

í¿
ьÖ

í 
ü

¡í
¿í

) 

と
Ü½

ÜÖ
：¡

íî
：ú

Ö：
 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

(5
-ß

í¿
ьÖ

í 
ü

¡í
¿í

) 

げÜ
çÖ

：ü
Ö：

ú 
çó

Ç¿
яÑ

 

öí
 ½

íÖ
ñë

ó 

(5
-ß

í¿
ьÖ

í 
ü

¡í
¿í

 

で
öí

¢
 ë

Üß
Üö

ó 
£í

 

âí
êÜ

½ 

(¡
：¿

-ö
ь 

ëÜ
¡：

ç)
 

ゑó
½Ü

Çó
 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

ÑÜ
 £í

ëÜ
ß：

öÖ
Ü；

 

ä¿
íö

ó 

(ö
óï

. Ç
ëÖ

)
ゑó

öë
íö

ó 
Öí

 

äÜ
ü

Ü¡
 ö

í 
ç：

Ñß
：ë

 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

(ö
óï

. Ç
ëÖ

)

ぱÜÖ¡î：　 Max max max Max Max Max min min 

ん1 5 4 4 5 5 4 15 2,5 

ん2 5 5 4 5 5 4 20 5,5 

ん3 5 3 5 4 5 5 18 1,8 

ん4 5 4 5 4 5 5 25 0 

 

がí¿： äëÜçñÑñ½Ü ÖÜë½í¿：£íî：0 ½íöëóî： £í ¡ëóöñë：　½ó Ñ¿　 ß：¿áü £ëÜôÖÜÇÜ 

£íïöÜïÜçíÖÖ　 ëÜ£ëíêÜÖ¡：ç, í¿ñ äÜäñëñÑÖáÜ £ëÜßó½Ü öí¡： ëÜ£ëíêÜÖ¡ó £ÖíôñÖá 

, , (öíß¿óî　 3.6.) 
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Тíßлиця 3.6. 

づñ£Ü¿ьöíöó Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç Öí çí¡íÖöÖ： ½：ïîя ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü 
«Espressamente illy», ½. とó；ç 

と
íÖ

Ñó
Ñí

öó
 Ö

í 

çí
¡í

Öö
ÖÜ

 

äÜ
ïí

ÑÜ
 

とëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç 

ゐí
£Ü

ç：
 

äë
Üâ

ñï
：ú

Ö：
 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

ば
äë

íç
¿：

Öï
ь

¡：
 ¡

Ü½
 

äñ
öñ

Öî
：] 

だ
Çí

Ö：
£í

î：
úÖ

： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

と
Ü½

ÜÖ
：¡

íî
：

úÖ
： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

 
げÜ

çÖ
：ü

Ö：
ú 

çó
Ç¿

яÑ
 

öí
 ½

íÖ
ñë

ó 

 
で

öí
¢

 

ëÜ
ßÜ

öó
 £í

 

âí
êÜ

½ 

 
ゑó

½Ü
Çó

 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

ÑÜ
 

£í
ëÜ

ß：
öÖ

Ü；
 

ä¿
íö

ó

(ö
óï

. Ç
ëÖ

)
ゑó

öë
íö

ó 
Öí

 

äÜ
ü

Ü¡
 ö

í 

ç：
Ñß

：ë
 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

(ö
óï

. Ç
ëÖ

)

ぱÜÖ¡î：　 Max max Max max max max min min 

ん1 25 16 16 25 25 16 225 6,25 

ん2 25 25 16 25 25 16 400 30,25 

ん3 25 9 25 16 25 25 324 3,24 

ん4 25 16 25 16 25 25 625 0 

 
100 66 82 82 100 82 1574 39,74 

どñäñë £ÖíêÜÑó½Ü ÖÜë½í¿：£ÜçíÖÜ ½íöëóî0 ë：üñÖá, ëÜ£ëíêÜçÜє½Ü ；； £í 

âÜë½Ü¿Ü0: 

                                                                                               (3.6.) 

 

だö¢ñ çó£Öíôíє½Ü Üäöó½í¿áÖÜ í¿áöñëÖíöóçÜ (öíß¿.3.10.) 

Тíßлиця 3.7. 

づÜ£ëíêÜÖÜ¡ Üäöó½í¿ьÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü 
«Espressamente illy», ½. とó；ç 

と
íÖ

Ñó
Ñí

öó
 Ö

í 
çí

¡í
Öö

ÖÜ
 

äÜ
ïí

ÑÜ
 

とëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç 

ゐí
£Ü

ç：
 ä

ëÜ
âñ

ï：
úÖ

： 
¡Ü

½ä
ñö

ñÖ
î：

； 

ば
äë

íç
¿：

Öï
ь¡

： ¡
Ü½

 
äñ

öñ
Öî

：； 
 

だ
ëÇ

íÖ
：£í

î：
úÖ

： 
¡Ü

½ä
ñö

ñÖ
î：

； 
 

と
Ü½

ÜÖ
：¡

íî
：ú

Ö：
 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

げÜ
çÖ

：ü
Ö：

ú 
çó

Ç¿
яÑ

 
öí

 ½
íÖ

ñë
ó 

で
öí

¢
 ë

Üß
Üö

ó 
£í

 
âí

êÜ
½ 

ゑó
½Ü

Çó
 ¡

íÖ
Ñó

Ñí
öí

 
ÑÜ

 £í
ëÜ

ß：
öÖ

Ü；
 

ä¿
íö

ó 
(ö

óï
. Ç

ëÖ
) 

ゑó
öë

íö
ó 

Öí
 

äÜ
ü

Ü¡
 ö

í 
ç：

Ñß
：ë

 
¡í

ÖÑ
óÑ

íö
í 

(ö
óï

. Ç
ëÖ

) 

ぱÜÖ¡î：　 Max max max max max Max Min Min 

ん1 0,5 0,492368 0,441725 0,552157 0,5 0,441725 0,378081 0,396574 

ん2 0,5 0,61546 0,441725 0,552157 0,5 0,441725 0,504108 0,872462 

ん3 0,5 0,331294 0,552157 0,441725 0,5 0,552157 0,453698 0,285533 

ん4 0,5 0,492368 0,552157 0,441725 0,5 0,552157 0,630136 0 

10 8,124 9,0554 9,0554 10 9,0554 39,674 6,304 
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ПрÜÑÜç¢ñÖÖя тíßлиці 3.7. 
 

ば ¡Ü¢ÖÜ½Ü ïöÜçäôó¡Ü £í ÑíÖó½ó ¡ëóöñë：　½ó 
Üßóëíє½Ü ½í¡ïó½í¿áÖñ £ÖíôñÖÖ　 

ば ¡Ü¢ÖÜ½Ü ïöÜçäôó¡Ü 
£í ÑíÖó½ó ¡ëóöñë：　½ó 
Üßóëíє½Ü ½：Ö：½í¿áÖñ 

£ÖíôñÖÖ　 
 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r8 r9 

 

0,5 0,492368 

0,5521

57 0,552157 0,5 0,552157 0,378081 0 

ぞíïöÜäÖó½ ¡ëÜ¡Ü½ ç Öíüóê ëÜ£ëíêÜÖ¡íê îñ çó£ÖíôñÖÖ　 öÜÇÜ Öí ï¡：¿á¡ó 

Öíü： í¿áöñëÖíöóçó ß¿ó£á¡： ÑÜ «：Ññí¿áÖÜ； öÜô¡ó». 

でäÜôíö¡Ü çó£Öíôó½Ü çíÇÜç： ¡Üñâ：î：єÖöó  £í öñêÖÜ¿ÜÇ：є0 SMART. 

ぞñêíú Öíúçí¢¿óç：üó½ ¡ëóöñë：є½ Üî：Ö¡ó ßí£Üç： äëÜâñï：úÖ： ¡Ü½äñöñÖî：；, öÜÑ： 

Üî：Ö¡í £í îó½ ¡ëóöñë：є½ ïöíÖÜçóöá 100 ßí¿：ç. ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ çï： ：Öü： ¡ëóöñë：； 

äÜë：çÖ00öáï　 £ îó½ ¡ëóöñë：є½.  ゐí¿áÖ： ¡ëóöñë：； Üî：ÖÜ¡ ÖíçñÑñÖ： Öó¢ôñ ç 

öíß¿óî： 3.8. 

Тíßлиця 3.8. 

ゐí¿ьÖ： ¡ëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç Öí çí¡íÖöÖ： ½：ïîя  ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü 
«Espressamente illy», ½. とó；ç 

とëóöñë：； 

 

とëóöñë：； Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç 

ゐí
£Ü

ç：
 ä

ëÜ
âñ

ï：
úÖ

： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

ば
äë

íç
¿：

Öï
ь¡

： ¡
Ü½

 

äñ
öñ

Öî
：； 

 
だ

ëÇ
íÖ

：£í
î：

úÖ
： 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

 

と
Ü½

ÜÖ
：¡

íî
：ú

Ö：
 

¡Ü
½ä

ñö
ñÖ

î：
； 

 

げÜ
çÖ

：ü
Ö：

ú 
çó

Ç¿
яÑ

 

öí
 ½

íÖ
ñë

ó 

 

で
öí

¢
 ë

Üß
Üö

ó 
£í

 

âí
êÜ

½ 

 

ゑó
½Ü

Çó
 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

ÑÜ
 £í

ëÜ
ß：

öÖ
Ü；

 

ä¿
íö

ó 
ゑó

öë
íö

ó 
Öí

 

äÜ
ü

Ü¡
 ö

í 
ç：

Ñß
：ë

 

¡í
ÖÑ

óÑ
íö

í 

と1 と2 と3 と4 と5 と6 と7 と8 

ゐí¿áÖí Üî：Ö¡í 100 80 70 95 55 85 75 40 

 

ぞí ÜïÖÜç： çóïöíç¿ñÖóê Üî：ÖÜ¡ ç ßí¿íê ëÜßó½Ü ëÜ£ëíêÜÖ¡ó: 

W(と1)=100/(80+70+95+55+85+75+40)=0,2 

W(と2)=80/(100+70+95+55+85+75+40)=0,1538 

W(と3)=70/(80+100+95+55+85+75+40)=0,1320 

W(と4)=95/(80+70+100+55+85+75+40)=0,1881 

W(と5)=55/(80+70+95+100+85+75+40)=0,1009 

W(と6)=85/(80+70+95+55+100+75+40)=0,1650 

W(と7)=75/(80+70+95+55+85+100+40)=0,1428 
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W(と8)=40/(80+70+95+55+85+75+100)=0,0714 

どñäñë ½ó ½Ü¢ñ½Ü £Öíúöó ç：ÑïöíÖá ½：¢ j-öÜÇÜ í¿áöñëÖíöóçó ： 

«：Ññí¿áÖÜ0» öÜô¡Ü0 £í âÜë½Ü¿Ü0 (öíß¿.3.9) 

                    

                                                                        

(3.7.) 

Тíßлиця 3.9. 

づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ïä：çç：ÑÖÜüñÖÖя ½：¢ í¿ьöñëÖíöóçÖó½ó öí «：Ññí¿ьÖó½ó» 
¡ëóöñë：я½ó Üî：Ö¡ó ¡íÖÑóÑíö：ç ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 
ゑíÇí

 

と1 と2 と3 と4 と5 と6 と7 と8 

 0,2 0,1538 0,1320 0,1881 0,1009 0,1650 0,1428 0,0714 

ん1 0,5 0,492368 0,441725 0,552157 0,5 0,441725 0,378081 0,396574 0,188755 

ん2 0,5 0,61546 0,441725 0,552157 0,5 0,441725 0,504108 0,872462 0,96759 

ん3 0,5 0,331294 0,552157 0,441725 0,5 0,552157 0,453698 0,285533 0,0963 

ん4 0,5 0,492368 0,552157 0,441725 0,5 0,552157 0,630136 0 0,152138 

 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r8 r9  

 
0,5 0,492368 0,552157 0,552157 0,5 0,552157 0,378081 0 

 

 

だïöíÖÖ：½ ¡ëÜ¡Ü½ ßÜÑñ £Ñ：úïÖñÖÖ　 ëíÖ¢ÜçíÖÖ　  , ôó½ ½ñÖüñ £ÖíôñÖÖ　 

îáÜÇÜ ïí½ÜÇÜ äíëí½ñöëÜ, öó½ ß¿ó¢ôñ ç：Ö Öíß¿ó¢íєöáï　 ÑÜ «：Ññí¿áÖÜ； öÜô¡ó. 

ぢëó¡¿íÑ ëíÖ¢ÜçíÖÖ　 £ÖíêÜÑóöáï　 ç öíß¿óî： 3.10. 

Тíßлиця 3.10 

づíÖ¢ÜçíÖÖя äÜ¡í£Öó¡：ç Üî：Ö¡ó  ¡íÖÑóÑíö：ç Öí çí¡íÖöÖ： ½：ïîя   
ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 

とíÖÑóÑíöó Öí 
çí¡íÖöÖÜ äÜïíÑÜ 

 づíÖÇ 

A1 0,188755 3 
A2 0,96759 4 
A3 0,0963 1 
A4 0,152138 2 

 

ぢ：ï¿　 äëÜçñÑñÖÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ½ñöÜÑÜ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ 

íÖí¿：£Ü, Ñ¿　 ä：ÑßÜëÜ Öí äÜïíÑÜ Ñóëñ¡öÜëí ç Espressamente illy , í¿áöñëÖíöóçó 

ëÜ£öíüÜçíÖ： ç öí¡：ú äÜï¿：ÑÜçÖÜïö： : ん3-ん4-ん1-ん2; 
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ЗíïöÜïÜçíÖÖ　 ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ Ñíє ÜßґëÜÖöÜçíÖñ ë：üñÖÖ　 ä：ÑßÜëÜ 

äñëïÜÖí¿Ü. 

 どí¡ó½ ôóÖÜ½, ÖíÜ¡Üçóú ä：Ñê：Ñ ÑÜ ä：ÑßÜëÜ ¡íÖÑóÑíö：ç є ß：¿áü 

âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖóú Ö：¢ äëÜïöÜ ：ÖöÜ；öóçÖóú ä：Ñê：Ñ, öÜ½Ü àÜ ç¢ñ ä：ï¿　 äñëüÜÇÜ 

ñöíäÜ, ½：ú çóß：ë äëóäíç ßó Öí ：ÖüÜÇÜ ¡íÖÑóÑíöí. どí¡Ü¢ ÑÜäÜ½íÇíє çó£Öíôóöó, 

　¡： äë：Üëóöñöó çïñ öí¡ó Öíúçí¢¿óç：ü： ç äëÜâñï：；, Ü ÖíüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü 

Ñóëñ¡öÜëÜ Зづゎ. でäëÜàÜє ë：üñÖÖ　 ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü, öÜ½Ü àÜ ïí½： 

ëñ£Ü¿áöíöó ç¢ñ ç¡í£Ü0öá Öí çíë：íÖö ：Ññí¿áÖÜ； í¿áöñëÖíöóçó.  

3.2. げ½：Öó Ü ÇÜïäÜÑíëïь¡Ü-â：ÖíÖïÜç：ú Ñ：я¿ьÖÜïö： £í¡¿íÑÜ ä：ï¿я 
£íïöÜïÜçíÖÖя ½ñöÜÑÜ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿ьÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü 

 
だö¢ñ ä：ï¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ä：ÑßÜëÜ 

äñëïÜÖí¿Ü, £í¡¿íÑ Öí ÜïÖÜç： 　¡ÜÇÜ ßÜ¿Ü £Ñ：úïÖñÖñ ÑíÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, Üöëó½íç 

Ü üöíö, öëáÜê çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê äëíî：çÖó¡：ç, 　¡： äÜôí¿ó £íäëÜçíÑ¢Üçíöó 

ïçÜ； ½ñöÜÑó¡ó Ñ¿　 äÜ¡ëíàñÖÖ　 â：ÖíÖïÜçÜÇÜ öí ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜÇÜ ïöíÖÜ 

ä：Ñäëóє½ïöçí. Зí ë：¡ ëÜßÜöó ½Ü¢Öí äÜßíôóöó, 　¡ çóëÜï¿ó äÜ¡í£Öó¡ó £ äÜ　çó 

ÖÜçóê ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê ¡íÑë：ç. 

ぞí ëóïÜÖ¡Ü 3.5. äëñÑïöíç¿ñÖ： äÜ¡í£Öó¡ó äëÜÑí¢：ç öí çóöëíö ： 　¡ çÜÖó 

£ëÜï¿ó £í ë：¡. 

 

づóï.3.5. ぢëÜÇÖÜ£ äÜ¡í£Öó¡：ç äëÜÑí¢：ç öí çóöëíö  
ç ¡íâñ-ßÜö：¡Ü «Espressamente illy», ½. とó；ç 
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 Зí îñú äñë：ÜÑ öí¡Ü¢ ç：ÑßÜ¿óï　 £½：Öó Ü äÜ¡í£Öó¡íê äëóßÜö¡：ç 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜÇÜ £í¡¿íÑÜ, 　¡： äëñÑïöíç¿ñÖ： Ü öíß¿óî： END OF YEAR RATIOS 

(BASED ON TOTALS) AND THEN EXPLAIN WHAT THEY MEAN IN 

WORKSHEET AND IN MARKET PLAN, àÜ ëÜ£½：àñÖí Ü ÑÜÑíö¡Ü ゐ. 

だ£ÖíúÜ½óçüóïá £ ÑíÖÜ0 öíß¿óîñ0, ½Ü¢Öí äÜßíôóöó 　¡ ÑÜê：Ñ ä：Ñäëóє½ïöçí 

£½：Öóçï　 £í ë：¡, ëÜ£ëíêÜÖ¡ó £½：Ö ÑÜêÜÑÜ äëñÑïöíç¿ñÖ： 　¡ Ü ÖíöÜëí¿áÖóê öí¡ ： 

ç：ÑïÜö¡Üçóê çñ¿óôóÖíê, àÜ Ñíє £½ÜÇÜ ß：¿áü ô：ö¡ÜÇÜ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 £½：Ö Öí ÑíÖÜ½Ü 

ä：Ñäëóє½ïöç：. どí¡Ü¢ £ ëÜ£Ç¿　ÑÜ äÜ¡í£Öó¡：ç ä：Ñäëóє½ïöçí, ½Ü¢Öí äÜßíôóöó 

£ëÜïöíÖÖ　 äÜ¡í£Öó¡：ç äëÜÑí¢：ç £í ÑñÖá, àÜ є çí¢¿óçÜ0 £íäÜëÜ¡Ü0 £í½：Öó 

Ñóëñ¡öÜëïá¡ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ.  

だö¢ñ £íäëÜäÜÖÜçíÖóú ½ñöÜÑ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ íÖí¿：£Ü çó　çóçï　 

ñâñ¡öóçÖó½ Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 çóïÜ¡Ü ¡çí¿：â：¡ÜçíÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿Ü. どí¡Ü¢ ÑíÖóú 

½ñöÜÑ ½Ü¢Öí çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó Ñ¿　 ä：ÑßÜëÜ Öñ ö：¿á¡ó Ñ¿　 ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ 

ß：£ÖñïÜ, í¿ñ ú Ñ¿　 çï：ê ：Öüóê, äÜöë：ßÖÜ ö：¿á¡ó äëíçó¿áÖÜ ä：Ñ：ßëíöó ¡ëóöñë：； 

Ñ¿　 ë：£Öóê çí¡íÖï：ú. 

どí¡Ü¢ £í ë：¡ äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá, ½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜç¡ó, àÜ £ 

äëóêÜÑÜ½ 　¡：ïÖóê çóïÜ¡Ü ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê ¡íÑë：ç, äÜ¡í£Öó¡ó äëÜÑí¢：ç 

£ëÜï¿ó. ぢëóôóÖÜ0 öí¡óê £½：Ö 　ç¿　єöáï　  äëíçó¿áÖÜ äëÜçñÑñÖí ñ¡ÜÖÜ½：ôÖí 

Üî：Ö¡Ü Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí, ëÜ£äÜÑ：¿ñÖÖ　 çóöëíö öí äëÜçñÑñÖÖ　 £íêÜÑ：ç 

Ñ¿　 äÜ¡ëíàñÖÖ　 â：ÖíÖïÜçÜÇÜ ïöíÖÜ ä：Ñäëóє½ïöçí 

ん¿ñ çí¢¿óçÜ äí½’　öíöó, àÜ çï： î： £½：Öó ç：ÑßÜ¿óï　 £íçÑ　¡ó äëíçó¿áÖÜ 

ä：Ñ：ßëíÖ：ú öí¡öóî： ëñ¡ëÜöñëí, 　¡óú ïçÜ；½ó ½ñöÜÑó¡í½ó ä：Ñ：ßëíç äëíçó¿áÖóú 

äñëïÜÖí¿ Ñ¿　 öÜÇÜ àÜß ä：Ñäëóє½ïöçÜ ëÜ£çóçí¿Üïá.  
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ゑごでぞだゑとご 

ゑ êÜÑ： äëÜçñÑñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 êñÑêíÖöóÖÇÜ ç ïóïöñ½： ä：ÑßÜëÜ 

äñëïÜÖí¿Ü ç ëñïöÜëíÖÖÜ½Ü ß：£Öñï：, ßÜ¿Ü ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ ：ïöÜë：0 çóÖó¡ÖñÖÖ　 

êñÑêíÖöóÖöóÖÇÜ 　¡ Ü¡ëñ½Ü； ï¡¿íÑÜçÜ； ß：£ÖñïÜ , ëÜ£çóöÜ¡ úÜÇÜ ç：Ñ ½óÖÜ¿ÜÇÜ ÑÜ 

ïáÜÇÜÑñÖÖ　. ゑóÜ¡ëñ½¿ñÖ： ½ñöÜÑó ä：ÑßÜëÜ ïí½ñ îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ ëñ¡ëÜö½ñÖÜ 

ïñëñÑ Üï：ê ：Öüóê. どí¡Ü¢ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖóú ½ñöÜÑÜ½ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ 

Üî：Ö0çíÖÖ　 ä：ÑßÜëÜ äñëïÜÖí¿Ü, àÜ ÑÜ£çÜ¿　є äÜßíôóöó, àÜ ÖíÜ¡Üçóú ½ñöÜÑ є 

Öíúß：¿áü ÑÜî：¿áÖó½ Ü ç：ÑßÜë： äñëïÜÖí¿Ü, öÜ½Ü àÜ Öíúôíïö：üñ ç：Ñß：ë 

äñëïÜÖí¿Ü ç：ÑßÜçíєöáï　 ôóïöÜ Öí ：ÖöÜ；öóçÖÜ½Ü ë：çÖ：, àÜ £íçí¢íє äÜçÖ：ú 

Üî：Öî： ½Ü¢¿óçÜïöñú ä：Ñ：ßëíÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿Ü. どí¡Ü¢ çó£Öíôó¿ó, àÜ ÑíÖóú 

½ñöÜÑ ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöóïá Ü ßÜÑá 　¡：ú ïâñë： öí äëÜâñï：；, £íäÜëÜ¡Ü0 

îáÜÇÜ ½ñöÜÑÜ є öí¡Ü¢ äëíçó¿áÖÜ ä：Ñ：ßëíÖ： ¡ëóöñë：； £í 　¡ó½ó ßÜÑñ 

Üî：Ö0çíöóïá äñëïÜÖí¿ äñëñÑ äëóúÖ　öö　½ Öí ëÜßÜöÜ. 

ぢ：ï¿　 äëÜçñÑñÖóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá ½ñöÜÑÜ ßíÇíöÜ¡ëóöñë：í¿áÖÜÇÜ Üî：Ö0çíÖÖ　, 

Öí ÜïÖÜç： 　¡ÜÇÜ ßÜ¿Ü äëÜçñÑñÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 Öí ÜïÖÜç： ä：Ñäëóє½ïöçí, ç 

ÖíüÜ½Ü çóäíÑ¡Ü £í¡¿íÑÜ ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí Espressamente illy, àÜ 

　ç¿　єöáï　 ½：¢ÖíëÜÑÖÜ0 ½ñëñ¢ñ0 ¡íç’　ëñÖá ç ЄçëÜä：. ぞí äëó¡¿íÑ： â：ÖíÖïÜçÜ； 

£ç：öÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí ßÜ¿Ü £Ñ：úïÖñÖñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ÜïÖÜçÖóê äÜ¡í£Öó¡：ç 

ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí öí £½：Öó, 　¡： ç：ÑßÜ¿óï　 £ Üöëó½íÖÖ　½ 

ÖÜçóê ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê äëíî：çÖó¡：ç. がÜê：Ñ ä：Ñäëóє½ïöçí £ë：ï ç：Ñ 400000 ÇëÖ., 

ÑÜ 1000000 ÇëÖ. Öí ½：ï　îá. 

 どÜ½Ü ½Ü¢ñ½Ü £ëÜßóöó çóïÖÜç¡ó àÜ ¡çí¿：â：¡ÜçíÖóú äñëïÜÖí¿ є Öñ 

ÜïöíÖÖáÜ0 ¿íÖ¡Ü0 Ü âÜë½ÜçíÖÖ： ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí. 

ぞíç：öá Öíçäí¡ó £íäÜëÜ¡Ü0 äëÜîç：öíÖÖ　 ä：Ñäëóє½ïöçí є Üäëíç¿：Öî：, 　¡： 

½Ü¢Üöá äëíçó¿áÖÜ ÜëÇíÖ：£Üçíöó ëÜßÜöÜ, Ñ¿　 £ß：¿áüñÖÖ　 äëóßÜö¡：ç, 

ÜëñÇÜ¿0çíÖÖ　 ïóïöñ½ó â：ÖíÖïÜçÜ； £ç：öÖÜïö：, £ß：¿áüñÖÖ　 äëÜÑí¢：ç ： 　¡ 

Öíï¿：ÑÜ¡ ß：¿áüÜÇÜ äëóßÜö¡Ü £í¡¿íÑÜ. 
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がだがんどだと ん 

Sales 

SALES BUDGET   JAN FEB MAR APR MAY JUN 

Sales Total $ (2017)    $  30 000,00        30 000,00        30 000,00        30 300,00        30 754,50        31 062,05  

                

                

Cash Coll. % 10%  $     3 000,00          3 000,00          3 000,00          3 030,00          3 075,45          3 106,20  

CC Sales % 75%  $  22 500,00        22 500,00        22 500,00        22 725,00        23 065,88        23 296,53  

CC Fee % 2%  $        450,00             450,00             450,00             454,50             461,32             465,93  

A/R Sales % 15%  $     4 500,00          4 500,00          4 500,00          4 545,00          4 613,18          4 659,31  

A/R Sales % Received    $     8 000,00          4 500,00          4 500,00          4 500,00          4 545,00          4 613,18  

                

% Inc(Dec) from Prev 

Mos.   Given 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 1,00% 

Lbs. to be Sold           5 000,00          5 000,00          5 000,00          5 050,00          5 125,75          5 177,01  

Sales $ Per per pound    $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00  

 

ぢëÜÑÜç¢ñÖÖ　 öíß¿óî： 

JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

JAN New Yr 

(2018). TOTAL JAN-DEC Average 

      31 683,29        32 316,95        32 801,71        32 801,71        32 473,69        32 148,95        32 148,95       376 342,84     31 361,90  

                                  -    

                                  -    

        3 168,33          3 231,70          3 280,17          3 280,17          3 247,37          3 214,90          3 214,90          37 634,28       3 136,19  

      23 762,46        24 237,71        24 601,28        24 601,28        24 355,27        24 111,71        24 111,71       282 257,13     23 521,43  

           475,25             484,75             492,03             492,03             487,11             482,23             482,23            5 645,14           470,43  

        4 752,49          4 847,54          4 920,26          4 920,26          4 871,05          4 822,34            56 451,43       4 704,29  

        4 659,31          4 752,49          4 847,54          4 920,26          4 920,26          4 871,05              4 822,34    

                  

2,00% 2,00% 1,50% 0,00% -1,00% -1,00% 0,00%     

        5 280,55          5 386,16          5 466,95          5 466,95          5 412,28          5 358,16          5 358,16                62 724       5 226,98  

 $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $             6,00   $               6,00    
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がだがんどだと ゐ 

BALANCE SHEET  

Current Assets: Beg. Bal. JAN FEB MAR APR 

CASH            15 000              28 932              32 366              27 522              22 842  

A/R               8 000                4 500                4 500                4 500                4 545  

Produce Inventory            15 000                3 188                3 188                3 219                3 268  

Store Supplies Inventory               4 000                4 000                4 000                4 000                4 000  

TOTAL CURRENT ASSETS            42 000              40 620              44 053              39 242              34 655  

Property, Plant, & Equipment           

Land          370 000           370 000           370 000           370 000           370 000  

Buildings            60 270              60 270              60 270              60 270              60 270  

Acc. Dep. - Bldgs.                     -                     576                1 151                1 727                2 303  

Store            320 000           320 000           320 000           320 000           320 000  

Acc. Dep. – Store                     -                     889                1 778                2 667                3 556  

Refrigeration Units            36 000              36 000              36 000              36 000              36 000  

Acc. Dep. - Refrig. Units                     -                     271                   542                   813                1 083  

Universal Coolers            20 000              20 000              20 000              20 000              20 000  

Acc. Dep. - Universal Coolers                     -                     130                   260                   391                   521  

Equipment            20 000              20 000              20 000              20 000              20 000  

Acc. Dep. – Equipment                     -                     354                   708                1 063                1 417  

Greenhouse            60 270              60 270              60 270              60 270              60 270  

Acc. Dep. – Greenhouse                     -                     576                1 151                1 727                2 303  

TOTAL P,P,E          886 540           883 744           880 949           878 153           875 358  

TOTAL ASSETS          928 540           924 364           925 002           917 395           910 013  

A/P            17 500                   656                8 925                8 947                9 048  

CURRENT PORTION OF L/T N/P                 5 076                5 093                5 112                5 130  

PAYABLES FOR OTHER OP. EXP.            10 000              10 569              10 569              10 569              10 585  

TOTAL CURRENT LIABILITIES            27 500              16 301              24 587              24 628              24 763  

N/P (L/T DEBT)            294 511           294 078           293 644           293 208  

TOTAL L/T LIABILITIES          300 000           294 511           294 078           293 644           293 208  

TOTAL LIABILITIES             327 500           310 812           318 666           318 272           317 971  

COMMON/SHAREHOLDER'S  

STOCK          540 770           540 770           540 770           540 770           540 770  

RETAINED EARNINGS                     -                     639                   641                   642                   789  

TOTAL SE          540 770           541 409           541 411           541 412           541 559  

TOTAL LIABILITIES & SE          868 270           852 221           860 076           859 684           859 529  

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

ПрÜÑÜç¢ñÖÖя тíßлиці 

MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 

18 400 14 086 10 097 6 421 2 986 (473) (9 523) (18 739) 134 918 

4 613 4 659 4 752 4 848 4 920 4 920 4 871 4 822 56 451 

3 300 3 366 3 434 3 485 3 485 3 450 3 416 3 416 40 215 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 48 000 

30 313 26 112 22 283 18 754 15 391 11 898 2 764 (6 500) 279 584 

370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 4 440 000 

60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 723 240 

2 879 3 454 4 030 4 606 5 182 5 757 6 333 6 909 44 907 

320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 3 840 000 

4 444 5 333 6 222 7 111 8 000 8 889 9 778 10 667 69 333 

36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 432 000 

1 354 1 625 1 896 2 167 2 438 2 708 2 979 3 250 21 125 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000 

651 781 911 1 042 1 172 1 302 1 432 1 563 10 156 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000 

1 771 2 125 2 479 2 833 3 188 3 542 3 896 4 250 27 625 

60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 60 270 168 756 168 756 940 212 

2 879 3 454 4 030 4 606 5 182 5 757 8 008 10 258 49 931 

872 562 869 767 866 971 864 176 861 380 858 584 962 600 958 130 10 632 374 

902 875 895 879 889 254 882 930 876 771 870 482 965 364 951 629 10 911 959 

9 172 9 287 9 473 9 650 9 759 9 734 9 637 9 564 103 853 

5 148 5 166 5 184 5 203 5 221 5 240 23 043 23 138 97 753 

10 609 10 626 10 659 10 693 10 719 10 719 11 874 11 857 130 049 

24 930 25 079 25 317 25 546 25 699 25 693 44 554 44 559 331 655 

292 771 292 332 291 892 291 449 291 006 290 561 369 375 367 402 3 662 229 

292 771 292 332 291 892 291 449 291 006 290 561 369 375 367 402 3 662 229 

317 700 317 411 317 208 316 996 316 705 316 254 413 928 411 961 3 993 884 

540 770 540 770 540 770 540 770 540 770 540 770 540 770 540 770 6 489 240 

1 010 1 160 1 461 1 769 2 005 2 006 (1 693) (1 848) 8 580 

541 780 541 930 542 231 542 539 542 775 542 776 539 077 538 922 6 497 820 

859 480 859 341 859 439 859 535 859 480 859 030 953 005 950 883 10 491 704 
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がÜÑíöÜ¡ ゑ 
Other OP. EXPENSES 
BUDGET (FROM 
SAMPLE HYDRO BUS 
PLAN) Instructions % JAN FEB MAR APR MAY 

        

Payroll Exp. % of Sales calc. from Online Plan 3,93% 1179,00 1179,00 1179,00 1190,79 1208,65 

Payroll Tax. Exp.  Given in Directions % of Payroll 20,00% 235,80 235,80 235,80 238,16 241,73 
Marketing and Promotion 
Exp. % of Sales calc. from Online Plan 0,08% 24,00 24,00 24,00 24,24 24,60 

Dep. Exp. See Dep. Schs.  FC 2795,56 2795,56 2795,56 2795,56 2795,56 

H.P.s Exp. (Incl. Utilities) % of Sales calc. from Online Plan 0,90% 270,00 270,00 270,00 272,70 276,79 

Fuel Exp. % of Sales calc. from Online Plan 0,82% 246,00 246,00 246,00 248,46 252,19 

Maintenance Exp. % of Sales calc. from Online Plan 0,16% 48,00 48,00 48,00 48,48 49,21 

Insurance Exp. Fixed Cost  6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 

Misc. Exp.  Per Guideline Directions 1,00% 300,00 300,00 300,00 303,00 307,55 

Store Supplies Exp.     4000 4000 4000 4000 4000 

TOTAL OP. EXPENSES   15098,36 15098,36 15098,36 15121,38 15156,27 
Less: Non-Mos. Cash 
Expenses        

Interest (Other REV/EXP)   1062,50 1061,04 1059,57 1058,09 1056,61 

Total Mos. Cash Paid Exp.     
                   
1 063  

                   
1 061  

                   
1 060  

                
1 058               1 057  

TOTAL EXPENSES   
16 
160,86  

              
16 
159,39  

              
16 
157,92  

       16 
179,48  

       16 
212,88  

ПрÜÑÜç¢ñÖÖя тíßлиці 

JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 

        

1220,74 1245,15 1270,06 1289,11 1289,11 1276,22 1263,45 14790,27 

244,15 249,03 254,01 257,82 257,82 255,24 252,69 2958,05 

24,85 25,35 25,85 26,24 26,24 25,98 25,72 301,07 

2795,56 2795,56 2795,56 2795,56 2795,56 4470,32 4470,32 36896,20 

279,56 285,15 290,85 295,22 295,22 292,26 289,34 3387,09 

254,71 259,80 265,00 268,97 268,97 266,28 263,62 3086,01 

49,70 50,69 51,71 52,48 52,48 51,96 51,44 602,15 

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 72000,00 

310,62 316,83 323,17 328,02 328,02 324,74 321,49 3763,43 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000 

15179,88 15227,56 15276,20 15313,41 15313,41 16963,00 16938,08 185784,28 

        

1055,13 1053,64 1052,14 1050,64 1049,14 2915,22 2913,70 16387,42 

              1 055            1 054                1 052               1 051                1 049               2 915                    2 914               16 387  

     16 235,01     16 281,20       16 328,35       16 364,06       16 362,55        19 878,22             19 851,78       202 171,69  
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んÖÜöíî：я 

«ゑä¿óç ïÜôíïÖóê ëÜ£çí¢í¿áÖóê äÜï¿ÜÇ Öí ：½：Ñ¢ ÇÜöñ¿0» 

 

ん¡öÜí¿áÖ：ïöá ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó  äÜ¿　Çíє Ü ÖñÜßê：ÑÖÜïö： ëÜ£üóëñÖÖ　 

ïäñ¡öëÜ ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ  ç ÇÜöñ¿　ê, àÜ ÑÜ£çÜ¿　є £í¿Üôóöó ÖÜçóê 

ç：Ñç：ÑÜçíô：ç öí ä：ÑçóàñÖÖ　  ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöç. 

ゑ ÑíÖ：ú ëÜßÜö：  ÖíÑíÖí êíëí¡öñëóïöó¡í ：ÖâëíïöëÜ¡öÜëó   ：   SWOT- 

íÖí¿：£ Ñ：0ôÜÇÜ  ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ  Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá» ½：ïöí ゐ：¿ÇÜëÜÑ-

がÖ：ïöëÜçïá¡óú  ：  çó£ÖíôñÖÜ ïäñ¡öë úÜÇÜ ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ,  í öí¡Ü¢ ；ê 

äëóçíß¿óçÜïö： öí ïÜôíïÖÜïö：. ゑ ëÜßÜö： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ ÇÜöñ¿áÖóú  ëóÖÜ¡ 

ëÜ£çí¢í¿áÖóê äÜï¿ÜÇ ç ½：ïö： ゐ：¿ÇÜëÜÑ-がÖ：ïöëÜçïá¡óú ,  çó　ç¿ñÖÜ ： 

äëÜíÖí¿：£ÜçíÖÜ ïöíÖ ÖíÑíÖÖ　 ïÜôíïÖÜ； ëÜ£çí¢í¿áÖóê  äÜï¿ÜÇó - Çëó ç ß：¿á　ëÑ.  

ぢëñÑïöíç¿ñÖ：  ： äëÜíÖí¿：£ÜçíÖ： ÑíÖ：  ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ  äÜï¿ÜÇó ß：¿á　ëÑÜ ç 

½：ïö： だÑñïí ：  Üß¿íïö：, í öí¡Ü¢ êíëí¡öñëóïöó¡í ： äÜë：çÖ　¿áÖóú íÖí¿：£ Ñ：0ôóê 

äÜöñÖî：úÖóê ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá». Зí ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 

½íë¡ñöóÖÇÜçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá öí¡óê 　¡: ÜäóöÜçíÖÖ　, íÖ¡ñöÜçíÖÖ　 ç ÜÖ-¿íúÖ 

ëñ¢ó½： , âÜ¡Üï ÇëÜäí öí ½ñöÜÑ ñ¡ïäñëöÖóê Üî：ÖÜ¡, ßÜ¿Ü çó　ç¿ñÖÜ  ïöÜä：Öá 

äÜäóöÜ Öí ïäñ¡öë  ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ ëÜ£çí¢í¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ,  ç öÜ½Ü ôóï¿： 

– Çëó ç ß：¿á　ëÑ.  だöëó½íÖ： ëñ£Ü¿áöíöó   íÖí¿：£Ü  ½íë¡ñöóÖÇÜçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá 

ÑÜ£çÜ¿ó¿ó  ÜßґëÜÖöÜçíöó ÑÜî：¿áÖ：ïöá ：ÖÖÜçíî：úÖÜ； ¡ÜÖîñäî：； - çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 

ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ  Öí öñëóöÜë：；  Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ  ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá» 

£í ëíêÜÖÜ¡  ëñ¡ÜÖïöëÜ¡î：； äëó½：àñÖÖ　 Öñ Ñ：0ôÜÇÜ ¡：ÖÜöñíöëÜ; çó　ç¿ñÖÜ 

ïöëíöñÇ：0 äÜÑí¿áüÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü Ñ：0ôÜÇÜ  ä：Ñäëóє½ïöçí £íçÑ　¡ó çó¡ÜëóïöíÖÖ　 

ÑíÖÜ； ¡ÜÖîñäî：；.  ぞíÜ¡Üç： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¿Ü¢ñÖÜ ç ：ÖÖÜçíî：úÖóú  äëÜñ¡ö - 

づÜ£ëÜß¡í ÖÜçÜ； ¡ÜÖîñäî：； ëÜ£çóö¡Ü Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá» ç ½. 

ゐ：¿ÇÜëÜÑ-ÑÖ：ïöëÜçïá¡óú だÑñïá¡Ü； Üß¿íïö： (çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ), 

½íє £ÖíôÖñ äëí¡öóôÖñ £ÖíôñÖÖ　, äëÜúüÜçüó íäëÜßíî：0 Öí öñëóöÜë：； Ñ：0ôÜÇÜ 

Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá». づÜßÜöí ï¡¿íÑíєöáï　 £ 32 ïöÜë：ÖÜ¡, 3-ê 

öíß¿óîá, 13 ¡Ü¿Üçóê Ñ：íÇëí½  öí ÑÜÑíö¡：ç. 
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ÇÜöñ¿áÖóê ä：Ñäëóє½ïöç öí Öí  çÖÜöë：üÖáÜ½Ü ú ïç：öÜçÜ½Ü öÜëóïöóôÖÜ½Ü 

ëóÖ¡Ü. だÑÖí¡ Öñ½Ü¢¿óçÜ ëÜ£ëÜßóöó äëÜäÜ£óî：；, єÑóÖ： Ñ¿　 Üï：ê ÇÜöñ¿áÖóê 

ä：Ñäëóє½ïöç, 　¡： £íßñ£äñôó¿ó ß ÇíëíÖöÜçíÖóú Üïä：ê. づñ¡Ü½ñÖÑíî：； £ 

ÜÑÜï¡ÜÖí¿ñÖÖ　 öí ëÜ£çóö¡Ü ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí Öíúß：¿áü ÑÜî：¿áÖ： Ñ¿　 

¡Ü¢ÖÜÇÜ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜÇÜ ëóÖ¡Ü (½：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ, çÖÜöë：üÖáÜÇÜ, ëñÇ：ÜÖí¿áÖÜÇÜ, 

½：ïîñçÜÇÜ). どÜ½Ü ç ïÜôíïÖóê Ü½Üçíê £ÖíôÖÜ； Öñë：çÖÜ½：ëÖÜïö： ëÜ£çóö¡Ü 

ëñÇ：ÜÖ：ç ば¡ëí；Öó ÖñÜßê：ÑÖÜ ÜïÜß¿óçÜ ÜçíÇÜ äëóÑ：¿　öó ëÜ£ëÜßî： 

ëñÇ：ÜÖí¿áÖóê ïöëíöñÇ：ú ëÜ£çóö¡Ü ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí, ïäë　½ÜçíÖóê Öí 

ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： ú ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； ñâñ¡öóçÖÜïö： 

ëñÇ：ÜÖí¿áÖóê ÇÜöñ¿áÖóê Ü£ÑÜëÜçôóê ¡Ü½ä¿ñ¡ï：ç, àÜ ú ÜßÜ½Üçó¿Ü çóß：ë 

Üß’є¡öí, äëñÑ½ñöí öí £íÑíô： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. 

     づÜ£çóöÜ¡ öÜëóïöóôÖÜ； Çí¿Ü£： ïáÜÇÜÑÖ： є ÖíÑ£çóôíúÖÜ í¡öóçÖó½, Üï¡：¿á¡ó 

öÜëó£½ є ÜÑÖó½ ：£ çí¢¿óçóê ôóÖÖó¡：ç ïöíß：¿áÖÜÇÜ ： ÑóÖí½：ôÖÜÇÜ 

£ß：¿áüñÖÖ　 ÖíÑêÜÑ¢ñÖá ÑÜ ß0Ñ¢ñöÜ, äÜ£óöóçÖÜÇÜ çä¿óçÜ Öí ïöíÖ ïäëíç Ü 

ßíÇíöáÜê Çí¿Ü£　ê ÖíëÜÑÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí, ä：ÑçóàñÖÖ　 £íúÖ　öÜïö： 

Öíïñ¿ñÖÖ　, ëÜ£çóö¡Ü Ü ëóÖ¡Üçóê ç：ÑÖÜïóÖíê. だïÖÜçÖÜ0 ï¡¿íÑÜçÜ0 

öÜëóïöïá¡Ü； ：ÖÑÜïöë：； є ÇÜöñ¿áÖñ ÇÜïäÜÑíëïöçÜ. でí½ñ ÇÜöñ¿áÖ： ä：Ñäëóє½ïöçí 

çó¡ÜÖÜ0öá ÜÑÖÜ £ Öíúçí¢¿óç：üóê âÜÖ¡î：ú Ü ïâñë： Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 

öÜëóïö：ç: £íßñ£äñôÜ0öá ；ê ïÜôíïÖó½ ¢óö¿Ü½ ： äÜßÜöÜçó½ó äÜï¿ÜÇí½ó.  

     ゑóöëíöó Öí ÇÜöñ¿áÖ： äÜï¿ÜÇó ïöíÖÜç¿　öá äëóß¿ó£ÖÜ ç：Ñ 30 % ÑÜ 50 % 

Üï：ê çóöëíö Ü ¡ÜüöÜëóï： öÜëóïö：ç. だ¡ë：½ öÜÇÜ, ÇÜöñ¿áÖóú ¡Ü½âÜëö є 

ÇÜ¿ÜçÖó½ äëñÑ½ñöÜ½ £íî：¡íç¿ñÖÜïö： öÜëóïö：ç. 

 

 

 

1. がÜÑíö¡Üç： äÜï¿ÜÇó - âí¡öÜë äëóçíß¿óçÜïö： ÇÜöñ¿0 

 

     ゑó£Öíôí¿áÖó½ âí¡öÜëÜ½ Ñ¿　 £ß：¿áüñÖÖ　 ¡：¿á¡Üïö： öí äÜ¡ëíàñÖÖ　 　¡Üïö： 

ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ є Üë：єÖöíî：　 ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí Öí öÜ ôó ：ÖüÜ 

¡íöñÇÜë：0 äÜïöÜ　¿áî：ç. ІÖüó½ó ï¿Üçí½ó, ；ê ¡：¿á¡：ïöá ： 　¡：ïöá Öíäë　½Ü 
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äÜç'　£íÖ： £：  ïöÜäñÖñ½ £íöëñßÜçíÖÜïö： ： ½Ü¢Üöá ßÜöó íßïÜ¿0öÖÜ ë：£Öó½ó. 

どí¡ó½ ôóÖÜ½, ¡¿0ôÜçó½ó  äÜÖ　öö　½ó, ç ëÜï¿： 　¡óê ：ïÖÜ0öá ßÜÑá-　¡： 

ÑÜÑíö¡Üç： äÜï¿ÜÇó, ½Ü¢Öí ççí¢íöó çóäëíçÑíÖ：ïöá ： ÑÜî：¿áÖ：ïöá. 

     でäëó　ö¿óçóú ëÜ£çóöÜ¡ ÑíÖÜÇÜ Öíäë　½¡Ü Ñ：　¿áÖÜïö： ÇÜöñ¿0 Öñ½Ü¢¿óçÜ 

ßñ£ çÑí¿ÜÇÜ äÜєÑÖíÖÖ　 £ÜçÖ：üÖ：ê ： çÖÜöë：üÖ：ê Ü½Üç, Öí　çÖóê ëñïÜëï：ç, 　¡： 

ßñ£äÜïñëñÑÖáÜ çä¿óçí0öá Öí äÜçï　¡ÑñÖÖÜ ëÜßÜöÜ ÇÜöñ¿0, ： Çëí½ÜöÖÜÇÜ 

¡ñë：çÖóîöçí ÑíÖó½ Öíäë　½¡Ü½ ëÜßÜöó. ば ïóïöñ½： ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ, 　¡ Ö： ç 

　¡：ú ：Öü：ú ôíïöóÖ： ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ, £íöëñßÜçíÖ： ÖñïöíÖÑíëöÖ： ä：ÑêÜÑó ÑÜ 

çóë：üñÖÖ　 ßíÇíöáÜê äóöíÖá. ぴñ Ñíє ÇÜöñ¿0 êÜô ： Öñçñ¿ó¡Ü, í¿ñ ëñí¿áÖÜ 

½Ü¢¿óç：ïöá çóÑ：¿óöóï　 Öí ö¿： ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç.  

     づÜ£çóöÜ¡ ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí ば¡ëí；Öó êíëí¡öñëó£Üєöáï　 íÑíäöíî：є0 

ëñâÜë½ÜçíÖóê ä：Ñäëóє½ïöç î：є； ïâñëó ÑÜ ëóÖ¡ÜçÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí, 

¡Ü½ä¿ñ¡ïÖó½ çóë：üñÖÖ　½ í¡öÜí¿áÖóê äëÜß¿ñ½ ä：ÑçóàñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜïö： öí 

¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： ëóÖ¡Ü ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ, àÜ äÜôíç äÜïöÜäÜçÜ 

Öíß¿ó¢íöóïá ÑÜ ïç：öÜçóê ïöíÖÑíëö：ç. ぞíúäÜüóëñÖ：üóú äñëñ¿：¡ ÑÜÑíö¡Üçóê 

ëÜ£çí¢í¿áÖóê  äÜï¿ÜÇ Ü ÇÜöñ¿　ê ば¡ëí；Öó: 

- づ：£ÖÜ½íÖ：öÖ： ：ÇëÜç： ¡：½Öíöó Ñ¿　 ÑÜëÜï¿óê öí Ñ：öñú, ç¡¿0ôí0ôó ½：Ö： 

Öíïö：¿áÖóê ：ÇÜë ë：£ÖÜÇÜ öóäÜ ： êíëí¡öñëÜ; 

- と：½Öíöí ïöëóß¡：ç  Öí  ßíöÜö： Ü ¡Ü¿áÜëÜçÜ½Ü ïöó¿： ：£ äëóïÜöÖ：½ 

Ñó£íúÖÜ½; 

- Зí¿ Ñ¿　 £íú½íÖÖ　 úÜÇÜ0 öí ä：¿íöñïÜ½; 

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ：£ ÑÜÑíö¡Üçó½ó äÜï¿ÜÇí½ó; 

- ゐíïñúÖó ë：£Öóê ¡ÜÖâ：ÇÜëíî：ú öí ëÜ£½：ë：ç; 

- でíÜÖó öí ßíÖ： Öí ÑëÜçíê; 

- と：ÖÜ£í¿ó Öí 15-30 ½：ïîá; 

- がóö　ô： ¡：½Öíöó ：£ íÖ：½íöÜëí½ó. 

       ぞíïäëíçÑ： ç ：ÖÑÜïöë：； ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ є ÑÜïóöá çñ¿ó¡óú ïäñ¡öë 

ÑÜÑíö¡Üçóê ëÜ£çí¢í¿áÖóê  äÜï¿ÜÇ, ： ï ¡Ü¢Öó½ ëÜ¡Ü½ ¡：¿á¡：ïöá îóê 

ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ £ß：¿áüÜєöáï　, íÑ¢ñ  Ñ¿　 ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ß：£ÖñïÜ  є çí¢¿óçó½ 

£íçÑíÖÖ　½ Üöëó½íöóï　 ïñëñÑ ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç, öí 　¡Ü½ÜÇí ß：¿áüñ £í¿Üôóöó ÑÜ 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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ïçÜÇÜ £í¡¿íÑÜ ÖÜçóê ¡¿：єÖö：ç. І ïí½ñ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 ÑÜÑíö¡Üçóê 

ëÜ£çí¢í¿áÖóê äÜï¿ÜÇ £í¡¿íÑ ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí ½Ü¢ñ çö：¿óöó ßí¢íÖñ 

Ü ïç：ú £í¡¿íÑ. ゑ ÖíÜ¡Üç：ú ëÜßÜö： ½ó Üäóüñ½Ü ÜÑÖÜ ëÜ£çí¢í¿áÖÜ ÑÜÑíö¡ÜçÜ 

äÜï¿ÜÇÜ, 　¡ ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß, öÜ½Ü, àÜ öí¡óú çóÑ äÜï¿ÜÇó ¿óüñ Öíßóëíє 

ïçÜ0 äÜäÜ¿　ëÖ：ïöá ç ：ÖÑÜïöë：； ÇÜïöóÖÖÜïö： ç ÜÑÖÜ½Ü ÇÜöñ¿áÖÜ½Ü 

Ü£ÑÜëÜçôÜ½Ü ¡Ü½ä¿ñ¡ï： «づÜïá», ç ½：ïö： ゐ：¿ÇÜëÜÑ-がÖ：ïöëÜçïá¡óú. 

 

2.  びíëí¡öñëóïöó¡í öí Ññöí¿ьÖóú íÖí¿：£ Üß’є¡öÜ ÇÜöñ¿ьÖÜ-ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ 
ÇÜïäÜÑíëïöçí,  ÇÜöñ¿0  «づÜïь»  ç ½. ゐ：¿ÇÜëÜÑ-がÖ：ïöëÜçïь¡óú 

     ゎÜöñ¿á « づÜïá » £ÖíêÜÑóöáï　 £í íÑëñïÜ0:  ½：ïöÜ ゐ：¿ÇÜëÜÑ - 

がÖ：ïöëÜçïá¡óú, çÜ¿. ぷñçôñÖ¡Ü, 1.  ぢÜüöÜçóú ：ÖÑñ¡ï67701, ば¡ëí；Öí. Зí 

ë：çÖñ½ ¡Ü½âÜëöÜ ÇÜöñ¿á « づÜïá » є 2–£：ë¡Üçó½ ÇÜöñ¿ñ½ öÜëóïöóôÖÜÇÜ 

Öíäë　½¡Ü.  ゑ ÇÜöñ¿： « づÜïá »  81 ÖÜ½ñë öí 265 ¡Üú¡Ü ½：ïîá, ßíÇíöÜ  　¡óê £ 

çóÑÜ½ Öí ÑÖ：ïöëÜçïá¡óú ¿ó½íÖ.   と：¿á¡：ïöá äÜçñëê：ç Ü ÇÜöñ¿： 5  ：£ 　¡óê 

äñëüóú äÜçñëê 　ç¿　єöáï　 íÑ½：Ö：ïöëíöóçÖó½, ÑëÜÇóú, öëñö：, ôñöçñëöóú 

¢óö¿Üç： äÜçñëêó í ä’　öóú Öí ÑíÖóú ½Ü½ñÖö £í¡ëóöóú ： £ÖíêÜÑóöáï　 ç 

öñêÖ：ôÖÜ½Ü ïöíÖ：. ぞí öñëóöÜë：； ÇÜöñ¿0 ëÜ£öíüÜçíÖí ç：Ñ¡ëóöí íçöÜäíë¡Üç¡í 

íçöÜ½Üß：¿：ç. 

     ゎÜöñ¿á 　ç¿　є ïÜßÜ0 ¡Ü½ä¿ñ¡ï £ ÜßüóëÖÜ0 öñëóöÜë：є0 öí üóëÜ¡ó½ 

ïäñ¡öëÜ½ äÜï¿ÜÇ. ゎÜöñ¿á ï¿íçóöáï　 ïçÜ；½  ：ïöÜëóôÖó½ ¡ëíє½   ： 

äëó½Üëïá¡Ü0 ôíë：çÖ：ïö0. ゐÜÑ：ç¿　, ç 　¡：ú £ÖíêÜÑóöáï　 ÇÜöñ¿á «づÜïá», 

ëÜ£öíüÜçíÖóú ç ：ïöÜëóôÖÜ½Ü ½：ïö： £í 2.36 ¡½. ç：Ñ îñÖöëÜ  ゐ：¿ÇÜëÜÑ - 

がÖ：ïöëÜçïá¡í, ß：¿　 Ü£ßñëñ¢¢　 ÑÖ：ïöëÜçïá¡ÜÇÜ  ¿ó½íÖí.  ぞñÑí¿ñ¡Ü ç：Ñ 

ÇÜöñ¿0 £ÖíêÜÑóöáï　 ÜÑóÖ £ ÖíúÑíçÖ：üóê £í½¡：ç ば¡ëí；Öó - ん¡¡ñë½íÖïá¡í 

âÜëöñî　, 15 ïöÜ¿：öö　, í öí¡Ü¢ ÖñäÜÑí¿：¡  ß：¿　 ÇÜöñ¿0 £ÜïñëñÑ¢ñÖ： 

íÑ½：Ö：ïöëíöóçÖ： ßÜÑ：ç¿：, ßíÖ¡ó, ½Ü£ñ； öí ：Öü： öÜëóïöóôÖ： Üß'є¡öó, äëÜúöó ÑÜ 

　¡óê ½Ü¢Öí ïöíëÜçóÖÖó½ó çÜ¿óî　½ó ½：ïöí £í ¡ÜëÜö¡óú ôíï. ゎÜöñ¿á  づÜïá 

£ßñë：Çíє ïçÜ0 ÖñäÜçöÜëÖÜ íö½ÜïâñëÜ, ：ïöÜë：0, ÑÜê öÜÇÜ ½：ïöí, Ññ ç：Ö 

ëÜ£öíüÜçíÖóú. ぢëÜöñ  ÇÜ¿ÜçÖó½ £íçÑíÖÖ　½ є £íç¢Ñó ÖíÑíçíöó Öíú¡ëíàóú 

ïñëç：ï öí ä：¡¿Üçíöóï　, Öíïí½äñëñÑ, äëÜ £ëÜôÖ：ïöá ïçÜ；ê ÇÜïöñú.  
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どíß¿óî　 1. 
ゐí£Üçí êíëí¡öñëóïöó¡í ÇÜöñ¿0  «づÜïá» 

 
№ 
ä/ä 

ぞí£çí ïöíöö： びíëí¡öñëóïöó¡í 

1. ぞí£çí ÇÜöñ¿0 « づÜïá » 
2. ぢÜüöÜçí íÑëñïí ぢÜüöÜçóú ：ÖÑñ¡ï  67701, ば¡ëí；Öí. 
3. とÜÖöí¡öÖ： öñ¿ñâÜÖó 

づñîñäî：　 
んÑ½：Ö：ïöëíî：　 
ゐÜêÇí¿öñë：　 

(04849) 28-840  
(04849) 35-411  
(04849) 28-894  

4. ぱí¡ï, ~¿ñ¡öëÜÖÖí 
äÜüöí 

ゑñß-ïíúö:  
https://stejka.com/rus/odesskaja/belgoroddnestrovskiy/ 
oteli/rus/ 

5. ぱÜë½í ç¿íïÖÜïö： ぢëóçíöÖí 
6. でöëÜ¡öÜëí Üäëíç¿：ÖÖ　 ず：Ö：úÖí ïöëÜ¡öÜëí Üäëíç¿：ÖÖ　 
7. ぜ：ïîñ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 ゎÜöñ¿á « づÜïá » £ÖíêÜÑóöáï　 £í íÑëñïÜ0:  ½：ïöÜ 

ゐ：¿ÇÜëÜÑ - がÖ：ïöëÜçïá¡óú, çÜ¿. ぷñçôñÖ¡Ü, 1.   
67701, ば¡ëíóÖí. 

8. GPS ¡ÜÜëÑóÖíö▲: N 46° 11' 48.4728" E 30° 21' 25.0704" 

 

9. 

［ＩдＸт０Ｑь ３Ｉд Ｅ０Ｘо１Ｉ３ 
пＷＦ１уттｒ /３Ｉд１уттｒ  
 

 

 ∞ＷоＪＥд: 
［ＩдＸт０Ｑь ３Ｉд ４отелｑ ∴уＸь до: 
- ０３то３окＥ０лу – ヱ,ヶ кＩлоＰетＷ０, Ｊｆ０тＦ ン ｆ３ＦлＦＱＦ 
Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ т０кＸＩ. 
- ３Ｉд Ｅ０лＩＥＱＦｉＱо４о ３окＥ０лу - ヶ ｆ３ＦлＦＱ ヲ,Α кＩлоＰетＷ０ 
Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ т０кＸＩ 
- ０еＷопоＷт ｇеＱтＷ０льＱＦＧ «ОдеＸ０» – 110 кＩлоＰетＷ０, 
Ｊｆ０тＦ - ヱ ４одＦＱу  ヵヵ ｆ３ＦлＦＱ Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ т０кＸＩ .       
-ＰоＷＸько４о ３окＥ０лу «ОдеＸ０»- ヱヰヰ  кＩлоＰетＷＩ３, Ｊｆ０тＦ 

ヱ ４одＦＱу ヵヰ ｆ３ＦлＦＱ Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ  т０кＸＩ. 
 - ＷＦＱку "∞ＷＦ３оＥ" –  Βヶ кＩлоＰетＷ０, Ｊｆ０тＦ ヱ ４одＦＱу ヴΒ 
ｆ３ＦлＦＱ Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ т０кＸＩ.  
［ＩдＸт０Ｑь до Ж / д Ｘт０ＱｇＩＪ: 〕Ｉл４оＷод-〈ＱＩＸтＷо３ＸькＦＧ 
2.56 кＩлоＰетＷ０,  Ｊｆ０тＦ 5 ＰＩＱут Ｐ０ＷｊＷутＱＦＰ т０кＸＩ . 

∞Ｗодо３ＤеＱＱｒ т０１лＦｇＩ ヱ. 

10. ТＦп ＷоＥＰＩｋеＱＱｒ ЛｑкＸ 

∞олу-лｑкＸ 

1-Ｇ ＱоＰеＷ 

2-ｆ ＱоＰеＷ 

3-ｆ ＱоＰеＷ 

ヱ ＰＩＸｇе  ３ 

https://stejka.com/rus/odesskaja/belgoroddnestrovskiy/
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3-ｆ ＱоＰеＷＩ 
11. ♂поＷуд０ ４отелｑ ∞’ｒтＦпо３еＷｆо３０  
12. 〈０т０ ３３едеＱＱｒ ３ 

екＸплу０т０ｇＩｑ 

［ＩдкＷＦтＦＧ ３ ヱΓΑヴ ＷоｇＩ 

13. КＩлькＩＸть по３еＷｆＩ３ 5 

14. ∴Ｉ３еＱь коＰｅоＷту 
ふкＩлькＩＸть ＥＩＷокぶ 

2* 

15. ♂пеｇＦｅＩк０ ４отелｑ ТуＷＦＸтＦｉＱＦＧ ４отель 

16. МＩＸткＩＸть Βヱ ＱоＰеＷ  ＷＩＥＱоＪ к０те４оＷＩＪ 
17. ［ＦдＦ поＸлу４  

４отелｑ 

- ∞Ｗ０льＱｒ т０ ＷеＰоＱт дＷＩ１ＱＦｆ ＷеｉеＧ; 
- ∞Ｗ０Ｘк０, пＷ０Ｘу３０льＱ０ доｊк０; 
- ФеＱ; 
- 〉кＸкуＷＸＩＪ; 
- ∞０ＷкＩＱ４; 
- Wi-Fi 

 

    ゎÜöñ¿áÖÜ-Ü£ÑÜëÜçôóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «づÜïá» £í ïçÜє0 ïäÜëÜÑÜ0 　ç¿　єöáï　 

çñ¿ó¡ó½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ ：£ 81 ÖÜ½ñëÖó½ âÜÖÑÜ½, í¿ñ ：£ ½í¿ñÖá¡ó½ 

íïÜëöó½ñÖöÜ½ ëÜ£çí¢í¿áÖóê ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ. どÜ½Ü ç ÖíÜ¡Üç：ú ïöíö： ç 

äñëüÜ ôñëÇÜ   äëÜíÖí¿：£ÜçíÖÜ ëóÖÜ¡ ：£ äÜÑ：ßÖó½ó çóÑí½ó ß：¿á　ëÑÖóê £í 

¡¿ÜßÖó½ó ：Ööñëñïí½ó.  

 

3. どóäó ß：¿ьяëÑÜ öí úÜÇÜ ë：£ÖÜçóÑó 

     ゐ：¿á　ëÑ – îñ £íêÜä¿00ôí Çëí, Öñ£í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ öÜÇÜ, 　¡óú úÜÇÜ ë：£ÖÜçóÑ çó 

çóßëí¿ó. ゎëíöó ç ß：¿á　ëÑ (Öí ß：¿á　ëÑ：) ¿0ßó¿ó äëí¡öóôÖÜ çï： çóÑíöÖ： ¿0Ñó 

ïÜôíïÖÜïö：. І ÖñÑíë½í- íÑ¢ñ ß：¿á　ëÑ ëÜ£çóçíє ïöëíöñÇ：ôÖñ ： öí¡öóôÖñ 

½óï¿ñÖÖ　, ëñí¡î：0 ： Ü¡Ü½：ë, ç½：ÖÖ　 ¡ÜÖöëÜ¿0çíöó ïçÜ； ñ½Üî：； ： 

¡ÜëóïöÜçíöóï　 êçó¿óÖÖÜ0 ï¿íß¡：ïö0  ïÜäñëÖó¡í. ЗíÇí¿áÖó½ öñë½：ÖÜ½ 

"ß：¿á　ëÑ" Üß'єÑÖÜєöáï　 ¡：¿á¡í ë：£ÖÜçóÑ：ç îáÜÇÜ çóÑÜ ïäÜëöÜ, íÑ¢ñ ß：¿á　ëÑ 

ç¢ñ ÑíçÖÜ äñëñïöíç ßÜöó äñçÖÜ0 ¡¿ÜßÖÜ0 ëÜ£çíÇÜ0. べÜë：ôÖÜ äëÜçÜÑ　öáï　 

ïÜöÖ： ôñ½ä：ÜÖíö：ç äÜ çïáÜ½Ü ïç：öÜ, í ÇÜÖÜëíëó ôñ½ä：ÜÖí½ äñëñçóàÜ0öá 

äëó£Üç： çóä¿íöó ç ßíÇíöáÜê ：Öüóê çóÑíê ïäÜëöÜ. 

      づÜï：úïь¡óú ß：¿ьяëÑ - îñ çóÑ ïç：öÜçÜÇÜ ¿Ü£ÖÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ, àÜ £：ßëíç ç 

ïÜß： ÜïÖÜçÖ： ÜïÜß¿óçÜïö： ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ½ñÖöí¿：öñöÜ, ç îáÜ½Ü ë：£ÖÜçóÑ： 
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ß：¿á　ëÑÖÜ； Çëó ç：Ñ Çëíçî　 äÜöë：ßÖí çñ¿ó¡í â：£óôÖí ： ÑÜêÜçÖí ÖíäëÜÇí, 

ç：ÑöÜôñÖÜ ½íúïöñëÖ：ïöá, çóöëó½¡í ： çóöëóçí¿：ïöá. 

      づÜï：úïá¡óú ß：¿á　ëÑ, ½íßÜöá, ÖíúïÜçÜë：üóú çóÑ ß：¿á　ëÑÖÜ； Çëó. ゎëí0öá ç 

ëÜï：úïá¡óú ß：¿á　ëÑ ü：ïöÖíÑî　öá½í ÑÜïóöá çñ¿ó¡ó½ó ¡Ü¿　½ó, ä'　öÖíÑî　öá £ 

Öóê äëÜÖÜ½ñëÜçíÖ： ç：Ñ ÜÑÖÜÇÜ ÑÜ ä'　öÖíÑî　öó, ü：ïöÖíÑî　öóú ¡Ü¿　 ½íє 

ÜïÜß¿óçÜ ëÜ£½：ö¡Ü íßÜ ¡Ü¿：ë. ぷóëóÖí ¿Ü£ çïáÜÇÜ Öí ¡：¿á¡í ½：¿：½ñöë：ç 

ß：¿áüñ Ñ：í½ñöëí ¡Ü¿á! でí½ñ £ îáÜÇÜ, ç：Ñ Çëíçî：ç äÜöë：ßÖÜ çóïÜ¡í öÜôÖ：ïöá 

çó¡ÜÖíÖÖ　 ÜÑíë：ç.              

      づÜ£½：ë ïöÜ¿：ç Ñ¿　 ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ ÑÜ¢ñ ë：£ÖÜ½íÖ：öÖóú, Öíú½ñÖü： £ 

Öóê ½í0öá ÑÜç¢óÖÜ 6 âÜö：ç, í Öíúß：¿áü：, ¡¿íïóôÖ：, ½í0öá ÑÜç¢óÖÜ 12 

âÜö：ç. ゑ Öíü： ÑÖ： äëÜçÜÑ　öáï　 öÜëÖ：ëó äÜ öí¡ó½ (ÜïÖÜçÖó½) çóÑí½ 

ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ (ä：ëí½：Ñó):  

- ゑóÑó ß：¿á　ëÑÜ - ëÜï：úïá¡óú 

- ゑ：¿áÖí ä：ëí½：Ñí (ん½ñëó¡íÖ¡í); 

- とÜ½ß：ÖÜçíÖí ä：ëí½：Ñí (ぜÜï¡Üçïá¡í ä：ëí½：Ñí, でóß：ë¡í); 

- と¿íïóôÖí ä：ëí½：Ñí (づÜï：úïá¡í ä：ëí½：Ñí, 71 Üô¡Ü); 

- がóÖí½：ôÖí ä：ëí½：Ñí (ぞñçïá¡í ä：ëí½：Ñí, ぞñç¡í). 

       ば ¡Ü¢Ö：ú £ îóê ë：£ÖÜçóÑ：ç Çëó ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ є ïçÜ； ç：Ñ½：ÖÖÜïö： ： 

ÜïÜß¿óçÜïö：, í¿ñ, öó½ Öñ ½ñÖüñ, çï： çÜÖó £íïÖÜçíÖ： Öí «ЗíÇí¿áÖóê äëíçó¿íê 

ä：ëí½：Ñó». ん½ñëó¡íÖ¡í, íßÜ ゑ：¿áÖí ä：ëí½：Ñí — ÜÑóÖ £ ë：£ÖÜçóÑ：ç Çëó ç 

ëÜï：úïá¡óú ß：¿á　ëÑ. どñë½：ÖÜ½ «ん½ñëó¡íÖ¡í» ôíïöÜ äÜ½ó¿¡ÜçÜ Öí£óçí0öá 

í½ñëó¡íÖïá¡óú ë：£ÖÜçóÑ ß：¿á　ëÑÜ — äÜ¿. ば Çë： ÑÜöëó½Ü0öáï　 «£íÇí¿áÖ： 

äëíçó¿í» ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ, äëó îáÜ½Ü ：ïÖÜє ë　Ñ ÜïÜß¿óçÜïöñú. ぜñöí 

Çëó, 　¡ ： ç ß：¿áüÜïö： ：Öüóê çóÑ：ç ëÜï：úïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ — äñëüó½ £íßóöó 8 

¡Ü¿á. ば Çë： çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 16 ¡Ü¿á. ゐÜÑá-　¡í £ Öóê ½Ü¢ñ ßÜöó 　¡ ßóö¡Ü½, 

öí¡ ： äëóî：¿áÖÜ0 ¡Ü¿ñ0. ぢñëñÑ äÜôíö¡Ü½ Çëó 15 ¡Ü¿á £ßóëí0öá Ü âÜë½： 

öëó¡ÜöÖÜ； ä：ëí½：Ñó. ぢñëñÑÖ　 ¡Ü¿　 £ÖíêÜÑóöáï　 Öí £íÑÖ：ú ç：Ñ½：öî： ïöÜ¿Ü, í 

ÜïÖÜçí ä：ëí½：Ñó ëÜ£öíüÜçÜєöáï　 äíëí¿ñ¿áÖÜ ¡ÜëÜö¡Ü½Ü ßÜëöÜ. 

      ぢÜ¿ - í½ñëó¡íÖïá¡óú çóÑ ¿Ü£ÖÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ, êíëí¡öñëÖÜ0 ëóïÜ0 　¡ÜÇÜ є 

äÜë：çÖ　ÖÜ ½í¿ñÖá¡： çóÑó ß：¿á　ëÑÜ – äÜ¿, ïöÜ¿ó (4,5 - 9 âÜö：ç), ： ÑÜïóöá 
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üóëÜ¡： ¿Ü£ó (Ñçí Ñ：í½ñöëí ¡Ü¿：). ゎëí çñÑñöáï　 ü：ïöÖíÑî　öá½í 

ë：£ÖÜ¡Ü¿áÜëÜçó½ó ¡Ü¿á¡í½ó, öí¡Ü¢ 　¡ ： ç ëÜï：úïá¡Ü½Ü  ß：¿á　ëÑ： ä'　öÖíÑî　öá 

£ Öóê äëÜÖÜ½ñëÜçíÖ： ç：Ñ ÜÑÖÜÇÜ ÑÜ ä'　öÖíÑî　öó. 

      ゎëí ç äÜ¿ ÑÜ¢ñ ÑóÖí½：ôÖí ： çóÑÜçóàÖí, êÜôí £ ßÜ¡Ü çóÇ¿　Ñí0öá ÑÜïóöá 

äëÜïöÜ. ぢíëö：　 äëÜâñï：ÜÖí¿：ç ½Ü¢ñ öëóçíöó çïáÜÇÜ ¡：¿á¡í êçó¿óÖ, íßÜ 

Öíç：öá ïñ¡ÜÖÑ. ゑï： î： ÜïÜß¿óçÜïö： äÜçÖ：ïö0 ç：ÑäÜç：Ñíє ¡Ü½ñëî：úÖÜ½Ü ÑÜêÜ 

í½ñëó¡íÖïá¡ÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ. ぢÜ¿ ÖíßÜç çñ¿ó¡Ü； äÜäÜ¿　ëÖÜïö： ç ¡：Öî： БIБ 

äÜôíö¡Ü ББ ïöÜ¿：öö　, äëóôÜ½Ü äÜäÜ¿　ëÖ：ïöá î　 ÖíëÜïöí¿í ÑÜ¢ñ ïöë：½¡Ü, 

ôÜ½Ü £ÖíôÖÜ0 ½：ëÜ0 ïäëó　¿í ëñ¡¿í½í ëÜ½íÖöóôÖÜÇÜ ïäÜïÜßÜ ¢óöö　, 

äëó£Üçóê âÜÖÑ：ç öÜëÖ：ë：ç äÜ äÜ¿Ü, ： ÑÜêÜÑ：ç ïí½óê Ü½：¿óê Çëíçî：ç ç äÜ¿, í 

ä：£Ö：üñ - çóê：Ñ 　ï¡ëíçóê ： î：¡íçóê â：¿á½：ç äëÜ ½íúïöë：ç äÜ¿Ü. とë：½ öÜÇÜ, 

¿ñÇ¡：ïöá ÖíçôíÖÖ　 öñêÖ：¡ó Çëó ç äÜ¿, ßñ£ïÜ½Ö：çÖÜ, ëÜßóöá ôóï¿Ü 

üíÖÜçí¿áÖó¡：ç îáÜÇÜ çóÑÜ ß：¿á　ëÑÜ àñ ß：¿áüñ. ぢÜ¿ ÑÜïöÜäÖóú çï：½ - ç：Ñ 

½í¿ÜÇÜ ÑÜ çñ¿ó¡ÜÇÜ. だïÖÜçÖ： ë：£ÖÜçóÑó äÜ¿Ü: がñç'　ö¡í, ゑ：ï：½¡í, でöëñúö-äÜ¿ 

(14 + 1). 

     でÖÜ¡ñë - íÖÇ¿：úïá¡óú çóÑ ¿Ü£ÖÜÇÜ ß：¿á　ëÑÜ, 　¡óú Öíúß：¿áü äÜäÜ¿　ëÖóú 

ç ¡ëí；Öíê ゐëóöíÖïá¡Ü； ïä：çÑëÜ¢ÖÜïö： Öíî：ú ： とóöí；. だïÖÜçÖó½ó 

ÜïÜß¿óçÜïö　½ó ïÖÜ¡ñëí є: äÜë：çÖ　ÖÜ çñ¿ó¡： ïöÜ¿ó (6-12 âÜö：ç), ÑÜïóöá 

üóëÜ¡： ¿Ü£ó ： Öñçñ¿ó¡： ë：£ÖÜ¡Ü¿áÜëÜç： ¡Ü¿：. 

      ば でÖÜ¡ñë Çëí0öá £í ï¡¿íÑÖó½ó äëíçó¿í½ó, ç Çë： ßñëñ Üôíïöá ÑçíÑî　öá 

Ñç： ¡Ü¿： (15 ôñëçÜÖóê, ： 7 ë：£ÖÜ¡Ü¿áÜëÜçóê). é¡ ： ¿óôóöá ¡ÜÖïñëçíöóçÖó½ 

íÖÇ¿：úî　½, äëíçó¿í Çëó ç ïÖÜ¡ñë ç¢ñ ßíÇíöÜ Ññï　öó¿：öá Öñ £í£Öíçí¿ó ¢ÜÑÖóê 

ÑÜ¡Üë：ÖÖóê £½：Ö. でÖÜ¡ñë çó½íÇíє ç：Ñ Çëíçî：ç çóïÜ¡Ü¡¿íïÖÜ； öñêÖ：¡ó, 

ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü ： ：Ööñ¿ñ¡öÜ. ば îáÜ½Ü ë：£ÖÜçóÑ： ß：¿á　ëÑÜ Öíúß：¿áü： äëó£Üç： 

½：ïî　  Öí öÜëÖ：ëíê. がÜê：Ñ öÜäÜçóê Çëíçî：ç ½Ü¢ñ ÑÜï　Çíöó Ññ¡：¿á¡Üê ïÜöñÖá 

öóï　ô ÑÜ¿íë：ç ç ë：¡. でÖÜ¡ñë ß：¿áüñ ：Öüóê çóÑ：ç ß：¿á　ëÑÜ çóïç：ö¿0єöáï　 ç 

äëñï： ： Öí öñ¿ñßíôñÖÖ：. 

      とíëí½ßÜ¿ь - ßñ£¿Ü£ÖÜÇÜ çóÑ ß：¿á　ëÑÜ, Öíúß：¿áü äÜäÜ¿　ëÖóú ç ¡ëí；Öíê 

ЄçëÜäó, ぢ：çÖ：ôÖÜ； んâëó¡ó, ぢ：çÑñÖÖÜ；.  ゑóÑó ß：¿á　ëÑÜ – ¡íëí½ßÜ¿á ç  

ん½ñëóî：, ІÖÑÜÖñ£：； öí éäÜÖ：；.  ゎëí çñÑñöáï　 öëáÜ½í ¡Ü¿　½ó (ÜÑóÖ ß：¿óú 
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¡Ü¿　, ÜÑóÖ ß：¿í ¡Ü¿　 £ ôÜëÖó½ó íßÜ ôñëçÜÖó½ó ¡ëíä¡í½ó íßÜ ôóïöÜ ¢ÜçöÜ 

¡Ü¿0, í öí¡Ü¢ ôñëçÜÖí ¡Ü¿　) Öí ïöÜ¿： (5-10 âÜö：ç) ßñ£ ¿Ü£. 

     だïÖÜçÖóú ïñÖï Çëó £çÜÑóöáï　 ÑÜ öÜÇÜ, àÜ äëó ÜÑíë： ÖñÜßê：ÑÖÜ, àÜß 

ßóöÜ¡ ä：ï¿　  ÜÑíëÜ öÜë¡ÖÜçï　 ÜÑÖÜÇÜ £ äëóî：¿áÖóê ¡Ü¿á, í ä：ï¿　, £ëÜßóçüó 

ÜÑóÖ, Ñçí íßÜ öëó ßÜëöÜ öÜë¡ÖÜçï　 ß ÑëÜÇÜÇÜ äëóî：¿áÖÜ； ¡Ü¿：. ゎëí ç 

¡íëí½ßÜ¿á Öñ½óï¿ó½í ßñ£ çóïÜ¡Ü； öñêÖ：¡ó, ßñ£ äÜôÜöö　 ïó¿ó ÜÑíëÜ, 

ÜßñëöíÖÖ　. とíëí½ßÜ¿á äëóçñëöíє ï¡¿íÑÖó½ó öëíє¡öÜë：　½ó ëÜêÜ ßóö¡í ： 

ë：£ÖÜ½íÖ：öÖ：ïöá ë：üñÖá ïóöÜíî：ú Öí ïöÜ¿：. 

     ぞíúß：¿áü äÜäÜ¿　ëÖó½ó ë：£ÖÜçóÑí½ó ß：¿á　ëÑÜ є: äÜ¿, ëÜï：úïá¡óú 

ß：¿á　ëÑ, ïÖÜ¡ñë, ¡íëí½ßÜ¿á. 

 

4. ぜÜëóöÜëóÖÇ ½：ïö ： Üß¿íïöñú ば¡ëí；Öó £ çäëÜçíÑ¢ñÖÖя½ äÜï¿ÜÇó 
ß：¿ьяëÑÜ ç ÇÜöñ¿ьÖÜ ：ÖÑÜïöë：0 

     ば¡ëí；Öí ï¿íçóöáï　 Ü ïçÜ；ê ÇÜöñ¿áÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê ß：¿á　ëÑÖó½ó äÜï¿ÜÇí½ó 

　¡:  ß：¿á　ëÑÖ： äëó ÇÜöñ¿　ê öí ß：¿á　ëÑÖ： ¡¿Üßó, ½Ü¢Öí Öíçñïöó ；ê  äëó¡¿íÑ : 

- とÜ½âÜëöíßñ¿áÖóú ÇÜöñ¿áÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «éÇÜíë», ½：ïöÜ びíë¡：ç, çÜ¿óî　 

ぶ¡í¿Üçí, 2;   

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿： «ゑñïö»  3*, ç ½：ïö：  とëóçóú づ：Ç, çÜ¿óî　 でç　öÜ-

ぜó¡Ü¿í；çïá¡í, 52; 

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿： «でí¿0ö» 3*, ½：ïöÜ とó；ç çÜ¿óî　 ІçíÖí ぜí£ñäó, 11ゐ; 

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿： «とÜÖâñëñÖî êÜ¿ Іëä：Öá» 3*, ç ½：ïö： とó；ç, çÜ¿óî　  

でñçñëóÖ：çïá¡í çÜ¿óî　, 118 ん; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí  ç ÇÜöñ¿： «だ¿ñ¡ïíÖÑë：çïá¡óú», ½：ïöÜ ぜó¡Ü¿í；ç, çÜ¿óî　 

ぞ：¡Ü¿áïá¡í, 25. 

     ゑ ½：ïö： だÑñïí öí ç äëóÇÜëÜÑÖ：ê ½：ïöíê  ç ÇÜöñ¿áÖóê ¡Ü½ä¿ñ¡ïíê  äëóïÜöÖ　 

öí¡í äÜï¿ÜÇí, 　¡ ß：¿á　ëÑÖ： ¡¿Üßó öí ß：¿á　ëÑÖ：, Öíäëó¡¿íÑ: 

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿：  «どÜ¡íÖ», ½：ïöÜ  だÑñïí, äëÜïäñ¡ö がÜßëÜçÜ¿áï¡ÜÇÜ, 

8; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí ç ÇÜöñ¿： « VОХОRШssО», ½：ïöÜ  だÑñïí, çÜ¿óî　  ゎíëüóÖí, 3; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí ç ÇÜöñ¿： «VТХХК de Palma», ½：ïöÜ だÑñïí,  äëÜçÜ¿Ü¡  づñúÑÜçóú, 3. 
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- ゐ：¿á　ëÑÖí ç ÇÜöñ¿： «GКХТКЧ HШtОХ», ç ½：ïö： だÑñïí ぜÜ¿ÑÜçíÖ¡í, çÜ¿óî　  

が0¡Üçï¡í, 6; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí  ç ÇÜöñ¿： «ぜÜëïá¡óú»  ç ½：ïö： だÑñïí, äëÜçÜ¿Ü¡  びëÜïöí¿áÖóú, 1/1; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí  ç ÇÜöñ¿： «Grande PОttТЧО»  ç ½：ïö： だÑñïí, がíôí とÜçí¿ñçïá¡ÜÇÜ, 

äëÜçÜ¿Ü¡ ぜí　¡Üçóú, 8; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí  ç ÇÜöñ¿： « GrКЧН MarТЧО» ç ½：ïö：  だÑñïí, ¢ / ½ «でÜç：ÖáÜÖ» 

äëÜçÜ¿Ü¡  ù¢ÖÜïíÖíöÜëï¡óú, 5; 

- ゐ：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿áÖÜ½Ü ¡Ü½ä¿ñ¡ï： «ЗÜ¿Üöóú üíë» ç ½：ïö： だÑñïí, 

äëÜçÜ¿Ü¡ ゑíÖÖóú 5; 

- ゐ：¿á　ëÑÖí ç ÇÜöñ¿： «だ¿：½ä-¡¿Üß» 4*, ç ½：ïö： だÑñïí, çÜ¿óî　 ぱëíÖîÜ£á¡óú 

ßÜ¿áçíë 54/1. 

- ゐ：¿á　ëÑÖí ç ÇÜöñ¿： «ぶíßíÖ¡í» だÑñïá¡í Üß¿íïöá, ½：ïöÜ だÑñïí, 

とÜ½：ÖöñëÖÜçï¡óú ëíúÜÖ, äÇö. ぶñëÖÜ½Üëï¡Üñ, çÜ¿óî　  ゎçíëÑñúï¡í, 50; 

- ゐí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü «でÜÖ　ôÖí-ぢÜ£óöóç» ½：ïöÜ ЗíöÜ¡í, çÜ¿óî　 ずí£ÜëÖí, 56. 

- ゐí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü «ど：ëí» ½：ïöÜ ЗíöÜ¡í, çÜ¿óî　 ずí£ÜëÖí, 37.  

     ぢÜ ÖíçñÑñÖó½ ¡：¿á¡Üïö　½  ÑÜÑíö¡Üçóê ß：¿á　ëÑÖóê äÜï¿ÜÇ öí ¡¿Üß：ç 

½Ü¢Öí £ëÜßóöó çóïÖÜçÜ¡, àÜ ç ½：ïöíê ば¡ëí；Öó öí Öíïí½äñëñÑ だÑñïó ： 

Öíúß¿ó¢ôóê ½：ïö ゐ：¿ÇÜëÜÑ-がÖ：ïöëÜçïá¡í öí¡í äÜï¿ÜÇí ÖíßÜ¿í äñçÖÜ； 

äÜäÜ¿　ëÖÜïö： öí ÑÜÑíö¡ÜçÜ äëóÖÜï　öá äëóßÜö¡ó ç ；êÖ： ÇÜöñ¿áÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó. 

んÑ¢ñ Öí ÑíÖóú äñë：ÜÑ ç ÇÜöñ¿　ê çóÖó¡¿í ÖñÜßê：ÑÖ：ïöá î：є； äÜï¿ÜÇó, öí¡ 　¡ 

ß：¿áü：ïöá ç：Ñç：ÑÜçíô：ç äëíÇÖÜöá ÑÜ £ÑÜëÜçÜÇÜ ïäÜïÜßÜ ç：ÑäÜôóÖ¡Ü öí  ：£ 

¡Üëóïö0 ßí¢í0öá äëÜçÜÑóöó ïç：ú ç：¿áÖóú ôíï.  

 

 

 

5. ぱí¡öÜëó  я¡： çä¿óçí0öь  Öí £ÑÜëÜç'я öí ëÜ£çóöÜ¡ ÜïÜßóïöÜïö： 
£í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 Çëó ç ß：¿ьяëÑ 

        1. ば ß：¿á　ëÑ： çïñß：ôÖÜ äëÜ　ç¿　0öáï　 ëÜ£Ü½Üç：, ：Ööñ¿ñ¡öÜí¿áÖ： öí 

â：£óôÖ： £Ñ：ßÖÜïö： ¿0ÑóÖó; 
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        2. Зí ÜÑÖÜ äíëö：0 Çëíçñîá äëÜêÜÑóöá Öíç¡Ü¿Ü ïöÜ¿Ü äëóß¿ó£ÖÜ 2-3 

¡：¿Ü½ñöëó, í ：ÖÜÑ： ： ß：¿áüñ. どÜ½Ü îñ ÑÜ¢ñ êÜëÜüóú ïäÜï：ß ä：Ñöëó½¡ó ïçÜє； 

êÜëÜüÜ； â：£óôÖÜ； âÜë½ó, ÜïÜß¿óçÜ Ñ¿　 ½í¿ÜëÜêÜ½óê ： íäíöóôÖóê ¿0Ññú; 

        3. ば Çëíçî：ç ç ß：¿á　ëÑ ä：Ñöëó½Ü0öáï　 ç ÇíëÖÜ½Ü ïöíÖ： ïñëîñ ： ¿ñÇñÖ：, 

　¡àÜ £çóôíúÖÜ ç：Ö Öñ Ñó½óöá 　¡ äíëÜçÜ£; 

        4. ぢëó Çë： ç ß：¿á　ëÑ ëÜ£çóçíєöáï　 Ü¡Ü½：ë, üçóÑ¡í ëñí¡î：　, 

çóëÜß¿　єöáï　 ô：ö¡：ïöá ： ¡ÜÜëÑóÖíî：　 ëÜê：ç; 

        5. ゐ：¿á　ëÑ ÜïÜß¿óçÜ ¡ÜëóïÖóú êÜ¿ñëó¡í½, öí¡ 　¡ äëóçôíє ÑÜ öñëä：ÖÖ　, 

ôÜÇÜ ¿0Ñ　½ £ ÑíÖó½ öóäÜ½ öñ½äñëí½ñÖöÜ ôíïöÜ Öñ çóïöíôíє; 

        6. ゎëí ç ß：¿á　ëÑ çóêÜçÜє çóöëó½¡Ü ： êÜ¿ÜÑÖÜ¡ëÜçÖ：ïöá; 

        7. ゐ：¿á　ëÑÖóú ïö：¿ ½Ü¢Öí Öí£çíöó äëí¡öóôÖó½ ä：ÑëÜôÖó¡Ü½ £ â：£ó¡ó öí 

ÇñÜ½ñöë：；. んÑ¢ñ ç ß：¿á　ëÑ： ßíÇíöÜ àÜ £í¿ñ¢óöá ç：Ñ £ÖíÖá â：£óôÖóê 

ç¿íïöóçÜïöñú ß：¿á　ëÑÖóê ¡Ü¿á, öÜôÖÜÇÜ ëÜ£ëíêÜÖ¡Ü, í öí¡Ü¢ Ü½：ÖÖ　 Ñíöó 

¡Ü¿： £íÑÜ½íÖñ äÜïöÜäí¿áÖóú íßÜ Üßñëöí¿áÖóú ëÜê; 

        8. ゐ：¿á　ëÑ äëñ¡ëíïÖÜ £Ö：½íє ÖñëçÜçÜ ÖíäëÜÇÜ. ん öÜ½Ü îñ ç：Ñ½：ÖÖóú 

ïäÜï：ß ç：ÑäÜôóöó ： äÜçñëÖÜöó ïÜß： ÑÜüñçÖÜ ë：çÖÜçíÇÜ; 

        9. ん àñ ß：¿á　ëÑ çóêÜçÜє ñïöñöóôÖóú ï½í¡. んÑ¢ñ Çëí äÜçóÖÖí ßÜöó 

çóÑÜçóàÖÜ0, í £Öíôóöá ¡ëíïóçÜ0; 

        10. ぢñëñçíÇí Çëó ç ゐ：¿á　ëÑ äÜ¿　Çíє ç öÜ½Ü àÜ çÜÖí ïÜß0¡öóçÖÜ ÑÜÑíє 

ç：ÑôÜöö　 ¡ÜÖöëÜ¿0 ÖíÑ ÜöÜôÜ0ôó½ó Ñ：　½ó ¿Ü　¿áÖÜïö：. 

 

6. ぜñöÜÑÜ¿ÜÇ：я ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖя 

      が¿　  ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ  Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ äñëñëíêÜçíöó ½ñöÜÑó¡ó 　¡： 

çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 Ñ¿　 íÖí¿：£Ü äÜäóöí öí íÖí¿：£Ü çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ß：¿á　ëÑÖÜ；  ： 

ç：Ñ¡ëóöö　 ÑÜÑíö¡ÜçÜ； äÜï¿ÜÇó.  

    -  だäóöÜçíÖÖ　;                -  ぜñöÜÑó ñ¡ïäñëöÖÜÇÜ ÜäóöÜçíÖÖ　; 

    -  んÖ¡ñöÜçíÖÖ　;              -  ぱÜ¡Üï ÇëÜäí.             

   どí¡： ½ñöÜÑó є ëñäëÜÑÜ¡öóçÖó½ó öí ß：¿áü öÜôÖó½ó Ñ¿　 Üöëó½íÖÖ　 ÑíÖÜ； 

：ÖâÜë½íî：；. ゑÜÖó 　ç¿　0öáï　 Öíúß：¿áü äÜüóëñÖó½ó ：£ çï：ê ½ñöÜÑ：ç 

ÖíÜ¡ÜçÜÇÜ  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. 
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      だäóöÜçíÖÖя - ½ñöÜÑ Üöëó½íÖÖ　 äñëçóÖÖÜ； ïÜî：Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； ：ÖâÜë½íî：；, 

£íïÖÜçíÖóú Öí ÜïÖÜ½Ü íßÜ äóïá½ÜçÜ½Ü £çñëÖñÖÖ： ÑÜ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； 

ïÜ¡ÜäÖÜïö： ¿0Ññú £ äóöíÖÖ　½ó, £½：ïö 　¡óê ïöíÖÜçóöá äëÜß¿ñ½Ü 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　. だïÜß¿óç：ïöá îáÜÇÜ ïä：¿¡ÜçíÖÖ　 äÜ¿　Çíє ç öÜ½Ü, àÜ çÜÖÜ, £ 

ÜÑÖÜÇÜ ßÜ¡Ü, ½íє ç：ÑäÜç：Ñíöó ïÜçÜëó½ çó½ÜÇí½ ÖíÜ¡ÜçÜ； äëÜîñÑÜëó, í £ 

：ÖüÜÇÜ-：ïêÜÑóöá £ öÜÇÜ, àÜ Ñ¢ñëñ¿Ü½ ：ÖâÜë½íî：； çóïöÜäí0öá ë　ÑÜç： 

ÜôíïÖó¡ó ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖóê äëÜîñï：ç, 　¡： Üïç：ÑÜ½¿00öá î： äëÜîñïó ç ëí½¡íê 

äÜçï　¡ÑñÖÖÜÇÜ ¢óööєçÜÇÜ ÑÜïç：ÑÜ. どí¡ó½ ôóÖÜ½, ç ÜäóöÜçíÖÖ： ëñí¿：£Üєöáï　 

ä：£Öíçí¿áÖí ç£íє½ÜÑ：　 ÑçÜê ë：£Öóê ë：çÖ：ç ïÜïä：¿áÖÜ； ïç：ÑÜ½Üïö：: ÖíÜ¡ÜçÜÇÜ, 

ÖÜï：є½ 　¡ÜÇÜ çóïöÜäíє ÑÜï¿：ÑÖó¡, ： ßÜÑñÖÖÜÇÜ, äëí¡öóôÖÜÇÜ, ÖÜï：є½ 　¡ÜÇÜ 

çóïöÜäíє ÜäóöÜçíÖóú ëñïäÜÖÑñÖö.  

      んÖ¡ñöÜçíÖÖя - ½ñöÜÑ ½íïÜçÜÇÜ £ßÜëÜ ½íöñë：í¿Ü £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 íÖ¡ñöó. 

ö：, ¡Ü½Ü íÑëñïÜçíÖ： íÖ¡ñöó, Ñí0öá äóïá½Üç： ç：ÑäÜç：Ñ： Öí äóöíÖÖ　. ゐñï：ÑÜ öí 

：Ööñëç'0 Öí£óçí0öá ÜäóöÜçíÖÖ　½ "ç：ô-Öí-ç：ô", íÖ¡ñöÜçíÖÖ　 - £íÜôÖó½ 

ÜäóöÜçíÖÖ　½.  んÖ¡ñöÖñ ÜäóöÜçíÖÖ　 ½Ü¢ñ äëÜçÜÑóöóï　 íßÜ ïäÜïÜßÜ½ 

äë　½ÜÇÜ ÜäóöÜçíÖÖ　, 　¡óú äëÜçÜÑóöáï　 ç äëóïÜöÖÜïö： íÖ¡ñöñëí, íßÜ Ü âÜë½： 

£íÜôÖÜÇÜ ÜäóöÜçíÖÖ　. が¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ßÜÑá-　¡ÜÇÜ íÖ¡ñöÖÜÇÜ ÜäóöÜçíÖÖ　 

ÖñÜßê：ÑÖí íÖ¡ñöí. é¡： çóÑó äóöíÖá çÜÖí ½Ü¢ñ ç¡¿0ôíöó? 

ゑ：Ñ¡ëóöñ äóöíÖÖ　.  ぞí ÖáÜÇÜ ç：ÑäÜç：Ñá Ñíєöáï　 Ü ç：¿áÖ：ú âÜë½：. 

Зí¡ëóöñ äóöíÖÖ　.    ぞí ÖáÜÇÜ ëñïäÜÖÑñÖöó ç：ÑäÜç：Ñí0öá íßÜ «öí¡», íßÜ «Ö：».  

       んÖ¡ñöÖ： ÜäóöÜçíÖÖ　 £íïöÜïÜçÜ0öáï　 Ñ¿　 ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 

Öíúë：£ÖÜ½íÖ：öÖ：üóê äëÜß¿ñ½. どÜ½Ü çÜÖó ÑÜ¢ñ ë：£Ö： £í ïçÜє0 öñ½íöó¡Ü0 ： 

£½：ïöÜ½, Öíäëó¡¿íÑ: 

- ëÜÑ：єç： íÖ¡ñöó  -ïäë　½ÜçíÖ： Öí £'　ïÜçíÖÖ　 î：ÖÖ：ïÖóê Üë：єÖöíî：ú; 

- ïöíöóïöóôÖ： íÖ¡ñöó- êëÜÖÜ½ñöëí¢： ß0Ñ¢ñö：ç ôíïÜ ： ö. Ñ. 

      どí¡ó½ ôóÖÜ½ ßÜ¿ó çó¡ÜëóïöíÖ： ç：Ñ¡ëóö： öí £í¡ëóö： äóöíÖÖ　 Ñ¿　 ÇÜöñ¿0 

öí ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿Üßí. 

      ぱÜ¡Üï ÇëÜäí — 　¡：ïÖóú ½ñöÜÑ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, ÇëÜäÜçñ ：Ööñëç'0, 

ÜëÇíÖ：£ÜçíÖñ Ü çóÇ¿　Ñ： ëÜ£½Üçó ¡：¿á¡Üê ëñïäÜÖÑñÖö：ç, £í£çóôíú 6—12 Üï：ß, 

Öí £íÑíÖÜ ：Ööñëç'0ñëÜ½-½ÜÑñëíöÜëÜ½ öñ½Ü. ぞí ç：Ñ½：ÖÜ ç：Ñ ¡¿íïóôÖóê 
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：Ööñëç'0 ¡Ü½ÜÖ：¡íî：　  ç：ÑßÜçíєöáï　 äñëñçí¢ÖÜ ½：¢ ïí½ó½ó ëñïäÜÖÑñÖöí½ó, 

í ½ÜÑñëíöÜë ¿óüñ Öíäëíç¿　є ëÜ£½ÜçÜ ç äÜöë：ßÖñ ëÜï¿Ü. 

 ぱÜ¡Üï-ÇëÜäó üóëÜ¡Ü çó¡ÜëóïöÜçÜ0öáï　 ç  ïÜî：Ü¿ÜÇ：ôÖóê 

öí ½íë¡ñöóÖÇÜçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　ê. ぜñöÜÑ ÑÜ£çÜ¿　є ëÜ£¡ëóöó  ½Üöóçíî：0 

¿0Ññú, äÜßíôóöó çíë：íÖöó ïäëóúÖ　öö　 /ïöíç¿ñÖÖ　 ÑÜ äëÜß¿ñ½ó öÜàÜ. ん¿ñ 

Ö：¡Ü¿ó  Öñ ï¿：Ñ £íßÜçíöó,  àÜ âÜ¡Üï-ÇëÜäí — îñ  　¡：ïÖóú ½ñöÜÑ ： Öí úÜÇÜ 

ÜïÖÜç： Öñ ½Ü¢Öí ëÜßóöó ¡：¿á¡：ïÖóê  çóïÖÜç¡：ç. 

      ぎ¡ïäñëöÖñ ÜäóöÜçíÖÖя – îñ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, àÜ äëÜçÜÑóöáï　 Öíüó½ó 

ïÜî：Ü¿ÜÇí½ó £ ½ñöÜ0 çóë：üñÖÖ　 äëÜß¿ñ½, 　¡： äÜöëñßÜ0öá Üî：ÖÜ¡ ñ¡ïäñëö：ç 

ôó ¡Ü½äñöñÖöÖóê Üï：ß Ü äñçÖ：ú ïâñë： íßÜ çóïÜ¡Ü¡çí¿：â：¡ÜçíÖóê âíê：çî：ç. 

ぢëÜâñï：úÖóú ：Ööñëç’0ñë çóïÜ¡ÜÇÜ ë：çÖ　 äëÜçÜÑóöá ñ¡ïäñëöÖñ ÜäóöÜçíÖÖ　 

£í ï¡¿íÑñÖó½ ïîñÖíë：є½ ÜßÇÜçÜëñÖÖ　 ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ； öñ½ó. ゐñï：Ñí 

£íäóïÜєöáï　 Öí Ñó¡öÜâÜÖ, í äÜö：½ çï： £íäóïó ëÜ£üóâëÜçÜ0öáï　 ： 

íÖí¿：£Ü0öáï　. ぎ¡ïäñëö：ç ßíÇíöÜ Öñ ßÜçíє, öÜ½Ü ëñäëñ£ñÖöíî：； 　¡ öí¡Ü； Ü 

ÑíÖÜ½Ü çóÑ： ÜäóöÜçíÖÖ　 Öñ ：ïÖÜє. づÜ£½：ë çóß：ë¡ó çó£Öíôíєöáï　 öñ½Ü0 ： 

£íçÑíÖÖ　½ó ： £í£çóôíú ïöíÖÜçóöá 15-20 ñ¡ïäñëö：ç íßÜ ½ñÖüñ (Ü çóäíÑ¡Ü, 

　¡àÜ ¡Ü¿Ü Üï：ß-ñ¡ïäñëö：ç çÜ£á¡ñ ： ç¢ñ «£í½¡ÖÜ¿Üï　»). ば ÑíÖÜ½Ü çóäíÑ¡Ü 

Ñ：0öá äëóÖîóäó ÑÜï　¢ÖÜïö： ñ¡ïäñëöí ： úÜÇÜ ¡Ü½äñöñÖî：；.  だïÜß¿óçÜïö： 

ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ: 

1. ぜñöí ñ¡ïäñëöÖÜÇÜ ÜäóöÜçíÖÖ　 äÜ¿　Çíє ç Üöëó½íÖÖ： ÖñÜßê：ÑÖÜ； 

：ÖâÜë½íî：；, ç：ÑÜßëí¢ñÖÜ； ç £ÖíÖÖ　ê, ÑÜ½¡íê ： Üî：Ö¡íê ëñïäÜÖÑñÖö：ç, 　¡： є 

¡Ü½äñöñÖöÖó½ó ÜïÜßí½ó, àÜ ½í0öá Ç¿óßÜ¡： £ÖíÖÖ　 äëÜ äëñÑ½ñö íßÜ Üß’є¡ö 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 öí ½í0öá î：ÖÖóú äëí¡öóôÖóú ÑÜïç：Ñ Ü äñçÖ：ú ïâñë：. 

2. ぢÜüÜ¡ ö：є； ：ÖâÜë½íî：；, 　¡í ÖñÜßê：ÑÖí ¡¿：єÖöÜ Ñ¿　 äëÜÇÖÜ£ÜçíÖÖ　, 

äëóúÖ　öö　 çí¢¿óçÜÇÜ Üäëíç¿：Öïá¡ÜÇÜ ë：üñÖÖ　, Ñ¿　 âÜë½ÜçíÖÖ　 

ïöëíöñÇ：ôÖóê î：¿ñú, ½ÜÖ：öÜëóÖÇÜ ïöíÖÜ äñçÖÜÇÜ Üß’є¡öÜ ôó Çí¿Ü£：, ： 　¡í є 

ö：¿á¡ó Ü ¿0Ññú, àÜ äëÜâñï：úÖÜ äÜç’　£íÖ： £ ÑÜï¿：Ñ¢ÜçíÖÜ0 äëÜß¿ñ½íöó¡Ü0 

íßÜ ëÜ£ßóëí0öáï　 ç ïäñîóâ：ôÖóê äóöíÖÖ　ê. 

3.  づñöñ¿áÖÜÇÜ ç：ÑßÜëÜ ÜôíïÖó¡：ç: ö：¿á¡ó öóê, êöÜ î：¿¡Ü½ £íï¿ÜÇÜçÜє 

ïöíöÜïÜ ¡Ü½äñöñÖöÖÜ； ÜïÜßó ç ÑíÖ：ú Üß¿íïö：. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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      づÜßÜöí £ ñ¡ïäñëöí½ó ½Ü¢ñ ßÜöó äÜßÜÑÜçíÖí Öñ ¿óüñ Ü çóÇ¿　Ñ： äëÜïöÜÇÜ 

：Ööñëç’0 ôó ëÜ£½Üçó, í¿ñ ： Ü çóÇ¿　Ñ： âÜ¡ÜïÜçíÖÖ　 ç ÇëÜä：, ½Ü£¡ÜçÜÇÜ 

üöÜë½Ü, ½ñöÜÑÜ がñ¿áö：, àÜ çó½íÇí0öá ïäñî：í¿áÖóê ÖíçóôÜ¡ äëÜçñÑñÖÖ　. 

 ぞñÑÜ¿：¡ó ÑíÖÜÇÜ ½ñöÜÑÜ: ï¡¿íÑÖ：ïöá ä：ÑßÜëÜ ñ¡ïäñëö：ç àÜÑÜ äñçÖÜ； 

ïÜî：Ü¿ÜÇ：ôÖÜ； äëÜß¿ñ½ó íßÜ Öíç：öá ；ê ç：ÑïÜöÖ：ïöá. 

 

7. づñ£Ü¿ьöíöó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖя öí ；ê ÜßґëÜÖöÜçíÖÖя 

     づñ£Ü¿áöíöóçÖ：ïöá ÜäóöÜçíÖÖ　, íÖ¡ñöÜçíÖÖ　, ñ¡ïäñëöÖñ ÜäóöÜçíÖÖ　, 

âÜ¡Üï-ÇëÜäí,  ßíÇíöÜ ç ôÜ½Ü £í¿ñ¢óöá ç：Ñ £½：ïöÜ ： ïöëÜ¡öÜëó £íäóöíÖá. ぢ¿íÖ 

íÖ¡ñöó - îñ äñëñ¿：¡ äóöíÖá (ÜäóöÜçí¿áÖóú ¿óïö).  

     づÜ£ëÜß¡í ÜäóöÜçí¿áÖó¡í äñëñÑßíôíє çó£ÖíôñÖÖ　 êíëí¡öñëÜ ：ÖâÜë½íî：；, 

　¡Ü ÖñÜßê：ÑÖÜ Üöëó½íöó; âÜë½Ü¿0çíÖÖ　 äëóß¿ó£ÖÜÇÜ ë　ÑÜ äóöíÖá, 　¡： 

äÜçóÖÖ： ßÜöó £íÑíÖ：; ï¡¿íÑíÖÖ　 äñëüÜÇÜ ä¿íÖÜ ÜäóöÜçí¿áÖó¡í ： úÜÇÜ 

äÜäñëñÑÖ　 äñëñç：ë¡í ü¿　êÜ½ äëÜßÖÜÇÜ ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　; çóäëíç¿ñÖÖ　 

ÜäóöÜçí¿áÖó¡í ： ÜïöíöÜôÖñ úÜÇÜ ëñÑíÇÜçíÖÖ　. 

    Зí ëñ£Ü¿áöíöí½ó ½ñöÜÑÜ ÜäóöÜçíÖÖ　: 

    だäóöÜçí¿ó ¿0Ññú ç：¡Ü½ ç：Ñ 18 ÑÜ 70 ëÜ¡：ç, ç：ÑäÜç：Ñ： ：£ ÜäóöíÖóê ¿0Ññú  

ßÜ¿ó ÖíÑíÖ： ôÜ¿Üç：ôÜ；  öí ¢：ÖÜôÜ； ïöíö：. ぢëÜçÜÑó¿ó ÜäóöÜçíÖÖ　 ç  ÇÜöñ¿：  öí 

äÜ£í úÜÇÜ ½ñ¢í½ó. І£ ÜäóöÜçíÖóê ç：ÑäÜç：Ñá ÖíÑí¿ó 87 ëñïäÜÖÑñÖö：ç, 

äóöíÖÖ　 öí ç：ÑäÜç：Ñ： ÜäóöÜçíÖóê ¿0Ññú ßÜ¿ó ïâÜë½ÜçíÖ： ïí½ñ Öí íë¡Üü： ん4 

öí äëÜíÖí¿：£ÜçíÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： ¡ëÜÇÜçóê Ñ：íÇëí½. 
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     んÖ¡ñöÜçíÖÖ　 - îñ  ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　, 　¡： ßÜ¿ó äëÜçñÑñÖÖ： Öí Üâ：î：úÖÜ½Ü 

ïíúö：, ïíúö： ½：ïöí,  öí ç ÇÜöñ¿：.  ゎÜïö　½ öí ç：Ñç：ÑÜçíôí½  ßÜ¿Ü ÖíÑíÖÜ Ññç’　öá 

ç：Ñ¡ëóöóê öí £í¡ëóöóê äóöíÖá, Öí 　¡： äÜöë：ßÖÜ ßÜ¿Ü ÖíÑíöó ç：ÑäÜç：Ñá Öí 

ñ¿ñ¡öëÜÖÖÜ äÜüöÜ, Öí Üâ：î：úÖóê ïíúöíê ÇÜöñ¿0 öí ç ÜïÖ：ú, äóïá½Üç：ú  

âÜë½：.  

     ぢëó¡¿íÑ íÖ¡ñöÜçíÖÖ　 çóÇ¿　Ñíє ïí½ñ öí¡ó½ ôóÖÜ½: 

1. ぶó äÜöë：ßñÖ ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ç ÇÜöñ¿： «づÜïá», ½：ïöÜ ゐ：¿ÇÜëÜÑ-

がÖ：ïöëÜçïá¡óú?  ゑíüí ÑÜ½¡í. 

        2. で¡：¿á¡ó ïöÜ¿：ç ßÜÑñ Ñ¿　 çíï ÑÜëñôÖÜ (1, 2, 3, 4, 5, 6), ： 　¡óú öóä Çëó ç 

ß：¿á　ëÑ: ëÜï：úïá¡óú,  äÜ¿, ïÖÜ¡ñë, ¡íëí½ßÜ¿á? 

        3. ぶó êÜôñöñ çó ç Ñóö　ôÜ £ÜÖÜ:  Öíïö：¿áÖóú âÜößÜ¿ ½：Ö： Çëó äëó ß：¿á　ëÑ 

¡¿Üß：, íñëÜêÜ¡¡ñú, Öíïö：¿áÖóú ½：Ö： ß：¿á　ëÑ?   

4. ぶó êÜôñöñ çó ç：Ñ¡ëóöö　 ïñÖÑç：ô-ßíëÜ íßÜ â：öÜ-ßíëÜ Öí öñëóöÜë：； ß：¿á　ëÑ 

¡¿ÜßÜ? 

5. ぶó êÜôñöñ çó ½'　¡óú ¡ÜöÜôÜ¡ äëó ß：¿á　ëÑ ¡¿Üß：, ： 　¡óú ïí½ñ? 

        6. é¡：, Öí çíüÜ ÑÜ½¡Ü, äÜçóÖÖ： ßÜöó £ÜÖó ç：ÑäÜôóÖ¡Ü (¿0¡ï, ¡Ü½âÜëö, 

ïöíÖÑíëö, ïäÜëö) ç ß：¿á　ëÑ ¡¿Üß：? 

7. ゑíü： äëÜäÜ£óî：； ïöÜïÜ0öáï　 ：Ööñë'єëÜ ： ¡Ü¿：ëÖÜ； Çí½ó ç ß：¿á　ëÑ ¡¿Üß： äëó 

ÇÜöñ¿： «づÜïá». 

8. ぶó êÜôñöñ çó ¢óçÜ ½Ü£ó¡Ü ç ß：¿á　ëÑ ¡¿Üß：? 

9. ゑíü： ÜïÜßóïö： äñëñçíÇó. 

     ぞí íÖ¡ñöó ç：ÑäÜç：Ñá ÖíÑíçí¿ó ¿0Ñó ç：¡Ü½ ç：Ñ 20 ÑÜ 65 ëÜ¡：ç. ゐ：¿áü：ïöá 

¿0Ññú ç：ÑäÜç：Ñ： ÖíÑíçí¿ó ôÜ¿Üç：ôÜ； ïöíö：. ゑ ÇÜöñ¿： ç ßÜ½í¢Ö：ú âÜë½： ßÜ¿Ü 

£ëÜß¿ñÖÜ 150 íÖ¡ñö öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÜ ： ÜäëíîáÜçíÖÜ 200 íÖ¡ñöÖóê ç：ÑäÜç：Ññú. 
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づñ£Ü¿áöíöó äÜ ½ñöÜÑÜ íÖ¡ñöÜçíÖÖ　  ßÜÑñ ÖíçñÑñÖÜ Ü çóÇ¿　Ñ： ¡ëÜÇÜçóê 

Ñ：íÇëí½. 
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     ぢÜ ½ñöÜÑÜ ñ¡ïäñëöÖóê Üî：ÖÜ¡ ßÜ¿Ü £：ßëíÖÜ íÑ½：Ö：ïöëíöóçÖóú  äñëïÜÖí¿ 

　¡óú Öí¿：ôÜє 4 ÜïÜßó îñ: 

  1.  がóëñ¡öÜë ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ; 

  2.  ゎÜ¿ÜçÖóú ：Ö¢ñÖñë; 

  3.  ゐÜêÇí¿öñë; 

  4.  ぜñÖñÑ¢ñë £ äëÜÑí¢Ü. 

      ぎ¡ïäñëöó 　¡： ç ïçÜ0 ôñëÇÜ çÖñï¿ó ¡Üëñ¡öóçó àÜÑÜ ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ öí 

çóï¿Üçó¿ó ïçÜ0 ÑÜ½¡Ü ÑÜ ß：¿á　ëÑÖÜ； äÜï¿ÜÇó. んÑ¢ñ ïí½ñ ç：Ñ ñ¡ïäñëö：ç öí 

Ñóëñ¡öÜëí £í¿ñ¢óöá  Öí 45 % Üïä：üÖ：ïöá ÑÜÖÖÜÇÜ £í¡¿íÑÜ. ゑ：¡Üçí ¡íöñÇÜë：　 

ñ¡ïäñëö：ç ï¡¿íÑíє  ç：Ñ 25 ÑÜ 55 ëÜ¡：ç, ñ¡ïäñëöí½ó ßÜ¿ó 　¡ ôÜ¿Üç：¡ó öí¡ ： 

¢：Ö¡ó. づÜ£½Üçí ：£ ñ¡ïäñëöí½ó ßÜ¿í £íäóïíÖí Öí Ñó¡öÜâÜÖ £í ôíïÜ½ öëóçí¿í 

öëó ÇÜÑóÖó.      

     だßÇÜçÜë0çí¿óï　 äóöíÖÖ　 ïöÜïÜçÖÜ ç：Ñ¡ëóöö　 öí ïöçÜëñÖÖ　 ÑÜÑíö¡ÜçÜ； 

ëÜ£çí¢í¿áÖÜ；  äÜï¿ÜÇó ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡ÜßÜ, öí¡Ü¢ ÜßÇÜçÜë0çí¿Üï　 ½：ïîñ Ñ¿　 

ëñí¿：£íî：； ¡¿ÜßÜ, ½Ü¢¿óç： çóöëíöó 　¡： äñëñÑ Öí½ó äÜïöíÖÜöá, £íÑíô： öí 

öëÜÑÖÜà：. べÜ ßÜÑñ äÜöë：ßÖÜ £ëÜßóöó ç äñëüÜ ôñëÇÜ?. どí ÇÜ¿ÜçÖñ äóöíÖÖ　 

ôó ßÜÑñ äÜäóö Öí çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ß：¿á　ëÑÜ ： 　¡ ïí½ñ £ëÜßóöó ëñ¡¿í½Ü öí 

ëÜ£äÜçï0Ñóöó ：ÖâÜë½íî：0 äëÜ ÑíÖÜ ：ÖÖÜçíî：0 ç ÇÜöñ¿：. ゐ：¿áü：ïöá äóöíÖá 

öí ç：ÑäÜç：Ññú ½ó Üöëó½íє½Ü äëó £í¡：ÖôñÖÖ： äëÜñ¡öÜ.ん¿ñ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 

ñ¡ïäñëö：ç ½ó çó£Öíôó¿óïá ôó ÑÜî：¿áÖÜ ç：Ñ¡ëóöö　 ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ ç 

ÇÜöñ¿áÖÜ½Ü ¡Ü½ä¿ñ¡ï： « づÜïá », öí Üöëó½í¿ó öí¡： ëñ£Ü¿áöíöó: 

- ゑ：ÑäÜç：Ñá Ñóëñ¡öÜëí £í¡¿íÑÜ: とëíàñ ßÜÑóöá ç：Ñ¡ëóöó ÑÜÑíö¡ÜçÜ 

ß：¿á　ëÑÖÜ äÜï¿ÜÇÜ, íÑ¢ñ îñ Ñíïöá ÑÜÑíö¡Üçóú äëóßÜöÜ¡ öí ÑÜäÜ½Ü¢ñ 

äëóçíßóöó ÖÜçóê äÜöñÖî：úÖóê ¡¿：єÖö：ç ÑÜ ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ £í¡¿íÑÜ; 
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- ゑ：ÑäÜç：Ñá ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ：Ö¢ñÖñëí:  ぜÜ¢¿óçÜ ßÜÑóöá ç：Ñ¡ëóöö　 öí¡ÜÇÜ çóÑÜ  

äÜï¿ÜÇó, íÑ¢ñ  Ü £í¡¿íÑ： є ÑÜÑíö¡Üç： äëó½：àñÖÖ　 　¡： Öí 80 % äëÜïöÜ00öáï　 

： Öñ äëóÖÜï　öá äëóßÜöÜ¡; 

- ゑ：ÑäÜç：Ñá ßÜêÇí¿öñëí: がÜî：¿áÖÜ ç：Ñ¡ëóöó öí¡óú çóÑ ÑÜÑíö¡ÜçÜ； 

äÜï¿ÜÇó, íÑ¢ñ  ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß Öñ äÜöëñßÜçíöó½ñ çñ¿ó¡ÜÇÜ äñëïÜÖí¿Ü, öí¡ 

　¡ äÜ¿ÜçóÖí äñëïÜÖí¿Ü ï¡¿íÑíöó½ñöáï　 ：£ ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ; 

- ゑ：ÑäÜç：Ñá ½ñÖñÑ¢ñëí äÜ äëÜÑí¢í½: ぢñëïäñ¡öóçÖÜ ç：Ñ¡ëóöó öí¡Ü 

äÜï¿ÜÇÜ, íÑ¢ñ £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡Ü； ç ÇÜöñ¿： £ß：¿áüóöáï　 Üßï　Ç ½íúßÜöÖ：ê  

ç：Ñç：ÑÜçíô：ç öí ÇÜöñ¿á Öñ çöëíöóöá  äÜïö：úÖóê ç：Ñç：ÑÜçíô：ç. どí¡Ü¢ ÇÜöñ¿á 

½íöó½ñ £½ÜÇÜ ßÜöó ß：¿áü ëÜ£äÜçï0Ñ¢ñÖó½ Öí çï：ê öñëóöÜë：　ê ば¡ëí；Öó öí 

ß¿ó¢Ö：ê ½：ïöíê. 

     べñ ÜÑóÖ ½ñöÜÑ, 　¡óú äëóÖ：ï ëñ£Ü¿áöíöóçÖ：ïöá ÇÜöñ¿0 îñ âÜ¡Üï-ÇëÜäí £í 

ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡Ü； ½ó £：ßëí¿ó ÖñÜßê：ÑÖ： Ñ¿　 äëÜñ¡öÜ ÑíÖ：. ゐÜ¿Ü äëÜçñÑñÖÜ Ñ¿　 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　  Ñç： âÜ¡Üï-ÇëÜäó. と：¿á¡：ïöá Üï：ß Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 ÜÑÖ：є； âÜ¡Üï-

ÇëÜäó ï　Çí¿Ü ç：ï：½. Зí ¡：¿á¡：ïö0 ÇÜÑóÖ, öÜ ßÜ¿Ü çó¡ÜëóïöíÖÜ 1,5  ÇÜÑóÖó Ñ¿　 

；； äëÜçñÑñÖÖ　. ゑ：¡Üçí ¡íöñÇÜë：　 ï¡¿íÑí¿í ç：Ñ 20 ÑÜ  45 ëÜ¡：ç. ゐëí¿ó Üôíïöá Ü 

âÜ¡Üï-ÇëÜäíê 　¡ ôÜ¿Üç：ôí öí¡ ： ¢：ÖÜôí ïöíöá. ぢëó½：àñÖÖ　 Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 

âÜ¡Üï-ÇëÜä ßÜ¿Ü ÖíÑíÖÜ ÇÜöñ¿áÖó½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ « づÜïá». づñ£Ü¿áöíöó âÜ¡Üï-

ÇëÜäó ßÜ¿ó çó£ÖíôñÖ： öí ïâÜë½ÜçíÖÜ öí¡ó½ ôóÖÜ½: 

1. ゐ：¿áü：ïöá ÜôíïÖó¡：ç ççí¢í0öá, àÜ äÜöë：ßÖÜ çäëÜçíÑóöó ÖÜçÜ 

ÑÜÑíö¡ÜçÜ ß：¿á　ëÑÖÜ äÜï¿ÜÇÜ ç ÇÜöñ¿áÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï, íÑ¢ñ îñ £ß：¿áüóöá 

Üßï　Ç äëÜ¢óçí0ôóê öÜëóïö：ç, öí ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß äëóÖñïñ £ß：¿áüñÖÖ　 

ÑÜêÜÑ：ç ç ÇÜöñ¿á; 

2. ゐ：¿áü：ïöá ÜôíïÖó¡：ç ççí¢í0öá, àÜ ¡ëíàñ çïöíÖÜçóöó ß：¿á　ëÑÖóê  6 

ïöÜ¿：ç ë：£ÖÜÇÜ öóäÜ, öí¡ 　¡ ç：Ñç：ÑÜçíöó ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß ßÜÑóöá ë：£Öí 

¡íöñÇÜë：　 ç：Ñç：ÑÜçíô：ç ：£ ë：£Öó½ó çäÜÑÜßíÖÖ　½ó àÜÑÜ ïí½Ü； Çëó; 

3. がÜ½¡ó ÜôíïÖó¡：ç ëÜ£Ñ：¿ó¿óï　 £ äëóçÜÑÜ ：Ööñë’єëÜ £í¡¿íÑÜ öí çïñ ¢ 

öí¡ó äëó ¡：Öî： çó£Öíôó¿óï　, àÜ ：Ööñë’єë  ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ äëó½：àñÖÖ　 ßÜÑóöá Ü 

¡¿íïóôÖÜ½Ü ïöó¿： ç ôñëçÜÖÜ-£ñ¿ñÖóê öí ¡ÜëóôÖñçÜÇÜ ¡Ü¿áÜëÜ ：£ ïç：ö¿ó½ó 

ßñ¢ñçó½ó ÑóçíÖí½ó ：£ ¡ÜëóôÖñçó½ó äëó¿ñÇ¿ó½ó ïöÜ¿ó¡í½ó ÑÜ ÑóçíÖ：ç; 
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4. ゐ：¿áü：ïöá ÜôíïÖó¡：ç ççí¢í0öá, àÜ ÑÜî：¿áÖñ ç：Ñ¡ëóöö　 Ñóö　ôÜ； £ÜÖó öí 

çïöíÖÜç¿ñÖÖ　 ½：Ö： Öíïö：¿áÖóê ：ÇÜë Ñ¿　 Ñ：öñú, öí¡ 　¡ ß：¿áü：ïöá äëÜ¢óçí0ôóê 

ç ÇÜöñ¿： є ï：½ñúÖ： äíëó, öÜ½Ü ½í¿ñÖá¡óê ç：Ñç：ÑÜçíô：ç öí¡Ü¢ äÜëíÑÜє öí¡í 

äÜï¿ÜÇí 　¡ ½：Ö： Öíïö：¿áÖóú âÜößÜ¿ öí ½：Ö： Öíïö：¿áÖóú íñëÜêÜ¡¡ñú.  

     だßґëÜÖöÜçíÖÖ　 ½ñöÜÑó¡ó ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 äÜ¿　Çíє ç íëÇÜ½ñÖöÜçíÖ：ú 

äÜßÜÑÜç： öí¡Ü； ïÜ¡ÜäÖÜïö： ÖíÜ¡ÜçÜ-½ñöÜÑóôÖóê äÜ¿Ü¢ñÖá, àÜ çó£Öíôí0öá 

çó¡ÜëóïöíÖ： äëóúÜ½ó íÖí¿：£Ü (Üî：Ö¡ó), ïóÖöñ£Ü ： Üäöó½：£íî：； äëí¡öóôÖóê 

ëñ¡Ü½ñÖÑíî：ú (äëÜäÜ£óî：ú), 　¡： Ñí0öá ü¿　ê ë：üñÖÖ　 ÑíÖóê Ü¡ëñ½óê £íÑíô ： 

äëÜß¿ñ½ (äëÜß¿ñ½Öóê äóöíÖá).  

      とëóöóôÖí ÜціÖка çóßëíÖÜ； ½ñöÜÑó¡ó ç äÜë：çÖ　ÖÖ： £ ç：ÑÜ½ó½ó äÜçóÖÖí 

äëóçñïöó ÑÜ çóïÖÜç¡Ü äëÜ ；； ÖíÜ¡ÜçÜ ÖÜçó£ÖÜ ： ¡ÜëóïÖ：ïöá (ÖíÇíÑíє½Ü öÜö 

àñ ëí£ çó½ÜÇí äëÜ öñ, àÜ £íäëÜäÜÖÜçíÖ： íçöÜëÜ½ ÖÜç： ë：üñÖÖ　 äÜçóÖÖ： ßÜöó 

ïöëÜÇÜ íëÇÜ½ñÖöÜçíÖ： ： ¡ëóöóôÖÜ Üî：ÖñÖ： ç äÜë：çÖ　ÖÖ： £ ：Öüó½ó ç：ÑÜ½ó½ó 

ë：üñÖÖ　½ó, í öí¡Ü¢ íÖí¿ÜÇ：ôÖó½ó. 

     ВисÖÜвки: є ¿ÜÇ：ôÖó½ äëÜÑÜç¢ñÖÖ　½ íÖí¿：£Ü öñÜëñöóôÖÜÇÜ ： 

ñ¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ½íöñë：í¿Ü äÜäñëñÑÖ：ê ëÜ£Ñ：¿：ç.  ぢ：Ñ ôíï äëÜçñÑñÖÖ　 

ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá öí Üßïöñ¢ñÖÖ　 Üß’є¡öí (ïäÜëÜÑó), ½Ü¢Öí £ëÜßóöó öí¡： 

çóïÖÜç¡ó: 

    ぞí öñëóöÜë：； ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí äÜöë：ßÖÜ çäëÜçíÑ¢Üçíöó ÖÜçÜ 

ÑÜÑíö¡ÜçÜ ß：¿á　ëÑÖÜ äÜï¿ÜÇÜ,  íÑ¢ñ Öí 75 % äÜ£óöóçÖóê  ½ñöÜÑ：ç 

ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ç¡í£Ü0öá ïí½ñ Öí öñ, àÜ ß：¿á　ëÑÖí äÜï¿ÜÇí äëóÖñïñ ¡Üëóïöá 　¡ 

ÇÜöñ¿0 öí¡ ： ½ñü¡íÖî　½ 　¡： äëÜ¢óçí0öá  ç  ÖáÜ½Ü. ゎÜöñ¿áÖñ ÇÜïäÜÑíëïöçÜ 

ä：Ñ Öí£çÜ0 «づÜïá» äÜ¡ëíàóöá ïç：ú ïöíöÜï ÇÜöñ¿0,  àñ ：£ £ß：¿áüñÖÖ　½ 

ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ öí £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡óê £ß：¿áüóöá ïçÜ； ÑÜêÜÑó.  

    ゑï： ñ¡ïäñëöó öí ÜäóöÜçíÖ： ÜïÜßó äÜ ½ñöÜÑí½ ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá êÜôÜöá 

öí¡： çóÑó ïöÜ¿：ç 　¡: 83 % ëÜï：úïá¡óú, äÜ¿ 58 %, ïÖÜ¡ñë 40 %. Зí ¡：¿á¡：ïö0 

ïöÜ¿：ç Üßëí¿ó Öíúß：¿áüñ 31 % îñ 6 ß：¿á　ëÑÖóê ïöÜ¿：ç. だäöó½í¿áÖí î：Öí £í 

ÇÜÑóÖÜ Çëó ïöíÖÜçóöá 40-60 ÇëóçÖ：ç öí Ü ç：ÑïÜö¡íê 40-30 %. ゑ：¡Üçí 

¡íöñÇÜë：　 ½íúßÜöÖ：ê ç：Ñç：ÑÜçíô：ç ï¡¿íÑíöó½ñ Öí 40 % ¿0Ñó ç：¡Ü½ ç：Ñ 25 ÑÜ 

40, öí Öí 35 % ç：¡Ü½ ç：Ñ 40 ÑÜ 65. ば £ÜÖÜ ç：ÑäÜôóÖ¡Ü ß：¿áü：ïöá ÜäóöÜçíÖóê 
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ëñïäÜÖÑñÖö：ç Öí 65 % Üßëí¿ó ½’　¡： ： £ëÜôÖ： ÑóçíÖó ：£ ¡ÜëóôÖñçó½ó 

Ññëñç’　Öó½ó ïöÜ¿ó¡í½ó, öí Ñó£íúÖ Üßëí¿ó Öí 33 % ¡¿íïóôÖóú öí £í 72 % 

¡Ü½âÜëöÖ：ïö0. ゑ Ñóö　ô：ú £ÜÖ： Öí 55 % öí 35 % Üßëí¿ó Öíïö：¿áÖóú ½：Ö： 

âÜößÜ¿, ： Öíïö：¿áÖóú ½：Ö： íñëÜêÜ¡¡ñú. ぞí ßíëÖ：ú ïö：úî： Öí 60 % ßÜÑÜöá 

äÜÑíçíöó ïñÖÑç：ô：.  

      ぞíÜ¡Üçí  ÑÜï¿：ÑÖóîá¡í ôíïöóÖí ä：ÑöçñëÑ¢Üє ÑÜî：¿áÖ：ïöá ç：Ñ¡ëóöö　 

ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ Ü £í¡¿íÑ：. 

      づñ¡Ü½ñÖÑíî：； £： ïöÜëÜÖó ç：Ñç：ÑÜçíô：ç öí ÜäóöÜçíÖóê ÇÜïöñú Ñ¿　  

ÇÜöñ¿áÖÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ, ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿Üßí  ½Ü¢ñ ßÜöó öí¡ó½ó:  Öñ çñ¿ó¡óú 

¡ÜöÜôÜ¡ ：£ ：ïöÜë：є0 Çëó  ç ß：¿á　ëÑ, ：ïöÜëóôÖ： Ññöí¿： 　¡： ½Ü¢Üöá £ÖíÑÜßóöóï　 

ç Çë：. ゑ ç：ÑäÜç：ÑÖÜ½Ü ¡ÜöÜô¡Ü ½Ü¢ñ £ÖíêÜÑóöóï　  ：ïöÜë：　 ïí½ÜÇÜ ÇÜöñ¿0,  

ç：Ñç：ÑÜçíô：ç (£：ëÜ¡) 　¡： äëÜ¢óçí¿ó ç ÇÜöñ¿áÖÜ½Ü ¡Ü½ä¿ñ¡ï： づÜïá. ぢëÜçÜÑóöó 

öÜëÖ：ëó äÜ ß：¿á　ëÑÜ öí £í äñëñ½ÜÇÜ ç Çë： Üöëó½Üçíöó äëó£Üç： ½：ïî　  Ü 

çóÇ¿　Ñ： Öñçñ¿ó¡ÜÇÜ äëñ£ñÖöÜ, 　¡ ç：Ñç：ÑÜçíÖÖ　 ¡íâñ Ü ÇÜöñ¿：, ôó  

ßñ£¡ÜüöÜçÖóú ïñëöóâ：¡íö Öí ÑÜÑíö¡ÜçÜ ÇëÜ. ЗíäëÜüÜçíöó ïöÜÑñÖö：ç Öí 

ÖíçôíÖÖ　 ß：¿á　ëÑÖÜ； Çëó ： äëÜçÜÑóöó ë：£ÖÜ½íÖ：öÖ： ¡ÜÖ¡Üëïó  ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ 

ÑíÖÜ； äÜï¿ÜÇó. 

 

8. ぢëÜçñÑñÖÖя SАЇT-íÖí¿：£Ü ÇÜöñ¿0 « づÜïь » 

       SWOT-íÖí¿：£ — íÖí¿：£ ç ïöëíöñÇ：ôÖÜ½Ü ä¿íÖÜçíÖÖ：, àÜ äÜ¿　Çíє ç 

ëÜ£Ñ：¿ñÖÖ： ôóÖÖó¡：ç ： 　çóà Öí ôÜöóëó ¡íöñÇÜë：；:  

- ïó¿áÖóê (StrОЧРtСs)  
- ： ï¿íß¡óê (АОКФЧОssОs) ïöÜë：Ö ÇÜöñ¿0 
- ½Ü¢¿óçÜïöñú (OЩЩШrtЮЧТtТОs), àÜ ç：Ñ¡ëóçí0öáï　 Ñ¿　 ÖáÜÇÜ 
- öí £íÇëÜ£ (TСrОКts), äÜç'　£íÖóê £： £Ñ：úïÖñÖÖ　½ Ñ：　¿áÖÜïö： ÇÜöñ¿0. 

    ぜñöí SАOT-íÖí¿：£Ü - äëñÑïöíçóöó ïó¿áÖ： öí ï¿íß¡： ïöÜëÜÖó Ñ：　¿áÖÜïö： 

ÜëÇíÖ：£íî：； Ü £ç'　£¡Ü £ ½Ü¢¿óçÜïö　½ó öí £íÇëÜ£í½ó.  

どíß¿óî　 1.2 

SWOT - んぞんずやげ 

 ぢÜ£óöóçÖóú çä¿óç ぞñÇíöóçÖóú  çä¿óç 

ゑ Ö Üö ë： ü Öє
 

ïñ ëñ ÑÜ ç ó à ñでó¿áÖ： ïöÜëÜÖó (S) で¿íß¡： ïöÜëÜÖó ぜÜ¢¿óçÜïö： (А) 



23 

 

ЗëÜôÖñ ½：ïîñ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 ÇÜöñ¿0 « づÜïá »; ぞñÑÜïöíöÖ　 ¡：¿á¡：ïöá ëñ¡¿í½ó ÇÜöñ¿0; 
ゑñ¿ó¡óú ÑÜïç：Ñ äñëïÜÖí¿Ü ÇÜöñ¿0; ゐ：¿áüí Öí　çÖ：ïöá ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ Ü 

¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç; 
ぞí　çÖ：ïöá  ç¿íïÖÜÇÜ ïíúöÜ ÇÜöñ¿0; ぞñçñ¿ó¡óú ïäñ¡öÜë ÖíÑíÖÖ　 äÜï¿ÜÇ 

ëÜ£çí¢í¿áÖÜÇÜ Öíäë　½Ü; 
ぞí　çÖ：ïöá ëÜ£çóÖñÖÜ；  ：ÖâëíïöëÜ¡öÜëó 
ÇÜöñ¿0; 

ゑ：ÑïÜöÖ：ïöá ：Öçñïöóî：ú; 

ゑñ¿ó¡í ä¿Üàí ÇÜöñ¿0; でñ£ÜÖÖ：ïöá. 
ぷçóÑ¡：ïöá Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ： Öí　çÖ：ïöá 
ïóïöñ½ó ßëÜÖ0çíÖÖ　; 

 

ゐñ£¡ÜüöÜçÖí íçöÜäíë¡Üç¡í.  
 ぜÜ¢¿óçÜïö：  (O) ЗíÇëÜ£ó (T) 

 
 

づÜ£üóëñÖÖ　 ¡Ü½äíÖ：；, ç：Ñ¡ëóöö　 ÇÜöñ¿：ç 
ä：Ñ îó½ ¢ñ ßëñÖÑÜ½ ç ：Öüóê ½：ïöíê; 

づÜ£çóöÜ¡ ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí; 

げÜ
çÖ

：ü
Öє

 ïñ
ëñ

ÑÜ
çó

à
ñ 

 

だë：єÖöÜçíÖÖ　 Öí ß：¿áü üóëÜ¡óú ïñÇ½ñÖö 
ïäÜ¢óçíô：ç öí ëÜ£üóëñÖÖ　 ÖÜçóê ÑÜÑíö¡Üçóê 
äÜï¿ÜÇ; 

  ぎ¡ÜÖÜ½：ôÖí ¡ëó£í, Öñïöíß：¿áÖ：ïöá; 
 

 ゑóÑ：¿ñÖÖ　 ÑÜÑíö¡ÜçÜÇÜ äëó½：àñÖÖ　  
     Ñ¿　 çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ÖÜçÜ； äÜï¿ÜÇó £í 
     ¡¿ÜßÖó½ó ：Ööñëñïí½ó; 

ЗëÜïöíÖÖ　 äÜÑíö¡：ç; 

   ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö： ïñëñÑ 
：ïÖÜ0ôóê ä：Ñäëóє½ïöç; 

З½：Öí ¡Üëï：ç çí¿0ö; 

 ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïóïöñ½ó  "AЦКНОЮs" Ñ¿　 
£ß：¿áüñÖÖ　 　¡：ïÖóê ½Ü¢¿óçÜïöñú 
ßëÜÖ0çíÖÖ　 ： äëÜïÜçíÖÖ　  ÇÜöñ¿0 Öí ëóÖ¡Ü 
äÜï¿ÜÇ ÇÜïöóÖÖÜïö：. 

 ЗÖó¢ñÖÖ　 ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäëÜ½Ü¢ÖÜïö：. 

      ぢ：ï¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 SАOT - íÖí¿：£Ü ½Ü¢Öí £ëÜßóöó Ññ　¡： çóïÖÜç¡ó öí 

çÖñïöó äëÜäÜ£óî：；.   

      ゎÜöñ¿á «づÜïá» ½íє £ÖíôÖÜ ¡：¿á¡：ïöá ïó¿áÖóê ïöÜë：Ö, í öí¡Ü¢ äÜë：çÖ　ÖÜ 

Öñçñ¿ó¡Ü ¡：¿á¡：ïöá ï¿íß¡óê ïöÜë：Ö. ぢëÜäÜ£óî：；, àÜÑÜ äÜ¡ëíàñÖÖ　 ïóöÜíî：； 

ÇÜöñ¿0:  

- ïöçÜëñÖÖ　 äÜ£óöóçÖÜÇÜ ：½：Ñ¢Ü ÇÜöñ¿0 ： ïöçÜëñÖÖ　 ïöíÖÑíëö：ç 　¡Üïö： Ñ¿　 

£í¡¿íÑÜ; 

- àÜß ßÜöó ¡ëíàó½ó ïñëñÑ ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç äÜöë：ßÖÜ äÜ¡ëíàÜçíöó öí 

£ß：¿áüÜçíöó ÖÜç： ÑÜÑíö¡Üç： äÜï¿ÜÇó, í öí¡Ü¢ ÜÑÜï¡ÜÖí¿0çíöó ë：çñÖá 

Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　; 

- £Öó¢ñÖÖ　 î：Öó £í ÖÜ½ñë, Öó£á¡： î：Öó äëóçíß¿00öá ： £ß：¿áüÜ0öá ¡：¿á¡：ïöá 

ïäÜ¢óçíô：ç;  
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- Ü¡¿íÑíÖÖ　 ÑÜÇÜçÜëÜ £ ëñ¡¿í½Öó½ íÇñÖöïöçÜ½, ëÜ£üóëñÖÖ　 ëñ¡¿í½ó, öó½ 

ïí½ó½ ä：Ñçóàó½Ü äÜäóö Öí äÜï¿ÜÇó; 

- づñ¡ÜÖïöëÜ¡î：　 Ññ¡：¿á¡í ÖÜ½ñë：ç  öí ÖÜ½ñëÖÜÇÜ âÜÖÑÜ. 

 

9. んÖí¿：£ ëóÖ¡Ü äÜï¿ÜÇ ÇÜöñ¿ьÖÜ-ëñïöÜëíÖÖÜÇÜ ÇÜïäÜÑíëïöçí ÜßëíÖÜÇÜ 
ïñÇ½ñÖöÜ öí ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖя ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç Ñ：0ôÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí 

      ぞñ£çí¢í0ôó Öí öñ àÜ ëóÖÜ¡ ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ ß：¿áü ¡ÜÖïñëçíöóçÖóú, 

Ö：¢ ëóÖÜ¡ öÜçíë：ç, £í üçóÑ¡Ü； £½：Öó öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ： £íäóö：ç ïäÜ¢óçíô：ç ßÜÑá-

　¡óú ÇÜöñ¿á Öñ ½Ü¢ñ äÜ¡¿íÑíöóï　 ¿óüñ Öí ïçÜ； öëíÑóî：úÖ： äÜï¿ÜÇó.  

     でöçÜëñÖÖ　 ÖÜçóê äÜï¿ÜÇ — îñ ï¡¿íÑÖóú öçÜëôóú äëÜîñï, àÜ çó½íÇíє 

£ÖíôÖóê ½íöñë：í¿áÖóê öí ：Ööñ¿ñ¡öÜí¿áÖóê çóöëíö. ぢëó îáÜ½Ü ç：ÑïÜöÖ　 

ÇíëíÖö：　 ；ê ¡Ü½ñëî：úÖÜÇÜ Üïä：êÜ, Öñ£çí¢í0ôó Öí äëÜâñï：úÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ： 

ëÜ£ëÜß¡ó. ІïöÜöÖó½ ñ¿ñ½ñÖöÜ½ äëÜîñïÜ ëÜ£ëÜß¡ó ïöëíöñÇ：； ÇÜöñ¿0 є 

ëÜ£ëÜß¡í ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ.  でöçÜëñÖÖ　 öí¡óê ÇÜöñ¿áÖóê 

äÜï¿ÜÇ Ñíє ½Ü¢¿óç：ïöá £íÑÜçÜ¿áÖ　öó ïäñîóâ：ôÖ： äÜöëñßó ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖóê, 

ÇëÜäÜçóê íßÜ ¡ÜëäÜëíöóçÖóê ¡¿：єÖö：ç. ぴ：¡íçó½ Öíäë　½¡Ü½ Ü ïöçÜëñÖÖ： 

ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ є üóëÜ¡ñ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¡Ü¿áöÜëÖóê 

äëÜÇëí½, Ü öÜ½Ü ôóï¿： âñïöóçí¿：ç, ¡ÜÖîñëö：ç, çñôÜë：ç öÜàÜ. 

     ゎÜöñ¿：, àÜ ½í0öá ¡ÜÖîñëöÖ： £í¿ó ： ½íúÑíÖôó¡ó, äëÜäÜÖÜ0öá ïçÜ；½ 

ÇÜïö　½ üóëÜ¡óú ïäñ¡öë ¡Ü¿áöÜëÖóê äëÜÇëí½, ç¡¿0ôí0ôó Ü¡ëñ½： äëÜÇëí½ó 

ÑÜ ïçÜ；ê ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ, Öíäëó¡¿íÑ, äëÜçñÑñÖÖ　 

：ïöÜëóôÖóê ßí¿：ç. ばï： î： äëÜäÜ£óî：； ëÜ£üóë00öá Ñ：íäí£ÜÖ ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ 

： ïäëó　0öá £ëÜïöíÖÖ0 äÜäÜ¿　ëÖÜïö： ÇÜöñ¿0.   とÜ¢ñÖ ÇÜöñ¿á, àÜ ëÜ£ëíêÜçÜє 

Öí ëóÖ¡Üçóú Üïä：ê, äëíÇÖñ ÑÜ ëÜ£ëÜß¡ó ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ £ çóïÜ¡Ü0 

ïäÜ¢óçôÜ0 î：ÖÖ：ïö0. ЗçóôíúÖÜ îñ ÖÜç： äÜï¿ÜÇó, àÜ ÖñïÜöá 　¡：ïÖÜ ÖÜç： 

½Ü¢¿óçÜïö： Ñ¿　 ïäÜ¢óçíô：ç. 

    ゎÜöñ¿áÖí äÜï¿ÜÇí ½Ü¢ñ ßÜöó ÖÜçÜ0:  

- ç：ÑÖÜïÖÜ £íÑÜçÜ¿ñÖÖ　 ÖÜçÜ； äÜöëñßó; 

- ç：ÑÖÜïÖÜ ÖÜçÜÇÜ ïäÜ¢óçíôí;  

- ç：ÑÖÜïÖÜ ：ïÖÜ0ôÜ； äÜï¿ÜÇó; 
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- ç：ÑÖÜïÖÜ ÖÜçÜÇÜ ëóÖ¡Ü.  

    どí¡ó½ ôóÖÜ½, £í½：ïöá ÜÑÖÜ½：ëÖÜÇÜ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 ÖÜçó£Öó äÜï¿ÜÇó çóÖó¡íє 

¡Ü½ñëî：úÖÜ ß：¿áü çóÇ：ÑÖñ Ü　ç¿ñÖÖ　 äëÜ ÖÜçó£ÖÜ.  

    だÑÖí¡ ëó£ó¡ ëÜßÜöó £ ÖÜçó½ó äÜï¿ÜÇí½ó ÑÜïóöá çñ¿ó¡óú, ÑÜ 18  % 

ÖÜçóÖÜ¡ öñëä¿　öá ¡ëíê Öí ëóÖ¡Ü. でñëñÑ äëóôóÖ îáÜÇÜ ï¿：Ñ çóÑ：¿óöó: 

Öñäëíçó¿áÖñ çó£ÖíôñÖÖ　 äÜöëñß ïäÜ¢óçíô：ç; Öñäëíçó¿áÖí Üî：Ö¡í ½：ïö¡Üïö： 

ëóÖ¡Ü; £íçóàñÖí î：Öí; äÜÇíÖí ëñ¡¿í½í öÜàÜ.  

    ぢÜ£óî：0çíÖÖ　 ÖÜçÜ； ÇÜöñ¿áÖÜ；  äÜï¿ÜÇó äñëñÑßíôíє Üî：Ö¡Ü ïäÜ¢óçíôí½ó 

ÜïÖÜçÖóê ；； êíëí¡öñëóïöó¡. でêñ½íöóôÖÜ äÜ£óî：0çíÖÖ　 ½Ü¢Öí çó£Öíôóöó 　¡ 

¡ÜÖîñäî：0, àÜ çëíêÜçÜє öëó ÇëÜäó âí¡öÜë：ç: Üô：¡ÜçíÖÖ　 ïäÜ¢óçíô：ç; ：½：Ñ¢ 

¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç; ：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖ：ïöá ëñÇ：ÜÖÜ.  ぞí ÜïÖÜç： íÖí¿：£Ü ëóÖ¡ÜçÜ； ïóöÜíî：； 

ÇÜöñ¿á ½Ü¢ñ çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó öí¡： ïäÜïÜßó äÜ£óî：ÜÖÜçíÖÖ　 ïçÜє； ÖÜçÜ；  

äÜï¿ÜÇó: 

- Öí ÜïÖÜç： ïäñîóâ：ôÖóê ç¿íïöóçÜïöñú ÇÜöñ¿áÖÜ； äÜï¿ÜÇó; 

- £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0  äñçÖóê ¡íöñÇÜë：ú ïäÜ¢óçíô：ç;  

     ば îáÜ½Ü £ç'　£¡Ü äëÜçÜÑóöáï　 　¡ Üß'є¡öóçÖñ, öí¡ ： ïÜß'є¡öóçÖñ 

äÜ£óî：0çíÖÖ　.          

     だß'є¡öóçÖñ äÜ£óî：0çíÖÖ　 äÜç'　£íÖñ £ â：£óôÖó½ó íöëóßÜöí½ó äÜï¿ÜÇ 

ÇÜöñ¿0. ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ëñ¡¿í½í, àÜ ïöçÜë0є ：½：Ñ¢ ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ, ç：Ñßóçíє 

；êÖ： âÜÖ¡î：ÜÖí¿áÖ： ëóïó.  

     ぢëó Üß'є¡öóçÖÜ½Ü äÜ£óî：0çíÖÖ： ÖñÜßê：ÑÖÜ çóÑ：¿　öó ÜÖ：¡í¿áÖ： äÜï¿ÜÇó 

ÇÜöñ¿0 ： ；êÖ： êíëí¡öñëóïöó¡ó, äëóçíß¿óç： äñú£í¢：, ：ïöÜëóôÖ： ú ¡Ü¿áöÜëÖ：  

 

äí½'　öÖó¡ó, àÜ ëÜ£öíüÜçíÖ： äÜß¿ó£Ü ÇÜöñ¿0, ：ïöÜë：　 ç：Ñç：ÑÜçíÖÜïö： öí úÜÇÜ 

öëíÑóî：；.  

       でÜß'є¡öóçÖñ äÜ£óî：0çíÖÖ　 äëÜçÜÑóöáï　 Ñ¿　 çä¿óçÜ Öí ïäëóúÖ　öö　 

ïäÜ¢óçíô：ç, ：½：Ñ¢ ÇÜöñ¿0, àÜ ïöçÜë0єöáï　, äÜç'　£íÖóú £ ；ê ½ñÖöí¿áÖ：ïö0. 

どÜö äëó £Ñ：úïÖñÖÖ： ëñ¡¿í½ÖÜ； Ñ：　¿áÖÜïö： ÖñÜßê：ÑÖÜ çëíêÜçÜçíöó ïäëóúÖ　öö　 

äÜï¿ÜÇ £ äñçÖó½ ：½：Ñ¢Ü½. 
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        ば ½：ïö：  ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá» £ÖíêÜÑ　öáï　 

ÇÜöñ¿áÖÜ-ëñïöÜëíÖÖ： ¡Ü½ä¿ñ¡ïó - ぱ：єïöí», «ゑÜÑÖóú ïç：ö», «ぜñÑ¢：¡  ぱ¿íú». 

ゑï： ÇÜöñ¿： ëÜ£öíüÜçíÖ： ß：¿　 âÜëöñî： ん¡¡ñë½íÖ ： ½í0öá ç：Ñ 9 ÑÜ 15 ÖÜ½ñë：ç 

ë：£ÖÜ； ¡íöñÇÜë：；:  ÜÑÖÜ½：ïÖ：, ÑçÜê½：ïÖ： öí öëáÜê½：ïÖ：, ç 　¡óê ÑÜÑíö¡Üç： 

äÜï¿ÜÇó äëñÑïöíç¿ñÖ： Ü Öñçñ¿ó¡：ú ¡：¿á¡Üïö： Ü£ÑÜëÜçôÜ； Öíäëíç¿ñÖÜïö： Ü 

çóÇ¿　Ñ： SPA äëÜîñÑÜë, â：öÖñïÜ öí ßíïñúÖÜ.  

        でäñ¡öë ëÜ£çí¢í¿áÖóê äÜï¿ÜÇ äëñÑïöíç¿ñÖ： Ü çóÇ¿　Ñ： ñ¡ï¡Üëï：ú ÑÜ 

âÜëöñî： ん¡¡ñë½íÖ. どí¡： ä：Ñäëóє½ïöçí 　¡:  ßí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü «でÜÖ　ôÖí-

ぢÜ£óöóç» ëÜ£öíüÜçíÖí ç öóêÜ½Ü ½：ïî： だÑñïá¡Ü； Üß¿íïö： ç ï.½.ö. ЗíöÜ¡í, 

ïöíÖî：　 でÜÖ　ôÖí, çÜ¿óî　 ずí£ÜëÖí 56 – Öíúß¿ó¢ôñ  ä：Ñäëóє½ïöçÜ  ：£ üóëÜ¡ó½ 

ÖíÑíÖÖ　½ ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ ç öÜ½Ü ôóï¿： Çëó ç ß：¿á　ëÑ öí  öñÖ：ï, í öí¡Ü¢ 

Ñóö　ôó½  ½íúÑíÖôó¡Ü½, ¡Ü½ä’0öñëÖó½ó öí ç：ÑñÜ £í¿í½ó. 

        だïÜß¿óçñ  ½：ïîñ £í ë：£ÖÜ½íÖ：öÖó½ó ÑÜÑíö¡Üçó½ó äÜï¿ÜÇí½ó £íú½íє 

£í½：ïá¡óú Ü£ÑÜëÜçôóú ÇÜöñ¿áÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ぶíßíÖ¡í» ç ï.½.ö. ぶÜëÖÜ½Üëïá¡ñ 

çÜ¿óî　 ゎçíëÑ：úïá¡í, ßÜÑóÖÜ¡  5  とÜ½：ÖöñëÖ：çïá¡ÜÇÜ ëíúÜÖÜ. 

         ぴñú £í¡¿íÑ ÖíÑíє Öíë　ÑÜ ：£ ¡ÜÖâñëñÖî- äÜï¿ÜÇí½ó ( ¡：ÖÜ¡ÜÖîñëöÖóú £í¿, 

¡ÜÖâñëñÖî £í¿ Öí 40 ½：ïîá, ¡：½Öíöó äñëñÇÜçÜë：ç), öí¡ ： üóëÜ¡óú ïäñ¡öë 

ïäÜëöóçÖÜ-Ü£ÑÜëÜçôóê äÜï¿ÜÇ ：£ öñÖ：ïÖó½ó ¡Üëöí½ó öí ß：¿á　ëÑÖó½ £í¿Ü½, 

½íúÑíÖôó¡Ü½ Ñ¿　 ½：Ö： ÇÜ¿áâÜ, í öí¡Ü¢  ïäÜëöóçÖó½ó öëñÖÜçí¿áÖó½ó 

½íúÑíÖôó¡í½ó. 

       どí¡ó½ ôóÖÜ½,  äÜöñÖî：úÖó½ó ¡ÜÖ¡ÜëñÖöí½ó Ñ¿　 Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ 

«づÜïá»  ½Ü¢Üöá ßÜöó ä：Ñäëóє½ïöçí öÜëóïöóôÖÜÇÜ Öíäë　½¡Ü 　¡ «ぜñÑ¢：¡  

ぱ¿íú», «ゑÜÑÖóú ïç：ö»,  «ぱ：єïöí»   　¡： Öñ ½í0öá ç ïçÜє½Ü íïÜëöó½ñÖö： äÜï¿ÜÇ 

ëÜ£çí¢í¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëÜ öí¡ ： ßí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü « でÜÖ　ôÖí-ぢÜ£óöóç », 

£í½：ïá¡óú ÇÜöñ¿áÖÜ-Ü£ÑÜëÜçôóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï  «ぶíßíÖ¡í», 　¡： äëñÑïöíç¿　0öá 

¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖÜ £íÇëÜ£Ü £í äñëñ¿：¡Ü½ ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ Ñ¿　 Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ 

¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá». 

     ゐí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü «ど：ëí» £ÖíêÜÑóöáï　 ç だÑñïá¡：ú Üß¿íïö： ç ïÜÖ　ôÖÜ½Ü 

ëíúÜÖ： ¡ÜëÜëöÜ ЗíöÜ¡í, çÜ¿óî　 ずí£ÜëÖí, 37,  ゐí£í ç：ÑäÜôóÖ¡Ü ½íє çóê：Ñ äë　½Ü 

Öí ä：àíÖóú ä¿　¢ üóëóÖÜ0 60 ½ñöë：ç.  ぞí öñëóöÜë：； є Ñóö　ôóú ½íúÑíÖôó¡, 
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í¿áöíÖ¡ó, äíë¡Üç¡í, ½íÖÇí¿ó, öñÖ：ïÖóú ： ß：¿á　ëÑÖ： £í¿ó. どí¡Ü¢ Ñ¿　 ¿0ßóöñ¿：ç 

í¡öóçÖÜÇÜ ½Üëïá¡ÜÇÜ ç：ÑäÜôóÖ¡Ü Öí ä¿　¢： äñëñÑßíôñÖ： çÜÑÖ： Ç：ë¡ó, äëÜ¡íö 

ï¡Üöñë：ç, ¡íöíÖÖ　 Öí "ßíÖíÖíê".  

 が¿　 ¡Ü½âÜëöíßñ¿áÖÜÇÜ ç：ÑäÜôóÖ¡Ü ： öó½ôíïÜçÜÇÜ äëÜ¢óçíÖÖ　 

äëÜäÜÖÜ0öáï　 100 ÖÜ½ñë：ç Ü 3-ê ： 4-ê äÜçñëêÜçóê ¡ÜëäÜïíê, í öí¡Ü¢ ¡ÜöñÑ¢ £ 

ç¿íïÖó½ ÑçÜëó¡Ü½ £ çóêÜÑÜ½ Öí ä¿　¢. 2-3-4 ½：ïÖ： ÜÑÖÜ¡：½ÖíöÖ： öí 4-ê ½：ïÖ： 

ÑçÜ¡：½ÖíöÖ： ÖÜ½ñëó £íÜçí¢Ü0öá çï：½ ïÜôíïÖó½ ÇÜöñ¿áÖó½ çó½ÜÇí½. ば 

¡Ü¢ÖÜ½Ü ÖÜ½ñë： ¡ÜÖÑóî：ÜÖñë, öñ¿ñç：£Üë, êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡, ÖñÜßê：ÑÖ： ½ñß¿：, 

ïíÖçÜ£Ü¿ (äÜçÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ö). ぴ：¿ÜÑÜßÜçÜ Çíë　ôí öí êÜ¿ÜÑÖí çÜÑí, äÜïö：úÖñ 

ñ¿ñ¡öëÜäÜïöíôíÖÖ　.   

 がçÜ¡：½ÖíöÖ： ÖÜ½ñëó ç ¡ÜëäÜï： №2 ： ïí½ ¡ÜöñÑ¢ Üß¿íüöÜçíÖóú 

çßÜÑÜçíÖÜ0 ¡ÜêÖñ0 £ ½：¡ëÜêçó¿áÜçÜ0 ä：ôô0 ： ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ½ äÜïÜÑÜ. ば ¡Ü¢Ö：ú 

¡：½Öíö： öñ¿ñç：£Üë ： ¡ÜÖÑóî：ÜÖñë. 

       ぢëÜíÖí¿：£Üçíçüó çï： ÇÜöñ¿： ÑÜç¡Ü¿í ½：ïöí öí äÜß¿ó£Ü ßÜ¿Ü çó£ÖíôñÖÜ, àÜ 

äÜöñÖî：úÖó½ó ¡ÜÖ¡ÜëñÖöí½ó çó　çó¿óï　 ÇÜöñ¿： öí ßí£ó ç：ÑäÜôóÖ¡Ü 　¡： ½í0öá 

çñ¿ó¡óú ÖÜ½ñëÖóú âÜÖÑ öí ÑÜÑíö¡ÜçÜ ß：¿á　ëÑÖÜ äÜï¿ÜÇÜ, ： öÜ½Ü 　ç¿　0öáï　 

Ñ¿　 ÇÜöñ¿0 づÜïá  ïäëíç¢ÖáÜ0 £íÇëÜ£Ü0. だî：ÖñÖÜ ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç  £í ü¡í¿Ü0  ç：Ñ 

(1 ÑÜ 10). 

どíß¿óî　 1.3  
 がÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　 ¡ÜÖ¡ÜëñÖö：ç 

 
№
ä/ä 

とëóöñë：； «づÜïá» «でÜÖ　ôÖí-
ぢÜ£óöóç» 

«ぶíßíÖ¡í» 
 

«ど：ëí» 

1. ぢëÜïÜçíÖÖ　 ïíúöÜ ÇÜöñ¿0 ç 
：ÖöñëÖñö： öí ëÜ£½：àñÖÖ　 
ëñ¡¿í½ó ïíúöÜ ç äÜüÜ¡Üç：ú 
ïóïöñ½： GШШРХО öí éÖÑñ¡ï 

6 9 6 8 

ぢëÜÑÜç¢ñÖÖ　 öíß¿óî： 1.3. 
2. ぴ：ÖÜçí     äÜ¿：öó¡í 8 8 6 8 
3. と：¿á¡：ïöá ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ 6 8 9 8 
5. ぎ¡ïöñë'єë öí ：Ööñë’єë 

£í¡¿íÑÜ 
6 8 7 8 

6. І½：Ñ¢ ÇÜöñ¿0 öí  ëñäÜöíî：　 7 8 8 8 
7. と：¿á¡：ïöá ÖÜ½ñë：ç 9 9 7 9 
8. でóïöñ½í ßëÜÖ0çíÖÖ　 7 8 7 8 

づí£Ü½ äÜ ¡ëóöñë：я½ 56 66 58 65 
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       ゑóïÖÜç¡ó: んÖí¿：£Ü0ôó öíß¿óî0 ÇÜöñ¿0 «づÜïá» ½Ü¢Öí £ëÜßóöó 

çóïÖÜçÜ¡,  àÜ úÜÇÜ ÜäñëñÑ¢í0öá ßí£ó ç：ÑäÜôóÖ¡Ü «でÜÖ　ôÖí-ぢÜ£óöóç» ： 

«ど：ëí» ç ½：ïö： ЗíöÜ¡í äÜ ¡：¿á¡Üïö： öí 　¡Üïö： ÖíÑíÖÖ　 ÑÜÑíö¡Üçóê äÜï¿ÜÇ öí 

　ç¿　0öáï　 ëñí¿áÖó½ó ¡ÜÖ¡ÜëñÖöí½ó Öí ëóÖ¡Ü ÇÜöñ¿áÖóê äÜï¿ÜÇ ç ½：ïö： 

ゐ：¿ÇÜëÜÑ-がÖ：ïöëÜçïá¡óú. 

       づÜ£ëÜß¡í ¡ÜÖîñäî：； çäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ÖÜçÜ； ÑÜÑíö¡ÜçÜ； äÜï¿ÜÇó 　¡ 

ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ  ç ÇÜöñ¿： «づÜïá». 

 

10.  づÜ£ëÜß¡í ¡ÜÖîñäî：； çäëÜçíÑ¢ñÖÖя ÖÜçÜ； ÑÜÑíö¡ÜçÜ； äÜï¿ÜÇó я¡ 
ß：¿ьяëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ  ç ÇÜöñ¿： «づÜïь» 

       とÜÖîñäî：　 (¿íö. МШЧМОЩtТШ — ëÜ£Ü½：ÖÖ　) — ïóïöñ½í äÜÇ¿　Ñ：ç, öñ íßÜ 

：Öüñ ëÜ£Ü½：ÖÖ　 　çóà ： äëÜîñï：ç; єÑóÖóú, çó£Öíôí¿áÖóú £íÑÜ½.  

      とÜÖîñäî：　 ：ïöÜöÖÜ ç：Ñë：£Ö　єöáï　 ç：Ñ öñÜë：； Öñ ö：¿á¡ó ïçÜє0 

Öñ£íçñëüñÖ：ïö0, í¿ñ ú ÖñÑÜïöíöÖáÜ0 çñëóâ：¡ÜçíÖ：ïö0. だôñçóÑÖÜ, ；； ½Ü¢Öí 

ççí¢íöó ïÜëÜÇíöÖÜ0 âÜë½Ü0 öñÜë：；.  

      ゎÜ¿ÜçÖñ äëó£ÖíôñÖÖ　 ¡ÜÖîñäî：； äÜ¿　Çíє ç ：ÖöñÇëíî：； äñçÖÜÇÜ ½íïóçÜ 

£ÖíÖÖ　, Ü äëíÇÖñÖÖ： çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó úÜÇÜ Ñ¿　 äÜ　ïÖñÖÖ　, äÜüÜ¡Ü 

£í¡ÜÖÜ½：ëÖÜïöñú. ぢëÜêÜÑ　ôó ôñëñ£ ÇÜëÖó¿Ü äñëñç：ë¡ó âí¡öí½ó, ¡ÜÖîñäî：　 

ÜöÜôÖ0єöáï　 　¡ £í £½：ïöÜ½, öí¡ ：£ äÜÇ¿　ÑÜ ；； ä：£Öíçí¿áÖóê ½ñ¢. だïÜß¿óçÜ 

ôíïöÜ îñ ç：ÑßÜçíєöáï　 Öí öóê ñöíäíê ëÜ£çóö¡Ü ÖíÜ¡ó, ¡Ü¿ó äÜöëñßí Ü 

äÜ　ïÖñÖÖ： Üß'є¡ö：ç £Ü½Üç¿0є çóÖó¡ÖñÖÖ　 ßñ£¿：ô： ¡ÜÖîñäöÜí¿áÖóê ä：ÑêÜÑ：ç, 

　¡： ：ÖöñÇëÜ0öá £ÖíÖÖ　 ： Ñí0öá ß：¿áü-½ñÖü ¡Üëñ¡öÖ： äÜ　ïÖñÖÖ　. 

 

ゑäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ ç Ü£ÑÜëÜçôÜ½Ü ¡Ü½ä¿ñ¡ï： づÜïá 
 

づñ¡ÜÖïöëÜ¡î：　  ： çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ：ïÖÜ0ôÜÇÜ äëó½：àñÖÖ　 
¡：ÖÜöñíöëÜ äëó ÇÜöñ¿： 

 

 

ゐ：¿á　ëÑÖ： ïöÜ¿ó: 
づÜï：úïá¡óú 

ぢÜ¿ 
でÖÜ¡ñë 

 
 
 

ЗÜÖí ëñ¿í¡ïÜ öí 
ç：ÑäÜôóÖ¡Ü ÇÜïöñú 

 
 
 

ЗÜÖí ëÜ£çíÇ 
Ñ¿　 Ñ：öñú: 

ぜ：Ö： Öíïö：¿áÖóú 
âÜößÜ¿; 

ぜ：Ö： Öíïö：¿áÖóú  

 ゐíëÖí ïö：ú¡í Ñ¿　 
ç：Ñç：ÑÜçíô：ç ¡¿ÜßÜ 
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íñëÜêÜ¡¡ñú. 

 
 
 ぴñ Ñíïöá £½ÜÇÜ 

 
ぢëÜ　ç¿：ÖÖ0 

：Ööñ¿ñ¡öÜí¿áÖóê  öí 
â：£óôÖóê £Ñ：ßÖÜïöñú ÇÜïöñú 

£í¡¿íÑÜ 

 ぢëÜçñÑñÖÖ0 ¡Ü¿ñ¡öóçÖóê, 
：ÖÑóç：ÑÜí¿áÖóê £½íÇíÖá ： öÜëÖ：ë：ç 

 づÜ£üóëñÖÖ0 ÑÜÑíö¡Üçóê 
ëÜ£çí¢í¿áÖóê äÜï¿ÜÇ ç ÇÜöñ¿： 

£ çëíêÜçíÖÖ　½ äÜßí¢íÖÖ　 
ÇÜïöñú 

 

ぢñëñçíÇó 

 

ЄÑóÖóú ëÜ£çí¢í¿áÖóú 
¡Ü½ä¿ñ¡ï ç ½：ïî： ゐ：¿ÇÜëÜÑ-

がÖ：ïöëÜçïá¡óú 

 Зí¿ÜôñÖÖ　 ÖÜçóê ç：Ñç：ÑÜçíô：ç ç 
Ü£ÑÜëÜçôóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï づÜïá 

¡ëÜÇ¿ÜÇÜÑóôÖÜ 

 Зß：¿áüñÖÖ　 äëóßÜö¡Ü 
ä：Ñäëóє½ïöçí ： úÜÇÜ 

¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖÜ- 
ïäëÜ½Ü¢Ö：ïöá 

 
づóï. 1.1 - でêñ½í 1 

 
11. でöëíöñÇ：я ëÜ£çóö¡Ü ä：Ñäëóє½ïöçí öí ；； ÜßґëÜÖöÜçíÖÖя 

 
      でöëíöñÇ：　 ëÜ£çóö¡Ü ä：Ñäëóє½ïöçí – îñ ÇñÖñëí¿áÖí ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖí äëÜÇëí½í 

Ñ：ú, 　¡í çó£Öíôíє äë：Üëóöñöó ： Ñ¿　 ä：Ñäëóє½ïöçí äëÜß¿ñ½ó, úÜÇÜ ½：ï：0, 

ÇÜ¿ÜçÖ： î：¿： ： ëÜ£äÜÑ：¿ ëñïÜëï：ç Ñ¿　 ；ê ÑÜï　ÇÖñÖÖ　. ゑÜÖí âÜë½Ü¿0є î：¿： öí 

ÜïÖÜçÖ： ü¿　êó Ñ¿　 ；ê ÑÜï　ÇÖñÖÖ　, öí¡ó½ ôóÖÜ½, àÜ ä：Ñäëóє½ïöçÜ ½íє 

ïä：¿áÖóú Öíäë　½Ü¡ ëÜ£çóö¡Ü.        

      Зí ïçÜ；½ £½：ïöÜ½ ïöëíöñÇ：　 ëÜ£çóö¡Ü ä：Ñäëóє½ïöçí – îñ ÑÜçÇÜïöëÜ¡Üçóú 

ä¿íÖÜçóú ÑÜ¡Ü½ñÖö, öÜßöÜ îñ ëñ£Ü¿áöíö ïöëíöñÇ：ôÖÜÇÜ ä¿íÖÜçíÖÖ　. ゑ ïçÜ0 

ôñëÇÜ ïöëíöñÇ：ôÖñ ä¿íÖÜçíÖÖ　 – îñ äëÜîñï £Ñ：úïÖñÖÖ　 î：¿ñú Öí äñçÖóú 

äñë：ÜÑ öí Öíäë　½¡：ç Ñ：　¿áÖÜïö： ä：Ñäëóє½ïöçí. づÜ£ëÜß¡í ïöëíöñÇ：ú 

ä：Ñäëóє½ïöç – îñ ÑÜïóöá ï¡¿íÑÖóú ： öëóçí¿óú äëÜîñï, çëíêÜçÜ0ôó äÜïö：úÖÜ 

äñëñÜî：Ö¡Ü ： äñë：ÜÑóôÖÜ äñëñç：ë¡Ü çóßëíÖóê î：¿ñú, íÖí¿：£Ü0ôó äëó îáÜ½Ü 

ïöíÖ ïñëñÑÜçóàí Ñ：　¿áÖÜïö： ïí½ÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí. だö¢ñ ÜïÖÜçÖ： î：¿： öí 

ïöëíöñÇ：； ëÜ£çóö¡Ü ä：Ñäëóє½ïöçí çóÇ¿　Ñí0öá ÖíïöÜäÖó½ ôóÖÜ½: 

- ゑÖñïöó ç ：ïÖÜ0ôñ ÇÜöñ¿áÖñ ä：Ñäëóє½ïöçÜ ÖÜçÜ ÑÜÑíö¡ÜçÜ äÜï¿ÜÇÜ, 　¡ 
ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß; 
- ぢëÜçñïöó ëñ¡ÜÖïöëÜ¡î：0 äëó½：àñÖÖ　 ¡：ÖÜ£í¿Ü ç ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß; 
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- Зí¡Üäóöó ÖñÜßê：ÑÖñ Üß¿íÑÖíÖÖ　 öí ½íöñë：í¿ó Ñ¿　 ëñ¡ÜÖïöëÜ¡î：； 

äëó½：àñÖÖ　; 

- Зí¡Üäóöó ß：¿á　ëÑÖ： ïöÜ¿ó öí Üß¿íÑÖíÖÖ　 ÑÜ Öóê, í öí¡Ü¢ Üß¿íÑÖíÖÖ　  

öí ÖñÜßê：ÑÖóú ：ÖçñÖöíë Ñ¿　 ßíëÜ; 

- Зí¿Üôóöó 　¡Ü½ÜÇí ß：¿áüñ öÜëóïö：ç ç ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 

çï：ê  öëíÑóî：úÖóê çóÑ：ç ¡Ü½ÜÖ：¡íî：ú Ññ ½Ü¢¿óçÜ ；ê äÜßíôóöó. 

      ぞíúß：¿áü äÜüóëñÖ： çóÑó  ëñ¡¿í½ó, 　¡： ÇÜöñ¿áÖóú ¡Ü½ä¿ñ¡ï 

çó¡ÜëóïöÜçÜçíöó½ñ  ç £íïÜßíê ½íïÜçÜ； ：ÖâÜë½íî：； îñ: 

      どñ¿ñç：£：úÖí: ç：ÑñÜëÜ¿ó¡ ç ëñ¡¿í½ÖÜ½Ü ß¿Üî： ½：ïîñçÜÇÜ öñ¿ñ¡íÖí¿Ü, 

ëñ¡¿í½Öí äíÜ£í, öñ¡ïö ç ß：¢ÜôÜ½Ü ë　Ñ¡Ü, ½：ïîñç： öñ¿ñÜß'　çó;  づíÑ：Ü-ëñ¡¿í½í 

ç ½：ïö： öí  äÜ£í úÜÇÜ ½ñ¢Ü0; がëÜ¡ÜçíÖí: Çí£ñöÖ： öí ¢ÜëÖí¿áÖ：, ÖíÑíÖÖ　 

ç：£óö：çÜ¡; ІÖöñëÖñö-ëñ¡¿í½í: öñ¡ïöÜç： ß¿Ü¡ó, ßíÖñëó, ¡ÜÖöñ¡ïöÖí ëñ¡¿í½í, 

ëñ¡¿í½í ç ß¿ÜÇíê, ëñ¡¿í½í Öí ¡íëö：, ëñ¡¿í½í Öí Üâ：î：úÖóê ïíúöíê ÇÜàÜ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゑごでぞだゑだと 

 

     ぢ：Ñ ôíï ÖíäóïíÖÖ　 ÖíÜ¡ÜçÜ； ïöíöö： ßÜ¿Ü çó£ÖíôñÖÜ ½：ïîñ ëÜ£öíüÜçíÖÖ　 

ÇÜöñ¿áÖÜ-Ü£ÑÜëÜçôÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ «づÜïá». どí¡Ü¢ äëÜçñÑñÖÜ ë　Ñ 

½íë¡ñöóÖÇÜçóê ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖá £í ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡óê, çó　çó¿ó 
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ÑÜî：¿áÖ：ïöá ç：Ñ¡ëóöö　 ÖÜçÜ； ëÜ£çí¢í¿áÖÜ； äÜï¿ÜÇó 　¡ ß：¿á　ëÑÖóú ¡¿Üß äëó 

ÇÜöñ¿：.  

     どí¡ó½ ôóÖÜ½ ßÜç äëÜçñÑñÖóú ½ÜÖ：öÜëóÖÇ  ëóÖ¡Ü ：£ äÜÑ：ßÖÜ0 

ß：¿á　ëÑÖÜ0 äÜï¿ÜÇÜ0 ç ：Öüóê ÇÜöñ¿　ê Öí çï：ú öñëóöÜë：； ば¡ëí；Öó, öí ßÜ¿Ü  

çó£ÖíôñÖÜ Öíúß¿ó¢ô： ¡ÜÖ¡ÜëñÖöó ß：¿　 ÇÜöñ¿0 «づÜïá», 　¡： 　ç¿　0öáï　 

£íÇëÜ£Ü0 Ñ¿　 ä：Ñäëóє½ïöçí. 

     ぞíïöÜäÖó½ ñöíäÜ½ ç ïöíöö： ßÜ¿Ü ÜäóïíÖÜ: ïöçÜëñÖÖ　 ÖÜçÜ； ¡ÜÖîñäî：； 

ß：¿á　ëÑÖÜÇÜ ¡¿ÜßÜ öí çó　ç¿ñÖÖ　 ïöëíöñÇ：； ëÜ£çóö¡Ü ÑíÖÜÇÜ ä：Ñäëóє½ïöçí. Зí 

ÑÜäÜ½ÜÇÜ0 　¡Ü； ÇÜöñ¿áÖñ ä：Ñäëóє½ïöçÜ ½íöó½ñ £½ÜÇÜ çö：¿óöó £íÑÜ½íÖñ ç 

：ïÖÜçíÖÖ　 ÇÜöñ¿0, öí¡ó½ ôóÖÜ äëó½ÖÜ¢óçüó ïçÜ； äëóßÜö¡ó öí ç：ÑüÜ¡íöó 

ïçÜ；ê ÖÜçóê ¡¿：єÖö：ç, ： ÖíúÇÜ¿ÜçÖ：üñ Öñ çöëíöóöó äÜïö：úÖóê ç：Ñç：ÑÜçíô：ç 

ÇÜöñ¿0.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でぢごでだと ゑごとだづごでどんぞだゆ ずやどぎづんどばづご 

 

1. でöíöóïöóôÖóú àÜë：ôÖó¡ ば¡ëí；Öó £í 2016 ë. / Зí ëñÑ. だ.ゎ.だïíÜ¿ñÖ¡í.  と.: 

がñë¢íçÖóú ¡Ü½：öñö ïöíöóïöó¡ó ば¡ëí；Öó, 2009. - 664 ï. 
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друку,  які  дають  можливість  будувати   за  короткий  термін  економічні  та

екологічні засоби розміщення.

Мета створити  модель  еко-готелю,  який  гармонійно  взаємодіє  з
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розрахунки  і  визначити  основні  характеристики  готелю,  визначити  стилі
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виявлення попиту на послугу.
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ВСТУП

Сьогодні  у  всьому  світі  відстежується  інтерес  до  впровадження

принципів  збереження  ресурсів   і  зменшення  негативного  впливу  на

навколишнє середовище у всіх сферах життя. Занепокоєння станом екологічної

рівноваги і впливом людини на природу проявилось і в індустрії гостинності.

На  сьогоднішній  день  великі  готельні  мережі  активно  впроваджують

екологічний  менеджмент  і  проходять  екологічну  сертифікацію,  що  значно

підвищує їх конкурентні позиції на ринку.

Значна  кількість  зарубіжних  засобів  розміщення  змінює  звичайну

концепцію  діяльності  на  екологічну,  впроваджуючи  інноваційні  проекти

збереження  ресурсів  та  навколишнього  середовища.  Найбільш  складною

проблемою у стрімкому збільшенні еко-готелів в Україні є підвищені вимоги до

їх  будівництва  і  значні  фінансові  витрати.  На  думку експертів,  собівартість

будівництва  еко-готелю  може  відрізнятися  від  стандартного  в  2-D  рази,  що

звичайно позначиться на вартості проживання: ціна номера за добу в еко-готелі

може бути  на 25-D0% вище, с порівнянні зі звичайними готелями. Наприклад, в

Західній Європі працюють фонди, які  пропонують кредитування будівництва

еко-готелю  з  заниженими  ставками  по  кредиту,  або  надають  безкоштовно

частину обладнання для його функціонування. 

Нажаль,  наша  держава  поки-що  не  дуже  активно  підтримується

будівництво готелів екологічного спрямування, що негативно позначаються на

інвестуванні в цю сферу готельного бізнесу. Однак, у 2011 році у законодавстві

України відбулись деякі зміни щодо екологізації суспільства - з’явився закон, в

якому  окреслено  політичний  вектор  України  на  екологізацію  усіх  сфер

економіки  до  2020  року.  Для  того,  щоб  готель  зміг  отримати  статус

«екологічний»,  йому  необхідно  пройти  сертифікацію  за  участю  незалежної

третьої сторони або держави, де він територіально розміщений.
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Тому, сучасний стан розвитку готельного господарства України потребує

впровадження  новітніх  підходів  екологічного  напрямку,  які  дозволять

реалізовувати інноваційні проекти еко-готелів за доступною ціною.

Розділ . Тенденції розвитку еко-готелів в Україні

1.1. Дослідження шляхів підвищення екологізації готелів

Готелі,  які  притримуються  дружньої  до  навколишнього  середовища

поведінки, можна вважати еко-готелями. [1].

Для того, щоб готель міг себе позиціонувати як еко-готель, він повинен

притримуватись  певних  правил,  а  саме:  економно  споживати  воду,

енергоресурси, слідкувати за  викидами в атмосферне повітря [1].

Зарубіжні  готелі  для  підтвердження  свого  статусу  екологічності,

користуються такими показниками як: відсутність токсичних речовин у мийних

засобах, рушники і постіль тільки із 100%-ї бавовни;  забороняється палити на

території  готелю;  економне  використання  освітлення,  багаторазове

використання води для господарських потреб. [1].

На  сайті  Інтернет  бізнес  та  економіка  присвячена  стаття  що  до

екологічних тенденцій готелів. Проект "Інтернет бізнес і Економіка" це набір

високоякісних  порад  і  рекомендацій  для  тих,  хто  цікавиться  економікою,

займається бізнесом або бажає створити особистий Інтернет бізнес. На сайту

опубліковані результати опитування європейців , що до екологічних готелів, та

90  відсотків  опитуваних  відповіли,  що  готові  сплачувати  більш  грошей  на

екологічні продукти та відвідувати екологічні готелі ніж звичайні. [2].

Прикладом екологічних інновацій є європейські еко-готелі, особливістю

яких  є  будівництво  виключно  з  дерева  без  використання  цвяхів.  У  таких

готелях застосовуються альтернативні джерела енергії, переробляються відходи

повторно, економляться водні і енергетичні ресурси. [1,2].

Розвиток  екологічних  готелів  є  перспективним  напрямом  в  індустрії

гостинності України. Зокрема, в останні роки відбулися серйозні зрушення в

сфері екологічної сертифікації підприємств готельного господарства в Україні.

Програма  Green  Key   є  одним  з  5  проектів  міжнародної  недержавної,
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незалежної організації Foundation for Environmental Education. За словами Еріка

ван  Дейка,  міжнародного  координатора  програми,  оцінювання  екологічної

діяльності  готелю  базується  на  12  основних  критеріях,  розроблених

міжнародним комітетом, і включає екологічний менеджмент на підприємстві,

моніторинг споживання води і енергії, поводження з відходами, освітню роботу

серед  співробітників  і  гостей,  співпраця  з  спільнотою,  в  якому  знаходиться

підприємство.  Також  до  міжнародної  системи  оцінки  національним

представником в кожній країні додаються національні критерії, які враховують

місцеві  особливості  але  не  суперечать  міжнародним стандартам.  «Одними з

переваг  еко-сертифікації  Green  Key  є  її  непричетність  до  професійних  або

діловим структурам, яка гарантує готелю незалежну оцінку третьою стороною»

-  стверджує  Ерік  ван  Дейк.  Також  він  зазначив,  що  наявність  екологічної

сертифікації  служить  інноваційним  інструментом  підвищення  туристичної

привабливості.  Все  більше  людей  в  світі  готові  бути  клієнтами  тільки  тих

компаній і брендів, які відповідають за власну присутність на планеті і наслідки

своєї  діяльності.  Великі  корпорації  вже  усвідомили  свою  залученість  і

взаємозв'язок  з  цими  ключовими  сторонами,  що  в  свою  чергу  впливає  на

зниження ризиків, операційну діяльність і лояльність клієнтів.

Слід  відзначити,  що  звичайні  готелі  є  дуже  енерговитратними  і

використовують велику кількість ресурсів. Так, один номер за ніч використовує

1D0 МДж енергії, розкішний готель на 100 місць за два місяця використовує

більше  води,  чим  потрібно  100  міським  сім’ям  протягом  двох  років.  В

середньому готель виробляє більше 1 кг відходів на одного відвідувача за день.

Тому доцільним є створення екологічних готелів та впровадження екологічних

технологій в готельну сферу України.

Перші згадки про бетонний DD-принтер Андрія Руденко і самого автора

винаходу пов'язані з будівництвом міні-замку з бетону в Мінессоті, який став

першим  експериментом.  Після  успішної  реалізації  проекту  замку,  Руденко

повернувся  до  ідеї  DD-друку  житлового  будинку.  Майданчиком  для
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подальшого, більш масштабного експерименту були обрані Філіппіни і Lewis

Grand Hotel.[D,4]

Основними  компонентами  складу,  що  використовуються  в  якості

наповнювача став пісок і вулканічний попіл. З них і побудовані всі елементи

конструкцій будівлі отеля. Апартаменти розміром 10,5 м х 12,5 м і висотою D м

розташувалися  в  окремій  прибудові  до  основної  будівлі  готелю  і  мають  у

своєму  розпорядженні  усіма  необхідним  для  комфортного  відпочинку  -

інженерними комунікаціями, включаючи системи водо- і електропостачання ,

комплектами  сучасної  сантехніки,  джакузі,  елементами  систем  тепло-,

гідроізоляції і "Розумний будинок". Міцність зведеної конструкції збільшена за

рахунок армування сталевими арматурами.

Можливо, використання DD-друку при існуючому рівні технологій - не

найшвидший  спосіб  зведення  будівельних  конструкцій  з  переважанням

прямолінійною  геометрії,  але  там,  де  концепція  архітектора  і  дизайнера

виходить  за  рамки  звичних  геометричних  форм  і  передбачає  використання

складних лекальні елементів, альтернативи DD-технології немає. За допомогою

DD-принтера  Руденко  можна  наносити  шари  цементу  висотою  до  10  мм  і

товщиною  до  D0  мм.  Основне  переваги  моделі  -  швидкість,  точність  і

акуратність виконуваних операцій.

Розкішний готель Lewis Grand Hotel в Анхелес на Філіппінах обзавівся

першим в світі DD-надрукованим готельним номером категорії люкс, загальною

площею 1D0 квадратних метрів. Зі своїм завданням, за словами Льюїса Якіча -

власника  готелю,  гігантський  DD-принтер  блискуче  впорався  за  100  годин,

реалізувавши  при  цьому  досить  складну  дизайнерську  концепцію.  Номер,

надрукований з бетону в готелі Lewis Grand Hotel - це перші в історії людства

придатні для комфортного проживання апартаменти готелю, зведені подібним

способом. [D,4,5]

Власник готелю - Льюїс Якіч з Каліфорнії, інженер будівельник за фахом

до  теперішнього  часу  накопичив  солідний  досвід  будівництва  будинків  в

Сполучених Штатах.  Але номеру, який було збудовано в Lewis Grand Hotel,
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найімовірніше,  не  судилося  б  потрапити  в  історію,  якби  не  ідея  Льюїса

залучити  до  будівництва  Андрія  Руденка  з  Мінессоти,  широко  відомого  як

творця унікального бетонного DD-принтера і першого в світі друкованого DD-

замку з бетону. [D,4,5] 

У  квітні  минулого  року  китайська  компанія  WinSun  оголосило  про

успішне завершення зведення 10-ти будинків площею 200 кв. метрів методом

DD-друку на протязі доби! При цьому вартість кожного будиночка з відходів

переробки промислового  і  будівельного  сміття  оцінювалася  всього  в  D0 000

юанів = $ 4800. Для по елементного друку був використаний принтер D2 метри

завдовжки, 10 метрів завширшки і  6,6 метрів заввишки. Видрукувані окремо

стіни і каркас на фінальному етапі збиралися в єдину конструкцію. Природно,

говорити про яку-небудь архітектурної  цінності будиночків,  віддрукованих в

одному з районів Шанхая Район Ціну, як це має місце у випадку з номером

готелю Руденко, в даному випадку недоречно, але фундамент для вирішення

проблеми дешевого житла китайці однозначно зуміли закласти.

Винахідник  і  бізнесмен  з  Києва  Максим  Гербут  разом  з  командою

однодумців  створив  унікальний  будинок,  який  не  будується,  а  повністю

друкується на DD-принтері однією деталлю. Будівля виходить без швів, воно

дуже  міцне  і  не  вимагає  фундаменту.  Стіни  товщиною  20  см,  зроблені  за

принципом  вакуумного  термоса,  добре  зберігають  тепло  і  для  обігріву  або

охолодження будинку досить електрики, що виробляється сонячними панелями

на даху.

Український  PassivDom  Максима  Гербут  в  минулому  році  потрапив  в

список 100 кращих інноваційних проектів Центральної  та Східної Європи,  а

вже в  цьому році  в  США в  штаті  Невада  запустили  завод  з  випуску  таких

будиночків.  Щоб  оцінити,  наскільки  добре  створений  нами  будинок  тримає

тепло, скажу, що якщо взимку вимкнути систему опалення, то він охолоне до

вуличної температури за D00 годин, - каже Максим Гербут в інтерв'ю інтернет-

виданню. - Вважається, що будівлі втрачають найбільше тепла через вікна. Ми

спростували цей стереотип - зробили фасад у вигляді великого вікна. Це пакет з
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шести  стекол.  Він  тримає  тепло  не  гірше,  ніж  стіни  із  застосованих  нами

синтетичних матеріалів.

Для PassivDom не потрібно фундамент. Будівля не потрібно підключати

до електромереж - потреби повністю покриваються за рахунок встановлених на

даху  сонячних  батарей.  Одержуваний  від  них  струм  йде  і  на  опалення.  У

морози  можна  додатково  включити  тепловий  насос  «повітря-повітря»  -

установку,  яка  опалює  приміщення  за  рахунок  енергії  зовнішнього  повітря.

Стіни  будинку  тоненькі  -  всього  20  сантиметрів.  Але  вони  зроблені  з

високотехнологічних сучасних синтетичних матеріалів,  тому тримають тепло

так,  як  тримали б цегляні  товщиною 7 метрів  D5 сантиметрів.  Щоб досягти

такого результату,  знадобилося не тільки використовувати новітні матеріали,

але  і  домогтися,  щоб  стики  між  деталями  дуже  щільно  прилягали  один  до

одного.

Щоб  кіловати  витрачалися  максимально  економно,  використовується

новітня побутова техніка з мінімальним споживанням енергії.

У  будинку  передбачені  ємності  для  однієї  тонни  води  -  питної  і  для

побутових потреб. Вода після душа, миття посуду надходить в систему фільтрів

і  потім  використовується  повторно.  За  розрахунками,  запасу  води  при

помірному використанні повинно вистачити на чотири-п'ять місяців.

-  В  Україні  ми  обкатали  технологію  випуску  таких  котеджів,  -  каже

Максим  Гербут.  -  Каркас  будинку  9x4x4  метри  надрукували  за  допомогою

шести промислових DD-принтерів. Під управлінням комп'ютерів вони за вісім

годин відлили з сучасних матеріалів набір деталей, з яких був зібраний каркас.

Ми використовували склопластик, карбон, поліуретан - вони не руйнуються і

не втрачають своїх властивостей протягом багатьох десятиліть.

-  В  Україні  ми  обкатали  технологію  випуску  таких  котеджів,  -  каже

Максим  Гербут.  -  Каркас  будинку  9x4x4  метри  надрукували  за  допомогою

шести промислових DD-принтерів. Під управлінням комп'ютерів вони за вісім

годин відлили з сучасних матеріалів набір деталей, з яких був зібраний каркас.
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Ми використовували склопластик, карбон, поліуретан - вони не руйнуються і

не втрачають своїх властивостей протягом багатьох десятиліть.

Даний  огляд  буде  розраховано  на  споживачів  готельних  послуг,  з

середньою заробітною платою від 10 000 до 20 000 гривень, сімейні люди які

мають дітей, люди які  мають домашних тварин, віддають перевагу здоровому

образу життя, люди які не байдужі до стану навколишнього середовища, віка

від 20 до 50 років. Мешканцям з Росії, Казахстану, Білорусі, України.

Аналіз  опублікованої  літератури  та  статей  у  пресі,   свідчить  про  те

екологічні  тенденції  набувають  усе  більше  попиту,  та  люди  навіть  готові

сплачувати більшу ціну за користування послугами та товарами з позначкою

«еко». А з такими інноваційними виноходами як DD принтер побудувати готель

з екологічних  матеріалів буде значно швидше, та дешевше. Будівництво еко-

готелів набуває все більшої популярності в усіх країнах світу.

На  початку  XXI  століття  Україна  знаходиться  на  стадії  становлення  і

популяризації діяльності готелів екологічного спрямування. 15 березня 2011 р.

відбулася презентація міжнародної програми екологічної сертифікації готелів і

курортів  Green  Key,  під  час  якої  нагородили  перший  в  Україні  еко-

сертифікований готель - Radisson Blu у Києві. Програма Green Key є одним із

п'яти проектів міжнародної недержавної, незалежної організації Foundation for

Environmental  Education,  яка  розміщена  в  Данії.  Сьогодні  саме  Green  Key

займається найактивніше екологічною сертифікацією підприємств готельного

господарства  в  Україні.  Найвідомішими  еко-маркованими  готелями

міжнародною програмою екологічної сертифікаціі «Green Key» є: «Redisson Blu

Hotel  Kiev»,  «Rus  Accord  Hotel»,  «Bakkara  Art  Hotel»,  «Maison  Blanche

Ecohouse» та «Redisson Blu Resort Bukovel». [1]

Не  зважаючи  на  зростаючий  попит  на  еко-готелі  у  світі,  в  Україні  їх

кількість незначна не зважаючи на наявність сприятливих умов. Наприклад, на

Закарпатті є декілька еко-готелів – це еко-спа курорт «Богольвар» та еко-готель

«Ізкі»,  в  Київській  області  еко-садиба  «Мезон  Бланш»,   еко-спа  готель

«ШишкіNN»  в  Чернігівській  області,  еко-комплекс  «Канада»  в  Івано-
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Франківській  області,  гірський  еко-готель  «Ковчег»  в  Чернівецькій  області,

еко-готель «Villa Pinia»,  база відпочинку «Зелений Кампус», міні готель «Green

House» в Одеській області. Стан навколишнього середовища досить актуальна

проблема.

1.2 Створення профілю цільового користувача послуг еко-готелю

Для аналізу цільової аудиторії  споживачів готельних послуг екологічного

спрямування, було проведено сегментування ринку за такими показниками як:

географічний  принцип;  демографічний  принцип;  мотиваційний  принцип;

поведінковий принцип.

На  основі  обраних  напрямків  сегментування  ринку  було  проведено

опитування потенційних клієнтів  методом анкетування в  мережі  Інтернет  за

допомогою  Google  Forms,  а  також  з  використанням  каналу  Telegram.  У

анкетуванні прийняло участь DD2 особи.

Анкета для опитування складалась з наступних питань:

1. Якому виду туризму Ви віддаєте перевагу?

2. Якому типу готелів Ви віддаєте перевагу?

D. Ваше ставлення до забруднення навколишнього середовища?

4. Що на Вашу думку означає «еко-готель»?

5. Навіщо потрібні еко-готелі в суспільстві?

6. Чи відпочивали Ви в еко-готелі?

7. Хотіли б Ви зупинитися в еко-готелі?

8. Чи хотіли б Ви побувати в еко-готелі, надрукованому на DD-

принтері ?

9. Що може бути причиною відмови від еко-готелю ?

10. Які додаткові послуги Ви б хотіли в готелі ?

11.Якій тематиці номера Ви б віддали перевагу в еко-готелі?

12.Скільки Ви готові заплатити за добу проживання в еко-готелі, який

знаходиться на березі моря ?

1D.З ким Ви зазвичай подорожуєте?
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14.Який спосіб життя Ви ведете?

15.Вкажіть Ваш щомісячний дохід

16.Вкажіть Ваш вік

17.Вкажіть Вашу країну проживання

12

Рис.1.1 «Якому виду туризму Ви віддаєте перевагу?»

спортивний
культурно-пізнавальний

пригодницький
лікувальний
екологічний

дегустаційний
не має значення

просто відпочивати
гастрономічний

шопінг

Рис.1.2 «Якому типу готелів Ви надаєте перевагу?»

невеликі в тихому місці
великі в тихому місці
невеликі в центрі міста
великі в центрі міста
біля моря
в тихому місці з корисними комунікаціями
переважно зупиняюсь у друзів
інше
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насолоджуватися відпочинком 
на природі
відволіктися від міської рутини
відновити здоров’я і душевну 
гармонію

Рис.1.5 «Навіщо на Вашу думку потрібен еко-готель?»

Рис.1.D «Ваше ставлення до забруднення навколишнього середовища?»

байдуже
мене це турбує
виконую певні дії для збереження 
довкілля

Рис.1.4 «Що на Вашу думку означає еко-готель?»

готель на природі
готель створений з 

екологічно чистих матеріалів
гармонійний готель

нестандартний готель
готель, який співпрацює з

екологічними організаціями
готель, який утилізує відходи

готель в екологічному місці
звичайний готель
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Рис.1.6 «Чи відпочивали Ви в еко-готелі?»

Рис. 1.7 «Чи хотіли б Ви зупинитись в еко-готелі?»

Рис. 1.8 «Чи хотіли б Ви побувати в еко-готелі, надрукованому на DD-принтері ?»
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Рис. 1.9 «Що може бути причиною відмови від еко-готелю ?»

Рис. 1.10 «Які додаткові послуги Ви б хотіли в готелі ?»

Рис. 1.11 «Якій тематиці номера Ви б віддали перевагу в еко-готелі?»



Рис.1.12 «Скільки Ви готові заплатити за добу проживання в еко-готелі, який 

знаходиться на березі моря ?»

 Рис.1.1D. З ким Ви зазвичай подорожуєте?

Рис 1.14. Який спосіб життя Ви ведете? 
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D00-500 грн.
1500-1800 грн.
1800-2500 грн.



Рис.1.15. Чи є у Вас діти?

 

Рис.15 «Вкажіть Ваш щомісячний дохід»  

Рис.16  «Вкажіть Ваш вік»
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від 5000 до 10000 грн.

від 10000 до 20000 грн.

від 20000 до 50000 грн

більше 50000 грн

від 20 до D5 років
від D5до 55 років
більше 50 років

Росія
Україна
Казахстан
Білорусія
Германія
Голландія
Польша

Молдова
Австрія
UAE
USA



Рис.17 «Вкажіть Вашу країну проживання»

Дане  опитування  надало  відповіді  на  ключові  питання,  які  були

поставлені  в  програмі  дослідження.  Результати  містять  інформацію  щодо

основних характеристик респондентів, їх вік, географічне положення, сімейний

стан, фінансові можливості, ставлення до довкілля, ставлення до еко-готелів. За

результатами опитування, люди піклуються про навколишнє середовище, вони

стараються ввести здоровий спосіб життя. Це сімейні люди віком від 20 до D5

років, які подорожують з родиною, вони віддають перевагу пригодницькому та

культурно  -  пізнавальному  туризму.  Щодо  додаткових  послуг,  респонденти

вважають,  що  в  готелі  повинні  бути  СПА-зона,  зона  мангалу  з  альтанками,

баня,  парна,  велопрокат,  екскурсійні  тури,  фітнес-клуб,  заняття  йоги,

організація майстер-класів. Респонденти не відпочивали в еко-готелях, вони з

задоволенням  хотіли  б  зупинитися  в  еко-готелі,  їм  сподобалася  ідея

надрукованого  готелю  з  екологічно  чистих  матеріалів,  70  відсотків

респондентів залюбки відвідали готель, та респонденти готові платити ціну від

1500 до 1800 грн. за добу в такому готелі. 

Проаналізувавши  отримані  відповіді  респондентів,  можна  зробити

висновки,  що  концепція  еко-готелю,  надрукованого  на  DD  принтері  з

екологічних матеріалів є перспективним проектом і має зацікавленість цільової

аудиторії. Отримані дані опитування респондентів використано для створення

концепції еко-готелю.
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Розділ  2.  Створення  концепції  еко-готелю  з  використанням

ресурсозберігаючих технологій

2.1 Концепція еко-готелю із застосування ресурсозберігаючих технологій

Метою  концепції  готелю  є  підвищення  ефективності  та

конкурентоздатності підприємства.

Ідея проекту - перший еко-готель в Україні надрукований на DD принтері

з екологічно чистих матеріалів.

Концепція готелю заснована на екології і дизайні. Готель складається з

різного типу номерів

Проект  спрямований  на  пошук  нових  формул  стійкої  колонізації

навколишнього  природного  середовища.  Матеріали,  використовувані  в

будівництві прийшли з стійких джерел і систем, що прагнуть економити воду і

енергію.

Готель  буде  запропоновано  не  лише  українцям,  але  і  іноземцям,  тому

назва  готелю буде «Green Tale».  Назва  англійська,  так  як англійська мова є

найпопулярніша серед інших мов. Ця назва приверне увагу іноземців та його

легко буде знайти.

Матеріали, які будуть використані для будівництва готелю – максимально

натуральні: багато дерева, каменю, нетоксичні українські матеріали, натуральні

штукатурка  і  оздоблення.  У  номерах  -  гіпоалергенна  білизна,  і  навіть

ресторанні скатертини і серветки - з чистої бавовни. В готелі буде фітнес зал з

інструктором та басейн з морською водою.
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В  новому  еко-готелі  «Green  Tale»  будуть  використовуватись  тільки

натуральні матеріали, аж до побутової хімії і ванного приладдя: вся косметика -

з позначкою Nordic eco label. Варто також сказати про відмінну екологію, адже

котеджне селище «Сосновий берег»  - це маленьке місто, яке розташовано на

узбережжі Чорного моря всього у 20 хвилинах від історичного центру Одеси.

Селище «Сосновий берег» має надзвичайну архітектуру та заповідну територію

у Лузанівському лісі, неповторну  екосистему.

Також в готелі буде впроваджене SPA, де люди зможуть зняти всю втому,

із  задоволенням  пропаритися  в  бані.  Також  скупатися  в  фіто-бочці  з

природними маслами, яка виведе все брудне з організму, дуже гарно прогріє

суглоби.  Отримати  масаж  від  майстрів  у  своєму  ділі.  Також  готель  буде

послуги Аюрведа та Йоги для кращого пізнання себе,  свого тіла та душі. За

статистикою, стресу піддається будь-яка людина в Україні, 90 відсотків живуть

у стані сильного стресу. Люди загнанні у рутинні проблеми, та забувають про

саме дорогоцінне у своєму житті, перестають відчувати любов та підтримку від

наших  рідних  та  близьких.  Тому  головна  метою  готелю  буде  створення

простору для відновлення гармонії у собі та бути ближче до природи у новому

еко готелі «Green Tale».

Люди будуть їздити сюди всією родиною, та перебувати увесь час разом,

спілкуватися, відпочивати та насолоджуватись дорогоцінними моментами у їх

житті. Також,саме тут люди зможуть позбавитися стресу, відновити здоров’я.

Навіть творчі люди зможуть відновити свої враження, почуття та гармонію. 

Цільова аудиторія готелю «Green Tale» -  це сімейні люди з середньою

заробітною  платою,  які  полюбляють  відпочивати  з  користю  та  цінують

здоров’я; молоді  жінки та чоловіки віком 20-60 років, жінки та чоловіки, які

ведуть  здоровий  спосіб  життя,  насолоджуються  природою  та  які  хочуть

відновить здоров’я і  бути ближче до природи, мають домашних улюбленців;

люди похилого віку від 60-80 років, зазвичай це іноземці, з великою пенсією.

Зазвичай іноземці  похилого віку полюбляють подорожувати,  та  вони будуть

мати можливість відновити свої життєві сили.
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Місією  еко-готелю  "Green  Tale"  буде  забезпечення  гостей  кращим

індивідуальним  обслуговуванням,  комфортом,  спокійною  і  вишуканою

обстановкою за рахунок створення атмосфери затишку і благополуччя.

2.2 Дослідження конкурентів нового еко-готелю

Для дослідження конкурентів нового еко-готелю «Green Tale», який буде

побудовано в селищі «Сосновий берег», було обрано такі заклади розміщення ,

як:  еко-готель «Villa  Pinia»,  база  відпочинку  «Green  Campus»,  міні-готель

«Green  House»,  готель  «Radisson  Blu»  Kyiv.  Аналіз  обраних  еко-готелів

наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Оцінка потенційних конкурентів (еко-готелі м.Одеси)

Критерії VillaPinia Зелений Кампус GreenHouse RadissonBlu

Чистота 9,D 8,6 9,5 8,7

Комфорт 9 8,D 8,7 8,2

Зручність 8,9 8,1 9 8

Персонал 9,4 8,8 9,5 8,5

Співвідношення

ціна/якість

8,6 8,5 8,7 6,7

Безкоштовний

wi-fi

9,D 8,8 9,5 8,6

Розташування 8,1 7,9 8,5 8,5

Загальна оцінка 8,9 8,4 9,0 8,1

З таблиці 1.4 ми бачимо, що готель Green house отримав найвищі бали, на

2-му  місці  готель  Villa  Piniya,на  D-му  місці  готель  Зелений  кампус,  та,  на

останньому місці  готель  Radisson  blu.   Готель  Redisson  Blu  отримав  низьки

оцінки за критеріями комфорт, зручність,  персонал, співвідношення ціна якість

та  безкоштовний  wi-fi.  Готель  Зелений  Кампус  отримав  низьки  оцінки  за

критеріями  чистота  та  розташування.  Найвищу  оцінку  за  критерієм  чистота
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отримав готель Green house,  на 2-му місці   готель Villa  Pinia,  на D-му місці

готель Radisson Blu, та на останньому місці готельЗелений кампус. За критерієм

комфорт найвищу оцінку отримав готель Vila Pinia, на 2-му місці готель Green

house,  на  D-му  місці  готель  Зелений  Кампус,та  на  останьому  місці  готель

Radisson  Blu.  За  критерієм  зручність  найвищу оцінку  отримав  готель  Green

House,  на  2-му  місць  готель  Villa  Pinia,  на  D-му  місці  готельний  комплекс

Зелений Кампус, та на останньому місці Radisson Blu. За критерієм персонал

найвищу оцінку отримав готель Green House, на 2-му місці готель Villa Pinia, на

D-му місці готельний комплекс Зелений Кампус, та саму низьку оцінку отримав

готель Radisson Blu.  За критерієм співвідношення ціна/якість найвищу оцінку

отримав  готель  Green House,  на  2-му місці  готель  Villa  Pinia,  на  D-му місці

готельний  комплекс  Зелений  Кампус,  найменшу  оцінку  отримав  готель

Radisson Blu. Найвищу оцінку за критерієм безкоштовний wi-fi отримав готель

Green House, на 2-му місці готель Villa Pinia, на D-му місці готельний комплекс

Зелений Кампус, найменшу оцінку отримав готель Radisson Blu. За критерієм

розташування найвищу оцінку отримали: готель Green House та готель Radisson

Blu,на  2-му  місці  готель  Villa  Pinia,  найнижчу  оцінку  отримав  готельний

комплекс Зелений кампус. 

За даними сайтів www.tripadvisor.ru та  www.booking.com (табл.1.1) було

зроблено аналіз відгуків. Надана інформація з двох сайтів була розподілена на

позитивні відгуки та негативні. Таким чином інформація була  розсортована та

зведена  у  аналіз.  Найбільш  відгуків  отримав  готель  «Radisson  Blu»   844

відгуків.  З  229 відгуків  оцінку чудово -122 відгуків,  прийнятно – 81 відгук,

погано – 16 відгуків, дуже погано – 7 відгуків. Споживачам дуже сподобалось

місце  розташування,  якість  обслуговування,   дизайн  номерів,   чудовий

ресторан, якісна СПА зона,  відмінні послуги. Серед негативних відгуків людям

не сподобалось,  що мало українських та іноземних каналів,  немає місця для

куріння, високі ціни у ресторанні, ціни не відповідають сервісу,  wi-fi  погано

ловить, міні бар порожній. 
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Готель «Villa Pinia»  отримав  260 відгуків. З них чудово – 169 відгуків,

добре – 74 відгуків, прийнятно – 10 відгук, погано – 2 відгуків, дуже погано – 2

відгуків. Позитивні відгуки буди відносно дизайну номерів, бані, СПА салону,

швидкого  розміщення,  спокійної  атмосфери,  комфорту,  близького

розташування від моря,   привітливого персоналу,  приємного виду на море з

балкона, стиль.  Серед поганих відгуків людям не сподобалось те,  що бар та

ресторан зачиняється  занадто рано,  погана звукоізоляція,  готель знаходиться

далеко від центра, погано ловить зв’язок, невеликий асортимент страв. 

Готельний комплекс відпочинку «Зелений Кампус» отримав  158 відгуків.

З них чудово – 64 відгуків,  добре – 77 відгуків, прийнятно – 1D відгук, погано –

1D  відгуків,  дуже  погано  –  1  відгук  Серед  поганих  відгуків  людям  не

сподобалось  невелика  ванна  кімната,  мурахи  в  номері,  погане  прибирання,

відсутні кондиціонер та телевізор, далеко від центра та моря. 

Готель «Green House» отримав  120 відгуків. З них чудово – 76 відгуків,

добре – D4 відгуки, прийнятно – 9 відгуків, погано – дуже погано – 1 відгук.

Споживачам сподобалась чистота в готелі, місце розташування, дуже привітний

персонал,  дуже  приємне  відношення  до  гостей  готелю,увага,  чуйність,

комфорт,  приємна  ціна.  Серед  поганих  відгуків  людям  не  сподобалось

відсутність  шафи  в  номері,   номера  дуже  маленькі,  немає  де  сушити  одяг,

готель знаходиться біля залізничної дороги,  невеликий двір.

Готель  «Green  House»  немає  власного  сайту.  Інформацію  про  готель

можна  знайти  з  багатьох  сайтів  таких  як  booking.com,  tripadvisor,  joinup,

planetofhotels.com,   travel.ru.  Готелю  потрібно  зробити  власний  сайт,  щоб

споживачі  могли  детальніше  ознайомитися  з  готелем,  послугами,  цінами  та

іншою інформацією. 

Сайт  оздоровчого  комплексу  «Зелений  Кампус»  має  цікавий  дизайн,

котрий відповідає концепції еко-готелю. Інформації не достатньо. Немає цін на

послуги. Мало інформації  про готель та послуги,  котрі він надає.  Структура

сайту складається з чотирьох розділів. Навігація дуже зручна та легка. Немає

онлайн сервісу. Забронювати номер можна лише за спеціалізованими сайтами
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або за телефоном. Сайт готелю в пошукових системах знаходиться на другому

місці.  На  першому  місці  знаходиться  сайт  booking.com.  Сайтом  зручно

користуватися. Готель також має сторінку в соціальних мережах Facebook та

Instagram. На сторінці в соціальній мережі Instagram є фотографії меню, цін,

страв  з  ресторану  та  відгуки  споживачів.  На  сторінці  в  соціальній  мережі

Facebook є лише D публікації за 2017 рік. Нажаль сторінка ні є активною.

Сайт готелю «Villa  Pinia» має надзвичайний дизайн,  котрий відповідає

еко тематиці. Сторінка зроблена дуже професійно, на сторінці багато корисної

інформації  про готель,  ресторан  про еко туризм в  Одесі.  На сайті  є  онлайн

сервіс.  Готель можна забронювати прямо зі сторінки сайту. Структура сайту

готелю «Villa Pinia» складається з 10 розділів: номера; баня на дровах; СПА;

ресторан і бар; послуги; спеціальні пропозиції;  галерея; еко-тема; про готелі;

статті; контакти. Сайт можна перекласти на російську та англійську мову. На

сайті  є  посилання  на  соціальні  мережі  Instagram,  Facebook,  Vkontakte  та

Tripadvisor. На сайті також є багато відгуків про готель та відео. Сайт готелю в

пошукових  системах  знаходиться  на  другому  місці.  На  першому  місці

знаходиться  сайт  booking.com.  Сайтом  зручно  користуватися.  Сторінки  в

соціальних мережах активні. На них багато інформації, пропозицій, фото, відео,

відгуків, пропозицій, ресторанних страв, фото персоналу та гостей.

Сайт готелю «Radisson Blu» має надзвичайний дизайн, який відповідає

концепції готелю. Сайт зроблений професійно. Сайт можна перевести на 4 мови

російську, німецьку, англійську та українську. На сайті багато інформації про

готель.  На  сайті  є  віртуальний  тур  та  багато  відео.  Сайт  дуже  зручний  в

користуванні.  Структура  сайту  складається  з  1D  розділів:  розташування;

номери; ресторани; бар; банкети та конференції; пропозиції; контакти; відгуки;

відповідальний бізнес; фото та відео; розташування; головно сторінка. Сайтом

користуватися  зручно,  та  можна  швидко  знайти  потрібну  інформацію.  Сайт

готелю  в  пошукових  системах  знаходиться  на  першому  місці.  Сторінки  в

соціальних мережах активні. На них багато інформації, пропозицій, фото, відео,

відгуків, пропозицій, ресторанних страв, фото персоналу та гостей.
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2.D Реклама  та просування ідеї еко-готелю на ринку

За  проведеним  аналізом,  конкуренти  використовують  бліц  -  ролики  в

Інтернеті,  створюють  сайти,  використовують  новини,  створюють  сторінки  в

соцмережах, створюють ролики на телебаченні, встановлюють рекламні щити,

радіо, преси. Але тенденції змінюються, та мало хто з конкурентів слідкує за

змінами тенденцій. Тож готель «Green Tale» буде слідкувати за тенденціями. Та

використовувати  діючу  та  ефективну  рекламу.  Готель  буде  проводити

різноманітні  промо- акції, лотереї. Також буде використана рекламна розсилка,

будуть  створені  сторінки  у  соцмережах  та  рекламувати  готель.  Відомим

блогерам  буде  запропоновано  відвідати  готель  безкоштовно.  Також  будуть

організовані  різноманітні  дії,  фестивалі,  ярмарки,  майстер-    класи,  онлайн

курси, та канал на You Tube  з перекладом на англійську та російську мови. З

різноманітними  майстер-класами,  відео-відгуками,  та  пропозиціями.  Так  як

Готель має  надзвичайну Архітектуру,  в  якості  реклами він  буде  створювати

різноманітні соціальні ролики про захист природи, тварин та планети, сучасні

ролики про суспільство, любов та турботу. Що до просування готелю, будуть

використовуватись  різноманітні  електронні  онлайн  ресурси.  Такі  як

booking.com;  tripadvisor; hotellook;  google.com; yandex.ua; google.maps; 2Gis;

Яндекс  карти  та  FourSquare.  Будуть  Застосовуватись  методи

клієнтоорієнтованості,  тобто  постійно  спілкуватись  з  гостем,  постійно

цікавитися ним та цікавитись, якої він думки про нас, що йому подобається, а

що  ні.  Дуже  важно  бути  із  клієнтом  на  постійному  зв’язку,  тому  буде

зарієстрован  в  viber;  whatsup;  skype;  imo;  icq  та  сallbacker.  За  статистикою,

сегмент  людин,  які  мають  домашніх  тварин  більш  платоспроможні,  тому  в

готель можна буде заселитися зі своїм улюбленцем. Особо тенденційно це буде

для іноземців, бо за статистикою 57 відсотків українців та росіян, 70 відсотків

американців та D7 відсотків азіатів мають домашніх тварин.
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Розділ 3. Створення моделі еко-готелю «Green Tale»

3.1. Загальна характеристика еко-готелю

Модель  еко-готелю  «Green  Tale»  передбачає  будівництво  готелю

категорії  4 зірки на 70 номерів із екологічних недорогих матеріалів методом

DD-друку.  Оскільки  технології  DD-друку  дозволяють  будувати  споруди

висотою  до  D-4  м  і  загальною  площею  близько  400  м2,  то  еко-готель  буде

побудовано у вигляді одноповерхових котеджів різної місткості.  Готель буде

мати паркову зону і автостоянку. Велопрокат з велосипедами буде на вході.  На

території готелю зона з мангалами і альтанкою. 

На  основі  даних  нормативної  документації  та  проведених  розрахунків

даний еко-готель буде мати наступні характеристики, наведені в таблицях D.1-

D.5

Таблиця D.1 – Загальна характеристика еко-готелю 
Характеристика Значення 

1. Назва готелю Еко-готель «Green Tale»
2. Переваги місцевості, в якій буде 

знаходитись готель
Близькість до Чорного моря і 
Лузанівського лісу, озеленена територія, 
приваблива архітектура селища, морський 
курорт 

D. Категорія готелю, зірок 4
4. Кількість номерів,

в тому числі:
 номерів апартамент  2-х місний (50 м2)
номерів напівлюкс 1- місний (16 м2)
номерів люкс 2х місний (D5 м2)
номерів 1 категорії  1 місний (10 м2)
номерів 2 категорії  2 місний (15 м2)

70

D
D
4
18
42

26



5. Місткість готелю, місць 119
6. Інфраструктура Вестибюль,  службова  зона,  зона

розміщення  з  лоббі-баром,  житлова  зона,
ресторан, зона альтанок з мангалами, спа-
зона  з  басейном,  сауною  і  вітамінним
баром, фітнес-зал, бізнес-центр

7. Енерго і ресурсозберігаючі технології, 
які будуть застосовані в еко-готелі

- будівля  готелю  виконана  з
екологічно-чистих недорогих матеріалів;
- в  готелі  використовується
енергоефективне  обладнання  і  сучасні
системи очищення води і повітря;
- готель використовує сонячні панелі,
резервуари для збору дощової води;
- роздільного  збирання  і
компостування харчових відходів.

8. Заклади ресторанного господарства еко-
готелю

- ресторан на 108 місць з відкритою 
терасою на D0 місць
- лоббі-бар на 25 місць;
- вітамінний бар на 25 місць.

9. Склад будівельного матеріалу еко-
готелю

глина, камінь, солома, вапно, скло, пісок та
ін.

10
.

Концепція дизайну номерів еко-готелю - мінімалізм;
- зіркове небо;
- зелений гай;
- підводний світ

11
.

Матеріали для оздоблення номерів - органічні фарби і натуральні 
тканини (льон, бавовна і шовк), дерево, 
камінь, метал, скло

12
.

Показники експлуатаційної програми:
одноразова місткість, місць
можлива пропускна спроможність, 
людино-діб
пропускна спроможність, людино-діб 
планова пропускна спроможність, 
людино-діб
Кзпл, %
Кзф, %
Кг, осіб
середня місткість за рік, місць

112
44 5D0

DD 580
D2 28D

96
68
D808
70

1D
.

Собівартість 1 м2 будівлі, 
надрукованого на DD-принтері з 
екологічних природних матеріалів, грн.

1D50

14
.

Площа земельної ділянки для 
будівництва готелю, м2

5250

Таблиця D.2 – Результати розрахунку площі приміщень еко-готелю 
Назва групи приміщення Корисна площа приміщення, м2

Вестибюльна група приміщень 127
Адміністративні приміщення 108
Культурно-оздоровчого призначення D62
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Побутового призначення 107
Інженерно-технічні приміщення 127
Житлова група приміщень 11D4

Таблиця D.D - Номерний фонд еко-готелю
Номер 

котеджу
Склад 

номерів
Кількість 
номерів

Місткість,
місць

Загальна
площа, м2

Котедж №1-4 1-но і 2-х місні
номери площею 

10 і 15 м2

40 64 1D0

Котедж №5-6 1-но і 2-х місні
номери площею 

10, 15, 16 м2

2D D8 162

Котедж №7 2-х місні номери
площею D5 м2

4 8 140

Котедж №8 1-но і 2-х місні
номери площею 

10 і 15 м2

10 16 1D0

Таблиця D.4.– Найменування меблів та інвентарю в номерах еко-готелю
Тип номера Найменування меблів та інвентарю Загальна

кількість
Апартаменти Ліжко двоспальне 160 см х 200 см;

дитяче або розкладне ліжко диван ;
крісла (2); 
стільці (4);
письмовий стіл;
тумбочка (2);
шафа з поличкою;
електрична плита;
чайник;
кухонний сервіз;
чайний сервіз;
кавовий сервіз;
глечик ;
стакани (6);
набір каструль (D);
міні-бар;
холодильник;
міні-сейф;
журнальний столик;
жалюзі (D);
рушники (8);
телевізор (2);
дзеркало (2);

D
D
6
12
D
6
D
D
D
D
D
D
D
18
9
D
D
D
D
9
24
6
6
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світильники (4);
комплект спальної білизни;
вішалка для одягу;
килим (5);
кондиціонер (2);
телефон (D);

12
D
D
15
6
9

Люкс Ліжко двоспальне 160 см х 200 см; 
міні-бар;
холодильник;
міні-сейф;
диван;
крісла (2);
стільця (4);
тумбочка (2);
шафа з поличкою;
журнальний столик;
жалюзі (D);
телевізор ;
дзеркала (2);
світильники (4);
комплект постільної білизни;
вішалка для одягу 
килим (D);
рушники (8);
кондиціонер;
телефон;

4
4
4
4
4
8
16
8
4
4
12
4
8
16
4
4
12
D2
4
4

Напівлюкс Ліжко двоспальне 160 см х 200 см; 
міні-бар;
телевізор;
холодильник;
міні сейф;
диван;
крісла(2);
стільці (4);
тумбочка (2);
шафа з поличкою;
журнальний столик;
жалюзі(D);
телевізор;
дзеркало (2);
світильники (4);
рушники (6);
килим (D);
вішалка для верхнього одягу;
кондиціонер;

D
D
D
D
D
D
6
12
6
D
D
9
D
6
12
18
9
D
D
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телефон;
комплект постільної білизни;

D
D

Номер  1
категорії

Ліжко односпальне 90 см х 200 см; 
Тумбочка;
Дзеркало (2);
Килим(2);
міні-бар;
стіл;
стілець (2);
телефон; 
рушник (D);
вішалка для верхнього одягу ;
телевізор;

18
18
D6
D6
18
18
D6
18
54
18
18

Номер  2
категорії

 двоспальне 140 см х 190 см; 
тумбочка (2); 
шафа;
стіл;
міні-бар; 
стілець; 
телефон; 
килим (2); 
вішалка (2);
телевізор;
рушники (D)

42
84
42
42
42
42
42
84
84
42
126
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Розділ 4. Характеристика послуг та структури управління еко-готелю

4.1.Характеристика основних та додаткових послуг еко-готелю 

Еко-готель «Green Tale» буде надавати основні послуги - проживання і

харчування,  що  включені  до  вартості  номеру  і  додаткові  послуги,  що  не

належать до основних, замовляються та сплачуються додатково. 

Перелік безкоштовних послуг, які буде надавати готель: виклик швидкої

допомоги  або  лікаря;  пробудження  у  визначений  термін;  доставка  в  номер

кореспонденції;  надання  посуду  й  столових  приборів;  надання  місця  для

автостоянки;  замовлення  таксі;  Wi-Fi  Інтернет;  обслуговування  в  номерах;

цілодобова охорона; послуги банкомату; обмін валют; тренажерний зал; басейн.

Перелік платних послуг готелю: СПА послуги; групові фітнес-програми;

прокат велосипедів; послуги пральні; послуги хімчистки; відвідування сауни;

екскурсійне  обслуговування;  замовлення  квитків;  організація  конференцій,

оренда бізнес-центру.

4.2.  Характеристика  раціональної  організаційної  структури

управління еко-готелю
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Для ефективної  роботи еко-готелю було обрано лінійно-функціональну

організаційну структуру управління, яка дозволить ефективно керувати всіма

службами  готелю.  За  проведеними  розрахунками  загальна  чисельність

персоналу складає 100 осіб.

Рис.4.1. Структури управління еко-готелю

Розділ 5. Особливості будівництва готелю

5.1. Характеристика території для будівництва готелю

Згідно концепції еко-готель «Green Tale» буде побудовано в сприятливій

для відпочинку місцевості  «Сосновий Берег»  з неповторною екосистемою  на

узбережжі  Чорного  моря.  Дана  місцевість  характеризується  надзвичайною

архітектурою та має заповідну територію у Лузанівському лісі.

Для  будівництва  готелю  було  обрано  земельну  ділянку  на  вказаній

території площею 5250 м2 згідно нормативних рекомендацій (рис.5.1)

Рис.5.1. – Територія для будівництва еко-готелю
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Будівництво  готелю  буде  проходити  з  використанням  DD-друку  із

доступних  екологічно-чистих  матеріалів  за  допомогою  12-метрового  DD-

принтера  BigDelta  компанії  італійської  DD  поліграфічної  компанії  WASP.

Основним будівельним матеріалом будуть глина, пісок, вапно, солома, камінь

та ін.

Рис.5.2. – DD-принтер BigDelta італійської компанії WASP

5.2. Особливості  дизайну еко-готелю

Основною  ідеєю  дизайну  еко-готелю  буде  підтримання  концепції

екологічності  та  підвищення  конкурентоспроможності  готелю.  В  основі

дизайну номерів  покладено  використання природних ресурсів  і  натуральних

матеріалів.  Еко-готель  буде  виконаний  в  світлих  тонах.  У  внутрішньому

інтер'єрі готелю акцент буде зроблений на свободу простору з використанням

екостилістики.  Номери  еко-готелю  будуть  оздоблені  натуральним  декором:

дерево,  камінь,  кераміка,  скло,  папір,  плетені  з  лози  або  ротанга  панелі,

циновки.  Весь  перелічений  декор  буде  використано  для  різних  концепцій

дизайну  номерів  з  різноманітними  тематиками:  мінімалізм,  зіркове  небо,

зелений гай, підводний світ.
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Рис.5.D – Емблема еко-готелю 

 

Розділ 6. Економічні розрахунки

6.1 Інвестиційні витрати, товарообіг і валовий дохід готелю

Таблиця 6.1 - Одночасні витрати на будівництво і облаштування еко-готелю,

грн.

Показник витрат Сума,  грн.

1. на будівництво  готелю D0 545 824

2. на облаштування номерів готелю 975 D75

D. на облаштування службових приміщень 165 960

4. на облаштування подвір’я 49 740

5. на придбання вантажопасажирського мікроавтобусу 154 D27

6. на створення й реєстрацію СПД 112 820

Всього: D2 004 046
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Таблиця 6.2.- Товарообіг і валовий дохід еко-готелю

Категорія  та
місткість
номеру

Кільк
ість
місць 

Максимальна
пропускна
спроможність
готелю за рік,
л/д.

Коефіціє
нт
викорис
тання
номерів

План
реалізації
номерів,
місць

Планові
тарифи  за
проживанн
я., грн.

Плановий
дохід  за
рік,  млн.
грн.

Апартамент-  2
місний

D 1095 0,8 852 DD80 2879760

Люкс, 2-місний 8 2920 0,8 2DD6 2860 6680 960

Напівлюкс,  2-
місний

9 D240 0,5 1620 2080 DD69600

Стандартний
номер, 2- місний

84 D0 660 0,4 12 264 1280 15697920

Стандартний
номер, 1- місний

18 6570 0,D 1971 1120 2207520

Разом 122 44 5D0 0,414 19 04D 1619,D D08D5760

Таблиця 6.D - Оплата праці працівників з обслуговування готелю

Категорії працівників Кількість осіб

Середня

заробітна плата в

місяць, тис. грн.

Витрати  на  оплату  праці

за рік,тис.  грн.

1.  Працівники  служби

прийому та розміщення
65 7000 5 460 000

2.  Працівники

господарської служби
10 10 000 1 200 000

D.  Інженерно-технічні

працівники
10 6000 720 000

4.  Працівники

ресторанного

господарства

20 5000 1 200 000

Усього: 8 580 000

Таблиця 6.4- Суми амортизаційних відрахувань

№
Елементи  основних

засобів

Первісна

вартість,

тис. грн.

Норм

и АВ,

%

Сума  амортизаційних  відрахувань  за  період,

грн за рік

1 2 D 4 5
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1 Будівлі, споруди D0 545 824 2 610856,4

8

598699,D

504

586725,D

6DD92

574990,8

5612416

56D491,0

D900159

68
2 Автотранспорт,

меблі,  прилади,

обладнання

1 742 967 10 174296,7 156867,0

D

141180,D

27

127062,2

94

114D56,0

65
D Оргтехніка 1 114 498 15 167174,7 142098,4

95

12078D,7

21

102666,1

6D

87266,2D

82

4 Інші основні засоби 101 824 6 6109,44 5742,87D

6

5D98,D01

21

5077,88D

11

4769,7D0

1D
Разом - 9584D7,D

2

90D407,7

49

854087,7

12602

809797,1

962D416

76988D,0

72DD159

68

Таблиця 6.5 Поточні витрати на утримання готелю, грн.

Витрати
Роки реалізації проекту

1 2 D 4 5
1. Заробітна плата 8 580 000 8 580 000 8 580 000 8 580 000 8 580 000

2.  Відрахування  на

соціальні потреби (22% від

ФОП)

1 887 600 1 887 600 1 887 600 1 887 600 1 887 600

D.  Витрати  на

водопостачання

D1 046 D1 046 D1 046 D1 046 D1 046 

4.  Витрати  на

водовідведення

22 176 22 176 22 176 22 176 22 176 

5.  Витрати  на  утримання

авто

140 000 140 000 140 000 140 000 140 000

6. Витрати на харчування 2 072 105 2 072 105 2 072 105 2 072 105 2 072 105

7. Інші витрати 1 271 297 1271292 1 271 297 1 271 297 1 271 297

8.  Разом  без

амортизаційних

відрахувань

1D 984 219 1D 984 219 1D 984 219 1D 984

219

1D 984 219

9.  Амортизаційні

відрахування

9584D7,D2 90D407,749 854087,7126

02

809797,19

62D416

76988D,072D

D15968

36



10.  Разом  з

амортизаційними

відрахуваннями

14942 656,D2 14887626,74

9

148D8D06,71

2602

14794016,

1962D416

14754102,07

2DD16

Для реалізації проекту планується взяти кредит у розмірі 75 % від суми

одночасних  витрат  під  15  %  річних  терміном  на  5  роки  з  рівномірним

поверненням. Розрахунок розміру коштів, необхідних для повернення кредиту,

наведено у таблиці 6.6

Таблиця 6.6-Розрахунок повернення кредиту, грн.

Показники Роки реалізації проекту

1 2 D 4 5
1.  Борг  за  кредитом  на

початок року

D8 D58 056 D0 681 445 2D 004 8D4 15 D28 222 7 676 611

2.  Виплата  відсотків  за

кредитом (15 %)

5 75D 708,4 4 602 216,7

5

D 450 725,1 2 299 2DD,D 1 151 491,6

5

D. Погашення тіла кредиту 7 676 611 7 676 611 7 676 611 7 676 611 7 676 611

4. Борг за кредитом на кінець

року

D0 681 445 2D 004 8D4 15 D28 222 7 676 611 0

5.  Загальна  сума  виплат  за

період

1D 4D0 D19,

4

12 278 827,

8

11 127 DD6,

1

9 975 844,D 8 828,65

6.2. Оцінка інвестиційної привабливості проекту еко-готелю

Таблиця 6.7-  Потік коштів інвестиційного проекту, млн. грн.

Показники По роках
1 2 D 4 5

1 Виручка  від

реалізації

D0 8D5760 D0 8D5760 D0 8D5760 D0 8D5760 D0 8D5760

2 Податок  на

додану

вартість 17% 

5242079,2 5242079,2 5242079,2 5242079,2 5242079,2

D Чистий дохід 2559D680,8 2559D680,8 2559D680,8 2559D680,8 2559D680,8
4 Поточні

витрати 

1D984219 1D984219 1D984219 1D984219 1D984219

5 Амортизаційні

відрахування

9584D7,D2 90D407,749 854087,712 809797,19 76988D,07
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6 Оподатковуван

ий прибуток 

10651024,48 10706054,05

1

10755D74,08 10799664,60 108D9578,72

7 Податок  на

прибуток, 18% 

1917184,406

4

1927089,72 19D5967,DD 194D9D9,62 1951124,17

8 Чистий

прибуток 

87DD840,07D

6

8778964,D2 8819406,75 8855724,97 8888454,55

9 Чисті  грошові

надходження 

9692277,D9D

6

9682D72,07 967D494,46 9665522,171 9658DD7,62

1

0

Коефіцієнт

дисконтування

1 0, 85 0,75 0,65 0,58

1

1

Дисконтовані

грошові

надходження 

9692277,D9D

6

82D0016,260 7255120,845 6282589,41 56018D5,81

1

2

Накопичений

приведений

дохід 

9692277,D9 1792229D,65 25177414,49

8

D146000D,909 D70618D9,72

90

Таблиця 6.8 Основні показники ефективності реалізації проекту

Показник Розрахунок Значення

1. Чиста приведений дохід D70618D9,7290-D5004026 205781D,729
2. Термін окупності інвестицій D5004026/(D70618D9,72/5)  4,7

D. Індекс дохідності D70618D9,72/D5004026 1,05

ЧПД позитивний,  це означає, що в результаті реалізації такого проекту

доходність  підприємства підвищується  і,  тому інвестування піде  на користь,

тобто проект можливо враховувати прийнятним.

38



ВИСНОВКИ

В  роботі  проведено   аналіз  розвитку  ринку  еко-готелів,  розвитку

технологій  будівництва  готелів  методом  DD  друку,   досліджено  попит  на

послуги еко-готелів, збудованих методом DD друку серед споживачів готельних

послуг. 

Отримані  дані  досліджень  дали  можливість  розробити  концепцію

екологічного  готелю,  при  будівництві  якого  використовується

ресурсозберігаюча технологія.

Таким чином, обрана тема є актуальною і перспективною для підвищення

екологізації готельного господарства України. 
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«ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ

СФЕРІ УКРАЇНИ»

під шифром «Екоінновації»

зі спеціальності:

«Готельно-ресторанна справа»



2

ПЛАН

Вступ

1. Сучасний  стан  нововведень  в  готельно-ресторанній  сфері  світу  та

України.

2.  Пропозиції  і  шляхи  впровадження  екологічних  інновацій  в  готельно-

ресторанній індустрії України.

3. Екологічні інновації в сфері гостинності на українському ринку послуг:

проблеми і перспективи.

Висновки

Список використаних джерел



Анотація

До конкурсної роботи під шифром:

«Eкоінновації»

Актуальність  дослідження  обумовлена  високими  темпами  розвитку

інновацій  екологічного  спрямування  в  готельно-ресторанній  сфері  світу  та

необхідністю їх впровадження в туристичній індустрії.

Мета дослідження полягає в проведенні аналізу та виявленні пропозицій

щодо  впровадження  екологічних  інновацій  у  готельно-ресторанному

господарстві  України  для  майбутнього  ефективного  розвитку  туристичної

галузі.

Завдання  дослідження: проаналізувати  міжнародний  досвід

застосування  екологічних  інновацій  в  сфері  обслуговування;  дослідити

проблеми і перспективи розвитку готельно-ресторанної сфери в нашій державі;

визначити можливості для впровадження інновацій екологічного спрямування.

Методи  дослідження:  метод  аналізу  та  синтезу,  факторний  аналіз;

класифікаційно-аналітичний.

Проаналізовано  безліч  інформаційних  джерел,  що  стосуються

міжнародного досвіду щодо впровадження екологічних інновацій в готельно-

ресторанній сфері та надано пропозиції щодо використання їх на українському

ринку.

Робота містить 30 сторінки тексту, 2 таблиці та 12 посилань.

Ключові слова: готель, ресторанний заклад, готельно-ресторанна сфера,

екологічні інновації, туристична галузь, екосвідомість.
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ВСТУП

Актуальність  теми  дослідження  обумовлена  високими  темпами

розвитку  інновацій  екологічного  спрямування  в  готельно-ресторанній  сфері

світу.  Україна  в  плані  нововведень  в  цій  сфері  знаходиться  на  початковому

рівні,  хоча  питання  захисту  навколишнього  середовища  у  державі  є  досить

актуальним.  Дана  сфера  обслуговування  здійснює  значний  вплив  на  стан

довкілля  та  природи  України.  Країна  вважається  однією  з  найбільш

забруднених  територій  світу.  Інновації  такого  виду  спрямування  здатні  не

тільки  зменшувати  і  ліквідовувати  негативний  вплив  на  довкілля,  але

приносити  закладам  готельно-ресторанної  індустрії  лідируючі  позиції  на

конкурентному  ринку,  збільшувати  прибуток  і  попит  на  їхні  послуги.

Екологічна  концепція  приваблює  безпосередньо  самих  споживачів  для

задоволення сучасних потреб.

Оволодівши екологічною політикою, впровадивши такого роду інновації щодо

концепції  закладів,  утилізації  відходів,  раціонального  використання  води,

енергії, технології приготування страв, здійснення еко-акцій для своїх клієнтів,

вітчизняна  готельно-ресторанна  сфера  здатна  швидкими  темпами  розпочати

ефективний  і  прибутковий  розвиток  із  значними  позитивними  змінами  для

перспективного українського туристичного ринку.

Метою дослідження є аналіз і виявлення пропозицій щодо впровадження

екологічних  інновацій  у  готельно-ресторанному  господарстві  України  для

майбутнього ефективного розвитку туристичної галузі.

Згідно мети було виділено такі завдання у дослідженні даної теми:

1)проаналізувати  міжнародний  досвід  застосування  екологічних

інновацій в сфері обслуговування;

2)дослідити  проблеми  і  перспективи  розвитку  готельно-ресторанної

сфери в нашій державі;

3)визначити  можливості  для  впровадження  інновацій  екологічного

спрямування.
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Об'єктом дослідження є готельно-ресторанна сфера.

Предметом дослідження  є шляхи застосування екологічних технологій

на українському ринку послуг.

Методи  дослідження:  метод  аналізу  та  синтезу,  факторний  аналіз;

класифікаційно-аналітичний.

Інформаційну базу  наукової роботи формують міжнародні статистичні

дані. Робота виконувалася за аналогією з різноманітними науковими статтями,

підручниками,  туристичними  сайтами,  що  стосуються  обраної  теми

дослідження.

Наукова  новизна  одержаних  результатів: розглянуто  ідеї  і  шляхи

впровадження  екологічних  ноу-хау  в  готельно-ресторанній  сфері  світу;

запропоновано  методи  застосування  еко-інновацій  в  туристичній  галузі

України.

Практичне  значення  одержаних  результатів: дослідження

характеризується подальшими глобальними науковими розробками в цій сфері,

можливістю використовувати на практиці  для закладів готельно-ресторанного

господарства.

Апробація  результатів  роботи:  розроблені  пропозиції  еко-інновацій

запроваджені  у  діяльності  закладів  харчування  «Сім'я  ресторанів  Файного

міста»  в  м.  Тернопіль  і  активно  застосовуються  для  ефективної  роботи

ресторанної сфери області.
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1.Сучасний стан нововведень в готельно – ресторанній сфері світу та 
України

Основна  особливість  сучасної  економічної  системи полягає  у  тому,  що чим

більший загальний  розвиток  держави,  тим більша частка  зайнятості  у  сфері

надання послуг.  

Наприклад, у більшості країн ЄС у сфері послуг працює 65 - 75 % економічно

активного населення. У США сфера послуг забезпечує 80 % усього приросту

зайнятості в країні [6]. 

Окрім  вигідного  економічного  розвитку,  сфера  надання  послуг  впливає  на

якість  і  комфортність  життя  населення.  Безсумнівно,  «феноменом сучасного

світу»  можна  назвати  таку  сферу  надання  послуг  як  туризм.  По-перше,

туристична індустрія приносить велику економічну вигоду для кожної держави,

в якій він розвивається,  по-друге,  туризм приносить неймовірний соціальний

ефект  для  суспільства:  люди  мають  можливість  подорожувати,  відпочивати,

вивчати світи і розвивати свій світогляд і по-третє, туристичний ринок охоплює

і включає в себе багато виробничих і невиробничих галузей економіки.

 Однією  з  найважливіших  сфер  туристичного  спрямування  є  готельно-

ресторанна  індустрія.  Саме  вона  становить  основу  надання  послуг  сфери

гостинності, включаючи в себе елементарні послуги розміщення та харчування,

які включаються в туристичний продукт, але в новітньому, глобалізаційному і

динамічному  світі  вже  нікого  не  здивуєш  і  не  привабиш  завдяки  лише

первинним звичайним функціям. Загалом, готельно-ресторанна сфера базується

на наданні максимально якісних послуг, але в жорстких конкурентних умовах

потрібно  працювати  набагато  ширше  та  різноманітніше.  У  цьому  випадку

використовуються  інновації,  без  яких  функціонування  та  розвиток  даної

індустрії являється неможливим.

 Стаття 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації  як

новостворені  і  вдосконалені  конкурентоздатні  технології,  продукція  або

послуги,  а  також  організаційно-технічні  рішення  виробничого,
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адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують

структуру і якість виробництва і соціальної сфери, а інноваційну діяльність, як

діяльність,  що  спрямована  на  використання  і  комерціалізацію  результатів

наукових  досліджень  та  розробок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових

конкурентоздатних товарів і послуг[5].

Таким чином, можна виділити основні цілі інновацій:

Рис.1. Цілі інновацій для готельно-ресторанних організацій

[розроблено автором]

Цілі інновацій для готельно-ресторанних
підприємств:

Конкурентна позиція на ринку

Отримання максимально можливої
економічної вигоди

Надання якісних і новітніх послуг для
повного задоволення потреб сучасних

клієнтів

Приваблення великої частки відвідувачів

Реалізація інновації на користь не тільки
індустрії гостинності, але і суспільства
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Розрізняють різні види інновацій:

–продуктові – створення нових товарів, що споживаються у сфері виробництва

чи у сфері споживання;

–технологічні  –  нові  технології  виробництва  старих  чи  нових  продуктів,

упровадження інформаційних систем, нових джерел енергії;

–організаційно-управлінські  –  нові  методи  і  форми  організації  всіх  видів

діяльності підприємства та їх об'єднань: нові методи управління персоналом,

системи  стратегічного  планування,  прогнозування,  моделювання  процесів

виробництва, постачання і збуту;

–маркетингові – освоєння нових ринків і способів просування;

–економічні – нововведення у фінансовій і  бухгалтерській сферах діяльності,

мотивації та оплати праці, оцінка результатів діяльності;

–соціальні – застосування раніше невикористовуваних методів мотивації праці;

–інформаційні – використання нових інформаційних технологій;

–екологічні  –реалізація  нових  технологій  в  галузі  охорони  навколишнього

середовища[5].

Високорозвинені  держави  досягнули,  сьогодні,  неймовірних  результатів  у

застосуванні  і  впровадженні  різних  інновацій  в  готельно-ресторанній  сфері.

Найбільш  вагомими  нововведеннями  у  цій  індустрії  являються  продуктові,

технологічні, економічні та організаційно-управлінські, але останніми роками

велику роль відіграють саме інформаційні та екологічні інновації. 

Враховуючи  наведені  вище  види  інновацій,  можна  виділити  ті,  які  зараз

активно використовуються у готельно-ресторанному бізнесі у світі:

 – Використання  можливостей  Інтернету. Сьогодні  кожен  бажаючий  може

забронювати  столик в  ресторані  чи  номер  готелю в  Інтернеті.  В  online

замовленні вказують усі деталі (час, кількість персон, передзамовлення тощо), а

також залишають свої контакти. Завдяки цьому замовнику на телефон надійде

sms-сповіщення або йому зателефонують з ресторану або готелю особисто для

підтвердження заявки. 
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– Наявність  wi-fi. Цей  критерій  для  сучасногго  суспільства є  одним  із

найголовніших  при  виборі  закладу  харчування,  розміщення і  відпочинку.  З

вільним  доступом  до  Інтернету  під  час  очікування  замовлення в  ресторані

можна переглянути новини, поспілкуватися з друзями у соціальних мережах,

послухати музику, в готельному номері можна відпочити, подивившись фільм,

чи якщо у клієнта ділова поїздка, то мати змогу комфортно і якісно працювати.

 – QR-коди і наявність електронного меню в закладах харчування. QR-код - це

двовимірний  штрих-код,  з  якого  телефон  зчитує  інформацію.  Це  вдалий

маркетинговий хід, завдяки якому привертають увагу відвідувачів. Зайшовши

на  сайт  закладу,  потенційні  клієнти  можуть  переглянути  on-line  меню,  де

вказані всі позиції, що є в наявності у ресторані чи кафе. Це зручний спосіб, що

спрощує  процес  вибору  і  замовлення  страв  безпосередньо  на  місці  або

через доставку. 

– Меню на вітринах та при вході в ресторан. Вільний доступ до меню полегшує

роботу персоналу у закладах харчування. Відвідувачі мають змогу самостійно

ознайомитися з переліком страв і не відволікати офіціантів від роботи. 

– Аудіо-візуальні  дисплеї. Дисплеї,  вбудовані  у  стіни,  шафи,  столи  стали  не

лише  оригінальним  способом  привернення  уваги  клієнтів,  але  й  вдалим

дизайнерським  рішенням.  Технологічно  оновлений  інтер'єр  гарантує

зацікавленість  відвідувачів.  Дисплеї  можуть  транслювати  музичні  кліпи,

новини,  а  також  використовуватися  як  екрани  для доступу  до  Інтернету.

Відповідно  на  них  можна  встановити  програми  з  доступом  до  карт,  схем

транспортних маршрутів тощо. Однією з найвідоміших мереж по встановленню

дисплеїв у світі є «Digital Signage». їх послугами активно користуються мережа

готелів Van Der Valk у Нідерландах, готель «Дель Коронадо» у Каліфорнії та ін

[9].  

Готельно-ресторанна  індустрія  світу  —  живий  динамічний  організм,  який

працює  безперервно  та  якісно  завдяки  існуючим  інноваціям  без  яких  і

неможливо  уявити  сучасний  стан  сфери  гостинності  в  плані  інформаційної
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розвиненості,  застосування  маркетингових  можливостей,  технологічних

впроваджень, організаційних заходів в роботі персоналу, реалізації екологічних

проектів тощо.

Натомість  в  Україні  інноваційна  діяльність  готельно-ресторанної  сфери

знаходиться  на  початковому  етапі  свого  розвитку.  Це  вимагає  постійної

розробки та реалізації нововведень для завоювання вітчизняного ринку послуг і

перехід на міжнародний рівень.

Наявні  деякі  тенденції  та  показники  підприємств  готельно-ресторанного

господарства України:  дослідження  обсягу  інвестицій  в  основний  капітал

туристичних регіонів України показує, що станом на 01.01.2017 р. понад 78%

загального обсягу  капіталовкладень спрямовано у розвиток готелів  та  інших

місць для короткотермінового проживання, 14% - у розвиток ресторанів та 

припадає на Київ, Київську, Одеську, Львівську області. Згідно  з  даними

статистики у 2016 р. підприємства готельно-ресторанного бізнесу в цілому по

Україні були збитковими [9]. 

У цілому дана сфера в Україні розвивається повільно, і це обумовлено тим, що

основну  ставку  інвестори  роблять  на  будівництво  торгових  і  розважальних

комплексів, офісних і житлових центрів. 

Сучасні  інновації  коштують  недешево,  проте  власники  готелів  все  одно

витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання

на ринку.  І  однією  з  найпопулярніших  розробок  є  електронне  управління

готелем.  Для готелю під  замовлення створюється спеціалізована система,  до

якої  підключаються  всі  співробітники.  За  допомогою  веб-ресурсу

вони можуть: отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який

момент; в  режимі  on-line  бачити  всі  зміни,  що  у  ньому

відбуваються; бронювати номери для гостей.

В  свою  чергу,  ресторани  України  також  запроваджують  інформаційні

технології  у  своїй  роботі,  нові  розробки  в  менеджменті,  маркетинговій

діяльності,  економічних підходах. Ланка топ-менеджменту в Україні розуміє,



10

що  готельно-ресторанний  бізнес  є  галуззю  з  високим  рівнем  наявності

інформації  і  його  успіх  залежить  від  швидкості  передачі  цієї  інформації,  її

отримання,  актуальності  і  ефективності.  Це стосується і  робочого колективу

підприємств і їхніх клієнтів, тобто має існувати міцний взаємозв'язок між двома

основними сторонами в індустрії: між тими хто надає послуги, і хто їх отримує.

Рис.2 Взаємозв'язок основних сторін сфери гостинності

[розроблено автором]

Тому  розвиток  готельно-ресторанного  бізнесу  неможливий  без  застосування

сучасних  інформаційних  технологій.  Цілком  очевидно,  що  введення

інформаційних інновацій  для готельно-ресторанного підприємства приносить

покращення  якості  обслуговування  (на  прикладі  online-бронювання,  Wi-Fi,

електронного  меню,  мультимедійних  технологій  тощо)  та  підвищення

конкурентоспроможності на ринку.

Широко  розпочинають  впроваджуватися  інновації  технологічного

спрямування,  особливо,  це стосується ресторанного господарства.  Українські

ресторатори постійно «воюють» за клієнта, тому і їхньою «головною зброєю»

являється  меню  закладу,  яке  періодично  зазнає  змін  з  добавлянням

технологічно  нового  продукту,  його  оформлення,  подачі  або  відкиданням

страви чи напою, які не користуються попитом.

Поряд  із  вище  зазначеним  видом  інновацій  в  сфері  гостинності  України

починає розвиватися соціальна інноваційна діяльність.  Соціальна інновація є

новим явищем, процесом, що спрямований позитивно вплинути на соціальну

Персонал готельно-
ресторанного закладу Клієнт

Інформаційні
технології
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сферу  життя.  Джерелами  можуть  бути  зовнішні  соціальні  проблеми,  які

стосуються багатьох систем суспільства, особливо, це стосується певних груп

населення,  наприклад,  пенсіонерів  чи  людей  з  обмеженими  можливостями.

Сучасні технології дають змогу надавати  якісний спектр послуг конкретно для

цих  соціальних  верств  в  готельно-ресторанних  закладах.  В  Європі  та  США

такого  виду  інновації  вже  давно  є  розвиненими  і  широко  застосовуються.

Прикладом може слугувати парк-готель — пансіонат для людей літнього віку

європейського  рівня.  Пенсіонери  мають  змогу  комфортно  відпочивати,

проживати  і  отримувати  високе  медичне  обслуговування.  В  той  час,  як  в

Україні  свого  розвитку  набирають  лише  спеціальні  устаткування  прилеглої

зони і приміщення для людей різних соціальних верств: людей з інвалідністю,

людуй похилого віку, вагітних жінок, осіб з дитячими колясками тощо.

В  сучасному  інноваційному  світі  провідне  місце  належить  екологічним

інноваціям.  Екологічні  інновації  —  це  процеси,  методи,  явища,  що

застосовуються в галузях економіки, виробничій сфері та сфері надання послуг

для збереження навколишнього середовища. 

У розвинених країнах виробництво екологічної техніки та технологій є одним із

найбільш дохідних, тому екологічний ринок бурхливо розвивається. За даними

Ecotec report (2012), середньорічний оборот європейського ринку екологічних

інновацій на початку ХХІ століття становив 183 млрд євро. 

Екологічні інновації посіли вагоме місце у житті високорозвинених країн, що

було зумовлено динамічним науково-технічним прогресом й високими темпами

приросту  економіки  і  урбанізації.  Ефективний  глобальний  розвиток  світу

потягнув за  собою низку наднаціональних проблем,  де  однією з  основних є

забруднення  навколишнього  середовища,  нераціональне  використання

природніх  невідновлювальних  ресурсів.  Готельно-ресторанна  індустрія  є

осередком  мінімізації  цих  негативних  впливів  і  запровадження  ефективних

екологічних методів та процесів у своїй діяльності. В Україні сфера гостинності

тільки починає розробляти і застосовувати екологічні інновації на практиці.



12

2.Пропозиції і шляхи впровадження екологічних інновацій в готельно-

ресторанній індустрії України.

Як  зазначалося,  екологічні  інновації  сприяють  можливості  мінімізації  і

ліквідації негативного впливу на зовнішнє середовище. Через катастрофічність

сучасних  методів  розвитку  галузей  економіки,  можливість  вичерпності

природних  ресурсів  і  взаємозалежності  усіх  господарських  процесів  були

розроблені  пошуки  методів  збалансованого  розвитку  всіх  сфер  суспільства.

Збалансований розвиток передбачає перед собою гармонійне співвідношення й

існування  сучасних  галузей  економіки,  різноманітних  потреб  населення  і

раціонального  використання,  безпечного  впливу  на  ресурси  навколишнього

середовища.  Такі  завдання  виступають  першочерговими  для  реалізації

екологічних методів об'єктами готельно-ресторанної індустрії України. 

В  умовах  української  ринкової  економіки  суб'єкти  сфери гостинності  здатні

активно  впроваджувати  нововведення  з  екології,  адже  вони  приносять

позитивні ефекти, як економічно для галузі, так і ефективно для навколишнього

середовища, і якісно для потенційних клієнтів.

Еко-інновації  мають  три  головних  аспекти:  їхні  цілі  (для  чого  вони

впроваджуються  і  застосовуються:  фільтри  для  води  –  очищення  води  для

споживання;  страви  з  екопродукції  –  приготування  страв  з  корисної  їжі;

утилізація  сміття  –  ліквідація  забруднення  довкілля  тощо),  їхні  механізми

(використання певних методів як можливості реалізації «екоіндустрії» в галузі),

їхні наслідки (позитивний чи негативний вплив на навколишнє середовище).

Пропозиції впровадження такого роду ноу-хау можуть бути різноманітними й

багатоаспектними в нашій державі.
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Рис.3 Шляхи впровадження екологічних інновацій в готельно-ресторанній

сфері України

Шляхи впровадження еко-інновацій
в готельно-ресторанній сфері

України

Концепція закладів
(будівельні матеріали,

інтер'єр і т.д.)

Раціональне споживання
електроенергії, води і тепла

Технологія доставки
продуктів і

приготування страв 

Утилізація відходів

Поширення «екосвідомості»
відвідувачів

Проведення закладами
різноманітних акцій

екологічного спрямування



14

[розроблено автором]

 Концепція закладів

Одним із шляхів впровадження екологічних інновацій в готельно-ресторанній

індустрії України може бути, звичайно, концепція закладу обслуговування. Це,

особливо, стосується саме закладів сфери гостинності, які можуть працювати із

значними  особливостями  екстер'єру  та  інтер'єру  екологічного  спрямування.

Поставивши перед  собою завдання  створити  привабливу  концепцію об'єктів

готельно-ресторанної  сфери,  неминуче  виникає  необхідність  проведення

великої  роботи  в  плані  оформлення  їхнього  зовнішнього  і  внутрішнього

вигляду. Це надзвичайно важливо на початковому етапі створення, від якого і

буде  відштовхуватись  оформлення,  існування  загальної  концепції  закладів,

який  першочергово  буде  сприйматися  потенційними  клієнтами.  Якісне

створення  «платформи»  галузі  власне  і  є  підказкою основного  екологічного

спрямування.

До зовнішнього вигляду підприємства будуть відноситись екологічні будівельні

матеріали,  наприклад,  деревина,  кераміка  чи  ті  матеріали,  які  вироблені  на

місцевій території, є сертифікованими в плані низького екологічного впливу і

можуть використовуватися згодом повторно. 

Екологічно  чисті  будівельні  матеріали  не  обов'язково  повинні  бути

натуральними.  Часто  вони  можуть  бути  штучно  створені  людиною  шляхом

певної  обробки.  Однак,  важливо,  щоб  при  їх  виробництві,  експлуатації  та

утилізації не використовувалися і не виділялися отруйні речовини. Впевненість

в матеріалі може дати тільки сертифікат екологічного відповідності [2].

В зовнішньому вигляді важливими постають великі вікна з доступом сонячного

світла і можливості єднання з природою. Неодмінним екологічним показником

постає  територія.   Важливо  так  розмістити  заклад,  щоб  забезпечити  йому

достатню кількість сонячного світла, зелені, вільного місця, тобто взаємозв'язку

з природою. Що стосується внутрішнього оформлення, то воно є різноманітним

і  унікальним,  адже  залежить  від  ідей,  креативності  власника,  його  творчої
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команди  дизайнерів.  Але  знову  ж  таки  неодмінною  частиною  інтер'єру

ресторану  чи  номера  в  готелі  має  виступати  екологічність:  меблів  з

екоматеріалів, які згодом можуть пройти обробку; кольорової гами, яка мають

бути  природньою,  приємною,  наприклад,  поєднання  зелених  відтінків  з

коричневими і т.д.; наявність великої кількості рослинності, яка не тільки буде

прикрашати вигляд приміщення, а й виконувати важливі екологічні функції.

     Раціональне споживання електроенергії, води і тепла

Першочерговою  умовою  реалізації  екологічних  інновацій  в  готельно-

ресторанному господарстві України є раціональне споживання електроенергії,

води,  тепла.  В  загальному  це  повинно  бути  пріоритетним  завдання  усіх

організацій української галузі. 

Енергоефективність  була  і  залишається  найбільш  економічним  шляхом

зменшення  викидів  вуглекислого  газу  і  зниження  навантаження  на  мережі

енергопостачання.  Модернізація  комунальної  інфраструктури  (наприклад,

запровадження  періодів  зниженої  подачі  електроенергії,  використання

теплоізоляції  для  радіаторів  і  поліпшення  систем  освітлення  та

кондиціонування)  допоможе  заощадити  до  50%  енергії,  що  споживається

будівлями [2].

Широко зазнають існування для готельно-ресторанної індустрії сонячні панелі,

які  здатні  зменшувати  витрати  на  електроенергію,  навіть  до  25-30%,

виробляючи  тим  самим  природню  сонячну  енергію.  Це  екологічне  ноу-хау

потребує  значних  грошових  вкладень,  але  через  проміжок  часу  повністю

окупається,  реалізовуючи  ефективно  екологічні  інновації.  Що  стосується

значного  використання  галуззю  водних  ресурсів,  то  головне  завдання

встановлювати  в  закладах  очисні  фільтри  для  безпечного  і  корисного

використання  і  споживання  води.  Використання  даних  ресурсів  забезпечує

повноцінне  функціонування  підприємств,  але  від  керівництва,  персоналу

залежить  їхнє ефективне і раціональне використання.

   Технологія доставки продуктів і приготування страв 
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Прибутковість,  успіх,  імідж  закладів  ресторанного  господарства  залежить  в

значній мірі від меню. До його розробки і формування слід підходити серйозно

і творчо, спираючись на конкурентний ринок і потреби потенційних клієнтів.

Тоді «паспорт ресторану» не тільки інформуватиме споживачів про наявність

страв і напоїв, а й спонукатиме до більшого замовлення, до повернення в заклад

та загального сприйняття його концепції. Зміст меню залежить від типу, місії

закладу ресторанного господарства, тому його розробка вважається складною

справою, яка враховує ряд чинників. 

Реалізовуючи  екологічні  інновації,  ресторанне  підприємство  повинне

спрямовувати  побудову  меню на певну  технологію доставки  і  приготування

продуктів.  З  доставкою  продуктів  взагалі  немає  проблем,  адже

постачальниками можуть виступати місцеві  фермерські  господарства,  яких в

Україні  велика  кількість,  і  які  вирощують  якісну,  корисну,  екологічну

продукцію. Крім великого екологічного внеску, такий тип технології закріпить

економічний  розвиток  українського  сільського  господарства,  посприяє  його

розвитку. Безпосередньо процес складання меню, розробка унікальних страв і

напоїв  буде  залежати  від  творчого  підходу  і  компетентності  працівників

закладу. Головне те, що вона відбуватиметься на основі локальних, екологічно

чистих інгредієнтів для створення еко-меню. 

В  пріоритеті  еко-ресторан  може  розташовуватись  на  території  якого  будуть

грядки,  з  яких  персонал  збиратиме  деякі  необхідні  інгредієнти,  які  наочно

демонструватимуть  екологічність  і  натуральність  запропонованих  страв

клієнтам. Це стане унікальною родзинкою для ландшафтного дизайну закладу і

приваблення відвідувачів.

      Утилізація відходів

Об'єкти готельно-ресторанної  індустрії  в  процесі  функціонування створюють

величезну кількість відходів. Утилізація відходів — це сортування і переробка

для їхнього раціонального використання.  В Україні сфера гостинності ще не

являється екологічно свідомою в цьому спрямуванні. 
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Дана проблемна ситуація для навколишнього середовища і населення України

повинна  мати  впровадження  з  державного  рівня.  Насамперед  це  стосується

створення  переробних  підприємств  світового  зразка  і  можливостей  для

первинного  сортування  сміття  та  шляхів  щодо  подальшого  раціонального

використання відходів.

Що стосується мікрорівня економіки держави, який представлений в тому числі

готельно-ресторанним господарством, то воно змушене розробляти різні шляхи

і методи утилізації своїх відходів,  нести екологічну відповідальність за свою

діяльність і за своїх клієнтів.

Шляхом утилізації  доходів,  звичайно,  виступає  його сортування залежно від

типу сміття. На підприємстві повинне знаходитись спеціальне місце з різними

контейнерами для відходів.

Іншими  пропозиціями,  щодо  реалізації  екологічної  політики  являється

ефективне використання харчових відходів закладів харчування. Ресторан має

щодня велику кількість такого роду відходів,  які  можуть бути направлені на

раціональне їх використання. Вони можуть надходити для потреб людей, які

тимчасово без  місця проживання або в притулки для безпритульних тварин,

яких в нашій країні щороку більшає. Це буде нести за собою не лише спосіб

утилізації відходів, екологічне благополуччя, але і соціальну місію. 

На  сучасному  конкурентному  ринку  готельно-ресторанні  заклади  вже  давно

вийшли  за  рамки  своєї  прямої  діяльності,  не  обмежуючись  наданням

традиційних  функцій  обслуговування.  Вони  створюють  і  реалізують  різні

соціальні  проекти,  що  спрямовані  на  благо  суспільства  і  деяких  соціальних

верств  населення,  які  потребують  допомоги.  Тим самим готель  чи  ресторан

виступає  координатором  ідей  для  гостей,  які  не  просто  проживають,

харчуються,  а  черпають  мотивації,  спрямовані  на  розвиток  суспільства  та

держави.

     Поширення «екосвідомості» відвідувачів
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Як зазначалося, готельно-ресторанний заклад, розробивши екологічні інновації,

впровадивши  їх  в  діяльність,  просто  зобов'язаний  передавати  інформацію,

поширювати  екологічну  свідомість  клієнтів.  Означає,  що  реалізація

екологічних  ноу-хау  частково  залежить  від  підприємства  й  повноцінно  на

довготривалий час закріплюється завдяки освідомленню гостями закладу його

концепції,  місії,  завдань,  технології  і  після  цього  знаходить  свою  цільову

аудиторію постійних клієнтів з прибуттям нових.

Коли  ресторанне  господарство  розпочало  введення  екологічних  інновацій,

після  цього  отримало  стрімкий  розвиток,  великі  прибутки,  конкурентну

позицію на ринку, тоді керівництво разом із персоналом можуть розпочинати

поширювати інформацію свого кола діяльності. 

Наприклад,  вони  мають  ідею  влаштовувати  в  певний  день  тижня  спільне

приготування  страв:  кухарів  закладу  із  відвідувачами.  В  такий  спосіб

відбуватиметься ефективний взаємозв'язок з обміном інформації. Компетентні

працівники кухні навчатимуть гостей як корисно, правильно харчуватися, які

натуральні продукти використовувати для приготування страв національної чи

міжнародної  кухні,  що  можна,  і  потрібно  харчуватися  екологічно  чистими

продуктами, що саме реалізовує та забезпечує заклад харчування. 

Натомість  клієнти  будуть  зацікавлені  в  унікальному  дійстві,  що  це  —

нетрадиційний обід за столиком, а змога самостійно, з допомогою компетентної

людини,  приготувати  нову,  невідому  для  себе  страву  і  ще  й  з  екологічних

інгредієнтів.

Іншим  шляхом  популяризації  «екосвідомості»  слугуватиме  організація

закладом  обідів  на  природі,  тобто  безпосередньо  взаємодія  споживача  з

довкіллям.  Знову ж таки це привабить аудиторію клієнтів,  які  хочуть нових

незвичайних  вражень,  таких  як  поїсти  за  столиком  не  в  приміщенні,  а  на

природі з красивим ландшафтом. Все повинне контролюватись працівниками,

щоб  розширити  знання  відвідувачів  про  стан  навколишнього  середовища,
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популяризувати екологічні  інновації,  проекти, а не навпаки зашкодити стану

довкілля.

       Проведення закладами акцій екологічного спрямування

Дана пропозиція впровадження екологічних нововведень частково поєднується

з  вище  наведеною.  Виступає  досить  традиційним  і  звичайним  проведення

закладами  сфери  гостинності  різного  роду  акцій,  розіграшів,  знижок,  що

влаштовуються  заради  приваблення  клієнтів.  Підприємства  екологічного

спрямування не  є  виключенням.  Знову  ж таки  це  залежить від  креативності

власників закладу, ефективності роботи персоналу, його відношення до своїх

клієнтів.  Створення  і  впровадження  такого  типу  заохочувальних  заходів  є

досить різноманітним та цікавим для сучасних відвідувачів, які мають ряд своїх

потреб. 

Ідеєю  може  слугувати  проведення  різних  заходів  екологічної  тематики,

наприклад екологічна акція «Велосипед — запорука чистоти довкілля». Вона

уособлює те, що клієнт, який приїхав  саме на велосипеді до закладу в період дії

цієї акції отримує знижку 30% від ціни свого чеку. 

Чому саме велосипед? Від даного виду транспорту не надходять ніякі шкідливі

вихлопи,  гази  в  навколишнє  середовище,  тому  він  повноцінно  вважається

екологічним, тим більше корисним не тільки для довкілля, але і для здоров'я

людей.

В  світі  цей  вид  транспорту  користується  неймовірним  попитом  та

популярністю,  до  прикладу,  в  Амстердамі,  Данії,  Бордо  значна  частка

населення вносить свій вклад у покращення стану навколишнього середовища.

В  Україні  подібні  процеси  знаходяться  на  початковому  етапі  застосування,

тому  вітчизняна  готельно-ресторанна  індустрія  з  ефективною  реалізацією

екологічних  інновацій  здатна  зробити  вагомий  внесок  у  їх  прискорений

розвиток для користі довкілля і суспільства.
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3.Екологічні  інновації  в  сфері  гостинності  на  українському  ринку

послуг: проблеми і перспективи.

Екологічні  інновації  не  тільки  позитивно  впливають  на  навколишнє

середовище,  сприяють  покращенню  життя  людей,  а  й  є  дуже  важливим

аспектом  в  розвитку  світової  економіки.  Використання  цих  інновацій  може

призвести  до  фантастичних  результатів,  що  будуть  стосуватись  усіх  сфер

нашого  життя,  що  вже  є  доведено  досвідом  кількох  країн,  які  вже  давно

активно застосовують їх на ділі. Не оминули увагою такі інновації і туристичну

галузь та готельно-ресторанну сферу зокрема. Зважаючи на шалений успіх цих

технологій  у  туристичній  галузі  в  Європі  та  світі,  ми  просто  не  могли  не

задуматись  над

впровадженням та розповсюдженням їх і на українську сферу обслуговування

[12].

Та слід розуміти, що на шляху до впровадження цього досвіду стоїть безліч 

проблем, характерних саме для українського ринку.

На жаль, розвиток готельного бізнесу в Україні знаходиться на доволі низькому

рівні.  Це  зумовлено  рядом  проблем,  що  гальмують  розвиток  економіки  в

цілому:

• Сучасна політична ситуація склалась таким чином, що іноземні інвестори, які

на даний момент так  потрібні  багатьом галузям економіки в нашій державі,

йдуть з українського ринку, адже в них немає впевненості в завтрашньому дні.

Особливо це стосується готельної сфери. Якщо інвестор і буде вкладати свій
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капітал,  то  тільки  в  заздалегідь  привабливу  та  економічно  вигідну  сферу:

торгівельно-розважальні комплекси, офісні та житлові центри і тд.

• Низька прибутковість та невеликий попит призводить до того, що власники

готелів  замість  того,  аби  вкладати  кошти  в  інноваційний  розвиток  готелю,

дбати  про  покращення  послуг  та  сервісу  загалом,  закривають  заклад  або

залишають  його  в  такому  стані,  що  призводить  до  занепаду  та  погіршення

надання  послуг.  На  сьогодні  в  Україні  існує  лише  один  національний

мережевий готельний оператор - Premier-Hotels,  до складу якого входять сім

готелів. На сьогоднішній день, на український ринок вийшли і планують вийти

такі міжнародні бренди,  як:  Radisson,  Inter-Continental,  Hyatt  International,

Hilton, Sheraton Hotels &Resorts, Marriott International, Accor Group, Magic Life,

Rixos, Kempinski Hotels&Resorts, ContinentHotels & Resort, Park Inn, Orbis, Rival

Hotels, Comfort Green Hotels Holiday Inn та інші.

•  Також проблемою всеукраїнського  масштабу  є  погана  інфраструктура,  що

фактично виключає іноземного туриста. На жаль, відсутністю цієї проблеми не

може  похвалитись  ні  одна  галузь  в  нашій  державі.  Наявна  інфраструктура

галузі  не  відповідає  вимогам  міжнародних  стандартів  та  значно  зменшує

перспективу розвитку цього напряму.

•  Невідповідність цін рівню якості  готельних послуг.  Вартість проживання в

українських  готелях  в  2-3  рази  перевищує  вартість  проживання  в  готелях

аналогічного  рівня  країн  Європи,  що  зумовлено  неналежним  державним

регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з обліку готелів та інших

закладів розміщення, регулювання та контролю за їх діяльністю) та низьким

рівнем  диференціації  готельних  послуг  (слаборозвинена  мережа  хостелів,

мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.).

•  Відсутність  розвиненої  та  офіційно  облікованої  мережі  альтернативних

засобів  розміщення  економічного  класу  (хостелів,  малих  та  міні-готелів,

апартаментів). Частково задовольнити попит на місця розміщення могли б малі

готелі,  апартаменти  та  хостели,  вартість  проживання  у  яких  значно  нижча.
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Проте  мережа  хостелів  в  Україні  розвинена  недостатньо,  згідно  даних

Всеукраїнської  молодіжної  хостел  асоціації  функціонує  лише  27  хостелів  (в

Європі офіційно зареєстровано 18 тис. хостелів, з них 4,5 тис. об'єднані єдиною

системою бронювання). 

• Недостатня кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для готельного

господарства. Сьогодні в Україні в туризмі фактично працює 35 тис. осіб, ще

120 тис. осіб - в готелях та інших закладах розміщення. Підготовку кадрів для

туристичної  галузі  та  готельного  господарства  здійснюють  146  навчальних

закладів, з них лише кілька є класичними навчальними закладами туристичного

спрямування  з  повноцінними  тренувальними  базами  практики.  Загалом  в

навчальних закладах на різних формах навчання щорічно готують близько 6500

спеціалістів  для  сфери  туризму  та  готельного  господарства  (40%

спеціалістм готельного господарства). Згідно світової практики функціонування

10 готельних номерів мають забезпечувати від 4 до 20 спеціалістів.

• Обмеженість практики використання електронних та автоматизованих систем

бронювання  готельних  номерів  та  новітніх  технологій  у  процесі  здійснення

обслуговування,  у  більшості  готелей  та  інших закладах розміщення відсутні

сучасні  засоби  зв’язку  та  комунікацій,  конференц-зали  з  відповідною

аудіовізуальною технікою та технічними засобами для синхронного перекладу.

На сьогоднішній день Україна,  на жаль, не може похвалитися розвитком і  в

плані екологічної ситуації. Дана проблема не може не впливати на ситуацію як

в туризмі, так і в готельно-ресторанній сфері зокрема. Особливо якщо мова йде

про запровадження та розвиток екологічних інновацій.

Спершу  спробуємо  розібратись,  які  найголовніші  проблеми  присутні  з

екологією в нашій державі:

•Вода: усі ми знаємо, що людський організм на сімдесят відсотків складається з

води, саме тому вона відіграє дуже важливу роль в нашому житті.  Проте 80%

населення України використовує в своєму житті воду з поверхневих джерел, а

екологічний стан цих вод з кожним роком погіршується. Недостатнє очищення
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стоків, неякісне очищення промислових вод, надмірна насиченість органікою

призводить до того, що сьогодні практично всі водойми країни наблизилися до

3  класу  забрудненості.  Але  очисні  споруди,  що  виробляють  питну  воду,

розраховані на прийом води 1-2 класу забруднення. Як результат - вісімдесят

відсотків  проб  води  показують,  що  її  якість  не  відповідає  умовам

держстандартів.  Майже  75%  українців  п'є  воду  з  Дніпра,  якість  якої

погіршується  вниз  за  течією  річки.  Тож  найскладніша  обстановка  з  якістю

питної  води  сьогодні  в  Криму.  Якщо  ж  говорити  про  найчистішу  воду  в

Україні,  то  її  можна  спробувати  в  Полтавській  області,  де  майже  вся  вода

береться з підземних джерел.

•Повітря:  Щорічно  в  атмосферу  України  потрапляє  понад  6  млн.  тонн

шкідливих  речовин  і  вуглекислого  газу.  Традиційно  головними

забруднювачами  залишаються  промислові  підприємства.  Однак  збільшення

кількості автомобілів на дорогах спричинило і збільшення шкідливих викидів в

атмосферу.  За  останні  кілька  років  кількість  відпрацьованих  газів,  що

надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50-70%. За версією

Центральної  геофізичної  обсерваторії  Міністерства  надзвичайних  ситуацій

України,  найбільш забруднені  регіони  -  на  промисловому  сході  країни  -  це

Донецька, Дніпропетровська і Луганська області. А "найбруднішими" містами

стали Макіївка, Дніпродзержинськ та Одеса. •Деградація земельних ресурсів:

"Житниця  Європи"  сьогодні  переживає  не  кращі  часи.  Складний  стан

земельних ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього агроландшафту

країни використовується  для  господарської  діяльності.  Але  через  надмірне  і

неправильне використання родючість землі з кожним роком падає. Екосистема

ґрунту  руйнується  в  основному через  інтенсивний розвиток  ерозії:  останнім

часом їй піддалося більше 35% сільгоспугідь України. Активне використання

добрив призвело до збільшення площі кислих ґрунтів (на 2, 4 млн. га за останні

15 років). Прогноз на майбутнє невтішний. При збереженні нинішніх темпів

деградації ґрунту (ерозія, затоплення, зміни клімату та ін.) критичні значення
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рівня родючості можуть бути досягнуті через 20-30 років, а в окремих регіонах

навіть раніше.

•Вирубка лісів: Україна належить до малолісистих країн - ліс покриває лише

шосту частину її території. Але при цьому експорт деревини з України в 2,5

рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводить

до того,  що ліси не  відновлюються і  втрачають  біологічну стійкість  (площа

лісів,  уражених  шкідниками  і  хворобами,  постійно  збільшується).  А  цінні

деревні породи (дуб, бук і сосна) заміщуються малоцінними (грабом, березою,

осикою). Найскладніша ситуація в Карпатах та Криму - тут через деградацію

лісових масивів розвивається ерозія ґрунтів і зсувні процеси. Прямий наслідок

нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та інтенсивності повеней у

західних  областях  України,  особливо  -  Закарпаття.  Однак  сумна  статистика

катаклізмів нездатна зупинити знищення лісів: минулого року обсяги заготівель

лісу в Закарпатській області зросли на 14,2%.

•Небезпечні  геологічні  процеси:  Істотна  частина  валового  внутрішнього

продукту країни пов'язана з видобутком і переробкою мінерально-сировинних

ресурсів  (41-43%),  сконцентрованих  у  гірничовидобувних  регіонах  Донбасу,

Кривбасу, Карпатського регіону. Між тим, екологія цих регіонів страждає не

стільки  від  інтенсивного  видобутку,  скільки  від  неправильного  закриття

нерентабельних і вироблених шахт і кар'єрів. Ігнорування наукових підходів до

цього  процесу  призвели  до  активізації  процесів  підтоплення  міст  і  сіл,

забруднення поверхневих і підземних водозаборів, просідання земної поверхні. 

•Побутові  відходи:  Однією  з  найбільш  серйозних  екологічних  проблем

України  сьогодні  можна  вважати  проблему  утилізації  і  переробки  різних

відходів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття

на  яких  перевищила  35  млрд.  т.  Щорічно  ця  цифра  зростає  ще  на  сімсот-

вісімсот  тисяч  тонн.  За  інформацією  Міністерства  екології  та  природних

ресурсів,  загальна  площа  всіх  полігонів  з  відходами  вже  займає  4%  площі

УкраїниЗа інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України,
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щорічно  середньостатистичний  українець  викидає  на  смітник  близько  250

кілограмів  побутових  відходів.  З  цих  250  кілограмів  мінімум  50  можна

відправляти  не  на  звалище,  а  на  пункти  прийому  вторинної  сировини,  що

дозволило б скоротити кількість твердих побутових відходів на 10 мільйонів

кубометрів.

• Об'єкти військової  діяльності:  Об'єкти  військової  діяльності  та  військові

поселення залишилися Україні у спадок від Радянського союзу. І сьогодні стан

більшості з них доволі плачевний. Системи і устаткування водогосподарського

комплексу  об'єктів  і  гарнізонів  Збройних  сил  України  на  90%  морально  і

фізично  застаріли.  Екологи  зазначають:  вони  працюють  зі  значним

перевантаженням і становлять потенційну загрозу навколишньому середовищу.

•Чорнобильська катастрофа: Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за

межі 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні

після  аварії,  перевищила  300  млн.  кюрі.  Аварія  призвела  до  радіоактивного

забруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії та Росії. На

радіоактивних  територіях  сьогодні  розміщено  понад  дві  тисячі  населених

пунктів,  в  яких  проживає  майже  півтора  мільйони  людей.  Українські  вчені

єдині в думці про те, що наслідки Чорнобильської аварії ще дуже довго будуть

про себе нагадувати. У той же час спеціалісти стверджують, що радіаційний

стан територій навколо станції значно покращився. Цьому сприяли і природні

процеси,  і  проведення  дезактиваційних  робіт,  і  відсутність  людини.  Так,  у

регіоні  відновилися  популяції  вимираючих  тварин,  а  українські  чиновники

навіть заговорили про можливість скорочення зони відчуження біля ЧАЕС [1].

Та,  попри  всі  перешкоди  та  проблеми,  у  нас  є  люди,  що  готові  займатись

розвитком екологічних інновацій та впровадженням їх у вітчизняну туристичну

галузь.  Багато  готельєрів  та  ретсораторів  сьогодні  задумуються  над

впровадженням цих інновацій у своєму бізнесі. Найважливішим завданням, що

стоїть на їхньому шляху – є вибір стратегії розвитку. В їхньому розпорядку є
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безліч  варіантів,  адже  вибір  стратегії  буде  різним  для  кожного  окремого

регіону, культури та менталітету.

Вибір стратегії  бізнесу здійснює керівництво підприємства на основі аналізу

ключових факторів, що характеризують його стан і стан портфеля продукції. Із

ключових факторів насамперед досліджуються сильні сторони галузі й сильні

сторони  підприємства,  що  є  найчастіше  вирішальними при  виборі  стратегії.

Необхідно  прагнути  до  максимального  використання  наявних  можливостей.

При цьому важ ливо шукати шляхи розгортання бізнесу в нових галузях, що

володіють потенційними задатками для росту.

Істотно впливають на вибір стратегії фінансові можливості підприємства. Вихід

на не вивчені ринки, розробка нового продукту (послуги) або перехід у нову

галузь вимагають значних фінансових витрат.  Тому фірми, що мають більші

фінансові  ресурси або мають легкий доступ до них, перебувають у набагато

кращому положенні для вибору варіантів стратегії.

Кваліфікація працівників, так само як і фінансові ресурси, відіграє значну роль

при  виборі  стратегії  фірми.  Поглиблення  й  розширення  кваліфікаційного

потенціалу  працівників  -  найважливіша  умова,  що  забезпечує  можливість

переходу  до  нових  виробництв  або  якісного  технологічного  відновлення

існуючих.  Великий  вплив  на  вибір  стратегії  підприємства  робить  ступінь

залежності від зовнішнього середовища.

На  основі  проведеного  аналізу  й  оцінки  можливих  варіантів  приймається

остаточне  рішення  про  вибір  найбільш  доцільної  стратегії.  В  економічній

літературі  виділяють  шість  типів  інноваційних  стратегій  підприємства:

наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, стратегія «ніші». 

•  Наступальна  стратегія пов’язана  з  прагненням  підприємства  досягти

технічного й ринкового лідерства шляхом створення та впровадження нових

товарів та послуг. Така стратегія передбачає постійну орієнтацію підприємства

на  світові  досягнення  науки  й  техніки,  наявність  наукових  розробок,  що
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фінансуються  та  здійснюються  самим підприємством,  швидке  реагування  та

пристосування до нових технологічних можливостей.

•Захисна  стратегія спрямована  на  утримання  конкурентної  позиції

підприємства  на  існуючих  ринках.  Даної  стратегії  дотримується  більшість

підприємств, які уникають надмірного ризику. Вони прагнуть рухатися на крок

позаду  від  «новаторів»  та  впроваджують  інновації,  лише  заздалегідь

впевнившись у їх перспективності. 

•  Імітаційна стратегія використовується підприємствами, які не є піонерами у

випуску  на  ринок  тих  або  інших  нововведень,  але  долучилися  до  їх

виробництва,  придбавши  у  фірми-піонера  ліцензію.  Деколи  імітація  може

відбуватися й без дозволу фірм-лідерів, тобто піратським способом.

•  Залежна  стратегія відзначається  тим,  що  характер  інноваційних  змін  на

підприємстві залежить від політики інших фірм, які виступають як основні у

коопераційних  технологічних  зв’язках.  «Залежні»  підприємства  не  роблять

самостійних спроб змінити свою продукцію, оскільки вони тісно пов’язані  з

вимогами, що висуває до неї провідне підприємство.

•  Стратегія  «ніші» є  реакцією  керівництва  на  зовнішні  сигнали  ринку  чи

інституційного  середовища.  Інноваційна  діяльність  тут  полягає  у  пошуку

інформації щодо можливостей знаходження особливих ніш на існуючих ринках

товарів та послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим різновидом

потреб.

•  Традиційна  стратегія передбачає  вдосконалення  форм  обслуговування

існуючої  продукції,  тому  їй  також притаманні  риси  інноваційної  поведінки.

Cаме традиційну інноваційну стратегію розвитку обирає переважна більшість

вітчизняних  готельних  підприємств,  намагаючись  постійно  вдосконалювати

якість обслуговування.

Інноваційний підхід в готельному бізнесі може зводитися до використання не

лише прогресивних інформаційних технологій і  випуску нових послуг,  але і

цілого комплексу нововведень,  що зачіпають усі  сфери в області  управління
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(управління якістю, фінансами,  персоналом і  так  далі).  При цьому найбільш

ефективною  інноваційна  політика  підприємства  буде  у  разі  одночасного

впровадження різних типів інновацій.

На  основі  сучасного  незадовільного  стану  готельно-ресторанної  індустрії

України  можна  зрозуміти,  що  екологічні  інновації  здатні  стати  ефективним

стартом для розвитку українського ринку послуг. Реалізація екологічних ноу-

хау приведе до неймовірного розквіту сфери гостинності,  внесе свою частку

для мінімізації проблем довкілля нашої держави і допоможе вийти вітчизняній

туристичній галузі на міжнародний рівень, привабивши нового споживача. 

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження на тему: «Екологічні інновації в

готельно-ресторанній сфері України» було сформульовано наступні висновки:

сфера гостинності держави — потенційний фундамент національної економіки,

який здатен безпосередньо впливати на стан туристичного ринку. Дана галузь

має  негативний  вплив  на  навколишнє  середовище.  Дослідження  довели,  що

впровадження екологічних інновацій є першочерговим завданням закладів для

стійкої позиції на конкурентному ринку і приваблення нових відвідувачів.

Сучасні реалії вимагають від суб'єктів туристичної діяльності активного

застосування в процесі своєї діяльності нововведень екологічного спрямування,

адже вони відображають глобальний характер  і  впливають на  стан довкілля

світу. Виявлені такі основні пропозиції при вивченні даної проблеми: розробка

певної концепції закладу, утилізація відходів, технологія поставки продукції і

приготування страв, раціональне використання води, тепла, енергії, проведення

екологічних  заходів  тощо.  Це  сприятиме  у  позитивному  позиціонуванні

України на міжнародному ринку послуг.

Видатний американський політик  Генрі  Полсон зазначив:  «Економічне

зростання  та  захист  довкілля  не  є  випадковим  поєднанням.  Вони  є

протилежними сторонами тієї ж монети, якщо орієнтуватись на довготермінове

процвітання».  Твердження  відображає  сучасну  несприятливу  екологічну
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ситуацію в умовах розвитку економічної системи, науково-технічного процесу

та  високого  рівня  урбанізації.  Екологічні  інновації  здатні  мінімізувати

негативні  процеси  і  явища,  які  відбуваються  у  сучасному  середовищі,  та

ефективно вплинути на розвиток готельно-ресторанного господарства.

Вітчизняний  ринок  послуг  має  великі  перспективи  для  економічного

зростання  в  межах  нашої  держави  і  на  європейському  ринку.  Екологічні

інновації  в  сфері гостинності  створюють великі  можливості  для формування

престижного іміджу України як потужної туристичної країни.
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4. Еко-кухня.  Повар  світового  визнання  готує  з  решток  їжі  -

[Електронний ресурс]- Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/cookery/

_ekokuhnya-povar-svitovogo-viznannya-gotuye-z-reshtok-yizhi/749911

5. Екологічна  свідомість  споживачів:  безвідходні  ресторани  та

креативний  підхід  до  збуту  не  ідеальних  на  вигляд  продуктів -

[Електронний ресурс]- Режим доступу: http  ://  www  .  climateinfo  .  org  .  ua  /  

content  /  ekologichna  -  svidomist  -  spozhivachiv  -  bezvidkhodni  -  restorani  -  ta  -  

kreativnii  -  pidkhid  -  do  -  zbutu  -  ne  -  

http://www.zhiva-planeta.org.ua/eco-dim.html
http://www.zhiva-planeta.org.ua/eco-dim.html
http://www.climateinfo.org.ua/content/ekologichna-svidomist-spozhivachiv-bezvidkhodni-restorani-ta-kreativnii-pidkhid-do-zbutu-ne-
http://www.climateinfo.org.ua/content/ekologichna-svidomist-spozhivachiv-bezvidkhodni-restorani-ta-kreativnii-pidkhid-do-zbutu-ne-
http://www.climateinfo.org.ua/content/ekologichna-svidomist-spozhivachiv-bezvidkhodni-restorani-ta-kreativnii-pidkhid-do-zbutu-ne-
http://www.dissercat.com/content/sfera-uslug-i-ee-vliyanie-na-kachestvo-zhizni-naseleniya-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-0
http://www.dissercat.com/content/sfera-uslug-i-ee-vliyanie-na-kachestvo-zhizni-naseleniya-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-0
https://gazeta.ua/articles/cookery/_ekokuhnya-povar-svitovogo-viznannya-gotuye-z-reshtok-yizhi/749911
https://gazeta.ua/articles/cookery/_ekokuhnya-povar-svitovogo-viznannya-gotuye-z-reshtok-yizhi/749911
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6. Економічна  ефективність  інноваційних  процесів  у  готельно-

ресторанному  бізнесі  -  [Електронний ресурс]- Режим доступу:

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1602/1/ЕКОНОМІЧНА

%20ЕФЕКТИВНІСТЬ%20ІННОВАЦІЙНИХ%20ПРОЦЕСІВ%20У

%20ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАНН

7. Значення та структура сфери послуг. Послуги зв'язку та транспорту - 

[Електронний ресурс]- Режим доступу: https://mozok.click/1214-

znachennya-ta-struktura-sferi-poslug-poslugi-zvyazku-ta-transportu.html

8. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ - 

[Електронний ресурс]- Режим доступу: 

file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/Vchnu_ekon_2014_5(2)__63.pdf

9. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму - [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://tourlib.net/statti_ukr/buryj.htm

10.Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного

бізнесу в Україні - [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

11. Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-

ресторанного бізнесу в Україні - 

[Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://tourlib.net/statti_ukr/dominska.htm

12.World Tourism Organization [Електронний ресурс]- Режим доступу: 

http://www2.unwto.org/ru/home

http://www2.unwto.org/ru/home
http://tourlib.net/statti_ukr/dominska.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/buryj.htm
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/Vchnu_ekon_2014_5(2)__63.pdf
https://mozok.click/1214-znachennya-ta-struktura-sferi-poslug-poslugi-zvyazku-ta-transportu.html
https://mozok.click/1214-znachennya-ta-struktura-sferi-poslug-poslugi-zvyazku-ta-transportu.html
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1602/1/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%92%20%D0%A3%20%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9D
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1602/1/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%92%20%D0%A3%20%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9D
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1602/1/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%92%20%D0%A3%20%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9D


Шифр
Качкодзьоб

Бізнес-план реорганізації харчування робітників на прикладі ВО

«Карпати»



АНОТАЦІЯ

В системі економічних і соціальних заходів, спрямованих на підвищення

матеріального і культурного рівня населення України, на перебудову їх побуту,

важливе місце належить удосконаленню ресторанного господарства.

Організація  раціонального  харчування  робітників  промислових

підприємств  є  одним  із  важливих  факторів,  що  сприяє  підвищенню

продуктивності праці на виробництві.

Особливої  актуальності це  питання  набуває  в  умовах  інтенсифікації

виробництва,  що характеризується збільшенням темпів виробничих процесів,

ускладненням завдань з управління сучасним технологічним процесом. 

Метою даної  роботи є  дослідження харчування робітників  виробничих

підприємств м. Івано-Франківська, зокрема на прикладі ВО «Карпати».

Поставлена мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- дослідження сучасних тенденцій та основних принципів організації

харчування робтіників;

- дослідження  інноваційних  підходів  до  розвитку  підприємств-

організаторів  харчування для робітників;

- розробка  рекомендацій  щодо  стратегії  розвитку  виробничого

підприємства «Карпати».

Об’єктом дослідження даної роботи є  ВО «Карпати». 

Предметом  дослідження  –  організаційно-технологічні  процеси  надання

послуг з організації харчування робітників  у їдальні ВО «Карпати».

При написанні  роботи були використані  наступні  методи дослідження:

метод аналізу, що передбачає виокремлення в предметі дослідження складових

частин;  метод  синтезу;  на  етапі  збору,  систематизації  і  обробки  інформації

використовувався  метод  індукції,  а  у  процесі  теоретичного  осмислення

проблеми  –  дедукції.  Під  час  проведення  дослідження  був  задіяний  метод

логічного аналізу та моделювання.
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ВСТУП

В системі економічних і соціальних заходів, спрямованих на підвищення

матеріального і культурного рівня населення України, на перебудову їх побуту,

важливе  місце  належить удосконаленню ресторанного  господарства. Воно в

значній  мірі впливає на зростання продуктивності праці в промисловому і

сільськогосподарському виробництві, поліпшення  побуту трудящих.

Вивільняючи працездатне  населення,  зайняте  організацією харчування в

домашніх умовах, воно  сприяє збільшенню вільного часу трудящих,

створюючи передумови для всебічного гармонійного розвитку особистості.

Організація  раціонального  харчування  робітників  промислових

підприємств  є  одним  із  важливих  факторів,  що  сприяє  підвищенню

продуктивності праці на виробництві.

Особливої  актуальності це  питання  набуває  в  умовах  інтенсифікації

виробництва,  що характеризується збільшенням темпів виробничих процесів,

ускладненням завдань з управління сучасним технологічним процесом. Сучасні

тенденції  та  проблеми  організації  харчування  працівників  за  місцем  роботи

висвітлювались  у  працях  вітчизняних  науковців,  зокрема,  Архіпова  В.В.  [2,

с.15] наголошує на необхідності єдності всіх елементів закладу ресторанного

господарства. У свою чергу, Левченко М.М. [3, с.30] звертає більшу увагу на

якість раціону робітників у закладі ресторанного господарства. На необхідності

здорового харчування як запоруки здорового життя та більшої продуктивності

на роботі наголошує П’ятницька Н.О. [6, с.16].

В умовах  науково-технічного  прогресу ресторанне  господарство

поступово переходить на індустріальні методи приготування їжі (на основі

використання напівфабрикатів високого  ступеня готовності, охолоджених і

швидкозаморожених страв), здійснюється технічне переозброєння підприємств,

впроваджуються  нові види обробки сировини,  продуктів,  прогресивне

устаткування,  що дозволяє механізувати трудомісткі процеси приготування і

роздач їжі: потокові лінії по обробці м'яса,  риби  і  овочів,  випуску



напівфабрикатів високого  ступеня готовності, кулінарних виробів  і готових

страв, механізовані  лінії комплектації та відпуску обідів, уніфіковане теплове

технологічне обладнання з застосуванням функціональних ємностей і т.д.

Метою даної  роботи є  дослідження харчування робітників  виробничих

підприємств м. Івано-Франківська, зокрема на прикладі ВО «Карпати».

Поставлена мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- дослідження сучасних тенденцій та основних принципів організації

харчування робтіників;

- дослідження  інноваційних  підходів  до  розвитку  підприємств-

організаторів  харчування для робітників;

- розробка  рекомендацій  щодо  стратегії  розвитку  виробничого

підприємства «Карпати» .

Об’єктом дослідження даної роботи є  ВО «Карпати». 

Предметом  дослідження  –  організаційно-технологічні  процеси  надання

послуг з організації харчування робітників  у їдальні ВО «Карпати». 



РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ХАРЧУВАННЯ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ

1.1. Науково-теоретичні аспекти організації харчування працівників

на вітчизняних виробничих підприємствах

У  сучасних  умовах  господарювання  стратегія  розвитку  підприємств

ресторанного  господарства  за  місцем  роботи,  передусім  має  залежати  від

галузевої специфіки та організаційної побудови господарської системи того чи

іншого  підприємства,  установи,  організації.  Зауважимо,  що  вона  може

видозмінюватись залежно від управлінського рішення щодо того, яким чином

підприємства,  що  займатимуться  організацією  харчування  працівників,

інтегруватимуться  у  загальний  бізнес-простір  того  чи  іншого  промислового

підприємства, організації, установи [8, с.17].

Організація раціонального харчування робітників багато в чому залежить

від особи керівника, його розуміння важливості та значення якісного вирішення

цього  питання  для  підвищення  продуктивності  праці  на  виробництві  та

збереження  здоров’я  робітників.  Раціональне,  комплексне  і  збалансоване

харчування  сприяє  зміцненню  здоров'я  людей,  заповненню  енерговитрат

працівників,  створенню  нормального  соціально-психологічного  клімату  в

колективах.

Також організація харчування на виробничих підприємствах залежить від

особливостей виробництва і ступеня концентрації робітників та службовців. Ці

особливості  обумовлюють  режим  роботи  підприємств  ресторанного

господарства,  їх  розташування,  кількість  місць  у  їдальнях  і  вибір  форм

обслуговування.

Значна частина робітників, зайнятих у промисловості, працює в умовах

зосереджених  колективів.  Розосереджені  колективи  існують  у  паливній

промисловості,  чорній  і  кольоровій  металургії,  виробництві  будівельних

матеріалів.



Їдальні на підприємствах поряд з суб'єктами соціального харчування і з

невеликими  підприємствами,  що  не  входять  в  мережу,  є  секторами,  що

лідирують на ринку харчування.  І  той, і  інший сектор займають близько 1/4

ринку  кожен.  Корпоративне  харчування  це  свого  роду  наука  і  принципово

інший вид бізнесу, ніж ресторанний. Дотація на обіди – основа успішності в

корпоративному харчуванні. Існують різні способи організації корпоративного

харчування  для  співробітників.  Можна готувати  їжу на  місці  або  замовляти

обіди, які будуть поставлятися в спеціальних герметичних термоконтейнерах,

або  найняти  сторонню  спеціалізовану  організацію,  скориставшись  модним

сьогодні аутсорсингом [9, c.20].

Доцільність  застосування  будь-якого  варіанту  залежить  від  фінансових

можливостей і наявності або відсутності вільних площ у замовників. Кожен з

цих  способів  має  свої  мінуси,  особливо  вони очевидні  в  першому випадку:

персонал буде витрачати робочий час на походи в найближчі ресторани, які

пропонують бізнес-ланчі, або перекусити «на бігу» різного роду фаст-фудом.

Можна,  звичайно,  встановити  в  офісі  мікрохвильові  печі  і  приносити  їжу  з

дому, але даний спосіб втрачає свою актуальність та минулу необхідність.

Раціональне,  комплексне  і  збалансоване  харчування  сприяє  зміцненню

здоров'я  людей,  заповненню  енерговитрат  працівників,  створенню

нормального соціально-психологічногоклімату в колективах [5, с.21]

Організація  ресторанного  господарства  на  виробничих  підприємствах

залежить від особливостей виробництва і  ступеня концентрації робітників та

службовців.  Ці  особливості  обумовлюють  режим  роботи  підприємств

ресторанного господарства, їх розташування, кількість місць у їдальнях і вибір

форм обслуговування.

На виробничих підприємствах з  чисельністю працівників 250 чоловік і

більше  під  час  максимальної  зміни  передбачають  їдальні-доготівельні,

призначені для обслуговування кількох цехів,  а також їдальні та буфети для

працівників окремих цехів. На підприємствах з обідньою перервою 30 хвилин і

більше відстань від їдальні до цехів не повинна перевищувати 200-300 хв, а на



виробництвах з  безперервним технологічним процесом і  тривалістю обідньої

перерви менше 30 хвилин – 75 хв.

Будь-яка  компанія  має  кілька  шляхів  вирішення  проблеми  харчування

своїх співробітників: надати самим працівникам вирішувати, де і чим обідати;

організувати  власну  точку  ресторанного  господарства;  переадресувати  цю

проблему  професіоналам,  скориставшись  модним  сьогодні  аутсорсингом.

Кожний з цих способів має свої мінуси, особливо очевидні в першому випадку.

Якщо  взагалі  не  перейматися  питанням  харчування  персоналу,  то  він

витрачатиме робочий час на походи в найближчі ресторани,  які  пропонують

бізнес-ланчі,або заспокоювати голод різного виду фаст-фудом [9, с.25].

Як  правило,  сьогодні  більшість  підприємств  укладають  договори  на

харчування  співробітників  з  ресторанними  компаніями-підрядниками.

Останнім часом вони пропонують широкий спектр послуг: від гарячих обідів до

допомоги в організації корпоративних їдалень. 

У  деяких  компаніях  використовуються  кілька  типів  корпоративного

харчування.  Співробітники,  які  працюють  в  офісах,  можуть  пообідати  в

місцевій  їдальні.  Той,  хто більшу частину робочого  часу  проводить  у  місті,

наприклад кур'єри, одержує спеціальні ланч-бокси безпосередньо на маршруті.

Організовується також харчування для працівників у нічну зміну.

1.2.  Закономірності  та  принципи  організації  харчування  за  місцем

роботи

Основними задачами підприємств, які організують харчування за місцем

роботи є наступні:

 виключити  використання  продуктів,  що  провокують  алергійні

реакції;

 активізувати природні захисні сили організму людини;

 забезпечити  працівників  речовинами,  що  сприяють  виведенню  з

організму шкідливих з'єднань.



Крім цього, при організації харчування за місцем роботи варто виходити з

вимог  раціонального  харчування,  що  забезпечує  нормальну  життєдіяльність

організму і високий рівень працездатності. Раціональне харчування називають і

профілактичним  у  тому  розумінні,  що  воно  повинно  сприяти  підвищенню

стійкості організму до захворювань взагалі. А основне правило раціонального

харчування – повноцінність, розмаїтість і помірність [3, c.31].

Необхідність  строгого  дотримання  правильної  організації  харчування

працівників  аргументується визначеними принципами:

1. Енергетична цінність харчового раціону дорослої людини повинна

відповідати енерговитратам організму (1 – 4 група інтенсивності праці);

2. Величини споживання основних харчових речовин (білків,  жирів,

вуглеводів) повинні відповідати потребі організму і знаходитися в оптимальних

співвідношеннях;

3. Зміст  мінеральних  речовин  повинен  забезпечуватися  в  раціоні

відповідно до їхніх фізіологічних потреб;

4. Пропонована  для  споживання  продукція  повинна  легко  і  добре

засвоюватися,  гарного  смаку,  належної  температури,  з  гарним  естетичним

оформленням;

5. Харчування  за  місцем  роботи  повинно  бути  різноманітним  за

асортиментом сировини і теплової обробки не тільки в протязі тижня, але й на

протязі робочого дня;

6. Робота  підприємств  організовується  таким  чином,  щоб

задовольнити  потреби  організму  в  харчових  речовинах  відповідного

контингенту до початку роботи, під час і після роботи.

7. Необхідно враховувати і спиратися на режим роботи промислового

підприємства.

8. При організації харчування працівників варто враховувати характер

технологічного  процесу  основного  виробництва  на  промисловому

підприємстві.



9. За  місцем  роботи  працівникам  необхідно  пропонувати  усі  види

харчування: раціональне, дієтичне або лікувально-профілактичне.

10.  Організувати  харчування  слід  з  урахуванням  нормативу

забезпеченості місцями працівників промислових підприємств.

11. Варто намагатися дотримувати кратності харчування (не менш чим 4-

х кратний прийом їжі на добу).

12. Надавати харчування у виді комплексних раціонів, орієнтованих на

працівників найбільш чисельної професійної групи.

Як випливає з зазначених принципів,  організація харчування за місцем

роботи сприяє відновленню енергетичних витрат організмом, росту опірності

організму несприятливим факторам і збільшенню продуктивності праці, зростає

питома  вага  вільного  часу  робітників  та  службовців,  який  можуть

використовувати для відпочинку й інших потреб.

Підприємства  з  невеликою  кількістю  працівників  можуть  просто

купувати  готові  обіди  з  доставкою  на  робочі  місця  або  до  спеціальних

приміщень  для  приймання  їжі.  Нині  є  чимало  підприємств  і  приватних

підприємців,  які  здійснюють приготування обідів  та їх  доставку до клієнтів.

Підприємство оплачує обіди та їх доставку на робочі місця або до спеціальної

кімнати для відпочинку і приймання їжі.

Далі працівники можуть отримувати обіди на таких умовах:

1) обіди  для  працівників  відносяться  до  системи  матеріального

стимулювання  працівників,  яка  має  соціальний  характер.  У  цьому  випадку

надання харчування є соцпакетом, який працедавець надає працівникам, і  не

залежить від конкретних результатів праці або обсягів виконаної роботи;

2) обіди  продаються  за  собівартістю  в  рахунок  заробітної  плати

працівників, тобто працівники купують у працедавця обіди, але оплачують їх

не коштами, а шляхом утримання їх вартості із заробітної плати.

У будь-якому випадку про надання такого харчування має бути зроблено

застереження  у  колективному  договорі  або  в  індивідуальних  трудових

договорах  з  окремими працівниками,  а  за  відсутності  таких  – видано  наказ



керівника  підприємства  з  обов'язковим  повідомленням  працівників  під

розписку. Якщо йдеться про продаж харчування у рахунок зарплати за повною

вартістю  без  знижок,  працівники  повинні  надати  добровільну  згоду  на

утримання  вартості  обідів  із  зарплати.  Така  згода  зазвичай  оформляється

заявою  працівника  на  ім'я  керівника  підприємства  про  утримання  вартості

харчування з його зарплати [8, c.35].

Отже,  підприємство закупило певну кількість певних страв і  надало їх

своїм працівникам. При цьому можливі два основні варіанти:

а) страви закуповуються у вигляді комплексних обідів за обумовленою

ціною і  при цьому ведеться персоніфікований облік харчування працівників:

щодо  кожного  працівника  враховується  кількість  і  вартість  спожитих  ним

обідів;

б)  страви  закуповуються  у  вигляді  стола-фуршету,  яким  можуть

скористатися  всі  охочі.  При  цьому  персоніфікований  облік  харчування

працівників  не  ведеться,  оскільки  неможливо  визначити,  хто  на  яку  суму

спожив продуктів харчування.

Сьогодні  створено нову концепцію корпоративного харчування – ланч-

хол.  Це  місце,  де  можна  не  просто  смачно  поснідати  та  пообідати,  а  й

відпочити, обговорити ділові питання в приємній, доброзичливій атмосфері. До

ланч-холу приходять випити ранкову каву, провести неформальну нараду або

відзначити своє свято з колегами. Смачні страви і можливість змінити робочу

обстановку  в  обідній  час  сприяють  підвищенню  ефективності  роботи

персоналу.



РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

РОБІТНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ

«КАРПАТИ» В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

2.1.  Специфіка  виробничої  діяльності  на  ВО  «Карпати»,

характеристика ослуговуючого контингенту

У місті Івано-Франківську здійснюють свою діяльність 3209 економічно

активних підприємств,  з  них 4  (0,1%) великих підприємства,  середніх  – 125

(3,9%),  малих  –  3080  (96%).  Промисловий  комплекс  міста  представлений

багатьма галузями.

Обсяг  реалізованої  продукції  промисловими підприємствами основного

кола за  2017 рік склав 10919,1 млн.грн.  проти 10343,6 млн.грн.  за  2016 рік,

приріст  становить  105,6%.  Обсяг  реалізації  продукції  підприємствами

переробної  промисловості  становить  37,4%  в  загальному  обсязі  реалізації.

Найбільшу питому вагу у структурі реалізації  підприємств переробної галузі

займали  підприємства  машинобудування  і  виробництво  металевих  виробів

(56,4%),  з  виробництва  харчових  продуктів,  напоїв  та  тютюнових  виробів

(23,4%),  виробництво  гумових  і  пластмасових  виробів  (7,6%),  виготовлення

виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (5,2%).

Підприємствами харчопереробної промисловості у 2017 році реалізовано

продукції на суму 954,8 тис.грн. проти 1,4 млн.грн. у 2016 році, що становить

67,5%. Спад обсягів реалізації підприємств харчопереробної галузі зумовлено

зниженням  обсягів  виробництва  та  реалізації  відповідно  на  таких

підприємствах: ТОВ  «Імперово Фудз», ТОВ  «Карпатська горілчана компанія»

та припинення виробництва на Івано-Франківському ОДОСП. 

Вже другий рік поспіль у місті гостро відчувається нестача робітничих

кадрів.  У  співпраці  з  міським  центром  зайнятості,  машинобудівними

підприємствами  (ДП  ВО  «Карпати»,  ТОВ  «Тайко  Електронікс  Юкрейн

Лімітед»,  ТОВ  «Електролюкс  Україна»)  проведено  значну  роботу  щодо



інформування  через  місцеві  ЗМІ,  офіційну  вебсторінку  міста,  тощо  про

наявність вакансій та потребу у кваліфікованих працівниках.

Виробниче об'єднання «Карпати» засноване в 1977 році, як підприємство

військово-промислового  комплексу  під  випуск  спецтехніки  для  потреб

Міністерства  Оборони  колишнього  Союзу  РСР. В  даний  час  підприємство

підпорядковане Державному концерну  «Укроборонпром».  Загальна виробнича

площа складає 83398 кв.м (в тому числі площа споруд основного виробництва –

42694 кв.м, допоміжного – 40704 кв.м).

З метою перепрофілювання та реорганізації виробництва, за останні роки

здійснено капітальний ремонт і реконструкцію виробничих приміщень, освоєно

цілий ряд нових виробів, серед яких чільне місце займає кабельно-провідникова

продукція  і  електронні  компоненти.  Освоєно  виробництво світлодіодних

виробів, металопластикових конструкцій, корпусних меблів і кованих виробів.

В результаті додатково створено нові робочі місця. В даний час на підприємстві

працює понад 3400 робітників.

Зросли  обсяги  виробництва  промислової  продукції  в  порівнянні  з

попередніми роками, понад 90% продукції реалізовується на експорт. Завдяки

неухильному  дотриманню  термінів  поставок  та  високій  якості,  постійно

розширюється  номенклатура виробів,  яку підприємство експортує іноземним

партнерам.  Стабільним  є  фінансове  становище  підприємства,  вчасно  і  в

повному  обсязі  виплачується  заробітна  плата  та  податки  до  бюджетів  всіх

рівнів.

Значна увага надається високій культурі виробництва та якості продукції.

В  2008  році  виробництво  кабельно-провідникової  продукції  атестоване  за

міжнародною системою якості ДСТУ ISO 9001:2000. За результатами аудиту

підприємство  щорічно  підтверджує  дотримання  стандартів  цієї  системи  з

оцінкою  «відмінно». В  серпні  2011  року  підприємство  атестовано  за

міжнародною системою якості ISOTS 16949.

Кваліфіковані  спеціалісти виготовляють світильники  з використанням

потужних  світлодіодів  для  освітлення  магістральних  доріг  категорій  А,  В,



громадських  і  виробничих  приміщень,  чергового,  аварійного  освітлення  у

житлово-комунальному господарстві, територій у сільській місцевості. Роботи

проводяться із залученням фахівців Київського науково-дослідного інституту

інноваційних технологій і енергозбереження в енергетиці. Підприємство надає

послуги  з  обробки  металу,  виготовляє  засоби  малої  механізації  сільського

господарства, вироби для активного відпочинку [1, c.21].

Для  потреб  працівників  працюють  медпункт  і  кафе-їдальня.

Адміністрація  активно  співпрацює  з  профспілковим  комітетом  по

оздоровленню та організації відпочинку працівників підприємства та їх дітей.

«ВО «Карпати» належить до категорії А та Б, як найкращі в класифікації

постачальники  комплектуючих  до  автомобільної  галузі.  Підприємство

виготовляє  електрокабельну  продукцію  для  автомобілів  марок:  «Volkswagen

Touareg», «Porsche Cayenne», «Mercedes C-class», «Mercedes E-class».

Усі комлектуючі, деталі та сировина для виготовлення кабельного джгута

– іноземного  походження  та  доставляється  на  підприємство  на  умовах

давальницької сировини.

Виготовлення  кабельних  джгутів  здійснюється  на  стендах  роторного

конвеєра. Окремі вузли виготовляються на робочих місцях та вмонтовуються у

відповідне  місце  кабельного  джгута  на  конвеєрі.  У  виробництві  кабельно-

провідникової продукції застосовується новітня технологія виробництва ПВХ

(полівінілхлорид) тонкостінних провідників із поперечним перерізом 0,13 мм2,

що  забезпечує  мініатюризацію  та  значне  зменшення  ваги  та  є  вимогою

виробництва майбутнього. 

2.2.  Аналіз  моделі  виробничо-сервісного  процесу  підприємства-

організатора харчування за місцем роботи  на ВО «Карпати»

На виробничому об’єднанні ВО «Карпати» для забезпечення працівників

харчуванням за місцем роботи організовано заклад ресторанного господарства

(за  типом) – їдальню  «Фабрика  їжі».  Це  відповідає  дотриманню  основних



принципів  харчування  працівників  виробничих  підприємств.  Їдальня

знаходиться на першому поверсі будівлі ВО «Карпати» знаходиться за адресою

Галицька 201. Вхід з боку калуського шосе.  

    Підїзні  шляхи  до  їдальні  впорядковані,  асфальтовані,  територія

озеленена,  є  місця  для  паркування  транспорту  та  відпочинку.  За  формою

організації  виробництва  таке  підприємство  повинно  відноситися  до  закладів

ресторанного  господарства  із  обмеженим  доступом  споживачів.  Однак

адміністрація  ВО  «Карпати»,  закладу  харчування  «Фабрика  їжі»  прийняли

рішення  про  росширення  можливостей  підприємства  та  надання  вільного

доступу  для  населення  мікрорайону.  Це  мотивовано  режимом  роботи

підприємства  та  режимом  харчування  організацій,  навчальних  закладів,  що

розташовані поруч.

Концепція закладу-задоволення потреб працівників. Надання здорової їжі

та  забезпечення  ефективності  працівників.  Задоволення  попиту  у  наданні

послуг харчування працівників за місцем роботи є первинною місією закладу

«Фабрика їжі» і  відповідно до концепції  його робот орієнтована на обраний

контингент споживачів. 

Їдальня «Фабрика  їжі» має цехи,  призначенням яких переробляти

сировину для виготовлення обідньої і допоміжної продукції для забезпечення

харчування населення по місцю праці, навчання, проживання та відпочинку.

Страви  в  їдальні  виготовляються  із  сировини, напівфабрикатів  різного

ступеню  готовності  (м’ясних,  рибних,  овочевих),  які  їдальня  одержує від

заготівельних  підприємств  та  підприємств  харчової  промисловості.  Свою

продукцію реалізує по днях тижня у вигляді сніданків, обідів, вечерь у власних

торгових  залах,  а  також відпускає  додому.  До  складу  меню їдальні  входять

страви масового попиту. Якщо їдальня працює на сировині, то на виробництві

виконуються  всі  технологічні  процеси  по  первинній  обробці  сировини  і

виготовленню  напівфабрикатів.  Асортимент  продукції  на  кожен  день

планується  в  залежності  від  контингенту  споживачів,  наявності  сировини.



Метод  обслуговування  споживачів  –  самообслуговування.  Їдальня  є

самостійним суб’єктом господарювання.

В  залежності  від  місця  розташування,  контингенту  споживачів  їдальні

відноситься  до   закладів  ресторанного  господарства  при  промисловому

підприємстві. 

Режим  роботи  їдалень  погоджується  з  адміністрацією  виробничого

підприємстваа. Споживачів обслуговують за методом  самообслуговування.

Їдальня працює: понеділок – п’ятниця з 8.00 –17.00 год., крім суботи та

неділі. Потужність їдальні визначається кількістью посадкових місць, яких є 50.

Складається  з  буфету,  торгового  залу.  Обслуговування  здійснюється  із

використанням роздавальної лінії. 

 Основне  виробництво  у  закладі  «Фабрика  їжі»   забезпечується

виробничими цехами: овочевим, м’ясо-рибним, гарячим, холодним, а також є

кладова для зберігання продуктів,  холодильні  камери.  Асортимент закладу є

досить різноманітним.

Загалом слід зазначити, що устаткування їдальні використовується на 60

%, більшість операцій проводиться в ручну.

Їдальня також організовує додаткові послуги. Вона приймає замовлення

на організацію спеціальних обідів, фуршетний стіл.



РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

ХАРЧУВАННЯ РОБІТНИКІВ НА ВО «КАРПАТИ»

3.1.  Інноваційні  підходи  до  визначення  можливостей  розвитку

підприємства-організатора харчування за місцем роботи

Важливим  критерієм  оцінки  ефективності  загальнонаціональної  політики  і

джерелом створення та утримання конкурентних переваг в економіці глобального

ринку є інноваційна діяльність. Вона вимагає уважного ставлення до розвитку та

накопичення  інтелектуального  капіталу  нації,  що  обумовлює  стратегічну

пріоритетність інвестицій в людину, в тому числі шляхом створення і підтримки

якісних умов для її повноцінного розвитку на всіх етапах життєвого циклу [4, с.35]. 

Однією з ключових складових даних умов, як вже було доведено вище, є процес

організації  харчування  на  виробничих  підприємствах,  який  здійснюється  шляхом

створення  та  розвитку  відповідальної  за  це  мережі  підприємством  і  суб’єктами

господарської  діяльності  сфери  ресторанного  господарства,  що  організовують

харчування за місцем навчання, а також вироблення ефективних шляхів підвищення

якості  обслуговування  працівників  і  більш  повного  задоволення  їх  потреб  у

харчуванні.

Низький  рівень  задоволення  попиту  обумовлює  низьку  економічну

ефективність господарської діяльності підприємств РГ, на які покладається важлива

функція  організації  харчування  на  підприємствах.  У  цілому  історія  розвитку

організації  харчування за  місцем роботи доводить її  соціальну зорієнтованість  та

необхідність,  з  одного  боку,  наявності  дотацій  (пільг)  для  харчування  певних

категорій,  а  з  іншого  –  пошуку  шляхів  підтримки  життєздатності  суб’єктів

господарської діяльності, які надають послуги з харчування працівникам [7, c. 40]. 

З  метою  вдосконалення  обслуговування  за  місцем  роботи  споживачів

підприємствам (закладам) РГ при підприємствах  пропоную визначити як необхідні

такі заходи щодо:

 запровадження програм організації харчування, оптимізації роботи 



 організаційно-обслуговуючої  системи  у  часі,  підвищення  культури

обслуговування;

 проведення  конкурсів  кухарів,  кондитерів,  інспекторів  з  організації

харчування в підприємствах (закладах) РГ при  підприємствах;

 забезпечення беззбиткової, бажано з планово обґрунтованим прибутком,

роботи  закладів  РГ  для  того,  щоб  мати  можливість  для  успішного  соціального

розвитку колективу тощо.

Дослідження   специфіки  розвитку  в  Україні  підприємств  (закладів)

організаторів  харчування  за  місцем  роботи  дозволяє  зробити  висновок  про

прогресивне  спрямування  його  вектора  за  радянських  часів(починаючи  з

післявоєнних років)  та  про  появу  регресивних тенденцій  у  період  ринкових

трансформацій.  Перше  було  обумовлено,  передусiм,  всебiчною  державною

(економiчною, i науково-технiчною та iн.) пiдтримкою. Друге стало наслiдком

практично повноi втрати пiдтримки та неспроможностi пiдприємств (закладів)

ресторанного  господарства при  промислових  підприємствах,  установах  та

iнших  органiзацiях застосувати  новий  для  них  ринковий  менеджмент,

незабуваючи при цьому про прiоритетнiсть виконання ними функції.

Головними причинами, що обумовили вищезазначену ситуацiю, пов'язану

з  не  високим  рiвнем  забезпечення  робiтникiв  i  службовців  гарячим

харчуванням, стали:

– наявнiсть великих черг, а отже  значні витрати часу на очікування при

одержаннi на роздавальнi;

– незручний  режим  роботи  та  перерв  на  заводі,  що  призводить  до

створення  черг  на  роздавальні.  Цей  недолiк  певною  мiрою  залежить  вiд

вiдсутностi регламентування за допомогою графіка перерв потокiв робiтникiв у

залi  (значна  вiдстань  вiд  їдальнi  до  робочого  місця,  низька  культура

обслуговування);

– низька якiсть харчування;

– недостатня кiлькiсть мiсць на підприємствах (закладах)  ресторанного

господарства за мiсцем роботи.



Слід усвідомлювати, що зростання цін на продукцію відбуватиметься і у

підприємств-постачальників  (сировини,  акт  отранспортних  послуг,  послуг

зв'язку, енергоресурсів тощо), які також мають організовувати харчування своїх

працівників,  а  отже зростання  витрат  матиме ланцюгову  реакцію.  Зазначене

особливо  яскраво  може  позначитися  на  діяльності  малих  підприємств  та

підприємств,  в  яких  велика  частка  у  структурі  сукупних  витрат  належить

витратам  на  оплату  праці.  Крім  того,  збільшення  собівартості  виробництва

призведе до того,  що українські промислові підприємства,  частина продукції

яких  експортується,  певною  мірою  втратять  конкурентні  переваги  свосі

продукції  порівняно  із  закордонними  аналогами  (отже,  даний  законопроект

навряд чи знайде підтримку серед експортерів) [10, c. 12].

У  складних  умовах  економічної  невизначеності  деякі  підприємства

(заклади) ресторанного господарства при промислових підприємствах України

почали диверсифікувати свою діяльність: організовувати ипуск продукції, яку

можна реалізувати за межамипромислового підприємства.  Таким чином вони

виходять з новим i/aбо частково наявним продуктом на нові ринки. При цьому

тепер частина іх діяльності може здійснюватися та здійснюються виключно на

комерційних засадах, що сприяє поліпшенню фінансового стану підприємств

(закладів)  ресторанного  господарства,  які  обслуговують  працівників   на

промислових підприємствах. 

В останні 10-20 років у різних країнах світу з'явилися і почали активно

розвиватися нові форми організації харчування за місцем роботи. Зауважимо,

що у світі в цілому то в Україні зокрема, найбільш поширеними варіантами

організації  харчування  за  місцем  роботи  нині  створення  або  звернення  до

послуг: ресторанів за спеціальними замовлениями (тобто кейтеринг); їдалень із

залученням  кейтерингу;  їдалень  неповного  циклу;  їдалень  з  слементами

виробництва; їдалень повного циклу,



3.2.   Пропозиція і конкуренція

Ланч-хол  – місткий загальний  зал,  навколо  якого  встановлені  стійки  і

роздавальні  лінії  підприємства  ресторанного  господарства.  Ланч-холи

розташовують як у торгових центрах, так і на виробничих підприємствах. 

Основними послугами підприємства є послуги харчування.

Пропонуються послуги з виготовлення страв, нескладного приготування.

Тип обслуговування – самообслуговування.

Сервісні  послуги закладу  «Фабрика їжі»  у форматі  ланч-холу можуть

бути такими:

– послуги з виготовлення страв і кулінарних виробів;

– послуги з організації споживання продукції та обслуговування;

–  організація  обслуговування  урочистостей,  сімейних  обідів,

корпоративних банкетів;

– бронювання місць в залі;

–презентація та дегустація нових страв;

 Конкуренції  в  даному сегменті  майже немає,  оскільки в першу чергу,

даний заклад харчування і  при реорганізації  залишиться для працівників ВО

«Карпати»,  а  інші  споживачі  є  додатковим  колом  споживачів.В  свою  чергу

зміни закладу «Фабрика їжі» з формату їдальні на обслуговування у вигляді

ланч-холу дозволять покращити умови обслуговування, відчуття комфорту та

зручності для клієнтів даного закладу ресторанного господарства. 

   На підставі проведених досліджень, харчування  працівників за місцем

роботи  на  виробничому підприємстві ВО «Карпати» пропонуємо організувати

таким чином:

– організація стаціонарних ланч-холів повного циклу, що дозволить

обслуговувати велику кількість працівників;

– доставка обідів на безперервне виробництво та у віддалені цехи;

– розробка  спеціального  калорійного  меню  спільно  з  фахівцями  з

гігієни харчування;



– видача  спецжирів  (молока),  соків  для  працівників  шкідливих

виробництв;

– організація цілодобового харчування, харчування у вихідні і свята

для безперервного виробництва;

– спеціальне навчання персоналу навичкам швидкого обслуговування

Страви  реалізуватимуться   порціонно  через  роздавальну  лінію.  У

результаті споживачі отримають різноманітний асортимент страв і повноцінне

харчування в обідні години у невеликому, але затишному ланч-холі.

На роздавальній лінії може бути організований міні-буфет,в якому  VIP-

ресторан для  керівників.  Організація  харчування  для  керівників  компанії  –

відповідальне і складне завдання, для вирішення якого необхідний особливий

підхід. Заклад «Фабрика їжі» пропонуватиме індивідуальні і гнучкі рішення. 

Меню складатиметься з  урахуванням кулінарних уподобань  клієнтів,  а

час обіду регулюється відповідно до складного графіка їхньої роботи.

У  даному  контексті  можемо  також  запропонувати  такі  варіанти

обслуговування у ланч-холі.

VIP - обслуговування містить:

– організацію VIP-залу(можливе  оформлення залу  в  корпоративних

кольорах клієнта);

– організацію виробництва;

– набір персоналу:шеф-кухаря,кухарів та офіціантів;

– розробку меню:

– програма дієтичного харчування;

– індивідуальні меню;

– проведення тематичних заходів

Додаткові послуги для VIP-ресторану:

 організація сніданків і вечерь;

 обслуговування переговорів;

 проведення  протокольних  заходів:  банкетів,  фуршетів, кофе-

брейків;



 кулінарія або стіл замовлень;

 консультації по елітних винах, коньяках, віскі та ін.

За  бажанням  клієнта VIP-обслуговування  можна  організувати  за

стандартним меню ланч-холу.

У ланч-холі можуть бути організовані:

Салат-бар. Різноманітний асортимент холодних закусок приємно здивує

відвідувачів салат-бару. Свіжі овочеві салати подаватимуть тут протягом року.

Поряд із салат-баром розташовуватиметься  соусний стіл, за допомогою якого

можна урізноманітнити смак улюблених салатів.

Млинцева станція. Любителів слов’янської кухні порадують млинцями.

Відвідувачі зможуть спостерігати за приготуванням млинців і вибрати до них

будь-якуначинку за смаком.

Буфет.  В  окремому  приміщенні  або  безпосередньо  в  ланч-холі  можна

організувати буфет, де працівники  зможуть закусити та випити чашку кави до

або після обіду, провести ділову зустріч у неформальній обстановці.

Сендвічі. Різні види холодних сендвічів, які спеціально упаковуються в

одноразові контейнери.

Чайно-кавовий стіл. Щодня в ланч-холах можна буде   насолодитися

кількома сортами кави та елітного чаю. Кожний бажаючий може самостійно

заварити улюблений сорт чаю за власним смаком.

Кава-брейки. Чашка  кави  або  чаю  –  невід'ємний  елемент  навіть

найкоротших  ділових  переговорів.  Обслуговування здійснюється  за

попередніми  замовленнями.  Послуга  міститиме у  собі  надання  спеціальних

термосів  з  чаєм  і  кавою  та  сервірування  столів.  У  меню кава-брейка може

входити випічка, канапе або тарталетки. Можливо обслуговування офіціантами.

Основна відмінність ланч-холу їдальні  чи кафе полягає в меню.  Їдальня

пропонує одне меню щодня, тоді як ланч-хол оновлятиме його щодня. У закладі

«Фабрика їжі» розробляється і впроваджується асортиментна програма «Єдине

меню»  на  основі  рецептів  європейської  кухні.  Відповідно  до  пори  року

пропонуватимуться сезонні страви, під час православних свят вводитиметься



спеціальне  меню.  У  щоденному  асортименті ланч-холу будуть  присутні  не

менше  трьох  видів  салатів,  перших  та  других страв.  Асортимент ланч-холу

складатиметься  з  урахуванням  вимог  клієнта,  за  бажанням  –  дієтичне  чи

вегетаріанське.



ВИСНОВКИ

Фактор потужності  та реорганізації  набуває  особливої  значущості  за  умови

високої  пріоритетності  чинника  своєчасності  надання  послуг  при  організації

харчування. Зокрема, визначено, що підприємствам (закладам) РГ, які організовують

харчування за місцем роботи, для якомога кращого задоволення потреб споживачів та

ефективної роботи самих підприємств доцільно забезпечити таку потужність: 250, 400

та 180 місць на кожні 1000 працюючих у максимальну зміну зі звичайним перервним,

конвеєрним  та  безперервним  виробничим  процесом  відповідно.  Водночас  для

успішного  виконання  умови  своєчасності  надання  послуг  необхідно  здійснити

розробку такої системи обслуговування, пропускна спроможність якої відповідала б

пропускній  спроможності  торгової  зали  підприємства  РГ.  Оскільки  фізіологи

вважають, що для нормального споживання їжі необхідно приблизно 13–15 хвилин, то

за час перерви можлива лише одна посадка, а роздавання їжі підприємство РГ повинне

здійснювати за 3–5 хвилин. У результаті інтенсивність потоку споживачів зростає до

50 – 100 осіб / хв і система обслуговування повинна певним чином відреагувати на

такий потік. Як показують результати досліджень, це може бути технічно вирішено

за допомогою роздавалень періодичної дії з накопиченням сніданків, обідів, вечерь.

При виконанні завдання щодо задоволення потреб споживачів у організованому

харчуванні  необхідно  враховувати  структуру   підприємства  РГ  і  намагатися

забезпечити високу якість обслуговування в усіх її підсистемах: роздавальня, зала, збір

і  санітарна  обробка  столового  посуду  тощо.  Пропонуємо  визначати  якість

обслуговування  в  цілому  як  показник  якості  роботи  підсистеми,  що  спрацювала

найгірше, оскільки обробляння вимог у цих підсистемах здійснюється послідовно та

циклічно повторюється.

Важливе  значення  має  використання  новітніх  досягнень  у  техніці  при

оснащенні підсистем обслуговування. Проте підходи до цього слід диференціювати,

бо те, що успішно зарекомендувало себе на одному сегменті ринку ресторанного

господарства,  може  не  принести  бажаного  результату  на  іншому  або  навіть

спричинить регрес у розвитку якогось підприємства РГ. Розв’язання даної проблеми



тісно  пов’язане  з  моделюванням  бізнес-процесів,  яке  сприяє  постановці

розрахункового експерименту, в ході якого можуть бути отримані багатоваріантні

відповіді та проведене їх економічне обґрунтування. Все це дозволить забезпечити

високу якість прийняття відповідного рішення, пов’язаного з удосконаленням процесу

обслуговування споживачів на певних сегментах ринку РГ.

Програма розвитку підприємств РГ повинна розроблятися на основі наявної

галузевої нормативної бази або результатів спеціальних досліджень, якщо нормативна

база створювалася за кілька десятків років до цього і на ринку відбулися суттєві зміни.

Зокрема,  в  Україні  застарілою  є  нормативна  база  щодо  забезпечення  населення

місцями  у  закладах  РГ,  їх  оснащення  обладнанням,  предметами  матеріально-

технічного  призначення,  столовим  посудом,  наборами;  відсутні  або  дуже  старі

методичні рекомендації щодо ефективної організації харчування певних контингентів

споживачів тощо. 

Розвиток  ресторанного  господарства  в  Україні  потребує  постійного

стимулювання процесів оновлення, оскільки, за результатами проведених автором

досліджень, на деяких сегментах ринку інноваційні зміни відбуваються дуже рідко

(наприклад, у закладах РГ при підприємствах України проміжок часу між попереднім і

наступним оновленням (інноваційними змінами) часто досягає 20 та більше років). Це

негативно впливає на якість послуг та знижує ефективність роботи підприємств РГ.

Відновлювальні процеси у будь-яких підприємствах РГ, на думку автора, повинні

проходити не рідше, ніж через 5–7 років. Для цього необхідно розробляти як стратегії

розвитку конкретних підприємств РГ, так і  комплексні програми розвитку різних

сегментів ринку РГ в Україні на кожні 5–10 років, а також започаткувати проведення

загального моніторингу факторів, що впливають на формування попиту споживачів

продукції та послуг ресторанного господарства й можливостей його задоволення у

діючих на ринку підприємствах. 

Особливу увагу слід приділити задоволенню потреб постійного контингенту

споживачів  у  раціональному  харчуванні  та  пошуку  новітніх  шляхів  щодо  його

забезпечення (наприклад, використання у рецептурах приготування страв біологічно

активних добавок тощо). У зв’язку із поширенням шлункових та інших захворювань і



прагненням суспільства до формування здорової нації зростає значущість завдання

організації  дієтичного  та  лікувально-профілактичного  харчування,  проведення

оцінювання якості продукції РГ у підприємствах (закладах) РГ різних типів і класів,

забезпечення державної підтримки розвитку певних сегментів ринку ресторанного

господарства  (наприклад,  при  загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних

закладах, у лікарнях тощо).
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Анотація

Соціальні  мережі  у  сфері  гостинності  виступають  інформаційним

узагальнюючим  каналом  про  послуги.  Підвищення  показників  діяльності

закладів  гостинності,  маркетингова  політика  може  здійснюватися

використовуючи інструментарій соціальних мереж.

Актуальність.  Активність  населення  у  соціальних  мережах  та

входження  у  них  бізнес-структур  обумовило  розвиток  соціальних  медіа  як

ефективних  площадок.  Маркетингову  діяльність  спрямовано  на  підвищення

лояльності цільової аудиторії до бренду шляхом роботи в соціальних мережах,

блогах, форумах. Тому суспільство потребує наукові роботи, які б освітлювали

дану тему.

Зважаючи  на  актуальність  проблеми  ефективного  використання

бюджетів закладів гостинності, слід відзначити зростання кількості залучених

соціальних медіа засобів для підвищення якості готельних послуг.

Ґрунтовний підхід до розгляду діяльності готельних підприємств через

призму особливості  застосування  соціальних мереж в  просуванні  готельного

бізнесу  виявляє  ряд  проблем.  В  меншій  мірі  розкриті  питання  практичних

підходів  до  обґрунтування  та  аналізу  загальних  напрямків  впровадження

інструментів  соціальних  мереж  для  просування  бізнесу.  Відзначено  ряд

інновацій в соціальних мережах, які вплинуть на готельні підприємства та їх

діяльність.

Запропоновано  методи  та  засоби  збільшення  активності  готельних

підприємств у соціальних мережах.

Метою роботи є - практико-методологічні аспекти просування закладів

готельного  бізнесу  через  соціальні  мережі.  Обґрунтування  шляхів

впровадження  інноваційних  інструментів  соціальних  мереж  в  діяльність

закладів готельного бізнесу.

Завдання до наукової роботи:

- проаналізувати  особливості  застосування  соціальних  мереж  в

просуванні готельного бізнесу;
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-  аналізувати  загальні  напрямки  та  ступінь  проникнення  соціальних

мереж у готельний бізнес

-  запропонувати  шляхи  впровадження  інноваційних  інструментів

соціальних мереж в діяльність закладів готельного бізнесу.

Об'єктом дослідження є соціальні мережі.

Предметом  дослідження є  аналіз  інноваційних  соціальних  мереж  в

просуванні підприємств готельного бізнесу.

Методи  дослідження. При  написанні  роботи  використовувалися

наступні  методи:  спостереження,  аналітичний,  монографічний,  аналіз,

статистичний, графічний.

Інформаційною  базою  дослідження  слугували:  наукова  література,

наукові  публікації  в  періодичних  виданнях  та  широке  залучення  інтернет

ресурсів (офіційних сайтів готельних підприємств).

Наукова новизна. Проведено науковий аналіз особливостей застосування

соціальних мереж в просуванні готельного бізнесу; концептуальних підходів до

формування бренду у соціальних медіа.

Практична  значущість розроблено  практичні  рекомендації  щодо

формування засобів  просування закладів  готельного бізнесу та  моделювання

маркетингової політики готельного підприємства.

Апробація роботи. Основні положення наукової роботи доповідались і

обговорювались  на  міжнародних  науково-практичних  конференціях:

«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», КНУКіМ, Київ, 2019

рік; міжнародній II науково-практичній конференції фестивалі «Нематеріальна

культурна  спадщина  як  сучасний  туристичний  ресурс:  досвід,  практики,

інновації», КНУКіМ, КУК, Київ, 2018 рік.

Структура  наукової  роботи.  Робота  складається  зі  вступу,  трьох

розділів, висновків, списку використаної літератури та інтернет-джерел.
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І

нтернет  як  середовище  глобальної  комунікації,  займає  топові  позиції  в

більшості  сфер  сучасного  суспільства.  Інтеграція  соціальних мереж у  життя

людини настільки швидка, що практика та наслідки використання нових засобів

комунікації  погано  усвідомлюються.  Сьогодні  соціальні  мережі  це  не  лише

інформаційно-розважальний  осередок  чи  місце  для  спілкування  з  друзями,

знайомими,  а  й  ефективний  простір  для  надання  інформації  (рекламування)

послуг.  Тому  питання  щодо  особливостей  застосування  маркетингу  в

соціальних мережах є актуальним як для користувачів, так і для підприємств.

Ш

видкий  розвиток  соціальних  мереж  і  зростання  кількості  користувачів  в

останній  час  значно  підвищили  їхню  роль  і  функції  в  інформаційному  та

комунікаційному  просторі.  Саме  тому  поступово  відбуваються  зміни  у

функціонуванні  засобів  масової  комунікації,  які  почали  активно

використовувати соціальні мережі у своїй діяльності. 

З

а даними дослідження компанії “We Are Social & Hootsuite” [1]  у 2018 році в

Україні проживає 25,6 млн. користувачів Інтернет-мережі, що за статистикою -

58% усього населення нашої держави. Детальні дані наведені на рис.1 
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Р

ис.1 Статистика інтернет-користувачів в Україні на 2018 рік.

А

налізуючи статистику можна також відзначити, що в Україні, станом на 2018

рік, зареєстровано 13 млн. користувачів соціальних мереж та 9,5 млн. активних

користувачів мобільними телефонами для спілкування у Інтернеті. Це - 29 % і

22 % від усього населення України відповідно.

Сьогодні можна відзначити такі особливості соціальних мереж:

 Надання інтернет-користувачам більших можливостей для швидкого обміну

інформацією.

 Реєстрація  для  кожного  з  користувачів  свого  особистого  профілю  і

наповнення даного профілю певною кількістю особистої інформації.

 Друзями,  партнерами,  потенційними  споживачами  послуг  стають  не

віртуальні особи, а живі люди.

В

арто  виділити  цілу  низку  основних  тенденцій  розвитку соціальних  мереж в

світі:

 Розвиток нішевих соціальних мереж. Рівень розвитку мереж майже досяг

свого  піку,  і  в  даний  момент  щодня  можемо  спостерігати  появу  нових
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соціальних  мереж.  Це  звичайна  тенденція,  що  була  викликана  насиченням

ринку загальними мережами "для всіх". 

 Технологізація  існуючих  мереж. Сфера  соціальних  мереж  насичується  та

зростає,  і  як  наслідок  зростає  конкуренція.  Одним  з  основних  прийомів

конкурентної боротьби є інновації. Інновації проявляються в народженні нових

функцій  соціальних мереж,  причому все  частіше ці  функції  реалізують самі

користувачі. 

 Соціальні  мережі  в  бізнесі. Соціальні  мережі  вже  давно  захопили  розум

звичайних користувачів Інтернету, і тепер прийшла черга бізнесу. 

Індустрія  гостинності  постійно  змінюється  у  відповідь  на  нові  очікування

споживачів.  Для  готелів  на  перший  план  виходить  цифрова  трансформація

бізнесу,  яка  дозволяє  створювати  більш адресні,  персоналізовані  пропозиції.

Практика використання соціальних мереж у діяльність готелів є обґрунтованою

та актуальною. 

РОЗДІЛ 1. Стан питання по дослідженню особливостей застосування

соціальних мереж в просуванні бізнесу

В

провадження  інформаційних  технологій  відкриває  нові  можливості  для

ефективного вирішення основних завдань для готельного бізнесу. На сучасному

ринку  зберегти  конкурентні  позиції  вдається  тільки  тим,  хто  постійно

розвивається і використовує нові технології.

 

Для  просування  свого  продукту  керівництво  закладу  гостинності  обирає

декілька  дієвих  способів,  зокрема:  просування  за  допомогою  турагенцій  і

туроператорів,  реалізація  різних  програм лояльності,  використання  інтернет-

ресурсів та інтернет-технологій.

 

В останні роки кількість користувачів соціальних мереж у світі сягнула 3 млрд.
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Значимість та популярність соціальних мереж у світі з кожним роком зростає, і

це означає, що їх практичність та актуальність сьогодні дуже висока. Час, який

користувачі  витрачають  на  соціальні  медіа,  варіюється  в  залежності  від

країни (рис. 2).

Рис. 2. Середній час перебування в соціальних мережах користувачів різних 

країн світу, год. в тиждень

Висока  популярність  соціальних  інтернет-мереж,  значимість  форумів  та

блогів  зробила  їх  основними плейсментами  для  обміну  думками  з  причини

виникнення будь-якого питання та з питань купівлі тих чи інших товарів чи

послуг. Думка певного індивіда на форумі сприймається як рекомендаційна, і

думка, яку можна вважати авторитетною. 

Фундаментальним  підґрунтям  для  реалізації  програм  і  локальних  цілей

підприємницької діяльності в мережі Інтернет є представлення підприємства в

певній  мережі  (електронний  ресурс,  веб-ресурс,  веб-сайт),  що  дає  змогу

підтримувати комунікаційні зв‘язки із споживачами та партнерами, прискорює

процеси  обміну  інформацією  з  метою  підвищення  оперативності  діяльності.

Наявність  у готельного підприємства власного веб-сайту важко переоцінити,

8



адже за допомогою цього інструмента підприємство може значно розширити

напрями своєї діяльності та відповідно оптимізувати внутрішні бізнес-процеси. 

Г

отелі та ресторани та компанії в індустрії гостинності мають глибоке розуміння

того, як доставляти свої послуги через веб-сайти соціальних медіа, якщо вони

хочуть конкурувати в сучасному бізнес-середовищі.

М

ільйони людей зареєстровані в Social Media, які використовуються, в тому числі

і для отримання інформації про товари, послуги, тощо. Передові позиції займає

інтернет-пошуковик Google.com з охопленням у 98,18%, і Youtube.com з 80,1%

охоплення аудиторії. Facebook.com посідає третє місце з охопленням аудиторії

65,38%.  Наведемо  статистику  (рис.3)  користувачів  популярних  соціальних

мереж в Україні за лютий 2019 року. 

У

 нинішні  нестабільні  економічні  часи  підприємства  нарощують  свій

маркетинговий  бюджет,  найбільш  успішні  готелі  та  ресторани  також

переходять  від  традиційного  маркетингу  до  соціальних  медіа  засобів  для

спілкування  зі  споживачами,  створення  бренду  та  створення  більшої

рентабельності інвестицій.
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Р

ис. 3. Популярні соціальні мережі в Україні (лютий 2019 року).

Б

ільшість готелів та ресторанів залежать від відгуків лояльних гостей, що робить

соціальні  медіа  природним  інструментом  маркетингу  та

брендингу. Використання  соціальних  медіа-платформ  стало  широким  та

поширеним явищем, і мандрівники постійно використовують соціальні медіа,

щоб висловити задоволення або розчарування про свій досвід. Незалежно від

того,  чи  використовується  вони  навмисно  або  ненавмисно,  лідери  індустрії

гостинності не можуть ігнорувати вплив парадигми соціальних медіа на свій

бізнес.

П

ервісною  метою  соціальних  мереж  було  підключення  людей. З  часом  це

перетворилося на сферу з революційними бізнес-інструментами та ресурсами,

які дозволяють брендам зв'язуватися з споживачами унікальними способами.
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І

ндустрія  гостинності  більше  не  може  покладатися  лише  на  опитування  та

фокусування на форумах для визначення потреб та тенденцій, які вплинуть на

процес прийняття рішень. 

С

поживачі  сьогодні,  щоб  допомогти  їм  у  процесі  прийняття  рішень,

покладаються  на  елементи,  наведені  на  рис.  4.  Споживачі  мають  більше

контролю  над  важливими  мікромоментами,  які  допоможуть  їм  прийняти

кваліфіковані рішення. 

Рис 4. Елементи соціальних мереж, які впливають на прийняття рішень.

І

нформація,  яка  допомагає  в  процесі  прийняття  рішень,  є  більш  доступною.

Споживачі  послуг  індустрії  гостинності  починають  свої  дослідження  в

Інтернеті. По всьому ринку вони витрачають значну і постійно чим раз більшу

кількість часу в Інтернеті із  залученням певного змісту про послуги того чи

іншого закладу гостинності.

Соціальні  мережі  у  сфері  гостинності  виступають  не  тільки  як

інформаційний узагальнюваний канал про послуги того чи іншого закладу. 
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Для  підвищення  показників  діяльності  заклади  гостинності  можуть

проводити колосальну маркетингову політику використовуючи інструментарій

соціальних мереж (рис. 5).

 Світова практика впровадження соціальних мереж у діяльність підприємств

економічно  обґрунтована.  Внаслідок  цього  маркетинг  у  соціальних  медіа

займає  важливу  нішу  у  комплексі  інтернет-маркетингу.  У  вітчизняному

науковому  просторі  поняття  соціальних  медіа  не  є  усталеним  та  цілком

визначеними.  Некоректне ототожнення соціальних медіа із  засобами масової

інформації пояснює частіше уживання у тому ж контексті терміну «соціальні

мережі».

 

Рис.5. Елементи, на які впливає маркетингова політика закладів гостинності. 

З

 практичної точки зору розмежування цих понять не носить значної вагомості,
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але з наукової позиції соціальні медіа і соціальні мережі не є ідентичними (рис.

6).  Види,  сутність  та  представники  соціальних  мереж  у  світі  та  Україні  є

однаковими.  Складові  поняття  «соціальні  мережі  »  корелюються  з

літературними  даними  [3].  Показники,  зазначені  на  рис.  6,  можна

використовувати  як  критерії  соціальних  медіа,  що  мають  глибше  змістове

навантаження, ніж соціальні мережі, які є лише їх окремою складовою.

Рис. 6. Складові поняття “Соціальні медіа” [3].

Таким  чином,  застосування  маркетингу  у  соціальних  медіа  дозволяє

оперувати  більшою  кількістю  інструментів  у  порівнянні  з  маркетингом  у

соціальних мережах. Під маркетингом у соціальних медіа розуміємо діяльність,

спрямовану на підвищення лояльності цільової аудиторії до бренду чи окремих

товарів (послуг) шляхом роботи в соціальних мережах, блогах, форумах.

Використання  популярних соціальних мереж для  просування  закладів

готельно-ресторанного бізнесу зазначені в табл.1.

Таблиця 1.

Засоби просування закладів готельного бізнесу (практичні поради)
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Інструментарій Twitter Instagram Fаcebook
Оптимізація
профілю компанії 

Фото  профілю  та
хедер  (“шапка”
сторінки)  повинні
бути
привабливими,
інформація  чіткою
та вичерпною.

Встановіть  логотип
компанії в якості фото
профілю. В якості ніка
використовуйте  назву
компанії і / або слова,
які  виражають  суть
бізнесу.  Опишіть  суть
пропозиції,  включіть
контактні  дані,  фото
доступні  всім
користувачам.

Створіть  оригінальну
обкладинку, включіть
якісні  брендовані
зображення
Чим  більше
інформації,  тим
більше професійною і
достовірною  буде
здаватися  сторінка  в
очах споживачів

Публікація
шикарного
контенту.
Публікація відео

Аналізуйте
хештеги, називайте
(тегуйте)  людей  та
місця  прямо  на
картинках

Додавайте до фото 4, 5
хештегів
Періодично
публікуйте  фото
розважального
характеру

Нові  матеріали  з
блогу,  якісну
інфографіку  і  відео,
цікаві дискусії.

Залучення
аудиторії 

Дайте  яскраві  та
цікаві  картинки  —
чудовий
інструмент  для
привернення уваги.

Запропонуйте  свою
сторінку  в  усіх
соціальних  мережах,
де  у  вас  є
передплатники

Запросіть  людей  зі
списку  email-
контактів,  друзів.
Дайте  посилання  на
сторінку  в  описі
облікового  запису  в
Твіттері

Заохочення
аудиторії 

Здійснюйте
повідомлення  в
реальному  час,
вподобайки,
відповіді і ретвіти

Пропонуйте
передплатниками
знижки і бонуси

Роздавайте знижки за
лайки, подарунки,  на
яких написана адреса
сторінки

Вимірювання
ефективності
просування
бізнесу

Орієнтуйтеся  на
стандартні метрики
ефективності
маркетингу  в
соціальних
мережах

Орієнтуйтеся  на
стандартні  метрики
ефективності
маркетингу  в
соціальних  мережах:
кількість  лайків,
коментарів,  переходів
на сайт компанії

Відстежуйте
статистику:
аудиторія,
максимальне
захоплення,
залучення,  час
активності аудиторії

Не зважаючи на різноманіття соціальних мереж, всі вони мають спільну

властивість,  що є  суттєвою для бізнесу – це можливість зв’язків  з  широким

колом  клієнтів.  Перевагою  участі  бізнесу  у  спілкуванні  з  клієнтами  на

просторах соціальних мереж є велика їх кількість у всесвітній мережі. Сучасні

технології  змінили  саме  розуміння  спілкування.  Якщо  раніше  готелі  та

ресторани  відділялися  і  навіть  в  деякому  сенсі  нехтували  соціальними

мережами і взагалі Інтернетом, то зараз вони розробляють свої подібні Інтернет
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проекти.  Перевагами  соціальних  мереж  є  можливість  з  їх  допомогою

налагоджувати  взаємовідносини  з  клієнтами,  а  також  здійснювати  їх

моніторинг. Це новий вид управління, який здійснюється за допомогою Social

CRM  (SCRM,  social  customer  relationship  management).  У  багатьох  сенсах

традиційні системи CRM були важливими попередниками сьогоднішніх сайтів

соціальних мереж [5].

РОЗДІЛ 2. Аналіз ступеня проникнення соціальних мереж

 у готельний бізнес 

В

икористовуючи  інструментарій  StatCounter  Global  Stats  (StatCounter  –  є

безкоштовним інструментом онлайн статистики відвідувачів, статистика якого

базується на сукупних даних, що перевищує 10 мільярдів переглядів сторінок

на місяць,  зібраних з  мережі StatCounter  з більш ніж 2 мільйонів веб-сайтів.

Статистика оновлюється і  доступна щодня),  можливо проаналізувати ступінь

проникнення  соціальних  медіа  у  вітчизняний  готельно-ресторанний  бізнес.

Аналіз  свідчить,  що  підприємства  готельно-ресторанного  господарства

недостатньо повно представлені у них (рис. 6). 

Ґ

рунтовні дослідження столичного ринку готельних послуг, а також готелів міст

з  високим  рівнем  туристичної  та  бізнес-атракції  Львова,  Одеси,

Дніпропетровська  та  Харкова  демонструють,  що  третина  досліджених

підприємств  взагалі  не  використовує  соціальні  медіа  у  маркетинговій

діяльності. 
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Р

ис.7. Залучення соціальних медіа у діяльність підприємств готельного бізнесу

міст мільйонників в Україні [3].

Н

айбільш  популярними  соціальними  медіа  серед  українських  підприємств

готельно-ресторанного  господарства  є  Facebook  та  Twitter,  сторінки  в  яких

мають  61%  та  32%  із  загальної  кількості  підприємств,  що  представлені  у

медійному просторі.

М

енша активність  підприємств  простежується  у  ресурсах  Вконтакте  (2,7%)  та

Google+  (21%).  Незначна  кількість  підприємств  спрямовує  зусилля  на

створення якісного контенту.

В

ласні канали у мережі YouTube підтримують 16% досліджених підприємств, а

сторінки  у  фото-ресурсі  Instagram  –  лише  13%.  Ще  менший  акцент

підприємства роблять на участь у геолокаційних додатках. У сервісі Foursquare,

що є популярним у туристичній сфері, представлені 6% досліджених готелів.

Дослідження  інформативного  наповнення  сторінок  підприємств  готельно-

ресторанного  господарства  у  соціальних медіа  показує,  що характерним для

них є створення певного контенту та дублювання його на різних ресурсах.
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Н

еобхідною  складовою  ведення  сторінок  у  соціальних  медіа  є  якісне

нарощування  кількості  підписників  на  новини  на  нівелювання  випадків

відписки. 

Рис.8 Динаміка зростання кількості підписників на прикладі мережі Facebook у

акаунтах готельних підприємств класу 4*. [3]

Аналізуючи запропоновані результати досліджень динаміки зростання 

числа підписників на прикладі мережі Facebook (рис.8), можна говорити про 

намагання підприємств розширювати аудиторію у інтернет-середовищі Львова, 

Одеси, Дніпропетровська, Києва та Харкова.

А

ктивність населення у соціальних мережах та входження у них бізнес-структур

обумовило  розвиток  соціальних  медіа  як  ефективних  рекламних  площадок.

Взявши до уваги найпопулярніші соціальні мережі, такі як: Facebook, Instagram,

Twitter та YouTube можна визначити їх реальні рекламні можливості на 2019

рік (табл. 2).

 

Частка контексту в інтернет-рекламі становить 65%. Мобільна реклама в 2016
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році  зросла  на  86%,  в  2017  р  -  на  44%.  Рекламні  бюджети  в  готельному  і

туристичному бізнесі зростають. Конкуренція стрімко йде вгору. А це означає,

що ведення ефективної контекстної реклами сьогодні вимагає досвіду і умілих

рук. 

О

днією  з  вагомих  переваг  рекламної  діяльності  готельно-ресторанних

підприємств  у  соціальних  мережах  є  можливість  розвитку  афільованого

маркетингу (реклами по бартеру).

Т

аблиця 2

. Рекламні можливості соціальних мереж станом на 2019 рік. 

Вид рекламної
діяльності 

 Соціальні мережі

Instagram YouTube Facebook Twitter

Цільова реклама + + + -

Маркетинг адресний + - + +

Реклама по бартеру + + + +

Розповсюдження  хештегу
для просування бренду 

+ - - +

Реклама  у  популярних
співтовариствах 

+ + + -

П

опуляризація певного закладу гостинності, його послуг та особистого бренду у

популярних  співтовариствах  на  основі  взаємної  співпраці.  Як  правило  така

діяльність  базується  на  взаємному піарі  та  взаємних посиланнях  на  акаунти

один одного на безоплатній основі. Беручи до уваги масштабну глобалізацію

готельної індустрії таку співпрацю можна вважати актуальною. 

Щ

е  однією  з  недооцінених  можливостей  соціальних  медіа  можна  вважати
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використання їх у збуті готельного продукту (послуги). Звичайно не для всіх

розглянутих  ресурсів  характерна  така  здатність.  Проте  у  найпопулярнішій

серед  українських  готелів  мережі  Facebook  уже  створено  форму  для

бронювання готельних номерів. При здійсненні маркетингової діяльності таку

можливість використовують 17% досліджених підприємств, що представлені у

ній [3].

П

роаналізувавши вищесказане можна зробити висновок, що на даний момент у

сфері  гостинності  є  проблематика  у  достатньо  посередньому  використанні

можливостей соціальних мереж у контексті маркетингової діяльності (рис.9 ).

Рис.  9  Актуальні  проблеми  використання  соціальних  мереж  вітчизняними

закладами гостинності. 

П

роведений аналіз портрету споживача готельних послуг свідчить, що мобільні

покупці «дорослішають». У минулому році користувачі від 25 до 44 років стали

замовляти зі  смартфонів частіше і  наздогнали за цим показником 18-річних.

Поступово підтягується і старша аудиторія. Найчастіше покупки і бронювання

здійснюють люди від 25 до 34 років.
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В

икористання нових технологій соціальних мереж значно поліпшило управління

діяльністю  готельних  підприємств,  оскільки  дало  можливість  потенційним

споживачам точно відстежувати сезонні і тижневі пропозиції, диференціювати

готельні підприємства за зовнішнім виглядом, відгуками, наявністю додаткових

послуг і тим самим збільшувати завантаженість готелів та їх доходи.

К

омплексну експертизу, як головний рецепт успіху готельного digital-маркетингу

в 2019 році демонструють готельні підприємства класу 4*. Контекстна реклама,

SEO, SMM самі по собі не несуть цінності в продажах послуг, якщо підрядник

не має експертизи в питаннях готельного бізнесу.

Р

азом з мобільною комерцією ростуть і вимоги покупців. Мобільні платформи

потребують  постійних  доробок:  необхідно  зменшувати  час  завантаження,

оптимізувати форми для заповнення. 

С

еред безкоштовних методів для досягнення великого рівня залученості клієнтів

готелі  створюють  опитування,  додають  відео,  проводять  прямі  трансляції  з

готелю роблять ставку на призначений для користувача контент. Messenger є

однією з точок обслуговування гостей, враховуючи їх запити. У тому числі і з

бронювання.  Також  для  рекламодавців  представлені  широкі  можливості  по

рекламі  в  Facebook  через  різні  канали  розміщення  в  системі  Facebook,

включаючи Instagram, Messenger і WhatsApp.

У

 2019  візуальний  контент  займає авангардні  позиції.  Про  це  говорить  і

статистика, що, наприклад, кількість переглядів прямих ефірів в Фейсбуці в 3

рази  перевищує  охоплення  традиційних  публікацій.  Згідно  з  внутрішніми

дослідженнями Google, в середньому рекламу на YouTube дивляться 2 хвилини.

Відвідувачі повинні отримати підтвердження обіцянок готелю. Люди більше не

вірять  красивим  текстам  і  фотографіям  на  сайті.  Вони  хочуть  бачити
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відповідність своїх очікувань того, що ви пропонуєте. Історії брендів стануть

динамічнішими, в них буде більше картинок, руху, звуків, але менше слів.

О

тже, доцільно розглянути питання створення візуального контенту готельними

підприємствами  у  своїх  профілях  в  соціальних  мережах,  адже  в  наш  час

споживачі послуг сфери гостинності надають цьому особливе значення.

П

роаналізувавши  акаунти  київських  закладів  гостинності  в  соціальній  мережі

Instagram  та  Facebook  (табл.  2)  можна  дійти  висновку,  що  не  всі  заклади

гостинності частково використовують один із основних методів популяризації

свого  закладу  в  соціальних  медіа,  а  саме  -  створення  якісного  візуального

контенту (табл. 3). 

Т

аблиця 3.

А

наліз візуального контенту соціальних мереж в акаунтах київських готельних

підприємств класу 4* 

InterContinental Hayatt Premier Palace

Hotel

President Hotel

Новини

підприємства

+ + + +

Інфографіка - - - -

Фото-контент

номерного

фонду готелю

+ - + -

Фото-контент

основного

меню в готелі

+ + + +
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Відео-контент - - - -

Висвітлення 

спеціальних 

та сезонних 

пропозицій 

+ + + +

Висвітлення

основних  та

додаткових

послуг готелю

+ + + +

Бронювання

через

соціальні

мережі

+ + + +

 

Визначено, що 65% користувачів соціальних мереж більш активно реагують на

візуальний контент, ніж на текстовий. Встановлено, що 86% користувачів, які

зайшли  в  галерею,  переглядають  10  і  більше  фотографій.  Звідси  логічний

висновок,  як  спонукання  підприємців  до  дії  –  приділяти  ще  більше  уваги

фотографіям, картинкам і дизайну. 

П

оказник використання відео-контенту свідчить про не достатню увагу до цього

маркетингового  інструменту,  зокрема,  не  достатнє  наповнення  акаунтів

інфографікою  та  недостатнє  висвітлення  інформації  щодо  номерного  фонду

підприємства  у  своїх  соціальних  мережах  на  відмінну  від  інформативного

наповнення, яке присутнє на офіційних сайтах готелів.
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РОЗДІЛ 3. Впровадження інновацій соціальних мереж в діяльність

закладів готельного бізнесу 

С

ьогодні все більш доступними стають дані про те,  які  ресурси відвідували з

конкретного смартфону. Ці дані фіксуються в анонімних файлах, вбудованих в

браузери;  соціальні  мережі  пропонують  свої  системи  таргетингу,  що

ґрунтуються не стільки на запитах, скільки на лайках і репостах. 

К

омпанія L2 представила результати дослідження Digital IQ Index®, засновані на

вивченні цифрової компетентності 66-ти готельних брендів люксового і верхніх

цінових  сегментів.  Проаналізувавши  їхні  сайти,  присутність  у  каналах

дистрибуції,  видимість  у  пошукових  системах,  взаємодію  з  аудиторією  в

соціальних мережах,  а  також активність  з  мобільних телефонів  і  планшетів,

експерти L2 виділили бренди, які досягають успіху завдяки тому, що роблять

все можливе для залучення гостей, залежних від сучасних цифрових технологій

[4].

П

остійне  вдосконалення  нових  можливостей  в  соціальних  мережах  дає

розширений  спектр  послуг  для  бізнесу  готельної  індустрії.  Сьогодні  можна

відзначити  ряд  інновацій  в  соціальних  мережах,  які  вплинуть  на  готельні

підприємства та їх діяльність:

1. IGTV (Instagram TV)

Т

епер підписники розміщують годинні відео, тоді як раніше одне відео тривало

лише хвилину.  Про окремий додаток для Instagram стало відомо на початку

червня 2018 року. Тепер відео не обмежені всього однією хвилиною, доступні

для  завантаження  годинні  відеосюжети.  Новий  сервіс  повністю

синхронізований з Instagram і він є його частиною. 
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В

ідеомаркетинг являється перспективним методом популяризації  для індустрії

гостинності. Це пояснюється розширенням взаємодії з користувачами, виходом

за  рамки  коротких  відеороликів.  У  часовому  відеосюжеті  є  всі  можливості

вигідно відобразити умови готелю, його майданчики для бізнес-заходів,  зони

відпочинку. Готель стає ближче до потенційних гостей і активно анонсує всі

пропозиції.

2. Цитування контенту підписників в Stories Instagram.

П

ри вживанні  в  Stories  особистого  облікового запису  з  позначкою @ тепер  є

можливість розміщення в особистому акаунті в Stories. Інформацію про згадці

вашого облікового запису ви побачите на спеціальному стікері. Завдяки новій

опції  готельні  заклади  отримали  можливість  генерувати  контент

передплатників в свій особистий акаунт.

3. Facebook проводить А / В-тестування для органічних постів

Опція знаходиться на стадії тестування, але вже зараз адміністратори спільноти

в  Facebook  розміщують  дві  версії  однакового  контенту  з  метою показу  для

різних  груп  передплатників.  Це  дасть  зрозуміти,  які  посади  ефективніше  в

роботі.  Новинка  відкриє  для  готелів  можливості  враховувати  потреби

підписників  в  контенті.  Цей  прийом також дозволить  аналізувати,  який тип

контенту призводить до збільшеного числа бронювань і переходів на особистий

сайт  готелю.  Функція  важлива  для  зростання  ефекту  від  реклами,  оцінює

результати по публікаціям на загальний результат маркетингових компаній [6].

4. Месенджери як додатковий канал комунікації з гостями.

Стратегія передбачає не обмежувати свою діяльність традиційними каналами, а

використовувати  топові  месенджери,  наприклад  WhatsApp,  Telegram  для

персоналізованого спілкування з гостем та заздалегідь продумувати інтеграцію

месенджерів з веб-сайтом.

5. Робота з поколінням Z.
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Це покоління відрізняється від попередніх тим, що вони виросли з Інтернетом і

смартфонами.  Швидкість відповідей гостям і  задоволення їх потреб повинна

бути  ще  вище.  Чат-боти,  месенджери,  багато  відеоконтенту,  доповнена

реальність - це основні інструменти для повноцінної та безперебійної роботи

[7].

Д

о соціальних медіа також відносять: блогінг, медійні сервіси, різні форуми та

співтовариства, геолокаційні сервіси. Ці сервіси, як і соціальні мережі містять в

собі  певну  кількість  користувачів,  підписників,  які  коментують,

продивляються,  аналізують  інформацію,  розміщену  на  цих  сайтах.  Готельні

підприємства в наш час активно користуються цими сервісами для заохочення

потенційних споживачів, які скористуються послугами готелю.

О

сновною  перевагою  W  Hotels  є  представлений  на  сайті  контент,  яким

користувачі діляться як на сторінках самого сайту, так і на загальному сайті

готельної групи. Також на сайті ретранслюється користувальницький контент із

соціальних мереж.  На  даний момент додаток  Starwood та  iPhone-додаток  W

Hotels надають гостям можливість замовляти обід в номер, створювати музичні

плейлисти й ділитися ними в соціальних мережах. У бренда висока видимість в

пошукових системах і метапошуку. 

W

estin  Hotels  використовує  платформу  Starwood  для  пошуку  та  порівняння

номерів,  заснованих на  особистих  уподобаннях.  Гості  активно користуються

можливістю  онлайн-бронювання  столиків  у  ресторані.  В  Інтернет-магазині

готельної мережі можна купити фірмові вироби з логотипом готелю (халати,

рушники, косметику, матраци, подушки, постільну білизну та інші сувеніри). 

Б

ренд регулярно розміщує поради з тренуваннь від Run Westin Concierge у всіх

доступних каналах готелів та організовує різноманітні заходи на підтримку тих,

хто веде здоровий спосіб життя й активно займається спортом. Для того, щоб
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отримати «спортивний» подарунок від готелю потрібно було опублікувати в

Twitter повідомлення «I want to run with Westin», після чого вказати свою стать,

розмір одягу й отримати спеціальний промо-код для вендінгового автомата. 

S

heraton Hotels & Resorts ефективно використовує email маркетинг в інтересах

готелю,  відправляючи  своїм  майбутнім  гостям після  здійснення бронювання

кілька  електронних  листів  з  інформацією  про  цікаві  послуги  та  пропозиції

готеля. 

S

t.  Regis  має  найвищий  у  своїй  категорії  досвід  використання  мобільних

технологій (рис.9). Також для зручності користувачів сайти готельної мережі за

допомогою  cookies  (невеликих  текстових  файлів)  зберігають  історію

попередніх запитів (місто, країна і дата останнього пошуку). 

 

Готелі  та  ресторани мережі  St.  Regis  у  19% випадків  з’являються в ТОП-10

пошукових  запитів  на  TripAdvisor.  Кожен  об’єкт  містить  в  середньому  556

фотографій мандрівників у TripAdvisor  (у порівнянні із  середньою кількістю

379 фото). Крім того, бренд постійно піклується про свою онлайн репутацію,

відповідаючи на 67% негативних відгуків. 

Л

окальні  веб-сайти  готелів  мережі  Le  Meridien  включають  інформацію  про

місцеві  події  та  місцевий  транспорт,  а  також  зручні  для  перегляду  галереї

зображень.  Середній  рейтинг  ранжирування  об’єктів  мережі  на  Expedia.com

становить 85%. Мобільний сайт мережі використовує платформу Starwood для

того, щоб надавати цікаву інформацію локальною мовою та допомагати гостям

орієнтуватися на новій місцевості.

H

yatt  може  похвалитися  розвиненим  email-маркетингом.  Електронні  листи  з

підтвердженням  бронювання  рекламують  програму  лояльності  бренду  й

використання  кредитних  карт,  а  також просувають  спеціальні  пропозиції  та
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додаткові  послуги  для  збільшення  доходів  своїх  готелів.  Усі  бронювання

зберігаються в iPhone Passbook для більш зручного доступу, а хештег –hyatt –

другий за частотою використання в Instagram (рис. 10). 

Рис.10 Рейтинг використання брендового хештегу серед готельних мереж світу

[8].

I

nterСontinental  активно  використовує  TripAdvisor  і  Kayak  метапошук,  щоб

залучити  відвідувачів  для  здійснення  бронювання  безпосередньо  на  сайті

готельної  мережі.  Абсолютно  всі  сайти,  що  належать  бренду,  перекладені

німецькою, іспанською та китайською мовами. Це один з двох брендів, який

відповідає  на  100%  скарг,  розміщених  у  Twitter  акаунті  готельної  мережі,

створеному для поліпшення обслуговування постояльців (IHGCare). 

M

arriott  має  потужний  трафік  на  сайті  мережі  та  високі  позиції  в  органічній

пошуковій видачі. Відмінне охоплення бренд отримує завдяки кампанії «Travel

Brilliantly» («Подорожуйте блискуче»), яка запрошує гостей поділитися своїми

ідеями щодо покращення роботи готелю. 

T

he Luxury Collection використовує платформу Starwood для того, щоб надавати

27



потенційним гостям інформацію про свої готелі та ресторани дев’ятьма мовами

(рис.11).

Рис.11 ТОР-10 YouTube каналів готельних брендів.

M

arriott  використовує  висококласний  email-маркетинг  та  ефективні  програми

лояльності, також він переміг у гонці фанатів на Facebook, набравши 1,5 млн

лайків. 

Л

окальний  контент  заснований  на  враженнях  відомих  блогерів  і  місцевих

авторитетів,  а  канал  в  YouTube  –  один  з  топ-10  з  тих,  що  найбільш  часто

переглядаються серед досліджуваних брендів. 

Б

ренд  Four  Seasons  відзначився  запуском  оригінального  проекту  під  назвою

«Незвичайні  враження»,  який  пропонує  цікаву  та  постійно  оновлювану
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інформацію про найрізноманітніші напрямки та дестинації, в яких представлені

готелі та ресторани мережі. За допомогою відео й різних віджетів гості можуть

досліджувати певні регіони, які їх цікавлять; переглядати контент, створений

самими  співробітниками  або  гостями  готелю;  вивчати  інформацію,

представлену в інтерактивному путівнику. 

F

our Seasons активно використовує кнопку «Pin It» і рекламує Pinterest у своїй

розсилці й на сайті. Це перша мережа готелів, яка впровадила «піни» місць –

функцію, що дозволяє розміщувати Піни на мапі. 

Д

осить успішний профіль Four Seasons Bridal в Pinterest, що належить бренду та

орієнтований на майбутні подружжя. Одна з проведених весільних кампаній,

Pin Your Wedding Colour Palette,  збільшила кількість соціальних посилань на

сайт Four Seasons на 60%. 

П

ісля  створення  акаунту  в  Pinterest  сайт  Four  Seasons  отримав  величезний

приплив трафіку:  середня кількість  відвідувачів  на  день зросла на  1000%,  а

число кліків з Pinterest – на 1700% [4, 8].

P

interest  –  соціальна мережа,  яка завоювала популярність  в рекордні  терміни:

журнал Time назвав її одним з найуспішніших проектів 2011 року, а TechCrunch

заявив про Pinterest як про один з найбільш перспективних стартапів року. І до

сьогодні цій соціальній мережі вдається зберігати позиції в своїй ніші. Pinterest

–  це  сервіс  візуальних  закладок  з  інтегрованими  соціальними функціями.  У

ньому  зручно  зберігати  як  зображення,  так  і  відео,  збирати  рекомендації  і

розміщувати віш-листи. Тут же і соціальна складова: можна дивитися дошки

друзів і показувати свої матеріали. Як і в будь-який іншій соціальній мережі,

тут  можна  лайкати,  шерити  матеріал,  додавати  друзів.  Pinterest  працює  як

візуальна пошукова система і як соціальна мережа [9].
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Н

а  сьогоднішній  день  чітко  простежується  тенденція  надбудови  над

стандартними  digital-послугами.  Прогнози  фахівців  спрямовані  на

акцентування уваги власників готелів на інтенсифікацію популяризації готелю

засобами  digital  у  соціальних  мережах.  Дуже  важливим  видається  у  даній

ситуації, щоб українські власники готелів наздогнали професійних закордонних

колег  як  і  у  рівні  надання  сервісу,  так  і  у  масштабній  технологізації  свого

бізнесу.  Один  із  критеріїв  запоруки  успіху  популяризації  готельно-

ресторанного господарства - це  звернути увагу на тенденції раніше, ніж інші

готельєри-конкуренти, що в свою чергу, принесе готелю повне завантаження та

позитивні відгуки.
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ВИСНОВКИ

А

налізуючи статистику можна також відзначити, що в Україні, станом на 2018

рік зареєстровано 13 млн. користувачів соціальних мереж та 9,5 млн. активних

користувачів мобільними телефонами для спілкування у Інтернеті. Це - 29 % і

22 % від усього населення України відповідно. Facebook та Twitter, сторінки в

яких мають 61% та 32% із загальної кількості підприємств готельної сфери.

Ф

ундаментальним  підґрунтям  для  реалізації  програм  і  локальних  цілей

підприємницької діяльності в мережі Інтернет є представлення підприємства в

певній  мережі  (електронний  ресурс,  веб-ресурс,  веб-сайт),  що  дає  змогу

підтримувати комунікаційні зв‘язки із споживачами та партнерами, прискорює

процеси обміну інформацією з метою підвищення оперативності діяльності.

С

оціальні мережі у сфері гостинності  виступають не тільки як інформаційний

узагальнюючий канал про послуги того  чи іншого закладу.  Для  підвищення

показників  діяльності  заклади  гостинності  можуть  проводити  колосальну

маркетингову політику використовуючи інструментарій соціальних мереж.

П

роаналізувавши сучасний стан ведення маркетингової  політики готелів стало

зрозуміло,  що  готельні  підприємства  сьогодні  не  надають  значної  уваги

соціальним  мережам,  як  модернізованому  методу  популяризації  власного

закладу.

М

аркетингову  діяльність  спрямовано  на  підвищення  лояльності  цільової

аудиторії до бренду чи окремих товарів (послуг) шляхом роботи в соціальних

мережах,  блогах,  форумах.  Запропоновано  конкретні  практичні  інструменти

для просування закладів готельного бізнесу.
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П

роаналізувавши  акаунти  київських  закладів  гостинності  в  соціальній  мережі

Instagram та Facebook встановлено, що не всі заклади гостинності ефективно

використовують  один  із  основних  методів  популяризації  свого  закладу  в

соціальних мережах. 

П

ід час дослідження соціальних мереж у контексті засобу популяризації сфери

надання  послуг  гостинності  мною  був  виявлений  ряд  проблем,  на  які  слід

звернути увагу сучасним готельєрам, а саме:

-

 опосередкована діяльність у соціальних мережах;

-

 недостатня якість візуального контенту;

-

відсутність  процесу  використання  модернізованного  програмного

забезпечення;

-

відсутність методики запозичення досвіду закордонних колег, професіоналів у

сфері готельних послуг.

А

ктивність населення у соціальних мережах та входження у них бізнес-структур

обумовило  розвиток  соціальних  медіа  як  ефективних  рекламних  площадок.

Взявши до уваги найпопулярніші соціальні мережі, такі як: Facebook, Instagram,

Twitter та YouTube варто визначити їх реальні рекламні можливості на 2019 рік.

П

остійне  вдосконалення  нових  можливостей  в  соціальних  мережах  дає

розширений  спектр  послуг  для  бізнесу  готельної індустрії.  Відзначено  ряд

інновацій в соціальних мережах, які вплинуть на готельні підприємства та  їх

діяльність. 
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З

апропоновані методи та засоби збільшення активності готельних підприємств у

соціальних мережа сприятимуть розширенню та залучення нових потенційних

клієнтів. 

В

икористання нових технологій соціальних мереж значно поліпшить управління

діяльністю  готельних  підприємств,  оскільки  збільшить  можливість

потенційним  споживачам  точно  відстежувати  сезонні  і  тижневі  пропозиції,

диференціювати  готельні  підприємства  за  зовнішнім  виглядом,  відгуками,

наявністю додаткових послуг і тим самим збільшувати завантаженість готелів

та їх доходи.
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Анотація

наукової роботи під шифром «Український колорит»

Актуальність  теми.  Україна,  як  європейська  держава,  має  чималі

ресурси  гостинності,  нею  все  частіше  цікавляться  західні  туристи.  Однак,

розвиток  туристичної  індустрії  в  Україні  гальмується  через  відсутність

належної  інфраструктури.  Позитивним  зрушенням  в  галузі  готельної  та

туристської справи сприяло проведення в Україні «Євробачення», «Євро-2012»

та ін., які стали причиною будівництва нових і реконструкції існуючих засобів

розміщення. Однак засоби розміщення були заповнені лише в дні матчів, а їх

завантаженість склала 50-60%. 

Причини цього явища криються у таких чинниках, як негативний імідж

країни,  зниження  ділової  активності  під  час  проведення  чемпіонату,

невідповідність структури пропозицій цільовій аудиторії чемпіонату, значна

кількість  готельних  номерів  високого  класу  та  недостатня  кількість

пропозицій  в  економ  сегменті.  Останній  чинник  відображається  на  стані

молодіжного туризму в Україні.

Результати аналізу сучасного стану засобів розміщення для молоді в

Україні  свідчать  про  наявність  проблем:  відсутність  розвиненої  мережі

засобів  розміщення для молодіжних груп  та  туристів;  ціни на  готелі  є  не

доступними для молоді, що стримує розвиток екскурсійних та туристичних

поїздок  Україною;   туристично-рекреаційний  та  інвестиційний  потенціал

багатьох  провінційних  міст,  де  є  база  для  розвитку  історичного  та

рекреаційного туризму, залишається невикористаним. 

Для вирішення означених проблем перспективним є створення мережі

засобів розміщення, які б за невисоку ціну забезпечили можливість проживання

для  молоді  та  іноземних  туристів  під  час  мандрівок  історичними  і

рекреаційними  центрами  України.  Задля  цього  світова  практика  пропонує

скористатися прогресивним досвідом зарубіжних країн у сфері функціонування

популярних і відносно недорогих закладів для подорожніх – хостелів. 
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Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  роботи  є  аналіз  діяльності

українських хостелів, визначення перспектив їх розвитку та  обґрунтування

концепції діяльності хостелу «Український колорит» у м. Київ. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: 

─ охарактеризувати світовий ринок хостелів;

─ вивчити стан та проаналізувати діяльність хостелів в Україні;

─ виявити основні проблеми в діяльності українських хостелів; 

─ розробити рекомендації для успішної діяльності хостелів в Україні;

─ обґрунтувати концепцію діяльності хостелу «Український колорит»;

─ змоделювати  служби  хостелу  та  виробничий  процес  закладу

ресторанного господарства, розрахувати основні економічні показники.

Об’єкт  дослідження –  діяльність  хостелів  України  і  світу,  хостел

«Український колорит» у м. Київ, що передбачається до проектування.

Предмет дослідження – хостели України і світу, концепція діяльності

хостелу  «Український  колорит»,  організаційні,  технологічні,  економічні

показники проекту хостелу.

Методи  дослідження –  метод  аналізу,  синтезу,  системний  аналіз,

порівняльний аналіз, маркетингові, методи комп’ютерного моделювання.

Робота складається з вступу,  5 розділів,  висновків, списку літературних

джерел,  що  включає  24 найменування.  Робота  викладена  на  29  сторінках

друкованого тексту, містить 9 таблиць, 3 рисунки, 11 додатків. За матеріалами

роботи опубліковано 1 статтю у фаховому виданні України, яке включене до

міжнародних наукометричних баз  (Index Copernicus,  Google Scholar, РИНЦ)

та  2  тези  доповідей.  Практичне  впровадження  результатів  наукової  роботи

здійснено  у  діяльність  хостелу  «Комфорт»,  що  підтверджено  актом

впровадження. 

Ключові  слова:  хостел,  Український  колорит, культурно-історичний

туризм, засоби розміщення.
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ВСТУП

Україна, як європейська держава, має чималі ресурси гостинності, нею

все частіше цікавляться західні туристи. Однак, розвиток туристичної індустрії

в Україні гальмується через відсутність належної інфраструктури. Позитивним

зрушенням  в  галузі  готельної  та  туристської  справи  сприяло  проведення  в

Україні «Євробачення», «Євро-2012» та ін., які стали причиною будівництва

нових і реконструкції існуючих засобів розміщення. Однак засоби розміщення

були заповнені лише в дні матчів, а їх завантаженість склала 50-60% [1]. 

Причини цього явища криються у таких чинниках, як негативний імідж

країни,  зниження  ділової  активності  під  час  проведення  чемпіонату,

невідповідність структури пропозицій цільовій аудиторії чемпіонату, значна

кількість  готельних  номерів  високого  класу  та  недостатня  кількість

пропозицій  в  економ  сегменті.  Останній  чинник  відображається  на  стані

молодіжного туризму в Україні.

Результати аналізу сучасного стану засобів розміщення для молоді в

Україні  свідчать  про  наявність  проблем:  відсутність  розвиненої  мережі

засобів  розміщення для молодіжних груп  та  туристів;  ціни на  готелі  є  не

доступними для молоді, що стримує розвиток екскурсійних та туристичних

поїздок  Україною;   туристично-рекреаційний  та  інвестиційний  потенціал

багатьох  провінційних  міст,  де  є  база  для  розвитку  історичного  та

рекреаційного туризму, залишається невикористаним. 

Для вирішення означених проблем перспективним є створення мережі

засобів розміщення, які б за невисоку ціну забезпечили можливість проживання

для  молоді  та  іноземних  туристів  під  час  мандрівок  історичними  і

рекреаційними  центрами  України.  Задля  цього  світова  практика  пропонує

скористатися прогресивним досвідом зарубіжних країн у сфері функціонування

популярних і відносно недорогих закладів для подорожніх – хостелів. 

Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  роботи  є  аналіз  діяльності

українських хостелів, визначення перспектив їх розвитку та  обґрунтування

концепції діяльності хостелу «Український колорит» у м. Київ. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань: 

─ охарактеризувати світовий ринок хостелів;

─ вивчити стан та проаналізувати діяльність хостелів в Україні;

─ виявити основні проблеми в діяльності українських хостелів; 

─ розробити рекомендації для успішної діяльності хостелів в Україні;

─ обґрунтувати концепцію діяльності хостелу «Український колорит»;

─ змоделювати  служби  хостелу  та  виробничий  процес  закладу

ресторанного господарства, розрахувати основні економічні показники.

Об’єкт  дослідження –  діяльність  хостелів  України  і  світу,  хостел

«Український колорит» у м. Київ, що передбачається до проектування.

Предмет дослідження – хостели України і світу, концепція діяльності

хостелу  «Український  колорит»,  організаційні,  технологічні,  економічні

показники проекту хостелу.

Методи  дослідження –  метод  аналізу,  синтезу,  системний  аналіз,

порівняльний аналіз, маркетингові,  методи комп’ютерного моделювання.

Практичне  значення  роботи.  Розроблено  комплекс  заходів  щодо

удосконалення  діяльності  хостелів.  Впровадження  розроблених  заходів  у

діяльність хостелу «Комфорт» сприяло підвищенню рівня сервісу та створенню

більш комфортних та затишних умов для клієнтів хостелу. Розроблені заходи

рекомендовано для впровадження в діяльність хостелів України. 

Публікації.  Основні  положення  роботи  опубліковано  у  Науковому

журналі  «Вісник  Хмельницького  національного  університету»,  який  є

фаховим виданням України та включений до міжнародних наукометричних

баз  (Index Copernicus,  Google Scholar, РИНЦ).  Результати  роботи

доповідались  на  ІІІ  міжнар.  наук.-практ.  конференції  «Модернізація

національної системи управління державним розвитком:  виклики і

перспективи» (м. Тернопіль) та Міжнар. наук.-практ. конференції «Розвиток

харчових  виробництв,  ресторанного  та  готельного  господарств  і  торгівлі:

проблеми, перспективи, ефективність» (м. Харків).
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО РИНКУ ХОСТЕЛІВ

Гостинність – одне з фундаментальних понять людської цивілізації, яке

сьогодні під впливом науково-технічного прогресу перетворилось у потужну

індустрію,  в  якій  задіяні  мільйони  професіоналів.  Індустрія  гостинності  є

однією з важливих складових світового ринку послуг, й представляє собою

високодохідну  галузь,  що  швидко  розвивається,  створюючи  нові  види  та

форми підприємств. Одним із таких видів підприємств (засобів розміщення),

який активно поширюється на ринку готельних послуг, є хостели [2-5].

Творцем  сучасного  хостелу  вважається  німець  Річард  Ширманн.

Будучи педагогом, Річард зіткнувся з проблемою ночівлі своїх учнів під час

екскурсій  і  походів.  З  його  легкої  руки  в  1907  році  в  Вестфалії  на

пожертвування городян був побудований перший хостел [6]. У 1919-му році

Ширманн  створив  Асоціацію  молодіжних  хостелів.  Після  цього  недорогі

готелі  почали з'являтися по всій країні  з  неймовірною швидкістю. В 30-ті

роки хостели почали відкриватися в Нідерландах, Польщі, Великобританії,

Франції  та  багатьох  інших  країнах.  З  часом  хостели  перетворилися  в

бюджетний варіант для будь-яких мандрівників і не обов'язково молоді [7].

Саме  так  хостели  здобули популярність  у  європейців,  яку  не  втрачають  і

донині. 

Хостельна  організація  проживання  розрахована  на  невибагливих

мандрівників.  Середньостатистичний  клієнт  хостелу  –  це  самостійний

мандрівник, який не купує готовий і вже розроблений туристичною фірмою

тур,  а  їде  в  незнайому  країну  самостійно.  Таких  мандрівників  називають

«рюкзачниками» і  на вулицях світових столиць їх  багато  в  будь-яку пору

року.  Незаплановані  мандрівки  приваблюють  наявністю  більшого

задоволення  і  вражень,  ніж  готові  тури.  Тому  серед  європейців  та

американців  постійно  зростає  число  прихильників  самостійного  туризму.

Хостели надають можливість людині, яка приїхала до нової країни, швидше

освоїтись, знайти нових друзів та зануритись у вивчення місцевих околиць.
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Сьогоднішні  хостели  мало  нагадують  своїх  попередників  –  крім

спального  місця  вони  пропонують  постояльцям  цілий  спектр  необхідних

послуг.  Хостели переважно розташовані у будівлях з коридорною системою

планування, складаються з номерів першої категорії і нижчого класу, часто

обладнаних  двоповерховими  ліжками.  У  хостелах  надаються  мінімальні

послуги – кухня, санвузол, розташовані на поверсі,  передбачені  спеціальні

кімнати  для  спілкування  (common  rooms).  У  більшості  хостелів  сніданок

включений  у  вартість  проживання  і  забезпечується  у  кафе,  їдальнях,

закусочних, буфетах, що функціонують у структурі закладу розміщення [8].

Хостели  розділяють  на  три  категорії  класності.  Велика  їх  частина

відноситься  до  класу  стандартних.  Класом  нижче  –  хостели,  для  яких

зроблені  певні  винятки  у  вигляді  різних  причин,  у  т.  ч.  віддаленості

розташування.  Класом  вище  –  хостели,  що  пропонують  більш  якісне

розміщення і обслуговування. Бажано розміщення останніх поблизу великих

транспортних магістралей, місць відпочинку та проведення відпусток [9].

Подібно  до  готелів,  які  за  рівнем  комфортності  різняться  кількістю

«зірок»,  хостели  класифікують  за  кількістю  «ялинок».  Найкращими  та

найдорожчими  є  «чотирьохялинкові»,  в  яких  є  власна  їдальня,  душ  на

поверсі,  камери зберігання,  кімната побуту,  послуги Інтернету.  У номерах

такого хостелу звичайно розміщуються не більше шести осіб.

Із зменшенням «ялинковості» хостели надають менше послуг. У таких

хостелах  можливе  розміщення  до  40  мандрівників  у  кімнаті.  Наявність

їдальні не є обов’язковою, а вартість одного спального місця зазвичай трохи

більше  долара.  У  деяких  хостелах  під  спальним  місцем  мається  на  увазі

власне місце (матрац, подушку і постільну білизну можна отримати лише за

додаткову оплату).

Класифікують  хостели  також  за  стилістикою,  функціональним

призначенням та категорією мешканців,  потреби яких вони задовольняють

(табл.1.1).
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Таблиця 1.1

Класифікація хостелів за стилістикою, функціональним призначенням та

категорією мешканців, потреби яких вони задовольняють [10]

Категорія Головна особливість Приклади

Розкішні
Хостели зі зручностями, з окремими
спальнями,  басейнами,  фітнес-
центрами, спа.

Eco  Resort  Chiang
Mai в Таїланді.

Хостели-
вечірки

Мають бари, нічні клуби, енергійну
атмосферу і,  що найважливіше, там
немає комендантської години.

Loky Hostel  в  Куско,
Перу.

«Холодні»
Мають спокійну, тиху атмосферу; не
подають алкоголь.

Хостел  в  Куенка,
Еквадор.

Сімейні

Призначені  в  основному для  сімей;
великі номери з окремими ванними
кімнатами  та  кухнями;  кімнати  з
іграми для дітей.

Вілла  Сент-Екзюпері
в Ніцці,
Bay Resort на Фіджі.

Розташовані 
в історичних 
спорудах

Розташовані  в  історично-визначних
спорудах (в’язниці, церкви, замки).

Blue  Hostel  в  Римі,
Hostel  Celica  в
Любляні, Castle Rock
Хостел в Единбурзі.

Пляжні
Розташовані  на  першій  береговій
лінії.

GekoHostel в Параті,
BeachHouse в Сіднеї.

Еко хостели
Сприяють  захисту  навколишнього
середовища.

Портленд  Хоторн
Хостел в Портленді

Унікальні
Мають  унікальний  незвичний
дизайн.

Jumbo  Stay  Hostel,
Radeka Downunder

На сьогоднішній день темпи розвитку хостелів дають змогу зрозуміти,

що у найближчому часі кількість хостелів буде відповідати кількості готелів.

Пояснити це можна тим, що проживання в хостелах – затребувана послуга,

яка користується попитом не тільки у студентів і компаній туристів, але і у

людей  різного  віку,  достатку  і  соціального  становища.  У  хостелах

зупиняються навіть сім'ї з дітьми і сімейні пари, оскільки в них передбачена

кухня, щоб погодувати дитину в будь-який момент, а також пропонуються

двомісні номери для пар [8]. 

Слід  відзначити,  що  проживання  у  хостелі  має  багато  переваг  у

порівнянні  з  проживанням  у  готелі:  дешеве  проживання,  можливість
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комунікації  з  людьми,  розташування  біля  видатних  пам'яток  міста,

можливість  знайомства  з  іноземними  туристами,  вдосконалення  знання

іноземних мов та ін. [11, 12].

Відомості про країни-лідери за кількістю хостелів приведені на рис. 1.1

(за  даними  найбільшого  міжнародного  порталу  по  бронюванню  хостелів

www.hostelworld.com [13]).

Рисунок 1.1 – Країни-лідери за кількістю хостелів

Дані  рис.  1 свідчать,  що найбільша кількість хостелів зосереджена в

Бразилії (431) та у Китаї (402). Чехія та Україна посідають останні місця у

рейтингу з результатами 135 та 130 хостелів відповідно [14]. 

Значну кількість хостелів та їх популярність у Західній Європі можна

пояснити  високим  рівнем  розвитку  студентського  туризму.  Історично

хостели  створювались  для  розміщення  виключно  студентів,  які  мають

міжнародну  студентську  карту  International  Students  Identity  Card  ISIC.  З

часом така концепція змінилась, хостели почали приймати усіх бажаючих,

однак, й досі офіційно існують хостели (особливо у Німеччині), до яких вхід

без такої студентської карти заборонений. 
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З  метою  координування  світовою  мережею  хостелів  створені

Міжнародна  федерація  молодіжних  хостелів  (International  Youth  Hostels

Federation,  IYHF)  та  її  партнер  —  Європейська  молодіжна  хостельна

федерація (European Youth Hostel Federation, що об'єднують більш ніж 6 тис.

хостелів  в  60  країнах  світу,  які  щорічно  розміщують  до  35  млн.

подорожуючих. При цьому, компанії, які займаються збором інформації про

такого роду засоби розміщення, зазначають, що точно підрахувати скільки

існує хостелів у світі практично неможливо по причині постійного створення

нових  підприємств.  Більш  того,  мережі  хостелів  існують  навіть  в  таких

віддалених країнах як Бахрейн, Кенія, Марокко, Пакистан, Саудівська Аравія

та Уругвай [2, 14].

IYHF є найстарішим об’єднанням хостелів у світі, вона висуває високі

вимоги  та  виявляє  консерватизм  у  багатьох  питаннях.  IYHF  встановлено

стандарти  (вимоги  якості)  для  хостелів,  згідно  з  якими  мандрівник  може

розраховувати  на  достатній  рівень  обслуговування  та  нормальні  умови

проживання, незалежно від того, у хостелі якої країни він бажає зупинитися. 

Перелік  вимог,  які  висуваються  до  діяльності  хостелів  наведено  у

додатку А. Для забезпечення комфортних умов проживання хостели повинні

відповідати технічним стандартам Федерації (додаток Б).Тільки хостели, які

повністю відповідають всім стандартам Федерації, разом з хостелами із країн,

які за своїм статусом є спрощеними хостелами стандартного класу, мають право

на обслуговування клієнтів з використанням логотипу Федерації.

Завдяки  існуванню  мережі  хостельних  організацій  можна

користуватися  перевагами  та  пільгами,  гарантованими  ISIC-карткою

(міжнародний  студентський  квиток).  IYHF  розробляє  також  навчальні

програми  й  щорічно  видає  два  каталоги:  «Америка,  Азія  і  Африка»  та

«Країни Тихоокеанського регіону Європи».

Таким чином, популярність хостелів у світі росте з кожним роком.
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2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЙВІДОМІШИХ ХОСТЕЛІВ УКРАЇНИ

У  міжнародній  практиці  більшість  хостелів  майже  ні  в  чому  не

поступається фешенебельним готелям, а їх оформлення навіть виграє за рахунок

оригінальності.  Найбільш відомі  хостели світу  здобули популярність  завдяки

оригінальному дизайну або цікавому місцю знаходження [15-17] (додаток В). 

Аналіз  досвіду  діяльності  хостелів  у  зарубіжних  країнах  дає

можливість  зробити  ряд  висновків  щодо  перспективи  створення  мережі

хостелів в Україні. Досвід інших країн також свідчить про те, що молодіжне

хостельне  господарство  доцільно  розвивати  паралельно  з  екскурсійною

діяльністю,  дитячим  та молодіжним  туризмом.  Саме  ці  цільові  групи

туристів є найчастішими відвідувачами та споживачами послуг хостелів. 

В Україні хостели знаходяться на стадії розвитку. За даними інтернет-

порталів перший хостел Києва відкрився у 2005 році. 

Встановлено [18-20], що хостелам належить незначне місце в структурі

колективних засобів розміщення (КЗР) України (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Структура колективних засобів розміщення України станом на 2017 рік

Кількість
КЗР, од

Кількість осіб,
що перебували у

закладах, осіб

Середньооблікова
кількість штатних
працівників, осіб 

Доходи від
наданих послуг,

тис.грн

1 2 3 4 5

Колективні засоби 
розміщування, усього

4 115 6 661 177 68 338 12 683 950,0

  у тому числі
Готелі та аналогічні 
засоби розміщування, 
усього

2 474 5 135 164 25 760 8 629 300,6

    з них 
готелі 1 704 4 395 846 22 836 8 184 373,7
мотелі 137 110 699 439 49 661,5
хостели 36 44 498 109 16 114,8

кемпінги 12 7 814 32 3 845,4
агроготелі - - - -
гуртожитки для 
приїжджих

84 192 308 732 64 048,2
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Продовження таблиці 2.1.

1 2 3 4 5

туристичні бази,  гірські 
притулки, студентські 
літні табори, інші місця 
для тимчасового 
розміщування

501 383 999 1 612 311 257,0

Спеціалізовані засоби 
розміщування, усього

1 641 1 526 013 42 578 4 054 649,4

Дані  табл. 2.1 свідчать,  що частка хостелів складає лише 1,45 % від

кількості готелів та аналогічних засобів розміщування та 0,87 % від загальної

кількості колективних засобів розміщення в Україні, за підсумками 2017 р. 

Слід відзначити, що питома вага хостелів дещо зменшилася – з 0,94 %

у 2016 р. до 0,87 % за підсумками 2017 р., що відбувається через скорочення

загальної кількості  засобів розміщення та їх окремих типів за об’єктивних

обставин, у порівнянні з 2016 р.

Таким  чином,  частка  хостелів  у  загальній  місткості  колективних

засобів  розміщення  становить  менше  1%.  Можна  зробити  висновок,  що

хостели в структурі одноразової місткості колективних засобів розміщення

не мають вагомого значення, однак діяльність цих закладів супроводжується

стабільною динамікою (зменшення на 0,07%). 

На наступному етапі досліджували тривалість перебування приїжджих

у колективних засобах розміщування, зокрема хостелах (табл. 2.2). Дані табл.

2.2  свідчать,  що  хостели  користуються  більшою  популярністю  лише  у

порівнянні з такими типом розміщування як кемпінги, навіть не зважаючи на

те, що фактичні витрати на один день перебування у хостелі складають 210,4

грн, тоді як у кемпінгах втричі менше.

Однак,  позитивним  є  те,  що  хостели  є  досить  популярними  серед

іноземних  туристів.  Згідно  статистичних  даних  за  2017  рік  у  хостелах

зареєстровано 6039 іноземних туристів, тоді як в мотелях – 1497, кемпінгах –

371.
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Встановлено, що хостелами України скористалися туристи із Польщі

(2184),  Туреччини  (1122),  Білорусії  (492),  Німеччини  (409),  Російської

Федерації (257), Молдови (70), Франції (101), США (386), Іспанії (76), Японії

(90), Румунії (4), Угорщини (38), Італії (79), Нідерландів (54) та ін.

Таблиця 2.2

Тривалість  перебування  приїжджих  у  колективних  засобах

розміщування за типами у 2017 році

 

Кількість ночівель проведених
розміщеними особами (ліжко-

днів для спеціалізованих засобів
розміщування), од 

К
ое

ф
іц

іє
н

т
ви

ко
ри

ст
ан

н
я

м
іс

тк
ос

ті
 К

ЗР

Фактичні
витрати на
один день

перебування
в середньому

за рік, грн
усього

діти у віці
0-17 років

   іноземці 

У колективних засобах 
розміщування, усього

23 130 834 5 539 789 1 990 125 X 509,7

  у тому числі у
Готелях та аналогічних засобах 
розміщування, усього

7 708 079 350 408 1 550 335 0,26 814,1

    з них у
готелях 6 502 597 291 728 1 520 049 0,26 933,5
мотелях 46 259 761 1 040 0,13 390,6
хостелах 13 071 - 15 0,24 210,4

кемпінгах 5 400 1 406 - 0,52 67,4

агроготелях - - - - -
гуртожитках для приїжджих 650 886 14 869 8 087 0,32 86,7
туристичних базах, гірських 
притулках, студентських літніх 
таборах, інших місцях 

489 866 41 644 21 144 0,20 260,8

Спеціалізованих засобах 
розміщування, всього

15 422 755 5 189 381 439 790 0,43 357,5

Хостели  привертають  внутрішніх  та  іноземних  туристів  не  лише

доступними цінами на  розміщування,  але  й  достатньо  широким спектром

додаткових послуг:  заклади ресторанного  господарства,  пральня,  інтернет,

спортивно  –  оздоровчі  послуги,  стоянка  або  гараж  для  автомобілів  та

велосипедів,  послуги  терміналів  з  оплати  різних  послуг,  надання  дитячих

ігрових  майданчиків,  надання  екскурсійних  та  туристичних  послуг  за

попередніми замовленнями проживаючих. 
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Згідно з даними сайту booking.com [21] в Україні найбільша кількість

хостелів  зосереджена  у  Київській  (139),  Львівській  (96)  та  Одеській  (54)

областях, адже саме ці області є найпопулярнішими серед туристів (рис. 2.1).

Хостели переважно знаходяться в обласних центрах і розташовані поруч з

визначними пам’ятками або в центрі міста.  Недооцінений потенціал таких

областей, як Дніпропетровська (всього 18 хостелів), Вінницька (5 хостелів з

невеликою кількістю місць), Запорізька (4 хостели). 
5 4 18

51
11

4
10

3
21

96

3

546316
19

8
5

1

10

4

139

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Рисунок 2.1 – Розподіл хостелів України за областями

Слід також зазначити,  що хостели представлені  і  у  таких невеликих

туристичних  містах,  як  Коломия  (1  хостел),  Кременчук  (2  хостели)  і

Кам'янець-Подільський (3 хостели).

Позитивним є також те, що середній рейтинг хостелів по Booking.com

складає  приблизно  8.1  балів  із  10  можливих.  Практично  всі  хостели

пропонують  туристам  послуги  харчування  –  в  ресторані,  кафе  або  барі.

Більшість хостелів мають дитячі ігрові майданчики, WiFi, камеру схову або

сейф,  велосипеди  на  прокат,  дисконтні  картки  на  відвідування  місцевих
15



визначних пам’яток або заходів, гараж для автомобілів і велосипедів. Деякі

хостели  обладнані  саунами,  басейнами,  тенісними  кортами,  тобто

забезпечують надання послуг для біологічного відновлювання організму. 

Відгуки клієнтів про обслуговування в хостелах України дозволяють

виявити основні проблеми, з якими стикаються туристи:

 нестабільна робота Інтернету або повна його відсутність; 

 комплектування  номерів  застарілими  меблями,  неякісною

сантехнікою та постільною білизною; 

 відсутність кондиціонерів у ряді випадків;

 нестача гарячої води в разі невеликого об’єму бойлера;

 проблеми з бронюванням через Booking.com (ймовірність подвійного

бронювання, вимоги внесення доплати) тощо.

На формування вартості проживання у хостелі впливають такі фактори:

місто  у  якому  функціонує  хостел,  його  адміністративне  значення,  місце

розташування  хостелу,  кількість  місць  у  хостелі,  категорія  номерів  і  т.д.

Співвідношення цін в хостелах різних міст України приведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3

Співвідношення цін в хостелах різних міст України, станом на 2017 р.

Місто Діапазон цін за
койко-місце

Місто Діапазон цін за
койко-місце

Київ 4-34 $ Полтава 8-11 $

Одеса 5-28 $ Івано-Франківськ 9-23 $

Львів 7-42 $ Чернівці 8-17 $

Дніпро 4-9 $ Харків 4-49 $

Вінниця 13-22 $ Ужгород 8-15 $

Запоріжжя 6-19 $ Луцьк 8-9 $

Рівне 8-11 $ Миколаїв 5-9 $

Херсон 5-9 $ Хмельницький 7 $

Чернігів 10-12 $ Тернопіль 15 $

Черкаси 10 $ Житомир 6 $

Хмельницький 7 $ Суми 14 $

Кременчук 8-11 $ Коломия 9 $
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Аналіз  даних  табл.  2.3  свідчить,  що  у  Києві,  де  кількість  хостелів

більша ніж в інших містах країни, найнижча ціна яку можна знайти за одне

койко-місце становить 4$, в той час, як у Львові – 7$, Одесі – 5$, в Івано-

Франківську – 9$, а в Чернівцях – 8$ .

Слід  зазначити,  що  ще  рік  тому,  на  ринку  хостелів  в  Україні,

спостерігалася  наступна  ситуація:  хостели  відкривалися,  тільки  у  великих

містах. Зараз в Україні хостелів стало набагато більше, з'явилися нові міста,

де  почали  надавати  послуги  економ  проживання,  а  в  містах,  де  було  по

одному хостелу, додалося ще декілька. На сьогоднішній день в Україні (табл.

2.3)  лише  в  1  обласному  центрі  не  представлено  жодного  хостелу

(Кропивницький), тоді як на початку 2017 року таких обласних центрів було

5 (Рівне, Житомир, Хмельницький, Суми і Кропивницький).

Таким  чином,  спостерігається  стрімкий  ріст  хостелів  в  обласних

центрах  та  туристичних  містах  України.  Така  ситуація  означає,  що  дана

сфера  популярна  і  починає  розвиватися  значними темпами.  Однак,  число

хостелів, що відкриваються в Україні,  на жаль, не перетинається з числом

хостелів, що пропонують якісний сервіс.

Слід  зазначити,  що  в  Україні  також  можна  виділити  хостели,  які

виділяються з поміж інших своєю оригінальністю (додаток Г). 

Таким  чином,  аналіз  діяльності  найуспішніших  хостелів  України

свідчить, що передумов для подальшого розвитку хостельного руху в Україні

досить  багато.  У  першу  чергу  це  прагнення  населення  до  відвідування

рекреаційних  та  історичних  місць  України;  збільшення  кількості  людей  з

низьким  рівнем  доходів  і  необхідністю  користування  послугами  засобів

розміщення під час відрядження стрімке зростання популярності хостелів, як

дешевого засобу розміщення. 

Україна в змозі залишити позаду безліч країн Європи та Азії, але це

можливо тільки за тієї  умови, що потенціал країни буде реалізовуватися і

комплексно  розвиватися.  Задля  цього  світова  практика  та  об’єктивна

необхідність  пропонують скористатися прогресивним досвідом зарубіжних
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країн у сфері функціонування популярних і відносно недорогих закладів для

подорожніх.
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ХОСТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Як  відзначалося  у  попередньому  розділі  передумов  для  розвитку

хостельного руху в Україні досить багато.  Тому зважаючи на туристично-

рекреаційний та інвестиційний потенціал багатьох міст країни, які є базою

для  розвитку  історичного  та  рекреаційного  туризму,  доцільно  розробити

рекомендації  для  удосконалення  діяльності  існуючих  хостелів  та

проектування нових.

1. Більшість існуючих  хостелів дуже схожі між собою, тому вони не

можуть  привернути  увагу  великої  кількості  туристів  і  є

неконкурентоспроможними.  Щоб  зацікавити  велику  кількість  споживачів

необхідно розробити власну ідею та сформувати індивідуальну концепцію. 

Саме  унікальність  підприємства  дозволить  йому  постійно  користуватися

попитом і займати провідні позиції в галузі.

2. З метою забезпечення високого рівня обслуговування необхідно бути

проінформованими щодо останніх тенденцій у хостельному русі. Своєчасний

контроль бізнес-процесів – це гарантія здорового й надійного підприємства.

3.  Достатньо  уваги  необхідно  приділяти  рівню  сервісу  та  якості

надаваних  послуг,  що  має  вирішальне  значення  у  формуванні  попиту  на

хостел. 

4. Стандартизація процесів, формування корпоративної культури – це

шлях  до  успіху,  що  підтверджений  позитивним  досвідом.  Навчання

персоналу стандартам обслуговування й чітка вимога до їхнього виконання

допоможе вивести  хостели на більш високий рівень. Регулярне підвищення

кваліфікації  співробітників  допоможе  хостелам бути  сучасними,  тобто

надавати актуальні та затребувані послуги. 

5.  Послуги  хостелів повинні  постійно  оновлюватися.  Для  цього

необхідно систематично проводити дослідження ринку потенційного попиту,

забезпечувати можливість реалізації інформаційних турів споживачам та ін.
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Крім безкоштовного wi-fi можна передбачити наступний асортимент послуг

у  хостелах:  культурні  програми  на  базі  хостелу,  дитячий  майданчик,

тренажерна  зала,  ігри  на  відкритому  повітрі,  гараж  для  автомобілів  та

велосипедів, буфет для відвідувачів, спортивні майданчики, дисконтні картки

на  відвідання  місцевих  визначних  пам’яток  або  заходів,  вручення

кореспонденції  проживаючим гостям,  послуги  автомату  для  приготування

гарячих  напоїв,  послуги  терміналів  з  оплати  різних  послуг  (мобільного

зв'язку тощо), продаж туристської інформації (карти міста тощо) та ін. 

6. Варто звертати увагу на діяльність конкурентів. Щоб оцінити якість

послуг у  власному  хостелі,  дуже корисно знати  рівень обслуговування на

конкуруючих об'єктах.  У війні за клієнта, дані розвідки можуть виявитися

вирішальними у визначенні стратегій розвитку підприємства.

7. Найбільшу увагу необхідно приділити дизайну інтер’єру, що відіграє

велику роль у формуванні атмосфери гостинності. Так, продуманий інтер’єр

хостелу залучає  нових гостей не  гірше реклами.  Дизайн інтер'єру часто  є

однією  з  головних  причин,  чому  конкретний  хостел  користується

підвищеним попитом. Адже зупинившись в місці проживання з оригінальним

оформленням,  гості  запам'ятають місто не  тільки через  наявність  у ньому

визначних  пам'яток.  Таким  чином,  перспективи  діяльності  хостелу

закладаються ще на етапі його проектування. 

7. Вирішальним фактором, що визначає успіх хостелу – це взаємодія з

клієнтом. Практика показує, що в боротьбі за залучення клієнта виграє той,

хто зміг створити в хостелі комфорт – те саме відчуття дому, але далеко від

нього.  Тільки  атмосфера  теплого  затишку,  комфорту  й  дружня  атмосфера

допоможе зробити «просто відвідувачів» постійними клієнтами хостелу.

Отже, з метою грамотного и прибуткового функціонування хостелів, в

умовах  сучасної  конкуренції,  необхідно  приділяти  увагу  створенню

комфортних  та  затишних  умов  для  клієнтів  хостелів,  слідкувати  за

діяльністю конкурентів, постійно підвищувати рівень сервісу, спираючись на

успішні закордонні практики. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ХОСТЕЛІВ М. КИЇВ

Серед  усіх  міст  України  найбільшу  увагу  туристів  привертає  місто

Київ.  Місцезнаходження  Києва  на  стику  Заходу  і  Сходу  сформувало

неповторний  історико-культурний  колорит,  сприяло  розквіту  духовності,

толерантності,  доброзичливості  та  гостинності.  В  Києві  діє  розгалужена

мережа установ культури та зосереджена значна кiлькiсть пам’яток історії,

архітектури і мистецтва. Місто зосереджує значний туристичний потенціал і

володіє  всіма  необхідними  ресурсами  для  розвитку  ділового,  культурно-

пізнавального,  релігійного  туризму,  а  також  туризму  за  інтересами

(відвідання театрів, музеїв, фестивалів мистецтв, спортивних заходів).

У 2017 році в м. Київ було зафіксовано 1,5 мільйони туристів.  Така

кількість іноземних туристів, що відвідали м. Київ, є найвищою за останні

три  роки.  За  даними  Київської  міськдержадміністрації  60%  іноземців,  які

відвідують  Україну,  приїжджають  сюди  як  туристи,  а  третина  —  заради

бізнес-справ.  Основну  масу  саме  туристів,  як  зазначають  представники

міської влади, складали європейці (52%). Ще третина притоку з азіатського

регіону [22]. 

Варто  відзначити,  що  зараз  на  території  м.  Київ  функціонує  182

колективних  засобів  розміщення,  які  розраховані  більш  ніж  на  10  000

номерів у своєму фонді.  Це досить великий номерний фонд у порівнянні з

іншими містами України.

Сьогодні у місті Київ функціонують 84 хостели. До основних послуг у

будь-якому  хостелі  включають  ліжко  зі  свіжою  білизною,  загальний

санвузол, душ або ванна, найчастіше є кухня з плитою та холодильником, або

мікрохвильова  піч  і  чайник.  Також  в  більшості  хостелів  є  вітальня  з

телевізором  або  програвачем  CD-дисків,  там  можна  почитати  книги  і

скористатися інтернетом [23, 24]. 

Характеристика популярних хостелів міста Київ наведена в табл. 4.1.
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Таблиця 4.1 – Характеристика популярних хостелів м. Київ

№ Назва Адреса Кварт./
будівля

Категорія
номерів

Послуги Ціни

1 2 3 4 5 6 7
1. UA Otel Дніпровська

набережна,
26  г,  2-й
поверх, кв.1

Кварт. 3-х  і  2-х
місні
кімнати

Основні
послуги,

можливість
зупинитись з
домашніми
тваринами.

180-650
грн.

2. DreamHou
se

Андріївський
узвіз, 2Д

Будівля 8-ми,  4-х,
3-х  і  2-х
місні
номера.

Основні
послуги.

120-550
грн.

3. Delil вул.
Ярославів
Вал, 14

Будівля 8-ми,  6-ти,
4-х, 3-х і 2-
х  місні
кімнати

Основні
послуги,

безоплатне
кофе та чай.

120-450
грн.

4. TIU
Khreshchat
ik

вул.
Хрещатик,
8Б,  4-ий
поверх,  кв.
11

Кварт. 10-ти, 
6-ти,  4-х  і
2-х  місні
кімнати

Основні
послуги,

безкоштовні
туалетно-

косметичні
приналежнос

ті для всіх
гостей.

180-350
грн.

5. MagicBus вул.
Саксагансько
го, 31

Будівля 12-ти і  2-х
місні
кімнати.

Основні
послуги.

150-350
грн.

6. Dja пл.  Артема,
14, під'їзд №1

Кварт. 8-ми,  4-х  і
2-х  місні
номера.

Основні
послуги.

120-350
грн.

7. LikeHostel
Kiev

вул.  Велика
Васильківська,
114,  7-ий
під'їзд, 

Кварт. 10-ти,  6-
ти, 4-х і 2-
х  місні
кімнати.

Основні
послуги.

150-400
грн.

8. VShokoladi Повітрофлот
ськийпр-т, 5

Будівля Три  8-ми
місні
номери.

Основні
послуги.

150-350
грн.

9. Smile вул.
Пирогова, 2.

Будівля 3-х  і  2-х
місні
номери.

Основні
послуги.

120-389
грн.
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Слід  зазначити,  що хостели  розташовані  вдало.  Вони  задовільняють

запити туристів, що приїхали ознайомитись із пам'ятками міста та людей, які

приїхали у своїх справах. Половина хостелів знаходиться досить близько від

цікавих місць, що привертають увагу туристів. Про це свідчать дані отримані

в результаті анкетування проведеного у м. Київ (додаток Д). 

Однак,  слід  зазначити,  що  хостелів,  які  можуть прийняти туристів  і

гостей  міста  не  вистачає.  Дуже  швидко  зростає  кількість  людей,  які

приїжджають в столицю нашої країни і розраховують на зручне і не дороге

розміщення  на  період  їх  перебування  в  місті.  Більшість  вже  працюючих

хостелів розміщені в місті не рівномірно, в основному поруч з вокзалами і

центром  міста,  а  в  інших  частинах  міста  можна  побачити  нестачу  в

бюджетних місцях розміщення

Слід  також  зазначити,  що  досвід  інших  країн  свідчить  про  те,  що

хостельне  господарство  доцільно  розвивати  паралельно  з  екскурсійною

діяльністю, а  також дитячим, молодіжним та сімейним туризмом. Саме ці

цільові групи туристів є найчастішими відвідувачами та споживачами послуг

хостелів. 

Таким чином, проектувати нове підприємство готельного господарства

(хостел) доцільно у м. Київ.
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5. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ХОСТЕЛУ У М. КИЇВ

Планується будівництво хостелу «Український колорит» за адресою м.

Київ,  вул.  Жилянська,  47.  Дана ділянка знаходиться у зручному місці  у  5

хвилинах  від  станцій  метро  «Університет». Характеристика  земельної

ділянки, що передбачена для будівництва хостелу наведена в додатку Е. 

Ділянка  під  будівництво  хостелу  має  прямокутну  форму  з  фасаду

обмежена вулицею.  Майданчик має добру транспортну доступність, зручні

зв'язки  із  центром  міста  і  вокзалами.  Наявною  є  вільна  територія  для

влаштування під’їздів для екскурсійних автобусів, автомашин.

Функціональна структура хостелу «Український колорит» наведена на

рис. 5.1.

Рисунок 5.1 –  Функціональна структура хостелу

              -  постійно діючий вхід;           - вхід періодичної дії;
              - основні проходи для мешканців готелю;            - службові проходи;

       - додаткові проходи для гостей.

Інфраструктурні складові проектованого хостелу представлено у табл.

5.1.
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Таблиця  5.1  –  Інфраструктурні  складові  хостелу  «Український

колорит» 

Об’єкт інфраструктури Опис об’єкта інфраструктури
В будівлі 

Номерний фонд

Загальна  кількість  ліжко-місць  –  80.
Представлений номерами:

 однокімнатні двохмісні (8),
 однокімнатні чотирьохмісні (8),
 однокімнатні восьмимісні (4).

Кафетерій На 30 місць. Розташований на 1 поверсі будівлі.

Бібліотека

Призначена  для  загального  відпочинку  гостей
хостелу.  В  приміщенні  в  наявності  велика
кількість  книг  різного  жанру  та  направленості.
Також, там розміщені два гостьових комп’ютери.
Максимальна місткість – 15 місць. Розташована на
другому поверсі будівлі.

Сувенірна лавка
Продаж  яскравого  керамічного посуду,
вишиванок,  витинанок,  іграшок,  сувенірів з
дерева.

Екскурсійне бюро
Надання  екскурсійних  та  туристичних  послуг  за
попередніми  замовленнями  проживаючих (у  м.
Київ та Київській області).

Творча майстерня
Призначена  для  проведення  майстер-класів.
Розташована на першому поверсі будівлі.

Термінал Можливість оплатити різні послуги.

Пральня 

Призначена  для  прання  та  прасування  одягу,  а
також  можливість  отримати  додаткові  постільні
комплекти.  Продаж / оренда сушилок для взуття,
беруші, розчіски та ін.

Спортзал Спортивно – оздоровчі послуги.
На прилеглій території
Велопарковка Розрахована на 10 паркувальних місць.
Стоянка для автомобілів Розрахована на 6 паркувальних місць.
Дитячий  ігровий
майданчик

Розрахований для дітей різного віку.

Спортивно-оздоровчий
комплекс

2  столи  для  настільного  тенісу  та  волейбольне
поле

Пункт  прокату
велосипедів,  ковзанів,
тенісних  аксесуарів  та
волейбольних м’ячів

Оренда  велосипедів  та  роликових  ковзанів,
тенісних аксесуарів та волейбольних м’ячів 
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Планується  до  проектування  невеликий будинок  на  три  поверхи,  на

яких передбачається стійка прийому та реєстрації  гостей,  житлові кімнати

різної місткості,санвузли та душові на кожному поверсі. 

Дизайн  хостелу  планується  виконати  в  історичному  стилі.  Туристи

матимуть можливість познайомитися з українською культурою, українською

кухнею, відчують справжню українську гостинність.

В  інтер'єрі  проектованого  хостелу  передбачається  використання

натурального  дерева,  тканин,  вишуканих  і  зручних  меблів,  різьблення  і

акуратних  стильних  орнаментів,  а  також  візерунків  та  картин  з

національними  мотивами.  Всі  елементи  інтер’єру  вестибюльної  групи

приміщень створюватимуть затишну атмосферу. Меблі в рекреаційній зоні

вестибюля  вдало  поєднуватимуться  з  елементами  декору  –  картинами

відомих українських художників на стінах, вазами та світильниками. Стійка

рецепції,  двері  та меблі  в  вестибюлі будуть  дeкоровані  різьбленням,  що є

характерним  для  укрaїнcького  житлa.  Інтер’єр  вестибюлю  проектованого

хостелу приведено у додатку Ж. 

Інтер'єр кафетерію планується виконати в світлих, теплих тонах. Зручні

стільці  й крісла,  добротні,  але  не  громіздкі  столи,  скатертини та  серветки

прикрашені вишитими композиціями, створюватимуть особливу атмосферу

залу з українським акцентом. Посуд в кафетерії використовують глиняний з

українським  орнаментом.  Атмосферу  закладу  допомагатимуть  створити

всілякі  дрібниці.  Стіни  передбачається  прикрасити  картинами  відомих

українських художників, вініловими пластинками різних часів, малюнками із

зображенням різних мальовничих місць Києва. Частина стіни кафетерію буде

обклеєна  побажаннями  та  подяками  його  відвідувачів,  що  додатково

підкреслюватиме  історичну  значимість  цього  закладу.  Під  стелею

розміщуватимуться стильні плафони найрізноманітніших форм та кольорів,

зокрема блакитного та жовтого. Стіни пофарбовані яскравими кольорами та

розмальовані різними українськими узорами. 
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Номерний фонд хостелу «Український колорит» складатиме 20 номерів

на  другому  та  третьому  поверхах.  Усі  номери  будуть  оснащені

індивідуальними  шафами  під  замок,  комфортними  спальними  меблями,

столом та стільцями, прикрасами інтер’єру, комплектом постільної білизни,

пледів та рушників, що виконані в єдиному колірному рішенні та прикрашені

вишитими композиціями, які відображають світогляд та звичаї українського

народу,  несуть  інформацію  про  добро,  достаток,  здоров'я.  У  шафах

передбачатимуться вішалки для верхнього одягу та полички для речей. 

Стіни в  номерах передбачається  пофарбувати  декількома кольорами,

які  контрастують  між  собою.  На  підлозі  лінолеумне  покриття  з  різними

візерунками, яке гармонійно вписується в інтер’єр та не відволікає увагу від

інших  деталей  інтер’єру  номерного  фонду.  Меблі  з  дерева  декоровані

орнаментами  і  візерунками.  На  широких  підвіконнях  розміщуватимуться

квіти у розмальованих яскравих горщиках. 

Усі  номери  додатково  будуть  оснащені  рекламно-інформаційними

матеріалами,  протипожежною інструкцією та  путівниками і  довідниками з

інформацією  про  пам’ятки  історії,  архітектури  та  мистецтва  Київщини.

Інтер’єр номеру проектованого хостелу приведено у додатку К.

Українська культура дуже багата на традиції, де побут та природа тісно

взаємопов’язані. Тому у хостелі планують проводити різноманітні майстер-

класи  для  дорослих  та  дітей.  Спеціально  для  проведення  майстер-класів

передбачено творчу майстерню, в якій будуть проходити майстер-класи від

народних майстрів. Наприклад, виготовлення ляльок-мотанок до Дня Матері,

розфарбування  писанок  до  Пасхи,  випікання  різнокольорових  млинців  до

Масляної, випікання різдвяних пряників. Подібні майстер-класи сприятимуть

захопленню традиціями української культури. 

Також у хостелі  планується  до  проектування  справжній  український

бутік,  у  якому  гості  зможуть  придбати  яскравий  керамічний  посуд,

вишиванки, витинанки, іграшки, вироби з дерева та інші сувеніри створені
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українськими майстрами і майстринями: різьбярами по дереву, чинбарями,

рукодільницями та гончарями з усіх куточків України.

У вільну годину мешканці хостелу можуть відвідати бібліотеку в якій

представлено  роботи  українських  письменників.  Також  у  них  буде

можливість записатися на екскурсії для знайомства з унікальними місцями,

пам'ятками історії, архітектури та мистецтва м. Київ та Київської області.

Характеристика основних та додаткових послуг хостелу «Український

колорит» наведена у додатку Л. 

Для  здійснення  процесу  обслуговування  туристів  в  хостелі

«Український колорит» передбачений мінімальний набір основних служб, що

забезпечують надання основних готельних послуг. Характеристика основних

служб хостелу наведена у табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Служби хостелу «Український колорит»

Назва служби Характеристика
Склад служби /

кількість 
штатних одиниць

1 2 3

Адміністративн
а служба

Служба  займається  створенням  і
підтримкою необхідних умов праці для
персоналу  хостелу. Адміністративна
служба  здійснює управління  іншими
службами  хостелу.  Служба
відповідальна  за  вирішення
фінансових  питань,  питань  кадрового
забезпечення. 

Директор /1

Служба
бронювання,
обслуговування,
прийому і
розміщення

Служба  відповідальна  за  роботу  з
інформацією  щодо   бронювання,
прийому,  реєстрації  та  розміщення
гостей,  а також їх виписки з хостелу.
Дана  служба  здійснює   облік
зайнятості  і  використання  номерного
фонду  хостелу.  У  проектованому
хостелі  дана  служба  також  несе
відповідальність за зберігання і видачу
ключів гостям.

Адміністратор /
3

Служба

Служба  відповідальна  за  організацію
харчування гостей.  Служба забезпечує
розроблення меню, його обновлення та

Кухар / 2
Бармен /2
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харчування забезпечення страв, що представлені у
меню закладу, протягом робочого дня.

Продовження табл. 5.2

1 2 3

Служба
прибирання

Служба  відповідальна  за  підготовку
номерів  до  заселення  гостя  та
підтримання чистоти у номерах під час
проживання  гостей.   Дана  служба
також забезпечує чистоту у коридорах
та інших приміщеннях хостелу.

Покоївки / 2

Інженерно-
технічна служба

Служба відповідальна за забезпечення
безперебійної  роботи  технічних
засобів.  Спеціалісти  даної  служби
здійснюють  ремонт  інженерних
систем, споруд та обладнання хостелу
(у  разі  необхідності).  Служба
відповідальна  за  підтримку  у
нормальному  стані  систем
кондиціювання,  теплопостачання,
санітарно-технічного  обладнання,
електротехнічних  пристроїв,  систем
телебачення та зв'язку.

Інженер-технік /
1

Виробнича програма кафетерію хостелу наведена у табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Виробнича програма кафетерію хостелу 

№
рец.

Найменування страв Вихід, г Кількість страв

1 2 3 4
Холодні страви

Заливне з судака 150 30
Закуска з печінки та моркви 100 40
Холодець по-домашньому 150 40
Вінегрет овочевий 150 60
Салат з квашеної капусти з грибами 100 60
Асорті із сала 150 18
М’ясна тарілка 150 16
Сирна тарілка 150 16
Сирна маса зі сметаною та ягідним пюре 150 46
Ряжанка 200 30
Кефір 200 20
Йогурт 150 20
Масло вершкове 15 40
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Перші страви
Борщ із сметаною та пампушками 250 25
Капусняк запорізький 250 15

Продовження табл. 5.3
1 2 3 4

Курячий  бульйон  з  часниковими
грінками 

250/30 20

Грибний бульйон 250 14
Другі гарячі страви

Крученики м'ясні з картопляним пюре 100/150 20
Печеня з грибами 350 15
Котлети по-київськи з картоплею 
смаженою у фритюрі

280/100 15

Котлети  по-домашньому  з  кашею
гречаною 

80/150 20

Курка відварна з локшиною домашньою 75/150 20
Голубці 200 20
Вареники з картоплею (сметана) 200/20 25
Полтавські галушки 200 20
Млинці по-чернігівськи (з сметаною) 135/20 50

Деруни Житомирські (сметана) 200/20 14
Сирники зі сметаною 150/25 20

Гарячі напої
Чай з медом 200/20 15
Чай з цукром і лимоном 200/15/7 13
Кава чорна 100/15 15
Кава чорна з вершками 100/15/15 15
Какао 150 5

Холодні напої та солодкі страви
Журавлиний кисіль 200 20
Узвар 200 40
Компот з яблук 200 50
Журавлиний морс 200 20
Квас 200 45
Сік Сандора в асортименті 200 37
Вода мінеральна «Трускавецька» 500 15

Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби
Вергуни 100 40
Ватрушки з сиром 75 35
Пиріжки листкові з маком 100 40
Пиріжки листкові з яблуками та корицею 100 40
Тістечко заварне 75 30
Тістечко Буше 75 25
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Торт порційний Київський 100 40
Пляцки львівські 100 40
Хліб пшеничний / житній 50 264

Для  кафетерію  доцільно  передбачити  безцехову  структуру

виробничого процесу. Приготування усіх видів продукції буде здійснюватися

в  одному  приміщенні.  У  цьому  приміщенні  доцільно  передбачити  окремі

робочі місця для приготування холодних страв та для приготування гарячих

страв і гарячих напоїв.

Основні  економічні  показники  обґрунтування  проекту  хостелу

«Український колорит» наведені у табл. 5.4.

Таблиця 5.4 –  Основні  економічні  показники обґрунтування проекту

хостелу «Український колорит»

№ п/п Показники
Одиниці
виміру

План

1 2 3 4
1 Доходи хостелу тис.грн. 9892,96
3 Чисельність робітників хостелу чол. 12

3 Виробіток на одного робітника хостелу тис.грн. 824,41

4 Витрати хостелу тис.грн. 4541,02
5 Рівень витрат хостелу % 45,90
6 Фонд оплати праці хостелу тис.грн. 921,80
7 Середньомісячна заробітна плата грн. 6401,42
8 Чистий прибуток хостелу тис.грн. 3036,55
9 Рентабельність продажу % 30,69
10 Строк окупності хостелу років 1,62

Отже,  основні  економічні  показники  обґрунтування  проекту  хостелу

«Український колорит» знаходяться  на  достатньому рівні  для такого  типу

підприємств, що підтверджено критерієм періоду окупності, який становить

1,62 роки. 
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ВИСНОВКИ

1. Охарактеризовано  світовий  ринок  хостелів.  Встановлено,  що

популярність  хостелів  у  світі  росте  з  кожним  роком.  Визначено,  що

найбільша  кількість  хостелів  зосереджена  в  Бразилії  та  Китаї,  Україна

посідає останнє місце у рейтингу. 

2. Проаналізовано  діяльність  хостелів  в  Україні.  Визначено,  що  за

підсумками 2017 р. частка хостелів складає лише 1,45 % від кількості готелів

та  аналогічних  засобів  розміщування  та  0,87  %  від  загальної  кількості

колективних засобів розміщення в Україні. Встановлено, що хостели України

є популярними серед іноземних туристів. 

3. Виявлено  основні  проблеми  в  діяльності  українських  хостелів.

Встановлено,  що  хостели  переважно  знаходяться  в  обласних  центрах  і

розташовані поруч з визначними пам’ятками або в центрі міста. Відзначено,

що  число  хостелів,  що  відкриваються  в  Україні  не  завжди  пропонують

якісний сервіс.

4. Розроблено рекомендації для успішної діяльності хостелів в Україні.

Зазначено, що з метою грамотного и прибуткового функціонування хостелів,

в  умовах  сучасної  конкуренції,  необхідно  приділяти  увагу  створенню

комфортних  та  затишних  умов  для  клієнтів  хостелів,  слідкувати  за

діяльністю конкурентів, постійно підвищувати рівень сервісу, спираючись на

успішні закордонні практики. 

5. Обґрунтовано  доцільність  проектування  хостелу  «Український

колорит»  у  м.  Київ.  Розроблено  функціональну  структуру  та  приведено

інфраструктурні  скадові  хостелу.  Обґрунтовано  концепцію  хостелу,

розроблено пропозиції щодо інтер’єру та дизайну. 

6. Змодельовано  служби  хостелу  та  виробничий  процес  кафетерію.

Встановлено,  що  основні  економічні  показники  обґрунтування  проекту

хостелу «Український колорит» знаходяться на достатньому рівні для такого

типу підприємств.
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Додаток А

Вимоги, які висуваються до діяльності хостелів:
 керівництво  і  персонал  хостелів  повинні  дотримуватися  принципу

"відкритість для усіх";
 керівництво  і  персонал  хостелу  повинні  забезпечувати  клієнтів  всім

необхідним для комфортного проживання, у т. ч. ночівлі;
 інформація  для  проживаючих  і  покажчики  повинні  бути  оформлені  в

зрозумілій формі і розміщені на помітних місцях;
 як зсередини, так і зовні хостел повинен виглядати охайним, прибраним і

гарно оформленим;
 у хостелі повинні вживатися необхідні заходи для забезпечення особистої

безпеки клієнтів, а також – для збереження їх речей;
 цінності  та  особисті  речі  постояльців  можуть зберігатися  в  спеціально

відведених для цього місцях (проживаючі повинні бути проінформовані
про їх розташування та правила користування);

 хостел  має  забезпечувати  своїм  клієнтам  належний  рівень
відокремленості/приватності;

 клієнт повинен мати можливість проживання в хостелі на максимально
можливий термін;

 керівництво та персонал хостелів не повинні проводити відмінностей між
расами,  кольором  шкіри,  національностями,  релігійними
віросповіданнями,  фізичною  неповноцінністю  і  політичними
переконаннями постояльців;

 керівництво закладу має право відмовляти в обслуговуванні клієнтам, але
тільки за певних причин;

 ні хостели, ні публікації, випущені ними, не можуть бути використані в
якості  пропагандистських  політичних,  релігійних  чи  інших  засобів
впливу чи агітації;

 участь  у  будь-яких,  організованих  хостелами,  заходах  і  культурних
програмах є добровільною;

 робота  з  телефонними  дзвінками,  факсимільними  повідомленнями  та
листами повинна вестися постійно і негайно;

 для  проживаючих  і  новоприбулих  повинна  існувати  система
попереднього замовлення місць, система бронювання з допомогою IBN
(міжнародна система бронювання, встановлена Федерацією) і/або факсу
повинна бути забезпечена там, де це можливо;

 кожен  хостел  зобов'язаний  активно  рекламувати  мережу  хостелів,  як
свою національну, так і міжнародну, шляхом грамотного та оперативного
доведення інформації до своїх клієнтів; 

 місце  в  хостелі  гарантується  і  зберігається  лише  за  умови  повної
попередньої  оплати,  здійсненої  клієнтом  (попереднє  бронювання  без
передоплати  зберігається  тільки  до  18.00  годин  дня  передбачуваного
приїзду клієнта, якщо інше не обумовлено між сторонами);
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 реєстрація  та  прийом  новоприбулих  повинні  здійснюватися  в  години
роботи хостелу або принаймні з 8.00 до 10.00 та з 17.00 до 22.00;

 можливість покинути хостел, в т. ч. в ранні години (якщо того вимагають
проїзні документи), повинна надаватися проживають принаймні до 10.00;

 інформація про години роботи хостелу, реєстрації  нових проживають і
звільнення номерів повинна бути чітко представлена на двері кімнати, де
знаходиться адміністратор;

 в  години  тимчасового  закриття  хостелу  в  денний  час,  проживаючі
повинні мати право доступу в хостел, вбиральню і багажне відділення,
також їм повинна надаватися інформація про вільні місця в хостелі і при
наявності таких здійснюватися їх бронювання; 

 за  домовленістю,  клієнтам  надається  можливість  доступу  в  хостел  в
нічний час або ранні ранкові години;

 у  кожному  хостелі,  визнаному  Федерацією,  для  забезпечення
комфортного  проживання  клієнтів  повинен  знаходитися  менеджер,
адміністратор, або інша особа з відповідними функціями;

 у  хостелі  постійно  повинна  функціонувати  система  запобігання  чи
ліквідації надзвичайних ситуацій;

 при спілкуванні з проживаючими і на робочому місці персонал повинен
завжди стежити за своєю поведінкою і зовнішністю, і в разі звернення за
допомогою – ввічливо і коректно надавати її;

 інформація  для  проживаючих  повинна  надаватися  в  зрозумілій  формі;
крім  правил  користування  послугами  хостелу,  які  повинні  зазначатися
чітко,  ввічливо  і  з  урахуванням  безпеки  проживаючих  в  інформації
повинні міститися короткі і лаконічні дані про місцеві визначні пам'ятки і
місця для відпочинку або проведення часу;

 при необхідності за експлуатаційно-економічних міркувань адміністрація
хостелу  у  ввічливій  формі  може  звертатися  до  проживаючих  з
проханнями господарсько-побутового характеру;

 всі  меблі,  обладнання,  постільні  приналежності  і  приміщення  хостелу
повинні бути чистими;

 в хостелі регулярно повинна проводитися профілактика появи домашніх
комах;

 обслуговуючий персонал повинен дотримуватися вимог особистої гігієни,
стежити за своєю зовнішністю, особливо при приготуванні або подавання
страв і напоїв;

 у хостелі повинні бути встановлені урни та інші спеціальні пристосування
для сміття та відходів, в т. ч. для використаних засобів особистої гігієни, з
належною захистом від розповсюдження запахів і проникнення комах; 

 зміна  постільної  білизни  повинна  здійснюватись  регулярно  або  за
необхідності частіше;

 до використання допускаються спальні мішки розміром 80 на 210 см. (у
хостелах  деяких  країн  проживаючим  дозволяється  користуватись
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особистими  спальними  мішками  за  умови,  що  вони  чисті  і
використовуються разом з подушкою і чистої наволочкою);

 по можливості для проживаючих в хостелі обладнується кухня зі всіма
необхідними  миючими  засобами,  пристосуваннями  для  приготування
страв, столовими приборами, ємностями для зберігання продуктів та ін.,
якими проживають можуть скористатися  в будь-який зручний для них
час;

 у місцях  загального  користування повинна  бути розміщена інформація
про  якості  місцевої  води  –  з  усіма  необхідними  вказівками  щодо  її
використання  з  урахуванням  того,  що  приїжджі  не  завжди  можуть
звикнути до якості місцевої води; 

 при наявності в хостелі кафе або ресторану, має бути чітко вказано час їх
роботи  і  час  подання  сніданків,  обідів  і  вечерь,  якщо  такі  послуги
надаються;

 усі  туалети,  раковини,  душові  та  інша  сантехніка  в  хостелі  повинна
знаходитися в справному стані, мати чисту поверхню без тріщин, уламків,
сколів та інших провокують появу бактерій пошкоджень; 

 хостел  повинен  бути  обладнаний  протипожежними  засобами,  пожежні
виходи і  сходи позначаються відповідними знаками; шляхи підходу до
них не повинні мати огорожі;

 багатомісні номери в хостелі повинні бути роздільними (для чоловіків і
жінок), для батьків з дітьми робиться виняток;

 багатомісні номери повинні бути обладнані ліжками, на кожному з яких
повинен бути передбачений матрац, подушка і відповідна кількість ковдр
(покривал) – залежно від місцевих кліматичних умов;

 душові,  умивальні  кімнати та  туалети  повинні  бути  роздільними,  а  по
можливості – персональними;

 в  хостелі  необхідно  передбачити  загальну  кімнату  для  відпочинку,  де
проживаючі могли б спілкуватися між собою;

 вікна номерів повинні бути обладнані шторами або жалюзі.
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Додаток Б

Для  забезпечення  комфортних  умов  проживання  хостели  повинні
відповідати наступним технічним стандартам Федерації:

 простір,  що виділяється  на  одну  людину,  -  не  менше 5  м3,  де
площа (під одномісне або двоярусне ліжко) – 4 м2, відстань від
спинки двох'ярусної ліжка до стелі – не менше 75 см.;

 розмір ліжка – не менше 80 на 190 см, відстань між ліжками – не
менше 75 см (якщо відсутня перегородка);

 плата за видачу постільної білизни повинна бути по можливості
включена у вартість проживання; при відсутності такої послуги,
хостел  має  за  окрему плату  надати  чиста  білизна  у  тимчасове
користування;

 1 туалет – на 12 осіб (щонайменше, по одному для кожної статі);
 1 раковина – на 6 осіб;
 1 душ або ванна – на 15 осіб;
 обов'язково  наявність  гарячої  води  (централізовано  або  через

нагрівачі),  мила  та  сушарок  для  рук  (у  місцях  загального
користування);

 у разі самообслуговування в хостелі повинно бути організовано
продаж основних продуктів харчування (або розміщена вичерпна
інформація про найближчих продуктових магазинах);

 освітлення приміщень повинно бути достатнім, в т.  ч. в місцях
загального користування та на сходових клітинах;

 структурні  особливості  хостелів повинні  дозволяти в розумних
межах приглушати вихідний внутрішній і зовнішній шуми.
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Додаток В

Характеристика найбільш відомих хостелів світу

Назва
хостелу

Місце
знаходження

Характеристика

Yunak Evleri Каппадокія,
Туреччина

Знаходиться  в  скелі.  Історія  хостелу
свідчить,  що  перші  кімнати  (печери)  в
ньому  видовбали  племена  в  5-6  столітті
нашої  ери.  На  місці  лабіринтів,  які
залишилися,  тепер  розмістили  стильний
хостел з неймовірною атмосферою. 

Propeller
Island

Берлін Всі  кімнати  хостелу  з  абсолютно  різною
тематикою, жодна кімната не повторюється.
У  даному  хостелі  можна  переночувати  у
труні, космічному кубі, в клітці, на бетоні, у
перевернутій кімнаті, в басейні. 

The  Santos
Express Train
Lodge

узбережжя
Індійського
океану  на
залізниці  біля
пляжу Сантос

Хостел  знаходиться  в  середині  поїзда.
Проживаючі мають можливість обрати для
ночівлі  дружний  плацкарт  або  комфортне
купе, але номери треба бронювати за кілька
місяців.  Ресторан  хостела-поїзду  пропонує
кращий  асортимент  морепродуктів.
Незвичайним є й те,  що декілька разів  на
рік  гості  можуть  спостерігати  міграцію
китів і дельфінів. 

Маяк  Point
Montara

В 25 милях від
Сан-Франциско
на  бурхливому
Каліфорнійсько
му узбережжі

Розташований в будівлі старого маяка 1875
року.  З  вікон  номерів  відкривається
приголомшливий вид на Тихий океан і  на
скелі. Недалеко від хостелу є кілька пляжів,
де можна поплавати,  зайнятися дайвінгом,
віндсерфінгом і  каякінгом,  а  також можна
зіграти романтичне весілля і  покататися на
конях.

Боїнг-747
Jumbo Stay

Стокгольм На борту хостелу розміщено 25 номерів зі
зручними  ліжками,  TV  та  Wi-fi.  Кращий
вид  на  стокгольмський  аеропорт
відкривається  з  номера  люкс.  З  приватної
тераси  відкриваються  гарні  види  на  сам
літак і стокгольмський аеропорт.

Radeka
Downunder
Underground

Штат  Південна
Австралія

Незвичайний  хостел  знаходиться  в  серці
материка.  Приміщення  під  хостел
переобладнано  з  опалових  австралійських
шахт,  номери  знаходяться  на  глибині  3,5
метра  і  6,5  метрів.  Видобуток  опала  тут
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припинили  і  тепер  у  підземеллі  можна
оселитися.  Переваги підземельного  життя
в тому, 
що взимку тепло, а влітку, коли на вулиці
+50, у підземеллі комфортні +25 градусів. У
підземеллі  є  повністю  оснащена  кухня,
кондиціонер, телевізор, ванна кімната, бар,
кімната розваг з більярдом.

Celica Любляна Має  свою  атмосферу  та  історію,
подобається  любителям  гострих  вражень,
адже  саме  там  надається  унікальна
можливість  переночувати  у  колишній
тюремній  камері  з  гратами  на  вікнах  та
дверях.  Хостел  Celica  — це  20  тюремних
арт-камер під одним дахом. Раніше, в XIX
столітті  тут  містилася  в'язниця  для
військових злочинців, пізніше будівлю було
викуплено,  а  художники  перетворили
колишню  в'язницю  в  хостел.  В  такому
незвичайному  хостелі  можна  не  тільки
переночувати, а й потрапити на виставки і
концерти.

Lavender
Circus Hostel

Будапешт Вантажний  хостел  розташований  в
особняку  XIX  століття.  Тепла  і  затишна
атмосфера  з  відтінком  колишньої
імперської  розкоші  робить  це  місце
ідеальним для пар, які шукають романтики і
усамітнення.

Generator
Hostel

Барселона Яскравий,  стильний  і  доступний  хостел  є
ідеальним місцем для проживання. Схоже,
що команда дизайнерів зробила все від них
залежне,  щоб  кожен  номер  виглядав
неповторно.  У  цьому  місці  ніколи  не
закінчується  свято,  все  просякнуте  духом
фієсти.

The
MadHouse

Чехія Сексуальний  і  божевільний  хостел
оцінюється  як  «кращий  хостел  в  Чехії»  і
займає  шосте  місце  в  списку  кращих
хостелів світу за версією сайту Hostelworld.
Як заявляють його власники, MadHouse —
це  не  просто  місце  для  сну,  це  будинок
далеко  від  дому,  де  завжди  чекає  дружна
родина.  Всі  номери  покриті  стильними
графіті,  створеними  художниками  з
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Монреаля, Канади та Австралії
Loft Hostel Сичуань Китайський  дизайн-хостел  Loft  Hostel  в

старому будинку столиці провінції Сичуань
славиться  розслабленою  обстановкою,
великими  скляними  вікнами  і  затишним
зеленим  садом.  Хостел  оформлений  як
класичний лофт: цегляні стіни пофарбовані
білою  фарбою,  прості  дерев'яні  ліжка
поставлені  в  два  поверхи.  Весь  перший
поверх  –  їдальня  і  вітальня  одночасно,  з
вікнами на всю стіну,  плетеними меблями
та  дошками,  на  яких  меню  пишуть
крейдою. Хостел зберігає в собі атмосферу
старого  Ченду,  одного  з  найкрасивіших
китайських міст, де ще відчувається подих
старого Китаю.

Pink Hostels Манхеттен Хостел в серці Манхеттена прямо навпроти
Центрального  парку  –  інтернаціональне,
доброзичливе і дуже жваве місце, де завжди
багато  людей.  Кімнати  з  подвійними
віконницями, високими стелями і видом на
типову  нью-йоркську  вулицю  обставлені
скромними  меблями  та  декоровані
яскравим  текстилем  –  від  ніжно-рожевого
до  червоного  і  фуксії:  звідси  і  назва
хостелу. В інтер'єрі спостерігається і багато
американського:  місцями  виникають
комоди  і  стільці,  ніби  взяті  з  віталень
заміських  будинків,  і  класичний  під'їзд
даунтаун – з десятком сходинок, по яких до
дверей треба піднятися з вулиці.
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Додаток Г

Характеристика найбільш відомих хостелів України

Назва
хостелу

Місце
знаходження

Характеристика

Dream
House
Hostel

Київ Один із найкращих хостелів України та світу.
Сучасна  будівля  знаходиться  в  історичній
частині міста – на Андріївському узвозі,  що є
предметом  гордості  персоналу.  Таке
розташування  дозволяє  перебувати  в  центрі
усіх подій як культурного, так і нічного життя
Києва.

Риба
Андрій

Дніпро Яскравий  і  затишний  хостел  оснащений  всім
необхідним для комфортабельного відпочинку.
Жителям  даного  хостелу  можна  нескінченно
довго  блукати  мальовничими  вулицями  міста
або заглянути  в будь-який місцевий ресторан.
До того ж Риба Андрій – не просто хостел, це
місце, де можна добре провести час та завести
нові знайомства. 

Panorama Ужгород Хостел  Panorama  –  це  гарний  приклад
максимуму  за  мінімум.  Всередині  –  легкий  і
сучасний  інтер'єр,  а  зовні  –  дивовижна
панорама мальовничого Ужгорода.  City  Hostel
Panorama  знаходиться  на  перетині  ділової,
культурної  та  історичної  частини  міста,  що
зробить перебування в цьому місці незабутнім.
У розпорядженні кожного відвідувача затишні
номери  з  усіма  необхідними  послугами,  що
забезпечують комфортний відпочинок. До того
ж  в  будівлі  знаходиться  нічний  клуб  з
безкоштовним входом для гостей хостелу.

Хосмос Харків Дивовижний хостел під назвою Хосмос - це не
просто  комфортний  нічліг,а  скоріше  простір
для  творчих  людей.  Створюючи  цей  проект,
автори  хотіли  підтримати  початківців
музикантів, художників і фотографів, надавши
їм  можливість  вільно  демонструвати  і
проявляти свої таланти. 

Валіза Одеса Аналог  домашнього  затишку  можна  знайти  у
хостелі  Валіза.  У хостелі  радують приємними
дрібницями,  починаючи  неповторністю
кожного  номера  та  закінчуючи  блаженної
тишею.  Незважаючи  на  те,  що  хостел
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розташований  в  історичному  центрі  Одеси,  з
усіх боків оточений туристичними точками, але
шум з вулиці нікого не потурбує. 

Yard  Hostel
&  Coffee
Shop

Чернівці Це  перший  хостел  подібного  плану  в
Чернівцях.  Сам  хостел  являє  собою  2-
поверховий будинок, на першому поверсі якого
розташовується  затишна  кав'ярня,  де  можна
розслабитися,  випити  ароматний  напій  або
розважитися  з  друзями.  А  після  закінчення
насиченого  дня  гості  можуть  піднятися  на
другий поверх і забутися сном. 

The
Georgehouse
Hostel

Львів Яскраві  кімнати  і  чудовий  настрій  –  ось,  що
чекає  у  молодіжному  львівському  хостелі.  У
хостелі  про  свій  комфорт  не  обов’язково
перейматися, адже персонал про це сам  подбає.
Ортопедичні   матраци,  лампи  для  читання,
безкоштовні  карти  для  міста  створюють
правильний настрій для відпочинку.

Fenomen Івано-
Франківськ

Fenomen  –  це  хостел  №1  ,  тут  надають
вичерпну  інформацію  щодо  цікавих  турів  і
маршрутів  на  культурну,  гірськолижну  і
загально-туристичну  тематику.  Безпосередня
близькість  міського  озера  та  головної
пішохідної вулиці Івано-Франківська сприяють
плідному дозвілля на свіжому повітрі.

Sofa Hostel Луцьк Sofa Hostel  став  першим справжнім хостелом.
Зручне  розташування  в  самому  центрі  міста,
завдяки чому можна легко дістатися пішки до
всіх значущих туристичних, адміністративних і
бізнес об'єктів, пам'ятників та місць. В хостелі
гостей  завжди  чекають  зручні  кімнати  і
привітні адміністратори, які нададуть потрібну
інформацію  про,  те  як  цікаво  провести  час  в
Луцьку. На одній зі стін «гуртожитку» висить
карта  світу,  де  будь-який  бажаючий  може
позначити прапорцем місце, звідки прибув.

45



Додаток Д
Анкета для мешканців м. Київ

Шановні жителі м. Київ! Ми проводимо дослідження з метою аналізу
ринку  молодіжних  готелів  (хостелів)  в  м.  Київ.  Ваші  щирі  відповіді
допоможуть нам в цьому. Анкета є анонімною. Потрібні варіанти відповідей
виділіть будь-яким способом.

1. На вашу думку, хостел - це
1) молодіжний готель;
2) медичний заклад;
3) готель для літніх людей;
4) готель для людей з обмеженими можливостями;
5) інше _____________________

2. Які хостели м. Київ Ви знаєте? (Можливі кілька варіантів відповідей)
1) Dream House;
2) UA Otel;
3) VShokoladi;
4) Delil;
5) Dja;
6) Magic Bus;
7) Smile;
8) Like Hostel Kiev.

3. На Вашу думку, в м. Київ хостелів:
1) багато;
2) досить і проблем з цим немає;
3) мало;
4) важко відповісти.

4.  Чи плануєте  Ви скористатися  послугами хостелів  в  найближчому
майбутньому (в т.ч. хостели інших міст)?

1) так;
2) немає;
3) важко відповісти.

5. Що, на Ваш погляд, відрізняє хостели від класичних готелів?
1) низькі ціни;
2) можливість заселитися великою компанією;
3) доброзичлива атмосфера;
4) інше _____________________

6. Які проблеми, на Ваш погляд, існують в хостелах (можливі кілька
варіантів відповідей)?

1) низький рівень безпеки;
2) поганий стан номерів;
3) відсутність додаткових послуг;
4) мало реклами про хостелах (недостатнє просування);
5) інше ____________

7. Чи користувалися Ви послугами хостелів?
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1) так (до питання № 9);
2) ні (до питання № 10);

9. Оцініть, будь ласка, якість надаваних хостелом послуг за 5-бальною
шкалою:

Фактор оцінки 1 2 3 4 5
Комфортабельність номерів
Рівень сервісу
Компетентність персоналу
Безпека
Додаткові послуги

10. Чому Ви не користувалися послугами хостелів?
1) не було необхідності;
2) не знав про них;
3) готелі краще;
4) інше ______________

Трохи про себе:
11. Ваша стать:

1) чоловічий;
2) жіночий.

12. Ваш вік:
1) від 18 до 24 років;
2) від 25 до 35 років;
3) від 36 до 45 років;
4) від 46 до 55 років;
5) від 56 до 65 років;
6) старше 65 років.

13. До якої соціально-професійної групи Ви себе відносите?
1) керівник, топ-менеджер вищої ланки управління;
2) керівник, менеджер середньої ланки управління;
3) службовець;
4) працівник фізичної праці;
5) пенсіонер;
6) домогосподарка;
7) студент, учень.

14. Сімейний стан:
1) неодружений / незаміжня;
2) одружений / заміжня.

15. Вкажіть, будь ласка, Ваш щомісячний дохід:
1) до 1500;
2) від 1500 до 3000;
3) від 3000 до 7000;
4) від 7000 до 12000;

Дякую за участь!
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Додаток Е

Характеристика земельної ділянки, що передбачена для будівництва готельного

підприємства

Найменування показника Характеристика 
Місце розташування м. Київ, вул. Жилянська, 47
Площа та конфігурація 
земельної ділянки

 0,3 га,  земельна ділянка прямокутної форми

Рельєф та умови освоєння Рельєф спокійний, без знесення будь-яких
будівель, незручних для забудови місць немає

Мікроклімат обраного 
місця

Відкритий зі сторони господарюючих зимових
вітрів. Орієнтація північно-західна

Характеристика ґрунтів та
ґрунтових вод

Ґрунти піщано-глинистих; 
верхній рівень ґрунтових вод – 7 м.

Умови приєднання до основних інженерних мереж:
водопостачання Від центральної міської мережі
каналізація Від центральної міської мережі
енергопостачання Лінія електропередач потужністю 10 кВА 
зв'язок та інше Поруч розташовано відділення 

районного зв’язку АТС

Земельна ділянка для будівництва хостелу «Український колорит»

Додаток Ж
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Інтер’єр вестибюлю проектованого хостелу
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Додаток К

Інтер’єр номеру проектованого хостелу
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Додаток Л

Моделювання основних та додаткових послуг проектованого хостелу 

№ Назва послуги
Статус
послуги

Час дії
місце

Характеритика послуги

1 2 3 4 6

1 Проживання Основна Цілодобово
Бронювання  номеру  або
ліжко-місця -  реєстрація -
розміщення - розрахунок

2 Харчування Основна
8-18

Кафетерій

Прийом -  надання послуг
харчування  –  розрахунок
або  запис  до  основного
рахунку гостя

3
Послуги
пральні

Додаткова 8-18

Прийом  -  надання
послуги–  розрахунок  або
запис  до  основного
рахунку гостя

4
Прибирання
номеру
покоївкою

Основна Цілодобово Прибирання кімнат

5
Заправляння
ліжок
покоївкою

Основна
Щодня, або
за бажанням

гостя
Заправляння ліжка

6
Заміна
постільної
білизни

Основна

Раз у 2 дні,
або за

бажанням
гостя

Збирання брудної білизни-
заправляння  ліжок  новою
білизною

7
Заміна
рушників

Основна

Раз у 2 дні,
або за

бажанням
гостя

Збирання  брудних
рушників  -  надання
чистих рушників

8

Зберігання
цінностей  у
сейфі
адміністрації

Додаткова Цілодобово
Прийняття  –зберігання  -
видача гостю

9 Виклик таксі Додаткова Цілодобово
Прийняття  замовлення  –
виклик таксі

10

Бронювання
квитків  на  різні
види
транспорту

Додаткова
8-20

Прийняття  замовлення  -
бронювання  квитків  на
різні види транспорту

11 Бронювання або
продаж  квитків
до  театру,  на

Додаткова 8-20 Прийняття  замовлення  -
бронювання  або  продаж
квитків  до  театру  та  на
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інші
розважальні
заходи

інші розважальні заходи

Продовження таблиці

1 2 3 4 6

12

Надання  набору
засобів
особистої
гігієни

Додаткова
При

поселенні
Видача гостю

13
Продаж  засобів
особистої
гігієни

Додаткова Цілодобово
Прийняття  замовлення  -
продаж

14

Прокат
велосипедів  та
роликових
ковзанів,
тенісних
аксесуарів  та
волейбольних
м’ячів

Додаткова
8-20

Бронювання  –  надання
велосипедів  та  роликових
ковзанів,  тенісних
аксесуарів та волейбольних
м’ячів –  розрахунок  -
приймання

15
Відвідування
бібліотеки

Додаткова 8-20
Наявність  книжок
українських письменників

16
Продаж
сувенірів

Додаткова 8-18
Придбання сувенірів,
створених  українськими
майстрами 

17
Послуги творчої
майстерні

Додаткова 8-18

Надання  майстер   -  класів
від  народних  майстрів  в
залежності від календарних
свят

18 Оплата послуг Додаткова Цілодобово Оплата різних послуг

19 Спортзал Додаткова 8-20
Бронювання  –  надання
спортивного  приладдя  -
розрахунок

20
Спротивно-
оздоровчий
комплекс

Додаткова 8-20

Бронювання  –  надання
приладдя  для  настільного
тенісу,  або  волейбольного
поля – розрахунок 

21
Дитячий ігровий
майданчик

Додаткова 8-20 Наявність розваг для дітей

22 Велопарковка Додаткова Цілодобово
Бронювання  місця  на
стоянці   –  охорона  -
розрахунок

23 Стоянка  для
автомобілів

Додаткова Цілодобово Бронювання  місця  на
стоянці   –  охорона  -
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розрахунок

Додаток М 

Публікації за темою наукової роботи
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Додаток Н

Акт впровадження результатів наукового дослідження
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Анотація

 Проаналізовано  специфіку  діяльності  ділових  людей,  які  приїздять  в

готель  ділового  призначення  на  час  відрядження.  Доведено,  що  одним  з

основних негативних зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан здоров'я

бізнесменів  -  відсутність  вільного  часу,  стреси  і  вплив  навколишнього

середовища.

Систематизовані  унікальні  принципи  підбору  здорової  продукції  та

розроблено алгоритм організації  надання послуги індивідуальної харчування:

використання  харчового  калькулятор,  обліку  особистих  вподобань  і  стану

здоров'я. На основі цього розроблено повноцінне індивідуальне меню.

Ключові  слова: бізнесмени,  готельна  послуга,  індивідуальне  здорове

харчування.
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ВСТУП

Актуальність обраної теми.  Здоров'я  є  тією найголовнішою цінністю,

без  збереження  і  відтворення  якої  населення  не  може  реалізувати  власний

потенціал в економічних та інших сферах людської діяльності і таким чином 

формувати та проявляти свою демоекономічну якість [1]. 

Розв’язання  поставленої  проблеми   повинно  здійснюватися  через

здоров’язберігаючу культуру та формування в суспільстві, у кожного індивіда

мотиваційних  механізмів  здорового  харчування  та  підтримки  здорового

способу  життя.  Серед  важливих  факторів  розв’язання  актуальних  завдань

формування правил раціонального харчування серед працездатного населення,

зокрема бізнесменів. Завдяки засобам масової інформації, Інтернету, новітнім

технологіям сучасна людина має чималі знання про здоров’я та способи його

підтримки. Але ці знання зазвичай неповні, фрагментарні і суперечливі. Тому

постає потреба розробки цілісної системи інформаційної підтримки населення з

чіткою  структурою  та  завданням  стати  базовою  у  збереженні  та  зміцненні

здоров’я кожної особистості. 

Метою  дослідження  є  узагальнення  підходів   та  розробка  алгоритму

організації   послуги індивідуального харчування (індивідуального меню) для

підтримки  здоров’я  та  покращення   культури  харчування  серед  людей

працездатного віку.  

Для  осягнення  поставленої  мети  потребувалося  вирішити  наступні

завдання:

Дослідження  контингенту  споживачів  послуг  в  готелі  ділового

призначення;

Аналіз специфіки діяльності бізнесменів;

Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стан здоров’я у

досліджуваного контингенту;

Систематизація принципів підбору індивідуальної послуги харчування;

Розробка повноцінного меню та сніданку з урахуванням індивідуальних

потреб споживачів послуги;
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Застосування  мобільного  додатку  для   комфортної  комунікації  між

споживачем та персоналом або послугами в готелі; 

Способи  організації  послуги  індивідуального  харчування  за  межами

готелю.

Об’єкт дослідження – додаткова послуга  в закладі розміщення ділового

призначення.

Предмет  дослідження –  послуга  індивідуального  харчування  в  закладі

розміщення ділового призначення. 

Методи  дослідження –  метод  аналізу  та  синтезу,  факторний  аналіз;

класифікаційно-аналітичний та логічного узагальнення. 

Наукова новизна одержаних результатів:  розглянуто тенденції  послуг

додаткового  спрямування  в  умова закладу  гостинності;  узагальнено  підходи

концепції «індивідуального здорового харчування»; обгрунтовано доцільність

впровадження  послуги  індивідуального  харчування  в  готелі  ділового

призначення;  запропоновано  алгоритм  організації  та  наданя  послуги

індивідуального харчування. 

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Розроблено  алгоритм

організації  надання  послуги  індивідуального  харчування.  Розроблено  та

затверджено у виробничих умовах технологічні карти на «здорові» страви, які

входять до розробленого збалансованого меню. 

Результати  лабораторних  досліджень  на  рецептури  розроблених  страв

підтверджено у лабораторних умовах кафедри готельно-ресторанної справи під

час проведення дегустації викладачами цього структурного підрозділу. 

Апробація  результатів  роботи. Подано   статтю  до  міжнародного

наукового  журналу   «Научные  труды  SWorlа»,  №54   (березень  2018  р.)  та

прийнято участь у конференції  «Современные  направления теоретических  и

прикладных  исследований  2019»,  г.  Иваново,  РФ  (7-8   февраля  2019   г.,

секция Туризм и рекреация).  

Соціальне  значення  отриманих  результатів. Організація  послуги

індивідуального  здорового  харчування  в  готелі  ділового  призначення
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найкращий  спосіб  підтримки  і  стабілізації  здоров’я   ділових  людей,  який

приведе до успіху в кар'єрі.
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1. Здорове харчування в житті людини

Харчування  разом  з  фізичною  активністю  відноситься  до  елементів

повсякденної поведінки, що формують здоров’я людини [6]. Сучасний характер

харчування  більшості  бізнесменів  характерний  порушеним  режимом

харчування.  Правильний  режим  харчування  забезпечує  ефективну  роботу

травної системи, засвоєння харчових речовин і регулює обмінні процеси. Тому

вирішення проблеми режиму харчування є важливим фактором у формуванні

культури здоров’я  зайнятих  людей.  Аналіз  останніх  досліджень і  публікацій

показує, що у сучасному суспільстві існує гостра проблема у харчуванні ‒ це

звичка  "перекусити",  схопити  на  ходу і  з’їсти в  сухом’ятку  що-небудь.  Але

процес  травлення  передбачає  кілька  етапів,  що  включають  у  роботу  різні

ферменти і шлункові соки в міру потреби. Коли одна група ферментів закінчує

свої  функції,  роботу  починає  інша,  і  так  далі  до  того  моменту,  поки  не

відбудеться  повне  засвоєння.  Однак,  якщо  перекушувати  в  проміжках  між

основними прийомами їжі, у роботу включаються ті ферменти, чия черга ще не

підійшла,  а  ефективність  роботи  ферментів,  що  ще  не  закінчили  процеси

травлення,  знижується  [7].  При  цьому  людський  організм  функціонує

нормально  тільки  при  певному  кількісному  і  якісному  наборі  подразників,

причому не тільки приємних, але і неприємних. Так, зазвичай режим нашого

харчування спрямований на миттєве зняття відчуття голоду прийомом їжі. Але

такий режим харчування не дає підсилити відчуття голоду в повну силу (а це 6-

8 годин, причому не після попереднього прийому їжі, а справжнього почуття

голоду),  що  за  кілька  років  дає  свої  результати:  з’являється  зайва  вага,

розбалансування  процесів  травлення,  фізіологічні  розлади,  а  потім  і  різні

захворювання.  Проте  відчуття  голоду  не  тільки  не  шкідливе,  а  навпаки,

необхідне і цілюще для організму. 

Підсвідомо  людина  не  вважає  перекус  як  їжу.  Більш  того,  дрібне

харчування  порушує  гормональну  регуляцію  насичення-голоду.  Людина
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реально буде переїдати за добу, але недоїдати за прийом їжі. Їсти без апетиту, і

вставати з-за столу, не наївшись – це неприродно. 

Дрібні  споживання  їжі  між  основними  прийомами  їжі  обов’язково

призводить печінку в стан стресу. Часте споживання їжі спонукає печінку бути

завжди  в  режимі  роботи,  що  призводить  до  втоми  і  порушення  механізмів

детоксикації. А це, у свою чергу, перевантажує шлунково-кишковий тракт, що

не  дозволяє  успішно  боротися  з  гастритом,  колітом,  захворюванням

підшлункової залози.

Вивчення та раціональна корекція харчування населення працездатного

віку  з  активною  розумовою  діяльністю  є  досить  актуальною  проблемою,

оскільки  -  це  гарантія  забезпечення  стану  здоров'я  на  оптимальному  рівні,

профілактика аліментарних захворювань,  зниження інфекційних захворювань

серед населення.

При розумовій праці в зв'язку з низьким навантаженням м'язової системи

(гіподинамією)  харчування  повинно  бути  помірним.  Складаючи  раціон

харчування,  необхідно  строго  враховувати  потребу  організму  в  енергії,  щоб

уникнути збільшення маси тіла та ожиріння.

Харчування людей розумової праці має бути повноцінним. Це означає,

що харчові продукти, які споживаються ними повинні містити всі біологічно

цінні,  необхідні  для  організму  речовини  в  певній  кількості  і  оптимальному

співвідношенні. При розумовій праці підвищується потреба в білках.  Тому в

раціоні  харчування  білки  повинні  складати  13% добової  енергоцінності  їжі.

Особливе  значення  мають  компоненти  їжі,  які  мають  ліпотропні  і

протисклеротичні властивості, зокрема амінокислота метіонін, що містить сірку

[9].

1.1 Аналіз додаткових послуг в готелях ділового призначення

Діловий  туризм  –  перспективна  та  високорентабельна  галузь

туристичного  сектору  економіки.  Поїздки  з  діловою  метою  ґрунтуються  на

об’єктивній  закономірності  подальшого  поглиблення  міжнародного  поділу
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праці, інтернаціоналізації бізнесу. Щорічно в світі здійснюється майже 170 млн.

закордонних  бізнес-турів  [2],  і  це  без  урахування  внутрішніх  туристичних

потоків із службовими цілями. За оцінками експертів Всесвітньої туристичної

організації, частка ділового туризму становить близько 20% загального обсягу

туристичного потоку, однак понад 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів

готелів  формуються  за  рахунок  обслуговування  туристів  саме  цієї  категорії.

Для задоволення потреб туристів, які прибувають на конференції, симпозіуми,

наради, ділові зустрічі тощо, в багатьох країнах світу створені готелі, які мають

певну  інфраструктуру  для  організації  бізнес-заходів.  У  даний  час  центрами

ділового туризму України вважаються Київська, Одеська та Львівська області,

на території яких є засоби розміщення, забезпечені конференц-залами, залами

для  переговорів,  бізнес-кімнатами  та  бізнес-центрами  з  необхідним

обладнанням  для  проведення  ділових  заходів.  Проте  вітчизняний  ринок

ділового туризму поки що перебуває у стадії формування. Тому актуальним є 

виявлення особливостей функціонування бізнес-готелів в умовах сьогодення, а

також  пропонування  заходів,  спрямованих  на  вдосконалення  організації

надання послуг туристам, що приїздять із діловою метою.

В  Україні  лише  18%  готелів  відповідають  вимогам  міжнародних

стандартів якості  за  рівнем комфорту бізнес-класу.  Геопросторово майже всі

висококатегорійні  готелі  розташовані  в  Києві  та  найбільших  регіональних

центрах  України  -  Одесі,  Львові,  Харкові,  Дніпрі.  Водночас,  відповідно  до

моніторингу  інсентив-інфраструктури  міжнародними  спеціалізованими

організаціями,  готелі  великої  зірковості  України  суттєво  поступаються  за

рівнем сервісу, готелям Східної Європи.

Бізнес-клієнти,  які  відвідують  конференції,  семінари,  тренінги,  наради

складають більше 50% гостей готелів. На ринку готельних послуг конкуренція

за корпоративних клієнтів досить жорстка. 

Робота з ними вигідна для готелів: великі групи і регулярні поселення,

навантаження восени і взимку, коли відбувається спад туристичної діяльності.
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Тому покращення організації роботи з корпоративними клієнтами є важливим

напрямом забезпечення конкурентоспроможності готелів. 

Найважливішим  питанням  для  готелів  є:  як  і  чим  приваблювати  та

утримувати корпоративного клієнта. Залучення корпоративних клієнтів справа

непроста.  В  організації  роботи  готелів,  у  сьогоднішній  складний  час,  варто

звернути увагу на особливості роботи з бізнес-клієнтами. Для залучення нових

відвідувачів і утримання постійних використовують основні інструменти: 

 застосування індивідуального підходу до кожного клієнта, 

 надання  знижок  на  проживання  і  застосування  різних  програм

лояльності, 

 безкоштовні вранішні заїзди або пізні виїзди, 

 різноманітні подарунки та дисконти, 

 невеликі сувеніри для гостей.

Послуги,  що надаються в готелях,  поділяються на основні  і  додаткові.

Вони можуть бути безкоштовними і за окрему платню. До основної послуги 

готелю відноситься проживання. Додаткові послуги готелю поділяються на дві

категорії:  послуги,  що  надаються  безпосередньо  самим  готелем  (тобто

власними силами), послуги, що надаються силами сторонніх організацій.

Виходячи з того, до якої категорії належить готель ділового призначення, 

можна  робити  висновки  про  кількість  і  якість  надаваних  в  ній  додаткових

послуг. З середнім і високим рівнем комфортабельності характерна наявність

величезного переліку додаткових послуг, що наведенні на рис.1.1 
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Рис.1.1 – Характеристика додаткових послуг в готелі ділового призначення

На даному рисунку зазначено найпоширеніші додаткові послуги готелю

ділового  призначення,  та  розділено  на  послуги  безпосередньо  в  готелі  і  в

закладі ресторанного господарства.

1.2  Основні  вади  здоров’я  споживачів  послуг  готелів  ділового

призначення.  

Ділові  люди дуже зайняті  і  своєму здоров’ю та  вчасному харчуванню

приділяють не значну увагу.  Тому серед цієї категорії гостей спостерігається

тенденція до втрати здоров’я і розвиток хронічних захворювань.

Американські лікарі склали рейтинг десяти найнебезпечніших чинників,

які можуть зашкодити здоров'ю бізнесменів. Рейтинг наведено на рис.1.2
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Рис.1.2 – Чинники, що становлять загрозу для  здоров’я бізнесменів

Аналізуючи  умови  та  причини,  які  негативно  впливають  на  здоров’я

людей, українські медики зазначають, що здоров’я залежить від способу життя

та стану навколишнього середовища, специфіки професійної діяльності, умов, в

яких  вона  виконується,  стресогенних  агентів,  соціально-економічних  умов.

Умови  та  причини,  що  негативно  впливають  на  здоров’я  і  працездатність

власників  фірм,  людей,  що  займають  керівні  посади:  стрес;  зміна  потоку

звичайних сенсорних подразників (велике напруження  зорового та слухового

аналізаторів);  виконання обов’язків на фоні  стомлення;  різке збільшення або

зменшення  рухової  активності;  порушення  звичайних  добових  біологічних

ритмів активним режимом цілодобового виконання обов’язків.
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Всі  перераховані  вище  чинники  викликають  ряд  захворювань  цієї

категорії людей.

Захворювання  органів  травлення  серед  бізнесменів  посідають  одне  з

провідних місць в структурі терапевтичної патології не тільки в Україні, але й у

світі [3]. 

За даними МОЗ України  за 2017р. серед захворювань органів травлення

посідають  перше  місце  і  становлять  45,8%.  Для  порівняння  зазначимо,  що

відсоток захворювань органів травлення у 2015 р. серед управлінців становили

12,6%   [4]. Значна поширеність захворювань шлунково-кишкового тракту (далі

–  ШКТ)  серед  людей  призводить  до  зниження  працездатності,  зумовлює

складні  соціально-економічні  наслідки,  тому  тема  є  актуальною  та  вимагає

подальшого вивчення. 

За  статистичними  даними   захворювань  управлінців  вищої  ланки  та

політиків (2017 р), серед захворювань внутрішніх органів та органів травлення

посіли перше місце – 45,8%. При цьому до характерних особливостей перебігу

захворювань органів травлення належали: асимптомність, пізнє виявлення. При

клініко-інструментальному обстеженні найбільш часто виявлялися такі групи

захворювань: хронічні гепатити і цироз печінки, хронічні гастрити, дуоденіти,

виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, дискінезії жовчовивідних шляхів,

хронічний коліт. 

В  Україні  відбулося  опитування  100  фахівців  середньої  і  вищої  ланки

управлінців.  Вік  -  від  25  до  45  років.  Близько  35%  менеджерів  називали

причиною  свого  звільнення  постійний  стрес  на  роботі.  63%  респондентів

зазнавали стресу при спілкуванні. Багато в чому, на їх думку, стресовий стан 

пов'язувався з погіршенням здоров’я.

До  низки  факторів,  що  зумовлюють  стрес,  багато  респондентів

зарахували  умови  робочого  місця:  не  достатня  шумоізоляція,  некомфортна

температура і освітлення в офісі (40%), незручність робочого місця (17%). 54%

опитаних були незадоволені тим, що їм доводилося обідати на робочому місці
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перед  монітором.  Абсолютна  більшість  опитаних  (85%)  була  впевнена,  що

стреси на роботі створюють проблеми зі здоров'ям.

Психосоматика  вивчає  зв’язок  тіла  і  психіки,  це  більш  вузька

спеціалізація психотерапії, яка розглядає зв’язку психіки і соми (тіла). Зміни в

психіці  спричиняє  зміни  в  тілі,  які  провокують  захворювання  внутрішніх

органів,  в  тому  числі  і  шлунково-кишкового  тракту.  Часто  перші  симптоми

захворювань  шлунково-кишкового  тракту  починаються  після  стресу  і

емоційних  перевантажень,  станів  тривоги  і  депресії.  Дослідження  останніх

років  підтверджують  такий  зв’язок  і  вказують  на  необхідність  включати

психотерапію в лікування гастропатології.

Вчені  різних  країн  досліджували  зв’язок  емоцій  і  шлунково-кишкових

захворювань.  В  Ірландії  у  пацієнтів  з  функціональними  дисперсіями

діагностували тривожні розлади, соматоформного стану ( болі і відчуття в тілі

викликані  емоціями)  і  депресія.  У  2016  р  в  Канаді  досліджувалися

функціональні порушення кишківника і їх зв’язок зі змінами настрою (тривоги і

депресія)  в спокійний період коліту і  хвороби Крона. Пацієнти в період між

нападами активно зверталися за медичною допомогою, турбувались і  низько

оцінювали  якість  свого  життя  по  здоров’ю.  Дослідники  рекомендують

враховувати  зв’язок  емоційного  фону і  функціональних розладів  у  хворих з

виразковим  колітом  і  хворобою  Крона  в  період  між  нападами  основного

захворювання.

У  Канаді  в  2018р.  встановили,  що  у  пацієнтів  із  запальними

захворюваннями кишківника виявляються депресивні розлади в 2 рази частіше,

ніж в цілому у населення [8].

Емоції  тісно  переплетені  з  гастропатологією.  Якщо  на  перших  етапах

криза,  стресовий стан тільки запускає  запальний процес в кишківнику через

імунну  систему,  то,  з  часом,  тривога  і  депресія  створюють  порочне  коло

«емоція – симптоми в кишківнику – емоція».

Вчені  з університету штату Північна Кароліна (США) підрахували, що

люди з вищою освітою знаходяться у стані стресу 44% свого часу. Ті ж хто не
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має вищої освіти - 30%. Одночасно виявилося, що люди без вищої освіти стрес

переносять гірше [5].

1.3 Шляхи покращення загального стану здоров’я гостей готелю.

Головною цінністю у житті є наше здоров’я. Почуваючи себе в гармонії з

власним тілом і навколишнім світом, ми маємо гарний настрій, доброзичливо

відносимось  до  інших  та  задоволені  самі  собою.  Шкідливі  звички,  постійні

стреси і неправильне харчування руйнують здоров’я людини.

Спосіб життя – властивість, що віддзеркалює найбільш загальні й типові

засоби  матеріальної  та  духовної  життєдіяльності  людей  у  поєднанні  з

природними та  соціальними умовами.  Оскільки спосіб  життя  в  забезпеченні

здоров’я  є  вирішальним,  то  першочергова  роль  у  збереженні  й  формуванні

здоров’я належить самій людині, її способу життя, її цінностям, установкам, 

ступеню гармонізації внутрішнього світу й ставленню до оточення.

Тому в процесі занять із фізичної підготовки слід концентрувати увагу на

формуванні  засад  здорового  способу  життя.  Під  здоровим  способом  життя

розуміють форми та засоби повсякденної життєдіяльності людини, які 

вдосконалюють  резервні  можливості  організму,  сприяють  успішному

виконанню  соціальних  і  професійних  функцій,  профілактиці  найбільш

поширених захворювань.  Альтернативи,  що характеризують  здоровий спосіб

життя, надані в табл.1.1

Таблиця 1.1 - Альтернативи здорового способу життя (за Хоулі Е.,

Френксом Б., 2000)

Назва альтернативи Спосіб життя

1 2

Добра спадковість Розсудлива поведінка батьків

Позитивні для здоров’я звички

регулярна рухова активність;
 правильний режим харчування;
 стриманість від паління та наркотиків;
 помірне вживання спиртних напоїв;
 відпочинок;
 сон;
 подолання стресів
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Продовж. табл. 1.1

1 2

Звички, що сприяють особистій безпеці
користування ременями безпеки;
 уникнення небезпечної діяльності

Сприятливе для здоров’я навколишнє 
середовище

Проживання в місцях із чистою водою та 
чистим повітрям

Профілактичні заходи

Регулярні медичні обстеження та огляди 
порожнини рота;
 запобіжні щеплення;
 знання симптомів захворювань

Гарний фізичний стан
Регулярна рухова активність;
 загартування

Правильне харчування

Вибір правильного співвідношення між 
різними продуктами;
 вибір продуктів із невеликим вмістом жирів,
холестерину та солі;
 баланс споживання і витрати енергії;
 вибір продуктів з великим відсотком 
складних вуглеводів

Для  поліпшення  фізичного  та  морального  стану  людини  доцільно

поєднувати  відпочинок  та  здобуття  корисних  звичок.  Саме  в  комплексі  з

відпочинком ефект від профілактики буде помітніший. Види відпочинку, які

допомагають відволіктися від справ та допомогти у відновленні організму:

Активний відпочинок – різноманітний спорт, походи з наметами, танці.

Пасивний  відпочинок  –  відвідування  майстер-классів,  театрів,  музеїв,

уроки малювання, поезії, музики, SPA-комплекс послуг, медитація.

Питання здорового харчування сильно зацікавить кожного українця, адже

це  так  просто  і  водночас  настільки  сильно  змінює  життя.  Вивчаючи

рекомендації  українських фахівців,  таких як  дієтолог  Світлана  Фус,  зокрема

онлайн-курс  «Наука  живлення»  на  FutureLearn  дуже  зацікавить  розділ  про

«тарілки здорового  харчування»,  які  прийняті  на  державному рівні  у  різних

країнах, які турбуються про здоров’я своїх громадян. 

Навчання здоровому харчуванню дає свої плоди, наприклад, у Фінляндії,

завдяки  державним  кампаніям  з  1970  років  до  2006  року  смертність  від

серцево-судинних захворювань зменшилася на 80%.

В Україні за 2017 року  50%  населення старше 35 років мають надлишкову

вагу і  ожиріння, з віком цей показник ще погіршується.  Зайва вага – одна з
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основних  причин  розвитку  серцево-судинних  недуг,  від  яких  в  Україні

помирають двоє з трьох українців, а середня тривалість життя у нас на 10 років

менше,  ніж  в  європейських  країнах.  Протягом  останніх  десятиліть  ситуація

постійно погіршувалася, і зараз Україна входить в десятку країн, де тривалість

життя менша, ніж у 70-х роках минулого століття.

13  грудня   2017р.   Міністерство  охорони  здоров’я  разом  із  Центром

громадського  здоров’я  та  експертами-дієтологами  презентували  національні

рекомендації  зі  здорового  харчування  та   визначили  найважливіші  групи

продуктів, які повинні входити до щоденного раціону людини (рис. 1.3).

До складу рекомендованих продуктів увійшли сезонні овочі та фрукти,

молочні та кисломолочні продукти, різні види риби та м’яса. За структурою –

це  сім  рекомендацій  щодо  здорового  харчування  дорослих і  дітей  старше  2

років,  які  допоможуть  скласти  власний  збалансований  раціон  із  корисних

харчових продуктів і напоїв. 

Рис.1.3 – Тарілка здорового харчування
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Основні принципи складання «тарілки здорового харчування»:

 Основну частину раціону мають складати овочі та бобові; 

 Фрукти та ягоди – візуально 1/6 тарілки, 300 г на добу;

 Молочна і кисломолочна продукція – 1/6 тарілки, 2-3 порції на 

добу, низької жирності;

 Цільнозернові продукти, горіхи та насіння – 1/6 тарілки, 70-90 гр 

цільних злаків та 2 ложки горіхів та насіння на добу;

 Риба і м’ясо – 1/6 тарілки, риба – двічі на тиждень, м’ясо – 

переважно птиці, не червоне;

 Корисні олії – до 70 г рослинних олій на добу;

 Рідина – переважно вода, обсягом 4% від маси тіла;

 Сіль і цукор – обмежено, до 5 гр солі і 50 гр цукру;

Основні 7 рекомендацій щодо правильного харчування:

 Споживати адекватну кількість калорій зі здорових продуктів;

 Споживати різноманітну, корисну їжу;

 Зменшити  споживання  солі,  цукру,  жирів,  а  також  технічно

перероблених продуктів, транс жирів;

 Дотримуватися  режиму харчування  (3  основні  прийоми їжі  і  1-2

перекуси), сформувати здорові харчові звички;

 Пити достатньо рідини, в основному за рахунок простої природної

води (зменшити споживання солодких напоїв, алкоголю – бажано до нуля);

 Дотримуватися правил харчової безпеки – чистота, свіжі продукти

та ін.;

 Бути  фізично  активними,  рухатися  протягом  дня,  не  менше  30

хвилин для дорослих і 60 хвилин для дітей.

Окрім цього, для підтримання здорового способу життя ділових людей у

проектованому закладі буде  створений профілактичний комплекс, який можна

замовити як додаткову послугу під час проживання в готелі. 

Комплекс буде розрахований на 3 днів, середня тривалість проживання в

готелі  ділового  призначення.  Він  включає  в  собі  змішаний  відпочинок  та
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харчування,  що  сприяє  профілактиці  різних  захворювань.  Комплекс  буде

розроблений під кожного гостя індивідуально.

Буде запропоновано організація інноваційної послугу харчування, що має

на увазі відхід від формату обмеженням меню в закладі харчування при готелі

та надання споживачу самому створювати меню на період проживання. Таким

чином,  кожен  гість  зможе  корегувати  своє  меню  виходячи  від  особистих

вподобань  та  можливих проблем зі  здоров’ям або  життєвих  позицій.  Гостю

лише потрібно буде заповнити особисту анкету з побажаннями, щодо меню.

Гості  закладу  можуть  скористатись  додатковим  меню  сніданку.

Дієтичний  сніданок  буде  організовуватись  одночасно  з  загальним  меню

сніданків.

1.4 Алгоритм організації надання послуги індивідуальної харчування 

в закладах ділового призначення

Організація послуги індивідуального харчування буде здійснюватись під

час бронювання номеру. За допомогою мобільного додатку  або на веб-сайті

готелю  гість  заповнює  анкету  з  усіма  даними  потрібними  для  складання

індивідуального меню.

Для кращої  комунікації  між гостем та  закладом готельно-ресторанного

господарства буде запропоновано створення мобільного додатку, який кожен

гість зможе встановити на свій телефон. 

Концепція  додатку:  додаток  створений  для  зручності  гостя.  В  додатку

гість  може  знайти  відповіді  на  всі  питання,  забронювати  номер,  замовити

додаткову  послугу.  Завдяки  додатку  організація  індивідуальної  послуги

харчування стає  простою та  доступною, адже в  додатку треба обрати  дану

послугу і заповнити анкету, все інше зроблять працівники готелю, а гість зможе

насолоджуватись  проживанням  в  готелі.  Головні  завдання  та  можливості

додатку наведенні на рис.1.4

19



Рис.1.4- Мобільний додаток в готелі ділового призначення

Основні завдання додатку:

Месенджер між гостем та менеджером готелю;

Організація послуги індивідуального харчування;

Обмін інформацією між гостем та покоївкою;

Замовлення додаткових послуг;

Організація кави-брейків;

Бронювання номеру;

Замовлення приміщення для ділових зустрічей;

Використання телефону як ключ від номеру;

Сервіс  готелю  де  можна  прочитати  відгуки,  подивитись  реальні  фото

номерів;

Додаток – альтернатива веб-сайту готелю;

Кожен гість має в додатку особистий кабінет, де зазначено вся потрібна

інформація.

Інноваційний додаток виведе готель на новий рівень обслуговування та

мінімізує  конфлікти  та  забезпечить  комфортний  відпочинок  навіть  самому

вибагливому гостю. Інтерфейс додатку простий (рис. 1.5), щоб гість  будь-якій

ситуації зміг розібратись з мобільним додатком та замовити для себе бажані

послуги. 
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. 

Рис.1.5- Інтерфейс додатку  проектованого готелю

В наш час більшості людей не зручно відповідати на дзвінки,  адже людина

може бути зайнятою, бути за кермом, на нараді, в банку та інше. Головна задача

додатку  передати  інформацію  швидко  та  в  зручному  форматі.  Коли  гість

відволічеться  він  матиме  змогу  прочитати  повідомлення  та  відреагувати  на

нього  або  передзвонити   та  в  телефонному  режимі  співпрацювати  або

відповісти  в  чаті,  гість  сам  обирає  формат  спілкування  який  для  нього  є

зручнішим.  Оскільки  головною  метою  готелю  є  надання  гостю  відчуття

комфортності, наче в дома.

1.5 Основні аспекти оформлення індивідуального меню

Основною задумкою послуги є врахування вподобань та протипоказань

гостя,  а  також  шеф-кухар  та  дієтолог,  при  розробці  індивідуального  меню

врахують за основу принципи збалансованого харчування.

На сьогодні з’явилась велика кількість людей з різними особливостями

організму  та  хворобами.  Також  індивідуальне  меню  може  адаптуватись  не
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тільки під хвороби гостя, а також під інші особливості культури харчування,

наприклад, така особливість як непереносимість лактози або глютену. 

Створення індивідуального меню досить ретельна та довготривала справа

тому замовлення відбувається під час бронювання номеру. Гостю пропонують

заповнити електронний бланк «Гастрономічні вподобання» табл.1.2 

Таблиця 1.2- Бланк «гастрономічні вподобання»

Назва показника Індивідуальні данні

Прізвище та ім’я  Бондаренко Діана
Стать, вік, вага, зріст Жінка, 25років, 57кг, 166см
Особливості харчування Збалансоване  харчування,  без

алкоголю,  без  коров’ячого  молока,
категорично проти грибів.

Гастрономічні вподобання Наявність в раціоні супу, легкі овочеві
страви, обов’язково морепродукти

Хронічні захворювання Гастрит 
Види активного виду спорту відсутнє
Кількість прийомів їжі Сніданок та вечеря
Період проживання, днів 3 дні

На основі даних з анкети кухар разом з дієт сестрою( дієтологом) створює

меню та надсилає гостю варіант за яким гість буде харчуватись весь період

проживання. 

Принципові засади створення індивідуального меню на замовлення гостя:

Окрім,  макро-  та  мікронутрієнтів,  безумовно,  виняткове  значення  для

харчування  та  здоров’я  має  споживання  окремих  груп  продуктів.  Про  це

свідчать  результати  великих  досліджень,  проведених  у  різних  країнах.  Так,

споживання овочів, фруктів, злаків та горіхів асоційоване із втратою ваги, тоді

як протилежний ефект спостерігається у зв’язку з вживанням червоного м’яса,

технологічних м’ясних продуктів, чіпсів, смажених страв та солодощів.

Незважаючи на наявність різних класифікацій продуктів харчування, за

впливом на здоров’я їх можна об’єднати у такі групи: фрукти, овочі, злакові 

продукти, молочні продукти, м’ясні продукти/білкова їжа.

Фрукти та овочі. Вважаються основою здорового харчування, тому що є

важливим джерелом  харчових  волокон,  незамінних  вітамінів  та  мінералів,  а
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також вуглеводів  із  низьким ГІ.  Слід  рекомендувати  споживання  понад 300

грамів фруктів та понад 300 грамів овочів щодня. 

Злаки. Здоровим та хворим людям необхідно рекомендувати споживати

щонайменше 50 % цільних злаків з усієї кількості злаків. Наприклад, останні

дієтичні  рекомендації  в  США  декларують  споживання  понад  90 г  цільних

злаків щодня для дієти із загальною калорійністю 2000 ккал.

Необхідно пам’ятати, що частина дорослого населення (близько 0,5 %)

має  несприйняття  злакового  білка  глютену,  внаслідок  чого  розвивається

целіакія.  При  наявності  її  характерних  симптомів  пацієнт  повинен  пройти

спеціалізоване обстеження.

Молочні продукти. Рекомендації щодо харчування у різних країнах світу

передбачають збільшення споживання молочних продуктів до 500–700 мл на

день  за  рахунок  продуктів  із  низьким  вмістом  жиру.  Молочні  продукти

вважаються одним з найкращих джерел білка, кальцію, вітаміну В та калію. 

Доцільно  рекомендувати  здоровим людям споживати  понад  три  порції

молочних  або  кисломолочних  продуктів  із  низьким  вмістом  жиру  щоденно,

бажано  з  кожним  прийомом  їжі.  Кисломолочні  продукти  мають  доведений

імуномодулюючий вплив.

М’ясо  та  інші  білкові  продукти. До  основних  харчових  джерел  білка

відносять м’ясо, рибу та морепродукти, яйця, бобові, горіхи та насіння. Останні

дієтичні  рекомендації,  передбачають  вживання  150  г  нежирного  м’яса  або

бобових у складі щоденної дієти, розрахованої на 2000 ккал.

Узагальнені данні щодо споживання кожної групи продуктів  наведено на

рис.1.6

Напої. Ризики, пов’язані із споживанням алкоголю, варіюють та пов’язані

з  віком,  статтю та  наявністю захворювань.  Для  загальної  популяції  помірне

споживання алкоголю може бути асоційоване з незначним зменшенням ризику

ССЗ. Водночас зростає ризик раку ободової кишки та молочної залози в жінок.

Зважаючи на наявну доказову базу, можна зробити висновок, що немає підстав

рекомендувати  відмову  від  алкогольних  напоїв  людям,  які  споживають  їх
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помірно.  З  іншого  боку,  не  слід  рекомендувати  алкогольні  напої  тим,  хто

повністю відмовляється від їх споживання.

Рис.1.6- Добова норма споживання продуктів

За  рекомендацією  ВООЗ,  помірним  рівнем  споживання  алкогольних

напоїв є вживання не більше однієї порції (15 мл чистого етанолу) для жінок та

не більше двох порцій для чоловіків на день.

Солодкі  напої. Споживання  таких  напоїв  повинно  бути  обмежене

зважаючи на те, що вони є одним із головних джерел доданого цукру в дієті.

Навіть  фруктові  соки  разом із  солодкими газованими напоями можуть бути

причиною  збільшення  ваги  у  здорових  чоловіків  та  жінок.  Інша  причина

уникати  їх  постійного  вживання  —  це  те,  що  їх  споживання  асоційоване  з

низьким надходженням есенціальних нутрієнтів. Досить часто солодкі напої 

споживаються  замість  продуктів  із  більшою  харчовою  цінністю.  Доцільно

рекомендувати  пацієнтам  та  здоровим  людям  віддавати  перевагу  звичайній

питній воді. ВООЗ рекомендує споживати вільного цукру за добу не повинно

перевищувати 10% від загального денного споживання калорій. Добова норма

калорій  2000ккал,  згідно  з  рекомендаціями  добова  норма  цукру  становить

200ккал. Данні щодо кількості цукру в напоях наведено на табл.1.3

Таблиця 1.3 – Кількість цукру в напоях

Вид напою Вміст цукру на
склянку (250мл) ,г

Частка від денної
норми вільного

цукру, %

Калорійність за
рахунок цукру,

к/калл

1 2 3 4
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Продовж табл. 1.3
1 2 3 4

Чай з цукром 
(2 ложки)

10 20 40

Соковмісний напій 14 28 56
100%-ий фреш 27 54 108
Солодкий  газований
напій

29 57 116

Вода 0 0 0

Наступним  етапом  складання  індивідуального  меню  буде  розрахунок

необхідної  кількості  споживання  калорій  на  добу.  Більшість  дієтологів

сходяться на тому, що в середньому жінці необхідно 2000 ккал. Однак кількість

допустимих калорій залежить від рівня фізичної активності. Норми споживання

калорій на добу в залежності від статі віку та активності наведені в табл.1.4

Таблиця 1.4 - Добова норма споживання калорій на добу

Спосіб життя Вік Кількість
калорій (ккал)

Вік Кількість
калорій (ккал)

Чоловіки Жінки

Сидячий
19-30 2400 19-25 2000
31-50 2200 26-50 1800

Більше 51 2000 Більше 51 1600

Помірно 
активний

19-30 2600-2800 19-25 2200
31-50 2400-2600 26-50 2200

Більше 51 2200-2400 Більше 51 1800

Активний
19-30 3000 19-30 3400
31-50 2800-3000 31-60 2200

Більше51 2400-2800 Більше 61 2000

Жінкам  при  малорухливому  способі  життя  необхідно  вживати  таку

кількість калорій: від 26 до 50 років - 1800 ккал;

Для жінок, які ведуть спосіб життя середньої активності, нормою є такі

показники: від 26 до 50 років - близько 2000 ккал;

Існують  формули,  що  дозволяють  порахувати  денну  норму  калорій  в

залежності від статі, віку, росту, ваги і рівня активності.

Найбільш точною на сьогоднішній день визнана формула Миффлин - Сан

Жеора (1.1):

25



(1.1)

де m – вага, кг; h- зріст, см; q- вік;

Далі отриманий результат необхідно помножити на коефіцієнт фізичного

навантаження:

1,2 - мінімум або відсутність фізичного навантаження;

1,375 - заняття фітнесом 3 рази на тиждень;

1,4625 - заняття фітнесом 5 разів на тиждень;

1,550 - інтенсивне фізичне навантаження 5 разів на тиждень;

1,6375 - заняття фітнесом кожен день;

1,725 - кожен день інтенсивно або по два рази в день;

1,9 - щоденне фізичне навантаження плюс фізична робота;

Результат також множимо на коефіцієнт активності.

Для  швидкості  індивідуального  підрахунку  калорій  за  формулою

Миффлин - Сан Жеора було створено автоматичний калькулятор. Дієтологу та 

кухарю необхідно лише внести данні  до калькулятору,  на  основі  отриманих

даних створюють меню, а дієтолог створює лист з рекомендаціями. Розрахунок

калорій наведено на рис. 1.7

Витрати калорій впродовж дня

Введіть будь ласка дані

Ваша стать                         
Ваш ріст                                   
Ваша вага                                   
Ваш вік                                                    років (роки)

Ваш спосіб життя                                                              

 

Результати

Рівень метаболізму 
A. Якщо Ви бажаєте підтримувати свою вагу
Калорії  кал
Вуглеводи (55%)  кал =  гр
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Жіноча

166 сантиметрів

57 кілограм
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Малорухливий (мало/в ідсутн. фіз. вправи, сидяча работа)

1383.50

1660.20

913.11 228.28



Білки (15%)  кал =  гр
Жири (30%)  кал =  гр

 Рис.1.7 – Зображення калькулятору розрахунку калорій

Здорове харчування передбачає  вживання широкого спектру продуктів.

Бажано харчуватися різноманітно впродовж дня та тижня. Згідно цих правил

кухар  створює  індивідуальне  меню.  В  індивідуальне  меню  можуть  входити

страви  з  основного,  але  переважно  кухар  створює  страви,  що  не  входять  в

меню, загальна кількість калорій за день повинна становити 1660,20ккал. При

складанні  збалансованого  меню  кухарю  треба  приділити  особливу  увагу

розподілу  поживності  страв  між  прийомами  їжі,  за  принципом  поживний

сніданок,  повноцінний  обід  та  легка  вечеря,  можлива  організація  легких

перекусів(якщо  гість  замовить).  Виходячи  з  даних  в  анкеті  гостя  кухарю

необхідно  запропонувати  максимально  поживний  сніданок  та  легку

збалансовану вечерю, адже у гостя є можливість споживання їжі на території

готель   лише  два  рази  на  добу.  За  основу  сніданку  оберемо  «іспанський

сніданок»,  адже  він  досить  поживний.  Меню  гостю  надсилають  в  день

заселення, якщо виникають питання або бажання замінити страву, гість може

або  зателефонувати  або  відповісти  у  додатку,  щоб  менеджер  готелю  зміг

швидко відреагувати на прохання гостя. Разом з меню буде надіслано лист з

рекомендаціями від дієтолога. Страв на сніданок та на вечерю з використанням

побажань  гостя  наведені  в  таблиці  1.5  «меню індивідуального  харчування».

Технологічні  карти  на  страву  наведенні  в  додатку  А.  Даний  приклад

розрахований на жінку 25 років з малорухливим способом життя,  без зайвої

ваги та з захворюванням шлунково-кишкового тракту.  Основні рекомендації

для створення меню за даними протипоказаннями та побажаннями є:

Переважно страви не смажити, а варити, тушкувати і запікати, а також

готувати на пару.
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Бажано,  щоб  дієтичні  страви  при  гастриті  не  викликали  підвищення

кислотності шлункового соку. 

З  раціону  слід  виключити  продукти,  які  можуть  травмувати  стінки

травного органу. 

В  меню  при  гастриті  обов’язково  потрібно  включати  м’ясо  —  курку,

кролика, молоду нежирну яловичину. 

Використовувати овочі і фрукти, молочні і молочнокислі продукти, яйця,

крупи.

Температура приготованої страви не повинна бути занадто високою або

низькою. Дієтологи вважають, що для повноцінного засвоєння і комфорту при

перетравленні для хворих на гастрит температура їжі повинна становити 20-

60°С. 

Таблиця 1.5 - Меню індивідуального харчування 
Номер
рецеп-
тури

Назва Вихід страви,
г

Енергетична
цінність,

ккал

День перший

Сніданок

ТК Тортілья з куркою 415 гр 251ккал
ТК Цукерки з горіхом 120 гр 208 ккал
ТК Чай зелений 300,мл 80 ккал

Вечеря

ТК Шпинатовий крем-суп 370 гр 251ккал
ТК Салат з криветками 250 гр 240 ккал
ТК Полуничний морс 250,мл 87ккал

День другий

Сніданок

ТК Салат з креветками та йогуртовим
соусом

280 гр 355ккал

ТК Фритатта з солодким перцем 220 гр 289 ккал
ТК Латте на безлактозному молоці 300 мл 120 ккал

Вечеря

ТК Брускети з беконом та чорничним
джемом

120 гр 340ккал

ТК Огіркове гаспаччо 250 гр 200 ккал
ТК Чай чорний 250 мл 87ккал

День третій

Сніданок

ТК Омлет з лососем 150 гр 420ккал
ТК Міні тірамісу 80 гр 220 ккал
ТК Латте безлактозне молоко з карамеллю 300,мл 250 ккал

Вечеря
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ТК Лігурійський рибний суп 250 гр 380ккал
ТК Теплий салат з гранатом та крем-сиром 250 гр 230ккал
ТК Чай чорний 250,мл 87ккал

Для гостя меню має дизайнерське оформлення з зазначенням назви страви

та  вихід  на  одну  порцію.  Графічне  оформлення  комплексного  меню  на

замовлення гостя зазначено в додатку Б.

1.6 Організація додаткового дієтичного сніданку типу «шведський 

стіл»

Гостям, що не замовляють індивідуальне меню, буде пропонуватися  на

загальних  засадах  дієтичний  сніданок.  З  700 до  1100 споживачам  готельних

послуг в закладі ресторанного господарства буде надаватися сніданок за типом

обслуговування «шведський стіл», який включено у вартість проживання, після

годинної технічної перерви ресторан працює за режимом «A le Carte» з 1200 дня

до 0100 ночі. 

Дієтичний  сніданок  буде  складатися  виключно  з  авторських  страв.  Для

створення  страв  було  вивчено  рекомендації  для  профілактики  захворювань

внутрішніх органів (печінка, підшлункова, шлунково-кишковий тракт). Тому за

основу меню дієтичного сніданку оберемо рекомендації дієти стіл №1.

Не рекомендовані продукти до вживання при дієті №1:

 Свіжий хліб і здоба;

 Жирна, солона, копчена, консервована риба або м’ясо;

 Крупи з великим вмістом грубих волокон – пшоно, перлова крупа, бобові;

 «Грубі»,  кислі,  консервовані  та  мариновані  овочі  та  фрукти  —

білокачанна капуста, щавель, редиска, цибуля, гриби, смородина, цитрусові та

інші;

 З десертів виключити сухофрукти, шоколад, східні солодощі;

 З напоїв – міцну каву або чай, газовані напої;

Меню складається на основі технологічних карт та наведено в табл.1.6.

Таблиця 1.6 - Меню дієтичних сніданків
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Номер
рецептури Найменування страви Вихід на порцію, г

1 2 3

Продовж. табл. 1.6
1 2 3

Холодні страви і закуски

ТК 
Г

рецький салат (без цибулі) 100

ТК
Ц

езар з телапією на пару 100

ТК
С

алат з грейпфрутом та курячим філе 100

ТК
Г

арбуз запечений з травами 50

ТК
К

урячий рулет з сиром 100

ТК
С

ирна тарілка( брі, камамбер, моцарела) 25/15/30

ТК
Й

огурт власного виробництва 80

ТК
С

ир з ягодами годжі 80

ТК
В

ершковий сорбет з горіхами 50
Гарячі страви

ТК
І

талійські  сирники парені 70

ТК
К

артопляні кранчі з печі 50

ТК
М

линчики з овочами 80

ТК
Л

азанья «4 сира» без тіста 100

ТК
О

млет «Патіо» 120

ТК
Я

єшня або омлет на пару 125

Продовж. табл. 1.6
1 2 3

Гарніри

ТК
К

аша вівсяна 100

ТК
М

юслі 120
Гарячі напої власного виробництва

ТК
К

апучіно без кофеїну 150

ТК
К

арамельний латте на кокосовому молоці 200
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ТК
Г

арячий шоколад з соєвим молоком 100

ТК
К

акао з лавандовим молоком 260

ТК
Ф

руктово-ягідний чай Анчан 150
Фрукти

ТК

А
сорті екзотичних фруктів: Манго, папая, бейбі 
ананас, кумкват, жовтий ківі 30\20\25\20\20\20

ТК

А
сорті фруктів: Периск, яблуко, груша, виноград, 
апельсин 25\25\25\25\25

Створення  особливого  дієтичного  меню  сніданків  призведе  до

покращення  настрою   та  як  результат  покращить  загальний  стан  здоров’я,

шкіри, волосся и т.д.

Фрукти і ягоди краще вживати в першій половині дня, ніж вечором, тому

що вони бадьорять, дають заряд енергії. Вдень теж можна. А ось овочі краще

їсти ближче до вечора, особливо тушковані або варені - вони заспокоюватимуть

і  розслаблятимуть.  Сирі  овочі  можна  їсти  і  вдень,  оскільки  в  них  багато

вітамінів  мікро-  та  макро-елементів,  що  потрібна  для  заповнення  запасів  в

організмі.

1.7  Способи  організації  послуги  індивідуального  харчування  за

межами готелю

 В  сучасному  темпі  життя  бізнесменів  не  завжди  є  змога  відвідати

ресторан  при  готелі,  тому  в  проектованому  готелі  буде  доступна  послуга

доставки страв не тільки в номер, але й будь-яке зручне для гостя місце.

Здорове харчування – це не тільки гарне самопочуття і позбавлення від

багатьох недуг, міцна нервова система і нормалізація ваги, але і любов, і повага

до  себе,  це  прагнення  до  здорового  та  довгого  життя,  підтримка  іміджу

успішної ділової жінки та чоловіка. Несвоєчасне й нерівномірне приймання їжі

нераціонального  складу  спричиняє  порушення  обміну  речовин  в  організмі,
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результатом  чого  є  виснаження,  ожиріння  і  навіть  тяжкі  захворювання,  що

скорочують життя.

 Правила  прийому  їжі  можна  звести  до  трьох  основних  складових:

різноманітність, помірність і своєчасність. На жаль, прискорення темпу життя

сучасної  людини  на  всіх  стадіях  життя  зводить  нанівець  усі  ці  правила.

Порушення хоча б одного  з  них може негативно впливати на стан здоров’я

людини. Саме тому доцільно буде створити сучасну доставку здорової їжі.

Організація послуги індивідуального харчування при закладі харчування

включає можливість доставляти гостю їжу в зручних та безпечних ланч-боксах,

напої в пластикових брендованих пляшках та/або в крафтових стаканчиках та

все  це  запаковано  в  паперовий  одноразовий  пакет.  Упаковка  триматиме

температуру і  не  буде протікати.  Особливу увагу  буде приділено столовому

приладдю,  адже  воно  буде  не  звичайне,  а  вироблене  з  еко-матеріалу

(біоматеріал  з  кукурудзяного  крохмалю).  Зовнішній  вигляд  одноразового

посуду наведено на рис. 1.8

Вся  продукція  буде  сертифікована,  а  виробничі  процеси  суворо

проходитимуть  аудит  на  предмет  відповідності  стандартам  ISO  та  HACCP

міжнародними органами сертифікації. Використання ефективної сучасної еко-

упаковки буде не лише привабливою для гостя, а і для збереження довкілля. 

Рис.1.8- Крафтова одноразова тара
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Кожна  страва  буде  мати  етикетку  на  якій  зазначено  назва  страви  та

термін  «вжити  до».  Етикетка,  що  зазначена  на  рис.1.9  буде  виробленна  з

цупкого матеріалу, що має стійкість до води. 

Ри

Рис.1.9- Етикетка на страву

Замовити  їжу  з  собою  можна  через  мобільний  додаток,  за  номером

телефону, на сайті готелю, а також в самому ресторані. Доставляти їжу будуть

завдяки сервісам доставки з яким готель підпише договір. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Відповідно до поставленої мети та завдання були досягнуті наступні цілі, 

а саме:

1. На  основі  проведених  аналітичних  досліджень  доведено,  що

споживачами послуг готелю ділового призначення є бізнесмени;

2. Встановлено специфіку діяльності ділових людей та доведено, що

втрата  здоров’я  бізнесменів  настає  завдяки  відсутності  вільного  часу  та

можливості збалансовано харчування впродовж доби; 

3. Досліджено,  що  одними  із  основних   зовнішніх  та  внутрішніх

факторів  негативного  впливу  на  стан  здоров’я   бізнесменів  –  відсутність

вільного часу, стреси та вплив навколишнього середовища;

4. На  стадії  бронювання  номеру  розроблено  алгоритм  організації

надання послуги індивідуального здорового харчування на території закладу та
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поза його межами: врахування особистих вподобань та стану здоров’я гостей,

консультація  дієтолога,  використання  харчового  калькулятору,  мобільного

додатку  з  подальшим  створенням  повноцінного   індивідуального  меню  та

дієтичного сніданку типу шведський стіл.
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на тему:

«ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ»



АНОТАЦІЯ 

на наукову роботу під шифром «Щастя поруч»

Актуальність теми.  Перехід  світової  економіки до інноваційної  моделі

розвитку  зумовлює  поступове  зниження  значущості  цінових  чинників

конкурентоспроможності  і  посилення ролі  унікальних конкурентних переваг,

пов'язаних  з  впровадженням  організаційних,  технологічних,  продуктових,

соціальних  та  екологічних  інновацій.  При  цьому,  однією  з  найважливіших

умовою  ефективності  інноваційної  діяльності  на  підприємствах  готельного

господарства  стає  використання  ними  сучасних  технологій  управління  на

засадах  екологічності,  що  відповідає  як  Глобальним  цілям  розвитку

тисячоліття, так і загальним інноваційним трендам розвитку галузі.

Серед усього різноманіття використовуваних у даний час управлінських

технологій  в готельній сфері,  особливе місце займають системи формування

екологічного  інноваційного  потенціалу,  які  стають  основним  інструментом

підвищення  конкурентоспроможності  бізнесу.  Відтак,  підтримка  високої

інноваційної  активності,  і  тим  більше  забезпечення  її  постійного  зростання

вимагає  від  компаній  якісного  підвищення  ефективності  функціонування

власної  інноваційної  інфраструктури,  зокрема  й  екологічної.  Завданням,

вирішенню  яких  слід  при  цьому  приділити  першочергову  увагу,  є

впровадження систем екологічності готельної сфери, як в самій компанії, так і

за її межами.

Мета роботи  полягає в аналізі теоретичних та науково-практичних засад

дослідження екологізації та обґрунтування напрямів розвитку даного аспекту в

системі інноваційного напряму розвитку готельної сфери.

Згідно до поставленої мети в роботі визначено такі завдання:

- розкрити сутність та тенденції екологізації;

- дефініціювати категорію «екологічний готель»;

- виявити та проаналізувати організаційні складові екологічної сертифікації як

інструменту реалізації екологізації готельної сфери;
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- провести оцінку вітчизняної практики організації еко-готелів у порівнянні

з зарубіжним досвідом;

- визначити  актуальність  запровадження  системи  екологізації  діяльності

вітчизняних готельних підприємств;

- запропонувати  організаційно-економічний  механізм  екологізації

підприємств готельного господарства.

Методи  дослідження.  Теоретико-методологічною  основою  роботи  є

фундаментальні положення економіки готельної сфери, які визначають засади

екологічних  параметрів  діяльності.  В  процесі  дослідження  застосовані

загальнонаукові  та  спеціальні  методи.  Зокрема,  використання  структурно-

функціонального методу та методу логічного узагальнення дозволило уточнити

суть  поняття  «екологізація  готельної  сфери»,  з'ясувати  особливості

«екологічного готелю» та їх роль в системі інноваційного розвитку готельної

галузі. Формуванню аналізу еко-готелів у вітчизняній та закордонній практиці

сприяло  використання  конкретно-історичного  методу,  методів  аналізу  та

синтезу.  Спостереження та порівняння,  застосування статистико-економічних

та  графічних  методів  дозволило  охарактеризувати  сучасну  практику

екологічного спрямування підприємств готельного господарства,  а залучення

методологічних засад ситуаційного підходу сприяло визначенню пріоритетів та

шляхів її оптимізації.

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової роботи

подано для участі у роботі  II  Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Географія  та  туризм»  (26  лютого  2019  року,  Харківський  національний

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Харків).

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Роботу

виконано в рамках науково-дослідної роботи молодих вчених, що виконується

в  Черкаському  національному  університеті  імені  Богдана  Хмельницького  за

номером  державної  реєстрації  0119Ш  00496  «Формування  і  розвиток

національної  біоекономіки  в  умовах  прискорення  науково-технічного

прогресу» (термін виконання січень 2019 - грудень 2021 рр.).
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Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається зі вступу,

трьох розділів, висновків та списку використаних джерел загальним обсягом 28

сторінок. Робота містить 2 таблиці, 5 рисунків та 2 додатки.

Ключові слова: екологізація, екологічний готель, екологічна сертифікація,

інноваційні.
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ВСТУП

Сучасне постіндустріальне суспільство, незважаючи на світову фінансову

кризу, а, почасти, і завдяки йому, продовжує переосмислювати свої взаємини з

навколишнім  середовищем.  Зменшення  видобутку  корисних  копалин  і

зменшення витрат усіх ресурсів, збільшення частки поновлюваних видів енергії

- ось головні риси переходу від антропоцентричної моделі мислення до моделі

екологічної

Люди,  чий  рівень  освіти  і,  відповідно,  доходи  вище  середнього,  в

переважній  більшості  небайдужі  до  проблем  екології,  а  90%  з  них  готові

платити «трохи більше» за «зелені» товари і послуги. Такі дані дослідників з

Корнельського  університету  вселяють  оптимізм  в  еко-готельєрів  по  всьому

світу.  Екологічні  готелі стали відповіддю на високий попит на відпочинок в

природному оточенні,  який сформувався  на  готельному ринку в останні  два

десятки років.

Мета роботи полягає в аналізі теоретичних та науково-практичних засад

дослідження екологізації та обґрунтування напрямів розвитку даного аспекту в

системі інноваційного напряму розвитку готельної сфери.

Згідно до поставленої мети в роботі визначено такі завдання:

 розкрити сутність та тенденції екологізації готельної сфери;

 дефініціювати категорію «екологічний готель»;

 виявити та проаналізувати організаційні складові екологічної сертифікації

як інструменту реалізації екологізації готельної сфери;

 провести оцінку вітчизняної практики організації еко-готелів у порівнянні

з зарубіжним досвідом;

 визначити  актуальність  запровадження  системи  екологізації  діяльності

вітчизняних готельних підприємств;

  запропонувати  організаційно-економічний  механізм  екологізації

підприємств готельного господарства.

6



Методи  дослідження.  Теоретико-методологічною  основою  роботи  є

фундаментальні положення економіки готельної сфери, які визначають засади

екологічних  параметрів  діяльності.  В  процесі  дослідження  застосовані

загальнонаукові  та  спеціальні  методи.  Зокрема,  використання  структурно-

функціонального методу та методу логічного узагальнення дозволило уточнити

суть  поняття  «екологізація  готельної  сфери»,  з’ясувати  особливості

«екологічного готелю» та їх роль в системі інноваційного розвитку готельної

галузі. Формуванню аналізу еко-готелів у вітчизняній та закордонній практиці

сприяло  використання  конкретно-історичного  методу,  методів  аналізу  та

синтезу.  Спостереження та порівняння,  застосування статистико-економічних

та  графічних  методів  дозволило  охарактеризувати  сучасну  практику

екологічного спрямування підприємств готельного господарства,  а залучення

методологічних засад ситуаційного підходу сприяло визначенню пріоритетів та

шляхів її оптимізації.

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової роботи

подано для участі  у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Географія  та  туризм»  (26  лютого  2019  року,  Харківський  національний

педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків).

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Роботу

підготовлено  в  рамках  науково-дослідної  роботи  молодих  вчених,  що

виконується  в  Черкаському  національному  університеті  імені  Богдана

Хмельницького за номером державної реєстрації 0119U100496 «Формування і

розвиток національної біоекономіки в умовах прискорення науково-технічного

прогресу» (термін виконання січень 2019 – грудень 2021 рр.).

Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається зі вступу,

трьох розділів, висновків та списку використаних джерел загальним обсягом 28

сторінок. Робота містить 2 таблиці, 5 рисунків та 2 додатки.

Ключові слова: екологізація, екологічний готель, екологічна сертифікація,

інноваційний розвиток.
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ В

ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ 

1.1 Теоретичні засади екологізації готельної сфери

Сьогодні  світ  переживає  безпрецедентні,  взаємопов'язані  екологічні

проблеми, вирішення яких можливе тільки шляхом об’єднання зусиль бізнесу,

держави  та  громадян  для  розробки  загальної  концепції  ведення

підприємницької  діяльності,  центральним  ядром  якої  є  усвідомлення

унікальності  й  вичерпності  природного  багатства,  розуміння  складності

взаємозв’язків між економічними й неекономічними ресурсами.

Тенденції глобалізації й інтернаціоналізації змушують все більше компаній

рухатися  шляхом  нарощування  конкурентоспроможності  з  урахуванням

екологічних  параметрів,  впливаючи  тим  самим  на  решту  суб’єктів

господарювання.

Індустрія  гостинності  є  однією  з  найбільших  галузей,  що  залежать  від

якості  навколишнього  середовища  для  забезпечення  свого  існування.

Найчастіше усі заклади розміщення сконцентровані у «важливих» екоситемах.

Втім, водночас, їх діяльність часто пов’язана  з надмірним споживання енергії,

негативним  впливом  на  водні  та  земельні  ресурси,  забрудненням  повітря,

продукуванням великої кількості твердих побутових відходів.

Відтак, необхідність пошуку нових шляхів розвитку та удосконалення вже

використовуваних  підходів  організації  управління  підприємством  готельної

сфери неодмінно повинні ґрунтуватися на урахуванні екологічної складової. 

Екологізація  готельного  продукту  зумовлена  одночасно  кількома

значимими програмами та чинниками розвитку світового співтовариства (рис.

1.1).

17  цілей  сталого  розвитку  (Ц)Р) є  частиною Порядку  денного  в  галузі

розвитку  на  період  до  2030  року,  прийнятого  світовими  лідерами
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на історичному  Саміті  ООН у  вересні  2015  року.  Глобальні  цілі  офіційно

вступили  в  силу  1  січня  2016  року.  Протягом  наступних  п'ятнадцяти  років

країни будуть спрямовувати свої зусилля на подолання всіх форм бідності, на

боротьбу  з  нерівністю  та  особливо  на  усунення  негативних  проявів

кліматичних змін.  Нові цілі  унікальні тим, що закликають до дій всі  країни,

щоб сприяти процвітанню та захисту планети. 

Рис. 1.1Передумови екологізації готельної сфери (складено автором)

Екологічна  компонента  корпоративної  соціальної  відповідальності  тісно

пов'язана  з  етичними  нормами  бізнес-спільноти,  які  доповнюють  систему

природоохоронних норм і вимог, встановлених у законодавстві, стандартах та

ін. Вона являє собою усвідомлену і мотивовану участь бізнесу у різноманітних

заходах, спрямованих на попередження та мінімізацію негативних впливів на

навколишнє  середовище,  раціональне  природокористування,  економію

сировинних  і  енергетичних  ресурсів  у  процесі  господарської  діяльності,

залучення  відходів  в  господарський  оборот,  попередження  аварійних  та

Глобальні цілі сталого розвитку

- використання відновлювальної 
енергії;
-інновації і інфраструктура;
- відповідальне споживання;
- захист планети [2, с. 46].

Інноваційні тренди 
розвитку готельно-
ресторанної сфери

- використання 
відновлювальної енергії;
- інновації і 
інфраструктура;
- відповідальне 
споживання;
- захист планети [3; 17; 
20].

Принципи Глобального договору 
ООН

- (7) сприяти попередженню 
негативних впливів на оточуюче 
середовище; 
- (8) вживати ініціативи, 
спрямовані на попередження 
відповідальності за стан 
довкілля; 
- (9) сприяти розвитку та 
розповсюдженню екологічно 
чистих технологій [22].

- екологічна компонента 
[6, с. 280].

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ 
ГОТЕЛЬНОЇ 

СФЕРИ

Корпоративна соціальна 
відповідальність
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надзвичайних  ситуацій,  підтримку  заходів  з  охорони  здоров'я,  збереження

культурно-історичної  спадщини,  біорізноманіття  та  природних  територій

особливої охорони, збереження зникаючих біологічних видів тощо. 

Готельний бізнес в останні десятиліття дуже сильно змінився в результаті

впровадження інновацій [20, с. 293]. Основними тенденціями його розвитку є: 

1) утворення готельних ланцюгів; 

2) поглиблення спеціалізації готельних закладів; 

3) розвиток мережі малих підприємств; 

4) введення комп’ютерних технологій; 

5) орієнтація на екологічність; 

6) збільшення місткості деяких нових готелів.

Найбільш  узагальнено  зміст  соціально-екологічної  відповідальності

бізнесу відображений у 7, 8 та 9 принципах Глобального договору ООН, якими

передбачено, що ділові кола повинні: 

- сприяти попередженню негативних впливів на оточуюче середовище; 

- вживати ініціативи, спрямовані на попередження відповідальності за стан

довкілля; 

- сприяти розвитку та розповсюдженню екологічно чистих технологій [22].

Таким  чином,  у  загальному  розумінні  екологізація  –  це  багатоетапний

процес  невпинного  та  послідовного  запровадження  систем  технологічних,

інженерних, архітектурних, ефективність використання природних ресурсів, що

забезпечують  стале  функціонування  і  розвиток  виробництва,  спрямовані  на

дотримання необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних стандартів

якості навколишнього середовища та умов проживання [посилання].

Сьогодні  екологізація  готельного  продукту  пов’язана,  з  одного  боку,  з

необхідністю збереження природного довкілля, з іншого – зі зростанням попиту

туристів на екологічно безпечні послуги та товари. Під час будівництва готелей

слід враховувати особливості навколишнього ландшафту й необхідність його

збереження,  природно-кліматичні  фактори  (температура  й  вологість  повітря,

інсоляція, кількість опадів, швидкість і напрямок вітру і т. д.). В його інтер’єрі
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та  обладнанні  повинні  використовуватися  екологічно  безпечні  матеріали,

«безвідходні» технології, а в ресторані – екологічно чисті продукти та напої і т.

д.

1.2 Суть, характеристика та особливості «екологічного готелю»

Однією  з  найважливіших  характеристик  екологізації  готельної  сфери  є

розвиток  та  поширення  екологічних  готелів.  Втім,  варто  відзначити,  що

науковці досить широко трактують сутністі даної категорії (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1

Теоретичні підходи до трактування сутності поняття «екологічний готель»

Влащенко Н. М.
[4]

Екологічні  готелі  –  це  готелі  майбутнього,  які  здатні
покращувати  стан  природного  середовища,  виховувати  в
суспільстві  екологічну  свідомість  та  відповідальність.
Інноваційні методи по впровадженню екологічної політики в
готельну  індустрію  сприяють,  перш  за  все,  реалізації
соціальних  цілей,  а  вже  потім  –  являються  інструментом
підвищення  рентабельності  та  конкурентоспроможності
готельного підприємства.

Паук О. Є. [12] Еко-готелі  –  заклади  гостинності,  які  функціонують  за
принципом  гармонійного  сусідства  з  природою,  не
забруднюючи навколишнього середовища. Упровадження в
готелях інноваційних екологічних технології має на меті збе-
реження часу, грошей та енергії. Не дивно, що шлях до них
лежить через використання природної енергії.

Мілінчук  О.  В.
[10]

Екологічний  готель  (еко-готель)  –  це  екологічно-
сертифіковане  житло,  метою  якого  є  поліпшення  стану
навколишнього  середовища  шляхом  зведення  до  мінімуму
власного  негативного  впливу  на  довкілля.  Еко-готель  як
інноваційна  концепція  гостинності  має  ряд  особливостей,
зокрема: залежність від природного середовища; екологічна
стійкість; внесок у збереження навколишнього середовища;
забезпечення  екологічної  підтримки  кадрів;  врахування
місцевої  культури;  забезпечення  економічної  віддачі  для
місцевої  громади.  Крім  того,  екологічні  готелі  повинні
дотримуватися суворих «зеленних» принципів для того, щоб
їх відвідувачі були впевнені у тому, що вони перебували в
безпечному, нетоксичному і енергозберігаючому житлі.
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Продовження таблиці 1.1

Савченко  В.  В.,
Агеєва Г. М. [15]

Екоготель  –  це  результат  сумісної  праці  архітекторів,
інженерів, екологів, спрямований не тільки на забезпечення
комфортних  умов  проживання  та  відпочинку  туристів  в
унікальних природних зонах,  але й на створення будівель,
будівництво  та  експлуатація  яких  будуть  «дружніми»  до
довкілля. 

Паньків Н. Є.,
Гунько  В.  М.
[11]

Екологічний  готель  –  це  екологічно-сертифіковане  житло,
метою якого є поліпшення стану навколишнього середовища
шляхом зведення до мінімуму власного негативного впливу
на довкілля.

Еко-готель, як інноваційна концепція гостинності, має низку особливостей,

якими  відрізняється  від  звичайного  у  нашому  розумінні  готелю,  зокрема:

залежністю  від  природного  середовища;  екологічною  стійкістю;  внеском  у

збереження навколишнього середовища;  забезпеченням екологічної  програми

підготовки  кадрів;  врахуванням  місцевої  культури;  забезпеченням  еконо-

мічної віддачі для місцевої громади та ін.

Основними критеріями, яким має відповідати еко-готель, є: 

 використання для  енергозабезпечення  відновлювальних джерел енергії,

таких як сонячна або енергії вітру;

 енергоощадне освітлення;

 рециркуляція  стічних  вод,  які  повторно  використовуються  на  кухні,  у

лазні і пральні, а також для саду і озеленення;

 системи подачі свіжого повітря;

 програма утилізації відходів;

 господарське  використання  нетоксичних  мийних  засобів  і  пральних

порошків;

 номери для людей, які не палять;

 перевезення на місцях «зеленими» автомобілями;

 харчування органічною продукцією місцевого вирощування;

 заборона використання одноразового посуду [11, с. 110].

Екологічні  готелі  покликані  вирішити  проблеми  раціонального

економічного та екологічного функціонування закладів розміщення.
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На думку Паньків Н. Є та Гунько В.М.,  для успішного функціонування

еко-готелів  потрібні  3  складники:  наявність  природних  екологічно  чистих

територій, екологічна сертифікація третьою незалежною стороною та виважена

екологічна політика закладу [11, с. 111].

Проблеми  екологічності  закладів  гостинності  стали  поштовхом  до

створення організацій екологічної сертифікації готелів. Нині у світі існує ряд

організацій,  які  займаються  розробкою  і  впровадженням  системного

екологічного менеджменту та екологічної сертифікації готелів: British Airways

Holidays (BAH),  )ertification for Sustainable Tourism ()ST), Green Globe, Green

Key,  HA) Green Leaf, Touristik Union International (TUI),  LEED та Green Hotel

[8] (Додаток А).

В  Україні  однією  з  перших  громадських  організацій,  що  вирішує

екологічні  питання  сталого  розвитку  територій  туристично-рекреаційного

призначення,  є  «Екологічна  ініціатива»  (2004  р.).  Робота  полягає  у

впровадженні  критеріїв,  які  стосуються  поліпшення  стану  навколишнього

середовища,  поширення  інформації  про  ведення  екологічно  безпечного  і

відповідального  бізнесу,  екологічного  менеджменту,  створення  екологічно

привабливого іміджу рекреаційних територій. 
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РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО І СВІТОВОГО РИНКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ

На сьогодні екологізація готельної індустрії стрімко розвивається у світі та

в  Україні  зокрема.  Дедалі  більше  готелів  намагаються  використовувати

екологічно  безпечні  матеріали  в  інтер’єрі  та  обладнанні,  застосовувати

«безвідходні»  технології,  використовувати  екологічно  чисті  продукти.  Для

деяких готелів екологія перетворилась на концепцію їх діяльності, позитивними

наслідками  якої  є  скорочення  собівартості  готельних  послуг,  підвищення

туристичної привабливості готелів та надання їм конкурентних переваг [12, с.

30].

Будівництво  еко-готелів  налічує  20-річний  досвід,  але  значні  зміни  та

результати  досягнуті  лише упродовж останніх  5-10 років  в  Європі,  США,  а

також в країнах Азії. Свідчення тому – розробка критеріїв зеленого будівництва

та  кількість  будівель,  побудованих  і  сертифікованих  відповідно  до  них.  Це,

насамперед, пов’язано з впровадженням новітніх технологій,  спрямованих на

ефективне  використання  природних  ресурсів,  максимальне  зниження  впливу

будівництва та експлуатації готелю на довкілля [9].

Перший екологічний готель відкрився у Мілані. Це чотиризірковий готель

«Hotel  Scala»,  що  розташований  у  семиповерховій  споруді  замку,  що  був

побудований у кінці  ХІХ століття.  Для контролю за температурою повітря і

подачею гарячої води у готелі застосовується спеціальна система відновлення

енергії з використанням відновлювальних джерел. Так, готель не використовує

паливо і тому не викидає до атмосфери таку забруднюючу речовину, як вуглець

[14, с. 740].

Першим українським готелем,  що пройшов добровільну екологічну сер-

тифікацію на відповідність вимогам Державного екологічного стандарту ДСТУ

ISO 14024  й  одержав  Міжнародний  екологічний  сертифікат,  став  готельний

комплекс «Артеміда», розташований у селищі Понізовка району Велика Ялта.

Знак  «Зелений  журавель»  визнаний  світовим  співтовариством  як  знак
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відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) і

входить до міжнародного реєстру Глобальної мережі екологічного маркування

(GЕ.), а також визнається 27 сертифікаційними системами 60 країн миру.

Основне  завдання  архітекторів,  які  проектують  еко-готелі  –  створити

сприятливий  для  відпочинку  простір,  інтегрувати  об'єкт  в  навколишнє

середовище з мінімальним негативним впливом.

Еко-готель  «Innhouse  Eco  Hotel»  (Китай)  спроектовано  архітектурним

бюро «Oval Partnershi.» (рис 2.1).

 

Рис. 2.1. Готель «Innhouse Eco Hotel»

Особливість  готелю:  надихаюча  і  зразкова  модель  «відповідального»

туризму  і  максимальне  збереження  існуючих  природніх  ресурсів;  створення

системи будинків, яка заснована на місцевих національних традиціях Юньнань.

Основна увага приділяється об'єднанню блоків з навколишнім середовищем і

використанню  натуральних  матеріалів.  Створена  відповідно  до  місцевих

кліматичних умов, структура включає в себе центральні внутрішні двори, що

забезпечують  щоденний  зв'язок  між  резиденціями,  а  також  високий  рівень

природної  вентиляції  та  освітлення  в  оточуючих  приміщеннях.  Орієнтація

блоків ретельно продумана, щоб забезпечити гарний вид із вікна на ландшафт і

одночасно  –  захист  від  сонця  та  зниження  втрати  тепла  за  допомогою

використання  спеціального  подвійного  скла,  які  пропускають  тепло  в  малій

кількості [5, с. 63].
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Наступним  прикладом  еко-готелю  є  «Fogo  Island  Inn»  (Канада),  який

знаходиться  на  о.  Фого  (рис.  2.2).  Основне  завдання  проекту:  розвиток

риболовецького  туризму,  культурний  та  економічний  розвиток  рибальської

громади і  забезпечення робочими місцями місцевих ремісників.   Готель був

побудований з турботою про навколишнє середовище і відповідно до новітніх

технологій, які спрямовані на зниження енерго- і водоспоживання. Дощова вода

збирається в дві цистерни, розташовані на цокольному поверсі, фільтрується й

потім  використовується  для  службових  потреб.  Панелі  сонячної  теплової

енергії на флігелі забезпечують гарячу воду для підлоги з підігрівом, пральні та

кухонного обладнання. Флігель на південь від готелю містить сервісні функції,

такі  як  пральня,  зберігання,  дерев'яні  котли,  резервний  генератор  і  сонячні

теплові  панелі  на  даху.  Необхідна  кількість  і  орієнтація  панелей  сонячних

батарей вплинули на форму флігеля і кут даху. Розміщення будівлі на ділянці

методом нависання дозволило зберегти скелі, лишайники і ягоди [5, с. 65].

Рис. 2.2. Готель «Fogo Island Inn»

Еко-готель  «Tierra  Patagonia»  (Чилі)  спроектовано  архітектурним  бюро

«)azu Zegers Arquitectura» (рис. 2.3). Основна ідея проекту: розробити проект

готелю, в якому людина в комфортних умовах зможе контактувати з природою.

Сучасна людина не має можливості жити на відкритому повітрі без захисту,

тому будівля повинна бути, як друга шкіра, що дозволяє відчути силу і красу

цього  містичного  місця.  На  обрану  архітекторами  форму  будівлі  сильно

вплинув вітер, який є основною природною проблемою в цій частині країни. У
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готелі  використовуються  енергозберігаючі  лампочки,  які  одночасно

підвищують якість освітлення; системи для низького споживання води у ванних

кімнатах  і  пральні.  Правильна  орієнтація  готелю  дозволяє  використовувати

пасивну енергію сонця, що заощаджує енергію для опалення [5, с. 66]. 

Рис 2.3. Еко-готель «Tierra Patagonia»

Вітчизняним прикладом впровадження екологічних інновацій є київський

великий, затишний та недорогий «Premier Hotel  Rus».  На території  готелю є

своя  парковка,  також можна взяти  на  прокат  автомобіль.  Гостям  надаються

гіпоалергенна  постільна  білизна.  Готель  є  активним  учасником  програми  із

захисту  навколишнього  середовища  і  за  відповідність  міжнародним

екологічним вимогам відзначений міжнародним сертифікатом Green Key. Він

одним із перших у Києві почав упроваджувати для гостей «зелені» програми

лояльності.  Так,  проаналізувавши  досвід  роботи  з  гостями,  менеджмент

«Premier  Hotel  Rus»  спрогнозував,  що  буде  рости  попит  на  послугу

«підзарядки» авто, і першим встановив на своїй території зарядну станцію для

електромобілів.  Вона  здатна  одночасно  зарядити  два  електромобілі,

електроскутери  або  електровелосипеди  від  3,3  кВт.  Користування  такою

послугою для гостей готелю безкоштовне, а інші водії за необхідності платять

тільки за користування паркувальним місцем. Обладнання станції дозволяє за

6–8 годин зарядити автомобіль, що дуже зручно для учасників українських та

міжнародних  конференцій,  які  проходять  протягом  робочого  дня  в  цьому

готелі.  Слід  зазначити,  що  парк  таких  автомобілів  зростає,  а  їх  власники

вибирають  місце  для  відпочинку,  де  є  можливість  підзарядки  транспортних
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засобів. На початку 2016 р. в Україні налічувалося близько 700 електромобілів,

та у листопаді 2018 року 9500 одиниць [16]. 

Як вже було зазначено у розділі 1 рівень екологічності готелю визначають

спеціальні  сертифіковані  агенції  чи  організації  (див.  Додаток  А).  Однією  з

найпопулярніших  програм  екосертифікації  є  програма  добровільної

міжнародної екологічної сертифікації установ готельного бізнесу «Green key».

Вона спрямована на зменшення впливу на навколишнє середовище, сприяння

реалізації  сталого  управління  готельним  бізнесом,  а  також  на  підвищення

екологічної інформованості. 

«Green  key»  –  міжнародний  знак  якості,  що  присуджується  готелям  за

досягнення  у  сфері  захисту  навколишнього  середовища.  Щоб отримати еко-

сертифікат, готель має відповідати п'ятдесяти обов'язковим критеріям. Критерії

охоплюють кілька напрямів: екологічний менеджмент, інформація для гостей,

водоспоживання, прибирання і прання, управління відходами і та ін. (рис. 2.4).

Участь  готелів  у  програмі  базується  на  принципі  зменшення  негативного

впливу на навколишнє середовище без шкоди для комфорту гостей. А одним із

пріоритетних  критеріїв  оцінки  ,Green  key,  є  екологічний  менеджмент  [19,

с. 526].

Рис. 2.4 Критерії екологічної сертифікації програми «Green key» [21]
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Офіційними цілями «Зеленого Ключа» є:

- збільшення  використання  екологічно  чистих  і  стійких  методів

експлуатації  та  технологій,   і  тим  самим,  зменшення   загальної  кількості

використання ресурсів;

- підвищення  інформованості  та  створення  поведінкових  змін  гостей,

персоналі та постачальниках туристичних закладів;

- збільшення  використання  екологічно  чистих  та  стабільних  методів  та

підвищення обізнаності щодо створення поведінкових змін у сфері гостинності

та туризму в цілому [21].

В  Україні  дану  програму  екологічної  сертифікації  було  представлено  у

2011  р.  громадською  організацією  «Екологічна  ініціатива».  І  з  2013  року

вітчизняні  підприємства  готельної  сфери  рейтингуються  за  означеними

екологічними  критеріями.  У  2013  році  наша  країна  з  показником  у  15

акредитованих  закладів  готельної  сфери  посідала  4  місце  в  Європі  після

Франції, Данії та Німеччини.

Втім,  за  останні  роки  кількість  сертифікованих  екодружніх  засобів

розміщення  стрімко  зменшується  (табл.  2.1).  Ґрунтовного  пояснення  чи

ідентифікації  причин такого  становища в  офіційних чи  наукових джерел  не

зазначено,  втім,  на  нашу  думку,  причинами  може  бути  низький  рівень

вітчизняної  культури  екологічного  споживання  саме  в  орієнтації  на

відновлювані  джерела  енергії  та  екологічності  дій;  не  усвідомлення

вітчизняними  готельєрами  стратегічних  та  довгострокових  перспектив  даної

сертифікації; фінансова складова значних витрат на проведення оцінки та інші.

Виходячи з даних таблиці, бачимо, що більшість із сертифікованих еко-

готелів  належить міжнародній готельній мережі  Radisson Hotel  Grou. з  чого

можна  зробити  висновок,  що  ця  мережа  використовує  інноваційні  підходи

ведення бізнесу.
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Таблиця 2.1

Засоби розміщення України, які отримали еко-сертифікат Green Key

Рік 2013 2015 2016 2018 
Кількість

сертифікованих
готелів

15 15 12 9

Назви готелів

Radisson Blu
Hotel

Radisson Blu
Hotel

Radisson Blu
Hotel

Radisson Blu
Hotel (Kyiv)

Rus Accord Hotel Rus Accord Hotel
Rus Accord

Hotel

Inter )ontinental
(Kyiv)

Баккара Арт-
готель

Баккара Арт-
готель

Баккара Арт-
готель

Park Inn by
Radisson (Kyiv)

Maison Blanche
(Kyiv,Berezovka)

Maison Blanche
(Kyiv,Berezovka)

Maison Blanche
(Kyiv,Berezovk

a)

Maison Blanche
(Kyiv,Berezovka)

Maison Blanche
(Kyiv, Mytnitsa)

Maison Blanche
(Kyiv, Mytnitsa)

Maison Blanche
(Kyiv,

Mytnitsa)

Maison Blanche
(Kyiv, Mytnitsa)

Reikarz Dworec
Lviv

Reikarz Dworec
Lviv

Reikarz Dworec
Lviv

Maison Blanche
(Kyiv)

Reikarz
Medievale Lviv

Reikarz Medievale
Lviv

Reikarz
Medievale Lviv

Radisson Blu
Hotel (Podil)

Дністер Прєм’єр
Готель

Дністер Прєм’єр
Готель

Дністер
Прєм’єр
Готель

Galera (Kyiv)

Reikarz Рівер
Миколаїв

Reikarz Рівер
Миколаїв

Reikarz Рівер
Миколаїв

Radisson Blu
Resort Bukovel

(Ivano Frankivsk)
Reikarz

Запорізький
Reikarz

Запорізький
Reikarz

Запорізький

Reikarz
Дніпропетровськ

Reikarz
Дніпропетровськ

Reikarz
Дніпропетровс

ьк
Reikarz Харків Reikarz Харків Reikarz Харків

Ковчег,
Закарпаття

Ковчег,
Закарпаття

--

Красотель-
Левант, АР Крим

Красотель-
Левант, АР Крим

--

Готель Ареанда
АР, Крим

Готель Ареанда
АР, Крим

--

складено автором на основі [11; 12; 20; 21]

Загалом,  світова  практика  свідчить  про  те,  що основні  відмінності  еко-

готелів від інших готелів полягають у тому, що більшість з них знаходяться у
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заповідних  природних  зонах  та  функціонують  за  принципом  гармонійного

сусідства з природою, не забруднюючи довкілля продуктами життєдіяльності

туристів. Впровадження інноваційних рішень дозволяє знизити:

- рівень забруднень, що потрапляють у повітря, воду, грунт і, як наслідок, -

скоротити  навантаження  на  міську,  приміську  інфраструктуру  (на  34%

скорочуються обсяги викидів вуглекислого газу);

- потреби у електроенергії на 25%, води – на 11%. 

Потреба  у  залученні  значних  інвестицій  на  початковому етапі  накладає

свій  «відбиток»:  сучасні  екоготелі,  в  багатьох  випадках,  мають  невеликі

розміри або неповний комплекс екопослуг.
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РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ В ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ

3.1  Актуальність  запровадження  системи  екологізації  в  діяльність

вітчизняних готельних підприємств

Україна є досить перспективною з точки зору інвестування в еко-готельно-

ресторанний  бізнес,  оскільки  має  ряд  переваг,  у  порівнянні  з  сусідніми

державами. Основними умовами, що сприяють розвитку еко-готелів в Україні,

є:  

 наявність  рекреаційних  ресурсів  та  територій,  придатних  для

розташування еко-готелів; 

 становлення  та  розвиток  виробництва  екологічно  сертифікованої

будівельної продукції; 

 наявність значної кількості навчальних закладів з підготовки фахівців у

сфері гостинності; 

 наявність  наукових,  науково-дослідних центрів,  що спеціалізуються  на

розробці енерго-, водозберігаючих технологій, підготовці фахівців відповідної

спеціалізації; 

 становлення виробництва екологічно чистих продуктів харчування; 

 наявність широкого спектру додаткових послуг; 

 послаблення податкового тиску у сфері гостинності; 

 порівняно низький рівень індустріалізації території [11, с. 110];

 наявний  попит  на  послуги  еко-готелів  як  серед  внутрішніх,  так  і

іноземних туристів [14, с. 740].

Однак ці конкурентні переваги не використовуються повною мірою.

Вітчизняні  показники запровадження альтернативних засобів збереження

природніх ресурсів досі отримали незначний розвиток, що пов’язано, в більшій

мірі  з  економічними  проблемами  та  нестачею  фінансування.  Тому,  для

подальшого  розвитку  готельне  господарство  України потребує  проектування
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нових або реставрацію вже існуючих готелів із впровадженням еко-систем та

новітніх технологій збереження навколишнього середовища.

Найбільшою перепоною для збільшення готельних закладів екологічного

спрямування  є  фінансова  сторона,  яка  потребує  значних  інвестицій.  Деякі

експерти попереджають: кошторис будівництва екоготелю може відрізнятися

від стандартного мінімум удвічі. В країнах Західної Європи створені спеціальні

фонди,  які  або  надають  кредит  під  дуже  низькі  відсотки  для  будівництва

екоготелю,  або  дарують  частину  обладнання  для  її  роботи.  В  Україні  такої

практики  немає.  Тому  всі  ці  витрати  неминуче  позначаться  на  вартості

проживання: прайси в еко-готелях як мінімум на 30% вищі, порівняно з іншими

готелями.

Негативними тенденціями,  що  уповільнюють  практику  ведення

екоготельного господарства, є: 

 відсутність  розвиненої  інфраструктури  на  територіях,  придатних  для

розташування еко-готелів;

 «негативний імідж», сформований у зв'язку з аварією на Чорнобильській

АЕС;

 відсутність на цей час єдиної державної сертифікації у сфері еко-готелів;

 висока вартість екологічно чистої продукції;

 неналежний  державний  екологічний  контроль  у  сфері  виробництва

будівельних матеріалів;

 недостатня практика ведення еко-готельного господарства;

 відсутність  достатньої  поінформованості  у  населення  про

функціонування еко-готелів [11, с. 111]. 

Загалом,  досвід  розвинених  західних  країн  свідчить,  що  стратегії  і

механізми  обмеження  шкідливих  наслідків  діяльності  закладів  розміщення

цілком  досяжні  й  ефективні.  Протягом  останніх  десятиріч  у  різних  країнах

розроблено  програми,  орієнтовані  на  гармонізацію  відносин  з  природним

середовищем.  На  практиці  ці  альтернативні  напрями  туристичної  діяльності

передбачають  обмеження  нового  туристичного  будівництва  і  ширше
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використання локальної нічліжної бази, передовсім житла місцевих мешканців,

пропагування екологічних видів транспорту, а також підвищення екологічної

свідомості туристів і місцевих жителів.

3.2 Організаційно-економічний механізм екологізації на підприємстві

готельного господарства

Як засвідчило проведене дослідження та існуюча практика управління, на

сьогоднішній  день  в  Україні  спостерігається  досить  низька  активність

екологізації підприємств готельного господарства. Однією з важливих причин

такого  становища  є  відсутність  на  підприємствах  готельного  сектору

ефективного  механізму  системи  екологізації,  як  елементу  інноваційного

менеджменту,  який  повинен  обумовлювати  формування  сприятливих  умов  і

перш за все організаційних і економічних.

Суть  «організаційно-економічного  механізму»  розкривається  сукупністю

організаційних  форм  і  економічних  важелів,  взаємодія  яких  дозволить

забезпечувати здійснення процесу, що циклічно повторюється, направленого на

успішне проведення діяльності від генерації ідеї і подальшої її формалізації в

новий продукт, затребуваний споживачами. 

Автором  обґрунтовано  необхідність  розробки  та  впровадження

організаційно-економічного  механізму  системи  екологізації  підприємств

готельного господарства (ЕПГГ) (Додаток Б). 

Суб’єкти  системи  екологізації  в  організаційно-економічному  механізмі

виступають  на  чотирьох  різних  рівнях.  На  міжнародному рівні  –  це

представники  різноманітних  міжнародних  організацій;  центри  та  програми

міжнародної екологічної сертифікації; міжнародні інвестиційні фонди; світові

співтовариства,  громади,  благодійні  та  некомерційні  фонди  та  інші.  На

національному рівні  головними  учасниками  є  державні  органи  забезпечення

екологічної  безпеки  будинків  та  інфраструктури  об’єктів,  громадські

організації екологічної сертифікації, готельні мережі, готельні спілки та інші.
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Регіональний  рівень  варто  виокремити  представництвом  місцевих  органів

влади,  регіональних  об'єднань  та  туристичних  комплексів,  місцевих

екологічних співтовариств та інші. Найнижчий  локальний рівень презентують

власне самі  підприємства готельного господарства; зацікавлені особи, місцеві

жителі, місцева громада та інші.

Основними  інструментами  пропонованого  організаційно-економічного

механізму є: 

 організаційні – як на державному рівні в можливості реалізації принципу

екологічності  засобів  розміщення,  так  в  власне,  на  самому  підприємстві,

шляхом  створення  сприятливих  умов  та  можливостей  реалізації  засад

екологічності;

 інформаційні –  передбачають  розвиток  теоретичної  і  методичної  баз,

проведення моніторингів,  збір,  групування та  аналіз  статистичної  інформації

щодо  становища  організації;  достатність  інформації  щодо  критеріїв

відповідності міжнародним нормам екологічності;

 методологічні –  теоретична  розробка та  практичне  використання

методів та принципів екологізації на підприємстві;

 фінансові – передбачають можливість використання фінансових коштів

міжнародних або  вітчизняних  громадських  організацій;  сприяють  створенню

спеціальних  фондів  накопичення  та  цільового  використання  коштів  на

підприємствах  для  забезпечення  розширення  можливостей  діяльності

організації в екологічному напрямі;

 кадрові – наявність фахівців відповідної сфери, що відповідатимуть за

напрями впровадження різних аспектів екологізації на підприємствах (технічну,

методологічну, технологічну та інше);

 матеріально-технічні –  передбачають  забезпечення  необхідними

матеріально-технічними засобами, які потрібні у процесі реалізації екологічної

складової діяльності підприємства. 
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Залежно  від  місця  розташування,  генеральної  концепції,  потенціалу  та

філософії  підприємства  готельного  господарства  формами  реалізації

екологізації можуть виступати наступні аспекти: 

- збереження  та  піднесення  природного  ландшафту  території  в  дизайні

готелю;

- використання  вторинно  перероблених  та  /або  екологічно  чистих

матеріалів у будівництві та роботі закладу; 

- використання  відновлювальних  джерел  енергії  для  забезпечення

електро- та теплопостачання;

- мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище;

- просвітницько-інформаційна  функція  у  популяризації  принципів

екологічної політики.

Впровадження  та  освоєння  інновацій  дозволяє  готелям  отримати

конкурентну перевагу, підвищує їх конкурентоспроможність і рейтинг на ринку

готельних послуг, сприятливо впливає на імідж готельного підприємства, що

проявляється  у  збільшенні  постійних клієнтів,  привабливості  для  інвесторів,

загальній соціальній привабливості готелю. При цьому суттєвий позитивний бік

реалізації  екологічної  концепції  готелів  –  це  суттєве  заощадження поточних

витрат і, як наслідок, – збільшення прибутковості підприємства.
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ВИСНОВКИ

Отже,  за  результатами  проведеного  дослідження  встановлено,  що  для

вирішення проблем подальшого інноваційного шляху розвитку готельної сфери

України необхідно розробити стратегію та політику його розвитку, де були б

визначені  найбільш  важливі  завдання  галузі  та  реалізовано  необхідний  для

цього механізм та інструментарій.  Інноваційна стратегія розвитку готельного

сектору  повинна  бути  спрямована  на  розробку  ефективних  шляхів  його

розвитку шляхом реалізації нововведень з урахуванням внутрішніх і зовнішніх

факторів і наявних ресурсів. Інноваційна політика держави повинна включати в

себе  комплекс заходів  щодо створення сприятливих умов розвитку індустрії

готельного  бізнесу  і  всебічного  задоволення  потреб  туристів,  нових

конкурентоспроможних продуктів і послуг, впровадження сучасних технологій

управління в секторі розміщення. 

Впровадження  інновацій  шляхом  екологічного  спрямування  має

відбуватися як на рівні держави, так і  на рівні самих отельних підприємств.

Подальше інноваційне зростання дозволить підняти конкурентоспроможність

України на світовому ринку готельної нерухомості. Однак це можливо у разі

нормалізації економічної і політичної ситуації в країні та створення умов для

інвестиційної привабливості готельного сегмента.

Досвід  розвинених  західних  країн  свідчить,  що  стратегії  і  механізми

обмеження шкідливих наслідків діяльності закладів розміщення цілком досяжні

й  ефективні.  Протягом  останніх  десятиріч  у  різних  країнах  розроблено

програми, орієнтовані на гармонізацію відносин з природним середовищем. На

практиці  ці  альтернативні  напрями  туристичної  діяльності  передбачають

пропагування екологічних видів транспорту, а також підвищення екологічної

свідомості туристів і місцевих жителів.
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Шифр «Якість»

Дослідження проблематики оцінювання якості готельних послуг



АНОТАЦІЯ 

наукової роботи під шифром «Якість»

Актуальність роботи обумовлюється необхідністю створення якісного та

конкурентоспроможного  готельного  продукту,  що складає   стратегічну  мету

розвитку готельної індустрії України. Метою наукової роботи  є дослідження

теоретичних та методичних аспектів щодо оцінювання якості готельних послуг,

її взаємозв’язку із фінансовими результатами діяльності готельних підприємств

та забезпечення якості  на підприємствах готельного бізнесу.  Для досягнення

поставленої в роботі мети використано систему загальнонаукових і спеціальних

методів: теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний, метод порівняння,

метод  експертних  оцінок,  рейтинговий,  розрахунковий,  індексний  та

інтегральний  методи, кореляційно-регресійний аналіз.

В  роботі  досліджено   сутність  та  особливості  визначення  якості

готельних послуг.  Доведено,  що вимірювання якості  послуги в  багатьох

випадках є найбільшою проблемою, яка постає перед підприємствами

з надання туристичних та готельних послуг.  

Обгрунтовано  вибір  типології  Е.  Кедотта  і  Н.  Терджена  для

оцінювання  якості  готельних  послуг.  З  використанням  зазначеної

типології  здійснено дослідження якості  обслуговування групи Харківських

готелів.   За  результатами  дослідження  шляхом  опитування  встановлено

проблемні  вузькі  місця  в  якості  готельних  послуг,  що   сприятиме

ефективній розробці напрямів підвищення їх якості. На основі отриманих

результатів розроблено напрями забезпечення та підвищення якості готельних

послуг.

Загальна  характеристика  наукової  роботи.  Робота  містить  вступ,  три

розділи,  висновки,  список  використаних  джерел.  Кількість  сторінок  –  30,

кількість рисунків –  4, кількість таблиць – 7, кількість використаних наукових

джерел – 13.
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Кедотта-Терджена, інтегральна оцінка, моделювання. 
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ВСТУП

Створення якісного та конкурентоспроможного готельного продукту  –

стратегічна  мета  розвитку  готельної  індустрії  України.  Але  ефективний

розвиток готельного бізнесу  потребує змін не тільки в структурі розробки та

виробництва  готельного  продукту,  а  й  в  розробці  та  організації  процесів

забезпечення  та  безперервного  підвищення  його  якості.  Всі  ці  процеси

вимагають поглиблених наукових досліджень, розробки теоретичних основ та

методологічних  підходів  до  формування  конкурентоспроможної  туристичної

галузі та високоякісного готельного продукту. 

Питання якості готельного та туристичного продукту та розвитку ринку

послуг у сфері гостинності досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як

Апопій В. В [1], Барабицька В. К.,  Беррі Л. [2],  Білецька І. Я., Бичківський Р.

[3], Бочан І. О., Герасименко В. Г., Зейтамль В. [2], Зорін І. В. [4], Ісмаєв Д. К.,

Каурова  А.  Д.,  Квартальнов  В.  А.  [5],  Котлер  Ф.  [6],  Левицька  Е.  В.,

Малиновська О. Ю., А. Паразьюраман [2], Ткаченко Т.І. [7] Шаповал М.І. [8]

та інші.

Метою  наукової  роботи   є  дослідження  теоретичних  та  методичних

аспектів  щодо  оцінювання  якості  готельних  послуг,  її  взаємозв’язку  із

фінансовими результатами діяльності готельних підприємств та забезпечення

якості на підприємствах готельного бізнесу.

Об’єктом  дослідження  є  процеси  оцінювання  та  забезпечення  якості

готельних послуг.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні  положення, прикладні

аспекти оцінювання якості  готельних послуг, а також забезпечення  якості  в

контексті підвищення економічної ефективності готельних підприємств.

Відповідно до мети були визначені і вирішені наступні завдання  роботи:

1) визначено економічний зміст категорій «якість», «готельний продукт»,

«якість готельних послуг»;
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2) розглянуто    теоретичні    основи     методології   визначення   якості  

готельних послуг;

3) здійснено емпіричні дослідження  щодо оцінювання якості готельних

послуг на прикладі готельних підприємств Харкова;

4)  здійснено  економіко-математичне  моделювання  впливу  якості

готельних послуг на фінансові результати діяльності готельних підприємств;

5)  розроблено практичні  підходи до забезпечення та підвищення якості

готельних послуг.

Теоретичною і методичною основою  роботи є наукові праці вітчизняних

та  закордонних  науковців.  Для  досягнення  поставленої  в  роботі  мети

використано  систему  загальнонаукових  і  спеціальних  методів:  теоретичного

узагальнення  та  абстрактно-логічний, метод  порівняння,  метод  експертних

оцінок,  рейтинговий,  розрахунковий,  індексний  та  інтегральний   методи,

кореляційно-регресійний аналіз.

Наукова новизна роботи:

Удосконалено:

– методичні  підходи до оцінювання якості  готельних послуг на основі

використання типології Кеддота-Терджена, що містять комплекс критеріїв з 21

елементу за 4 групами та передбачають розрахунок інтегральної індивідуальної

оцінки перебування у готелі;

Набуло подальшого розвитку:

– економіко-математичне моделювання  впливу  якості готельних послуг

на  фінансові  результати  діяльності  готельних  підприємств  на  основі

застосування  кореляційно-регресійного  аналізу,  що  дозволило  встановити

сильну ступінь впливу якості готельних послуг на чистий прибуток готельних

підприємств та помірну ступінь  впливу на їх обсяг реалізації;

– напрями  забезпечення  та  підвищення  якості  готельних  послуг,  що

полягають  у  постійному  моніторингу  обслуговування  гостей  готелю,

включаючи  внутрішні  аудити  якості;  підвищенні  кваліфікації  й  рівні

спілкування  персоналу;   створення  корпоративної  культури,  спрямованої  на
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забезпечення  та  підвищення  якості  готельних  послуг;  впровадження

програмного  забезпечення  щодо  формування,  ведення  та  постійного

поповнення  клієнтських баз даних.

Результати наукової роботи впроваджено в діяльність готелю «Аврора»

(ТОВ «ХоДоС»,  м.  Харків),  зокрема,  методика  оцінювання якості  готельних

послуг  на  основі  використання  типології  Кеддота-Терджена   прийнято  до

використання при обстеженні задоволеності гостей готелю.

 Основні  результати   роботи  було  викладено  в  науковій  статті

«Дослідження  проблематики  оцінювання  якості  готельних  послуг»,  що

опубліковано  в електронному   науковому фаховому виданні  «Приазовський

економічний вісник»,  №5 (10) за 2018 рік.
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Поняття  якість у  широкому  розумінні  є  універсальною  філософською

категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідомість людини.

Якість  являє  собою складну категорію,  яку можна розглядати  з  різних

позицій: філософської, соціальної, технічної, правової, економічної.

Підходи до тлумачення якості з різних позицій представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1  

Поняття категорії якості

Позиції Поняття категорії якості
Філософські Суттєва  визначеність  об'єкта,  відповідно  до  якої  він  відрізняється  від

іншого об'єкта.  У свою чергу,  визначеність  об'єкта  формується на основі
окремих властивостей або їх сукупності. Властивість при цьому розуміється
як спосіб прояву якості об'єкта стосовно інших об'єктів, з якими він може
взаємодіяти

Соціальні Ставлення  окремих  суб'єктів  та/або  усього суспільства  до  об'єкта.  При
цьому  якість  може  розглядатись  як  категорія,  яка  залежить  від  рівня
культури,  релігійних  та  демографічних  особливостей  індивідуумів  та
суспільства  у  цілому  (наприклад,  сприйняття  споживачами  модних
тенденцій в одязі)

Технічні 
(інженерні)

Технічні  закономірності  в  утворенні  та  прояві  фізичних,
електромеханічних та інших технічних характеристик об'єктів  однакового
призначення

Правові Сукупність властивостей об'єкта, що відповідає вимогам, які встановлені
у нормативно-правових документах

Економічні Результат задоволення потреб

*Розроблено за джерелом [8, с.115] 

Якість,  після  ціни,  є  другим  основним  інструментом,  який  формує

структуру  пропозиції  на  ринку.  Вона  є  ключовим  чинником,  що  сприяє

поліпшенню  конкурентоспроможності  продуктів  та  послуг  унаслідок

постійного  підвищення  її  рівня.  Це  зумовлено  необхідністю  пристосування

пропозиції  до  потреб  споживачів.  Під  рівнем якості,  з  огляду  на  безупинну

диверсифікацію людських потреб,  розуміють один із  найважливіших ефектів

усіх видів діяльності, особливо у сфері послуг [4, ч.78]. 

Якість  як  міждисциплінарну  категорію  досліджує  багато  наукових

дисциплін, тому її визначення мають різноманітний характер. Поняття якості

7



використовується  не  лише  в  науці,  а  й  у  повсякденному  житті.  У

філософському значенні під якістю розуміють ступінь досконалості чогось або

сукупність властивостей різноманітних предметів. Цих властивостей може бути

так багато, що практично дуже важко їх усіх врахувати в описі аналізованого

об'єкта,  тому  в  даному  випадку  якість  розглядають  як  умовне  поняття.  В

економічному контексті  якість  трактують як  одну з  економічних категорій  і

аналізують разом з іншими категоріями, як от споживча вартість і корисність.

Якість  пройшла багатовіковий шлях розвитку.  Поняття якості  розвивалося  у

міру того,  як  розвивалися,  різноманітилися і  множилися суспільні  потреби і

зростали можливості виробництва з їх задоволення (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 

Історична еволюція понять якості

Автор Формулювання визначень якості

Аристотель
(3 ст. до н.е.).

Відмінність між предметами. Диференціація за ознакою «хороший - 
поганий»

Гегель
(19 ст. н.е.)

Якість є насамперед тотожна з буттям визначеність, так що щось 
перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість 

Китайська версія
Ієрогліф, що позначає якість, складається з двох елементів – 
«рівновага» і «гроші» (якість = рівновага + гроші), отже, якість 
тотожна поняттю «висококласний», «дорогий»

Шухарт
(1931р.)

Якість має два аспекти:
- об'єктивні фізичні характеристики
- суб'єктивна сторона: наскільки річ «хороша»

Ісікава К. (1950р.) Якість, яка реально задовольняє споживачів. 

Джуран Дж.М.
(1974р.)

Придатність для використання (відповідність
призначенню). Якість – є ступінь задоволення
споживача. Для реалізації якості виробник повинен
дізнатися вимоги споживача і зробити свою
продукцію такою, щоб вона задовольняла цим  вимогам

Держстандарт
15467-79

Якість продукції – сукупність властивостей продукції, що 
обумовлює її придатність задовольняти певні потреби відповідно до 
її призначення

Міжнародний
Стандарт

 І6О 8402-86

Якість – сукупність властивостей і характеристик
продукції або послуг, які додають їм здатність
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби

Міжнародний 
стандарт  I6O 9000-

2000

Ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, 
процесу або системи задовольняє сформульовані потреби або 
очікування загальнозрозумілі чи обов’язкові

*Розроблено за джерелом [3, с.118]

Аналізуючи наведені визначення, можна дійти висновку,  що  якість  є 
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однією  зі  складних  категорій,  з  якими  людина  стикається  в  процесі  своєї

діяльності.  Багатозначність  трактувань  даного  поняття  визначається  тим,  що

під терміном «якість» розуміється велика кількість специфічних властивостей

предметів і явищ. Але практично всіма авторами підкреслюється, що якість – це

те,  що  задовольняє  вимоги  споживача  з  точки  зору  аналізу  співвідношення

«цінність – вартість».

Якість  послуг  –  це  відповідність  наданих  послуг  очікуваним  або

встановленим стандартам. Таким чином, стандарти, їхня реальна форма і зміст

є критерієм якості обслуговування. Критерій оцінки якості наданої послуги для

споживача – це ступінь його задоволення, тобто відповідність отриманого та

очікуваного [7, с.245].

Якість  послуги  визначається  вимогами статті  12  Закону України  «Про

захист прав споживачів»,  згідно з яким «Продавець (виготівник, виконавець)

зобов'язаний  передати  споживачеві  товар  (роботу,  послугу),  який  за  якістю

відповідає  вимогам  нормативних  документів,  умовам  договору,  а  також

інформації про товар (роботу, послугу), що надається продавцем (виготівником,

виконавцем)» [10].

Якість  готельних  послуг  є  категорією  суб'єктивною  та  відносною,  її

можна трактувати як відповідність ознак туристичних благ і послуг вимогам й

сподіваннями споживача, який сплачує за них визначену ціну.

Якість  готельних послуг,  як  і  якість  продуктів,  є  поєднанням якості,

типу та  якості  виконання.  У сфері  гостинності  тип якості  стосується  різних

його  видів  і  водночас  відображає  стандарт  об'єктів  та  оточення.  Тому

відповідно  до  концепції  сутності  готельного  продукту,  яка  визначається  у

широкому і вузькому розумінні, можна аналізувати:

– якість  поодинокої  (окремої)  послуги  або  однорідної  асортиментної

групи послуг;

– якість готельного продукту як  комплексу  послуг,  що   виявляється за

посередництва всіх благ і послуг, які купують  туристи у   зв'язку з   виїздом   за

межі постійного місця проживання у готелі під час подорожі [7, с.112].
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Крім  якості  готельних  послуг,  важливою  є  проблема  якості

обслуговування клієнта (туриста). Споживачі стають усе більш прискіпливими і

вимогливими до стандарту обслуговування. Цей елемент набирає ваги  за умов

гострої  конкурентної  боротьби.  Діяльність,  що  пов'язана  з  обслуговуванням

туристів,  охоплює  дії  перед,  під  час  і  після  закінчення  угоди.  На  якість

готельної послуги, яку замовляють покупці, впливають як їхні сподівання, так і

реальний  досвід,  отриманий  унаслідок  стосунків  із  працівниками

обслуговування  туристичного  руху.  Сподівання  визначаються  обіцянками  і

зобов'язаннями, які фірма надає своїм клієнтам за допомогою різних способів

комунікації.  Додатково  необхідно  врахувати  вплив  таких  чинників,  як

вислуховування думок, рекомендацій, відгуків.

З огляду на диференційований характер виробництва у  готельній сфері

та  необхідність  тривалого  контакту  обслуговуючого  персоналу  з  туристами,

постає проблема якісного обслуговування в умовах жорсткої конкуренції, що

перетворюється на основний аспект функціонування готельних підприємств на

ринку. 

Суттєвим елементом сукупності дій, спрямованих на підвищення рівня

якості  готельних  послуг,  є  якість  обслуговування  клієнта.  Обслуговуючий

персонал впливає на споживачів і допомагає налагоджувати тривалі зв'язки з

фірмою.  Особлива  роль  персоналу  полягає  у  співпраці  клієнта  під  час

створення  спільної  вартості  та  якості  продукту.  Однак  ця  проблематика

значною  мірою  формує  ринкові  відносини  між  працівниками  підприємств

туріндустрії та їх клієнтами [6, с.237].

Якість  обслуговування  клієнта  стає  одним із  важливих чинників,  які

вирізняють  підприємства  у  конкурентній  боротьбі.  Пропонування  туристу

послуги бажаної якості вимагає застосування не лише відповідних виробничих

чинників,  процедур,  прийомів  та  технології,  а  також  відповідного  рівня

кваліфікації працівників.

Клієнти стають все більше   вимогливими  і   прагнуть   щораз   вищого 

стандарту обслуговування.  Підприємства   оцінюють   сферу   обслуговування 
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клієнта з  різних перспектив,  тому в літературі  існує  багато  визначень цього

поняття.

Обслуговування  клієнта  – це  надійне,  гарантоване  надання  клієнтові

благ і  послуг в обумовленому місці  й часі,  відповідно до сподівань клієнта.

Окрім цього, це сукупність дій окремих складових елементів господарюючого

суб'єкта,  який  бере  участь  у  наданні  благ  і  послуг  у  спосіб,  що  відповідає

сподіванням клієнта і забезпечує досягнення основних цілей фірми [6, с.239].

Виконання сподівань клієнта має бути однією з основних цілей фірм, які

надають  туристичні  та  готельні  послуги.  Надзвичайно  важлива  роль  у

досягненні якісних цілей належить персоналу, який безпосередньо обслуговує

клієнтів, допоміжному персоналу, а також керівництву підприємства.

Керівний  персонал,  який  здійснює  управління  готельним

підприємством,  має  забезпечувати  високу  відповідність  між  фактично

наданими послугами та сподіваннями клієнтів. 

Отже,  якість  готельних  послуг  є  провідним  критерієм  як  вибору

туристів,  так і  конкурентоспроможності  готельного підприємства в складних

умовах сьогодення.
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2. ЕМПИРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ (НА

ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКОВА)

Вимірювання якості  послуги в  багатьох  випадках  є  найбільшою

проблемою, яка постає перед підприємствами з надання туристичних

та готельних послуг.  

Існує декілька підходів до оцінювання  якості послуг, але більшість

з  них  надає  дуже  приблизну  картину  щодо  уподобань  гостей,  що

потребує пошуків більш «чутливої» методики.

З  огляду  на  вищезазначене,  для  визначення  якості  готельних

послуг  пропонується концепція «нейтральних зон» Ч. Бернарда. Суть

концепції  стосовно  сфери  надання  послуг  полягає  в  наступному:  в

особистісних сприйняттях  людей існує так звана нейтральна зона,  в

якій  будь-які  дії  не  викликають  реакцій  у  відповідь.  Так,  якщо

обслуговування  виявляється  на  середньому  прийнятному  рівні,

відповідні  реакції  споживача  залишаються  нейтральними.  Почуття

задоволеності  (позитивна  реакція)  виникає,  коли  якість  і  рівень

обслуговування  в  свідомості  споживача  опиняються  за  межами

нейтральної зони. Чим важливіше для  споживача параметр послуги,

тим вужче  його  нейтральна зона.  Розвитком концепції  «нейтральних

зон» є типологія ефективності елементів обслуговування Е. Кедотта і Н.

Терджена,  відповідно  до  якої  різні  елементи  обслуговування  можуть

мати  позитивну  або  негативну  реакцію  споживачів,  а  деякі  не

викликають реакцій у відповідь. Для надання якісної послуги необхідно

визначити, які її параметри створюють позитивну відповідь – реакцію

клієнта  і  безпосередньо  формують  його  сприйняття.  Е.  Кедотт  і  Н.
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Терджен розробили наступну класифікацію елементів обслуговування в

залежності від їх значимості в споживчих сприйняттях [10]:

1.  Критичні  елементи  обслуговування.  Формують  найменшу

нейтральну зону. Є головними чинниками, що чинять прямий вплив на

споживача.  Викликають  або  позитивну,  або  негативну  реакцію  в

залежності від того, чи відповідають вони споживчим очікуванням. Це

той  мінімум  в  обслуговуванні,  який  повинен  бути  обов'язково

виконаний для того, щоб задовольнити клієнта. Це головні чинники, які

роблять  безпосередній  вплив  на  споживача.  Вони  повинні  бути

задоволені  в першу чергу,  оскільки засновані  на мінімумі  стандартів,

прийнятних  для  споживачів.  Якщо  компанії  хочуть  вижити  в

бурхливому  морі  конкуренції,  вони  повинні  зробити  все,  щоб

запропонувати саме ці  елементи обслуговування.  Приклади тут дуже

прості.  Так, в індустрії  гостинності – це чистота в готельних номерах,

чистота громадських приміщень, безпека, здорова їжа і т.п. Критичними

ці елементи називаються тому, що вони викликають або позитивну, або

негативну реакцію залежно від того, досягнуті ці мінімальні стандарти

чи  ні.  Компанії,  що  надає  обслуговування,  може  бути  прощено

ігнорування цих стандартів лише в критичних ситуаціях.

2. Нейтральні елементи обслуговування. Створюють максимальну

нейтральну зону і практично не впливають на якість обслуговування в

сприйнятті клієнта (наприклад, колір уніформи персоналу). Коль скоро

ці  елементи  мають  досить  слабкий  вплив  на  ступінь  задоволення

споживачів, на них не варто затрачати значних управлінських зусиль.

3.  Елементи  обслуговування,  що   приносять

задоволення. Викликають позитивну реакцію, якщо очікування клієнта
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задовольняються. Передбачаючи, але ніякої (в тому числі негативною)

реакції  не  виникає,  якщо  очікування  не  задоволені.  Ці  елементи  не

знижують якість обслуговування, якщо споживач їх не отримує, але в

зворотному випадку в свідомості клієнта формують додаткові переваги

від наданої послуги і тим самим підвищують її  якість. Ці елементи не

доставляють неприємностей, якщо споживач їх не отримує, і, навпаки,

приносять задоволення, якщо клієнт раптом виявляє їх.

4.  Елементи  обслуговування,  що   приносять  розчарування.  Ці

елементи,  якщо  вони  не  виконані  правильно,  в  більшості  випадків

викликають  негативну  реакцію.  У  той  же  час  ніякої  реакції  не

відбудеться,  якщо  все  робити  правильно.  Тут  і  невдало  обрана  або

організована  стоянка  для  машин,  що  змушує  гостей  далеко  йти,

відмова  від  прийняття  оплати  за  найбільш  поширеним  кредитних

картках,  недружелюбність  персоналу,  і  т.  п.  Слід  мати  на  увазі,  що

виконання  цих  елементів  обов'язково,  але  в  той  же  час  підвищення

якості  цих  елементів  обслуговування  навряд  чи  може  привести  до

підвищення рівня задоволеності [10]. 

Для  надання  якісної  послуги  необхідно  визначити,  які  її  параметри

створюють позитивну відповідну реакцію клієнта й безпосередньо формують

його сприйняття.

Інструментом  реалізації  типології  елементів  обслуговування  Кедотта-

Терджена є карта якості обслуговування, використовувана для структурування

якості  готельного  обслуговування.  Оцінка  сприйняття  елементів

обслуговування  здійснюється  за  трьома  параметрами:  рівень  жалів,  рівень

емоційного настрою споживача із приводу неправильного виконання й рівень

емоційного настрою споживача  із  приводу правильно виконання.  Всі  оцінки

вказують  у  балах.  Усереднені  й  середньозважені  оцінки  якості  виходять  за
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допомогою  статистичної  обробки  карт  індивідуальної  оцінки.  При  цьому  в

якості опитуваних можна залучати не тільки самих споживачів, але й експертів.

Типологія Кедотта-Терджена дає можливість побудувати просту й дуже

наочну  модель  сприйняття  й  оцінки  якості  обслуговування,  дозволяє

спрогнозувати  оцінку  якості  й  зіставити  оцінки  якості  обслуговування

споживачів,  експертів,  співробітників  і  інших  зацікавлених  сторін.  Кожний

елемент  оцінюється  в  категоріях  «задоволення»,  «розчарування»  або

«нейтральне сприйняття». 

Вищезазначену методику було адаптовано до  вітчизняних особливостей

готельного бізнесу та з урахуванням уподобань гостей готелів за результатами

маркетингових досліджень.

Дослідження  якості  обслуговування  проводилося  на  прикладі  групи

Харківських  готелів   «Мир»,  «National»,  «Аврора»,  «Чічіков»,  «Вікторія»

(усього 120 гостей).

У  табл.  2.1  представлено  приклад  індивідуальної  карти  якості,  що

складена  на  основі  типології  Кеддета-Терджена,  яка  використовується  для

структурування   функції    якості   готельних    послуг   на   основі   групування 

елементів обслуговування та оцінювання емоційного настрою  та   рівня   жалю 

від надання складових елементів готельних послуг.

Таблиця 2.1

Приклад індивідуальної карти якості обслуговування (готель «Аврора»)

№
п/п

Зміст і характеристика   елементу 
обслуговування

Оцінка сприйняття елементу
обслуговування

Відсутній
(рівень

жалю – РЖ)

Виконаний
неправильно

(рівень
емоційного
настрою –

РНВ)

Виконаний
правильно
(рівень

емоційного
настрою –

РПВ)
Критичні елементи обслуговування

1 Безпека проживання 5
2 Якісне та здорове харчування   3
3 Чистота в номерах, своєчасне прибирання -1
4 Чистота в приміщеннях готелю 2
5 Комфортна температура у номерах -2
6 Швидке та ввічливе обслуговування 1
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7 Розташування готелю 4
Нейтральні елементи обслуговування

1 Колір уніформи обслуговуючого 
персоналу  

-2

2 Інтерьєр холу, ресторану  та інших  
приміщень

-1

3 Архітектура готелю 2
Елементи, що приносять задоволення

1 Компліменти від готелю в номері, холі  
або в ресторані 

0

2 Приємна атмосфера в холі або ресторані 2
3 Безкоштовні напої чи напої, що не 

рахуються
-1

4 Облуговування в будь-який час -2
5 Привітання гостей з Днем народження та 

іншими святами, розсилка нових 
пропозицій готелю  

0

Елементи обслуговування, що приносять розчарування 
1 Недостатня культура персоналу -3
2 Тиша та спокій під час відпочинку -1
3 Неприємні  запахи 0
4 Бруд у приміщеннях готелю -1
5 Незручне розташування паркінга 0
6 Неможливість сплати карткою 0
Сумарна (загальна) індивідуальна оцінка РЗВЗ перебування у готелі 8
Інтегральна індивідуальна оцінка РЗВі перебування у готелі 0,38

*Розроблено автором

Перший параметр  (РЖ)  –   рівень   жалю,   тобто   емоційний   настрой 

споживача із приводу відсутності i-го елемента в процесі обслуговування. 

Другий  параметр  (РНВ)  –  рівень  емоційного  настрою  споживача  із

приводу неправильного виконання i-го елементу. 

Третій  параметр  (РПВ)  –  рівень  емоційного  настрою  споживача  із

приводу правильно виконаного елементу [10]. 

Всі  три  характеристики  вказуються  в  балах  за  єдиною  або  за

встановленою для кожного елемента обслуговування шкалою.

Елементи  обслуговування  в  карті  якості  згруповані   за  розділами

відповідно до типології Кедотта-Терджена (критичні, нейтральні, що приносять

задоволення, що приносять розчарування елементи).

Карта  якості  може формуватися  залежно  від  розв'язуваного  завдання

для нормування й оцінки якості:
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 – окремо взятої послуги;

 – різних варіантів готельного циклу, наприклад, для певних категорій

гостей, по сезонах і т.і.

При  нормуванні  карта  заповнюється  повністю  (крім  затінених

осередків),  при  індивідуальній  оцінці  в  кожному  рядку  заповнюється  лише

один   осередок,   що    відповідає    фактичному   рівню   сприйняття   елемента 

обслуговування.

Інтегральна      індивідуальна     (контролера-експерта   або  споживача) 

кількісна оцінка якості обслуговування – сума оцінок по всіх рядках, отримана

від конкретного i-го експерта або гостюючи.

Усереднені  й  середньозважені  оцінки  якості  виходять  за  допомогою

статистичної обробки карт індивідуальної оцінки. У цьому випадку в кожний

осередок містяться параметри функції розподілу ймовірностей індивідуальних

оцінок (для нормальної функції розподілу це математичне очікування й середнє

квадратичне відхилення), а як інтегральні оцінки беруться суми математичних

очікувань із осередків карти якості.

Оцінка якості обслуговування на основі даних,  узятих   тільки   з   карти

якості, залишає за межами розгляду фактори внутрішньоготельної обстановки –

гостинність і внутрівиробничі відносини.

Ці  фактори  нормувати  не  можна,  але  оцінювати  вплив  їхнього

фактичного рівня на сприйняття гостем наданого обслуговування й, отже, на

оцінку його якості – необхідно. Із цією метою вводиться коефіцієнт загального

враження гостей від перебування в готелі.

                                               КЗВ = СРН + 1                                                   (2.1)

де  СРН  –  середній  рівень  відносин,  що  розраховує  як  середнє

алгебраїчне  значення  оцінок  РЗВЗ сприйняття  гостями  свого  загального

враження від виявленого до них відношення й характеру внутрішніх взаємин

персоналу.
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СРН перебуває в інтервалі від +1 до -1. Нульове значення відповідає

нормі в розумінні гостюючих, тобто не викликає ні захвату, ні невдоволення.

значення,  рівне  одиниці,  відповідає  найвищому  рівню  оцінки,  рівне  мінус

одиниці – найнижчому.

Зведені  результати    обробки   індивідуальних   карт   якості   за   усіма 

готелями надано в табл. 2.2 та на рис. 2.1.

Таблиця 2.2

Інтегральна індивідуальна оцінка перебування у готелі

Показник «Мир» «National» «Аврора» «Чічіков» «Вікторія»
Інтегральна 
індивідуальна оцінка 
РЗВі перебування у готелі

0,53 0,42 0,38 0,32 0,49

*Розроблено автором 

0,42

0,53

0,49

0,32 0,38

0

0,2

0,4

0,6
«Мир»

«National»

«Аврора»«Чічіков»

«Вікторія»

Рис. 2.1. Інтегральна індивідуальна оцінка РЗВі перебування у готелі

*Розроблено автором 

За результатами обробки індивідуальних карт якості виконана діаграма,

що представлена на рис. 2.2.
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Готелем повністю задоволені

Рис. 2.2. Результати обробки індивідуальних карт якості за усіма

готелями, %

*Розроблено автором 

Таким чином, шляхом опитування були знайдені проблемні вузькі

місця в якості  готельних послуг,  що дозволить ефективно розробити

напрями підвищення їх якості.

3. МОДЕЛЮВАННЯ  ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Успішність та ефективність діяльності готельних підприємств залежить

безпосередньо від якості готельного продукту та якості обслуговування. Можна

зробити  припущення,  що фінансові  результати  роботи   та   інші  показники

діяльності готельних підприємств залежать менше або більше від рівня якості

послуг,  що  вони  надають.  Виконаємо  моделювання  залежності  основних

показників  діяльності  підприємств  від  інтегральної  індивідуальної  оцінки

перебування у готелі. 

Для встановлення залежності впливу розглянуто моделі лінійної парної

кореляції  і  розраховано  значення  коефіцієнтів  кореляції,  що характеризують

тісноту кореляційного зв'язку, а також напрямок зв’язку між досліджуваними

величинами. 

Розрахунок проводиться за методом найменших квадратів.

Кореляційно-регресійний аналіз складається з таких етапів:

– попередній (апріорний) аналіз,

– збирання інформації та її первинна обробка,

– побудова моделі (рівняння регресії),

– оцінка й аналіз моделі.

Моделювання  здійснюється  з  використанням  прикладного  пакету

6TATI6TICA.

Розглянемо метод кореляційно-регресійного аналізу, який є основним у

вивченні взаємозв'язків явищ. Даний метод містить дві свої складові частини –

кореляційний аналіз та регресійний аналіз. Кореляційний аналіз –це кількісний

метод  визначення  тісноти  та  напрямки  взаємозв'язку  між  вибірковими

змінними величинами.  Регресійний аналіз  – це  кількісний метод визначення

виду математичної функції  причинно-наслідкового залежності між змінними

величинами.

Кореляція являє собою міру залежності змінних. Коефіцієнти кореляції 

змінюються в межах від -1.00 до +1.00. Значення -1.00 означає, що змінні мають

строгу негативну кореляцію. Значення +1.00 означає, що змінні мають строгу
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позитивну  кореляцію.  Відзначимо,  що  значення  0.00  означає  відсутність

кореляції [11, с.123].

У  кожному  осередку кореляційної  матриці  знаходиться значення  (у

діапазоні  від  -1.00  до  +1.00),  яке  відображає зв'язок  між  змінними.  Крайні

абсолютні  значення  коефіцієнта  кореляції  позначають,  відповідно,  тісну

негативну і  позитивну  зв'язку  між  змінними.  Якщо  значення  коефіцієнта

позитивне,  то  зв'язок  між  змінними  також  називають  «позитивним».  Якщо

значення  коефіцієнта  негативне,  то  зв'язок  між  змінними  також  називають

«негативним».  Чим  ближче  значення   коефіцієнта    знаходиться  до

абсолютних значень (-1 і +1), тим яскравіше виражена залежність однієї змінної

від іншої [11, с.124].

Для  моделювання  обираємо  інтегральну  індивідуальну  оцінку

перебування у готелі, чистий прибуток, витрати та обсяг реалізації  готельних

послуг (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1

Дані для моделювання – інтегральна індивідуальна оцінка перебування у готелі

та фінансові результати діяльності готельних підприємств 

Показник «Мир» «National» «Аврора» «Чічіков» «Вікторія»
Обсяг реалізації, тис. 
грн. 

55543,8 29936,7 15770,4
29535,3

12664,5

Витрати, тис. грн. 44854,3 23350,8 11827,5 22741,9 9244,7
Чистий прибуток, тис. 
грн.

9085,7 5412,8 3234,8 5095,5 2633,4

Інтегральна 
індивідуальна оцінка 
перебування у готелі  

0,53 0,42 0,38 0,32 0,49

*Розроблено автором 

За  допомогою  даних  табл.  3.1,  проведемо  кореляційний  аналіз  для

обраних готельних підприємств Харкова, що представлено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Результати кореляційного аналізу інтегральної індивідуальної оцінки

перебування у готелі, чистого прибутку, обсягу реалізації та витрат 

В  даному  випадку  найбільша  кореляція  спостерігається  між

інтегральною  індивідуальною  оцінкою  перебування  у  готелі  та  чистим

прибутком  (значення  дорівнює  0,89),  середня  –  між  інтегральною

індивідуальною  оцінкою  перебування  у  готелі  та  обсягом  реалізації

туристичних  послуг  (значення  дорівнює  0,58).   Між  інтегральною

індивідуальною  оцінкою  перебування  у  готелі  та  витратами  підприємств

кореляція  дуже  мала,  що  говорить  про  відсутність  зв’язку  між  цими

показниками.

Спостерігається  позитивна  кореляція,  тобто  збільшення  одного

показника пропорційно призводить до збільшення іншого.

На  рис.  3.2  представлено  діаграми  розсіювання  інтегральної

індивідуальної оцінки перебування у готелі та чистого прибутку. 

Рис. 3.2 Діаграма розсіювання інтегральної індивідуальної оцінки перебування

у готелі та чистого прибутку

*Розроблено автором 
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Подивившись  на  графіки,  можна  зробити  висновок,  що  в  даному

випадку існують незвичайні точки даних (викиди). За визначенням, викиди – це

нетипові або рідкісні значення, які істотно відхиляються від розподілу решти

вибіркових  даних.  Ці  дані  можуть  відображати  справжні  властивості

досліджуваного  явища  (змінної),  а  можуть  бути  пов'язані  з  помилками

вимірювання або аномальними явищами.

Однак результати кореляційного аналізу  не дають точного результату

зв’язків  між  показниками,  що  досліджуються.  Тому  проведемо  регресійний

аналіз тих же показників за допомогою прикладного пакету  6TATI6TICA.

Вікно  результатів  множинної  регресії  між  індексом  споживчої

задоволеності та чистим прибутком надано на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Вікно результатів множинної регресії між інтегральною

індивідуальною оцінкою перебування у готелі та чистим прибутком

*Розроблено автором 

R – коефіцієнт множинної кореляції описує ступінь лінійної залежності

між у і чинниками; у разі простої лінійної регресії рівний модулю коефіцієнта

кореляції;

R2 – квадрат коефіцієнта множинної кореляції (коефіцієнт детермінації).

Якщо регресійна модель значуща, то коефіцієнт детермінації рівний тій частці

дисперсії помилок спостережень, яка пояснюється регресійною моделлю.

Коефіцієнт детермінації, обчислюється за формулою
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 де  n –  число  спостережень,  а  до  –  число  оцінюваних  параметрів

регресійної моделі; для простої лінійної регресії до = 2, оскільки визначаються

оцінки двох параметрів D0 і D1;

Рівень значущості р = Р[Т(п - до)>|tb|],  де Т(п -к) – випадкова величина,

що має розподіл Стьюдента з  (п- ) мірами свободи,  tb – вибіркове значення t-

статистики [11, с.127].

Якщо  р>а,  де D – заданий рівень значущості,  то гіпотеза  H0  > D0 = 0

приймається.

В даному випадку р = 0,0000, отже гіпотеза H0 > D0 = 0 приймається.

F – вибіркове значення F-статистики, Fb. 

F-статистика використовується для перевірки гіпотези H0 > D1 = 0.

Якщо гіпотеза H0  > D1 = 0 вірна, то статистика F має розподіл Фішера з

(до - 1) і (п - до) мірами свободи.

Гіпотеза H0 приймається на рівні значущості D, якщо вибіркове значення

статистики F, Fb менше F1-D(до - 1, n - до) – квантилі розподілу Фішера близько

1 - D. Якщо гіпотеза H0  > D1 = 0 приймається, то регресійна модель незначуща

[11, с.128].

сс – число мір свободи F-статистики: (до - 1; п - до).

р – обчислений рівень значущості.

Обчислений рівень значущості  р : р =  P[F(до  -1;  n  -  до)>  Fn],  де  Fb –

вибіркове значення F-статистики.

Якщо р < а, то гіпотеза H0 > D1 = 0 відхиляється; якщо р> D, то гіпотеза

H0 > D1 = 0 приймається.

Аналізуючи результати множинної регресії, маємо:   у   верхній   частині
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вікна наводяться найбільш важливі параметри отриманої регресійної моделі:

Множ. R (коефіцієнт множинної кореляції) – 0,9833; 

R2 (коефіцієнт детермінації) – 0,9669;

Скорег. R2 (скоригований коефіцієнт множинної кореляції) – 0,9628;

F (F-критерій) – 234,2146;

сс (число ступенів свободи для F-критерію) – 1,8;

p (ймовірність нульової гіпотези для F-критерію) – 0,0000;

Стандартна   помилка  оцінки (стандартна  помилка оцінки рівняння)  –

7,67;

Св. член (вільний член рівняння) – -72,4977;

Ст. помилка (стандартна помилка вільного члена рівняння) – 2,5041;

t (t-критерій для вільного члена рівняння) – -9,451;

p (ймовірність нульової гіпотези для вільного члена рівняння) – 0,0000.

Таким чином, регресійна модель значуща.

У таблиці  дисперсійного аналізу  приведені  відповідні  значення числа

мір  свободи  (сс),  середні  квадрати,  F-статистика  для  перевірки гіпотези  про

незначущість регресійної моделі і обчислений рівень значущості  р.  В даному

прикладі  гіпотеза  про  значущість  регресійної  моделі  по   F-критерію  також

приймається, оскільки  р  більше рівня значущості D, що звичайно задається =

0,05. Результати множинної регресії представлено на рис. 3.4.

Таким чином, в результаті проведеного регресійного аналізу отримано

наступне  рівняння  взаємозв'язку  загального  коефіцієнта  якості  та  чистого

прибутку туристичних підприємств:

Рис. 3.4. Результати множинної регресії
*Розроблено автором 
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Всі коефіцієнти рівняння значимі на незначному  рівні (p-level <0,05). Це

рівняння пояснює 96,69% (R2 = 0,9669) варіації залежної змінної.

Докладно регресійна модель залежності описана у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Характеристика залежності чистого прибутку від 

Факторні ознаки Параметри моделі Висновок
про

значимість
моделі

коефіцієнт
кореляції 

R

коефіцієнт
детермінації

R2

рівень
значимості

р

критерій
Фішера

F

критерій 
Стьюдента

t

х  – інтегральна 
індивідуальна 
оцінка 
перебування у 
готелі

0,9833 0,9669 0,0000 234,21 -9,451 значима

Регресійна 
модель

у = 14,72-72,45х

*Розроблено автором 

Таким чином, на основі проведеного моделювання встановлено прямий

сильний  зв'язок  між  прибутком  готельного  підприємства  та  інтегральною

індивідуальною оцінкою перебування у готелі.

Для всебічного контролю, забезпечення та підвищення якості готельних

послуг  необхідно  здійснювати  постійний  моніторинг  обслуговування  гостей

готелю. 

Проведення моніторингу 

Моніторинг результатів обслуговування   повинен   складатися  з   добре 

продуманих  і  всеосяжних  оцінок,  що  базуються  на  відповідних  джерелах

інформації, включаючи:

– висновки  аналізу  по  виконанню  послуги,  тобто  інформацію  про

всебічну ефективність і результативність процесу надання послуги в досягненні

вимог до послуги й задоволеності споживача;

– висновки внутрішніх перевірок (аудитів) застосування й ефективності

всіх елементів системи якості  в досягненні  встановлених цілей забезпечення

якості послуги;

– зміни,    викликані    новими    технологіями,    концепціями   якості, 
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стратегіями ринку, а також соціальними або екологічними умовами.

Внутрішні  аудити  якості  варто  проводити  регулярно  для  перевірки

застосування й ефективності системи якості, а також дотримання специфікації

послуги, специфікації надання послуги й специфікації керування якістю.

Найбільш великі готелі та готельні мережі  регулярно проводять оцінку

якості обслуговування як у власних організаціях, так і у своїх конкурентів. Для

цього  використається  ряд  методів,  що  включають,  наприклад,  контрольні

закупівлі для наступного порівняння, сховані закупівлі, опитування споживачів,

аналіз  скарг  і  пропозицій,  команди  аудита  сервісу  й  ін.  Багато  якісних

характеристик,  що  одержали  суб'єктивну  оцінку  з  боку  споживачів,  можуть

бути використані надалі сервісною організацією для кількісної оцінки.

Якщо  звернутися  до  результатів,  отриманих  на  підставі  аналізу

типології Кедотта-Терджена, можна відзначити, що готельним підприємствам у

першу  чергу  необхідно  підвищити  кваліфікацію  й  рівень  спілкування

персоналу,  для  досягнення  цього  можна  проводити  курси  підвищення

кваліфікації  й  майстер-класи,  а  так  само направляти персонал на  виставки  і

ярмарки,  для  одержання  досвіду  спілкування  з  аналогічними  готельними

підприємствами. 

Можливим  варіантом  ліквідування  розбіжностей  сприйняття  якості  в

споживача й виконавця є створення моделі керування якістю в готелі:

– формування політики в області якості;

– організація роботи з якості;

– аналіз функціонування системи якості з боку керівництва;

– документоване оформлення системи якості;

– взаємодія зі споживачем;

– розробка й ведення документації;

– постійний контроль і оцінка якості послуг;

– аналіз відповідності якості послуг вимогам споживача;

– здійснення коригувальних дій.

Чим менше розходжень між очікуваним і   фактичним   обслуговуванням, 
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тим краще для гостя й для підприємства. Із впровадженням  політики   якості   в

готелі, ці розходження будуть поступово зменшуватися. 

Для забезпечення якості, відповідно до міжнародного стандарту ІСО 9000

потрібно:

 – необхідна матеріальна база (кошти розміщення); 

 – кваліфікований  персонал,  зацікавлений  у  якісній  роботі  (людський

фактор); 

 – продумана організаційна структура й чітке керування підприємством

[12].

Створення корпоративної культури

Корпоративна  культура  – це  комплекс  цінностей  і  переконань,  що

розділяють  всі  співробітники.  Це  колективна  свідомість  і  менталітет

організації.  Корпоративна  культура  визначає  поводження  між  працівниками

готелю, їхні взаємини зі споживачами, керівництвом, постачальниками й т.і.

Корпоративна культура свого роду є «родзинкою» індустрії гостинності.

Корпоративна культура також є певною системою організації,  підкреслюючи

індивідуальність і неповторність індустрії гостинності. 

Фахівці  сфери  гостинності  повинні  розуміти:  гостинність  – це  якість

обслуговування, що базується на рівні підготовки фахівця, досвіді, навчанні й

внутрішній культурі. Саме поведінка персоналу, рівень його професіоналізму

має великий вплив на кінцевий результат роботи підприємства гостинності.  

Ще одним з інструментів контролю якості  пропонується створення  та

постійний моніторинг матриці задоволення клієнтів, що надано в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Приклад матриці задоволеності клієнтів (готель «Аврора»)

Виправдалися
повністю

Нейтральний
споживач

Задоволений споживач Задоволений споживач

Виправдалися
частково

Незадоволений
споживач

Нейтральний
споживач

Задоволений споживач

Не виправдалися
Незадоволений

споживач
Незадоволений

споживач
Нейтральний
споживач

Частка відповідей з
анкет гостей, %

0-50 50-80 80-100

*Розроблено автором 
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Для підвищення якості обслуговування пропонуються наступні заходи: 

1) «Менеджмент претензій гостей готелю», у рамках якого здійснюється

створення  основи  для  поліпшення  процесів  реалізації  послуг  і  продуктів,

розвиток і  підтримування орієнтованого на  клієнта  іміджу готелю,  вивчення

проблем готелю.      

2)  «Електронна  база  гостей»  –  програма,  що  дозволяє  зберігати

інформацію  про  гостя,  включаючи  його  віросповідання,  звички,  смакові

пристрасті, неприємні ситуації, що відбулися під час його проживання й іншу

інформацію.

 Зазначені  заходи  дозволять  збільшити  обсяги  готельних  послуг,  а  за

результатом оцінки науковців   проф. Меховича С.А.,  проф. Тимофеєва В.М.,

Котеневої Е.Н., Краснослободцевої Г.К., Фильчакової С.О., збільшення обсягів

реалізації  на 5% призводить до зростання обсягу прибутку у  середньому на

20%,  при  умові,  що  собівартість  зросте  не  більше  ніж  на  5% [13].   Тобто,

підвищення  якості  призведе  до  збільшення  обсягів  реалізації,  а  це,  в  свою

чергу,  до  зростання  чистого  прибутку  підприємства,  що  було  підтверджено

результатами моделювання.
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ВИСНОВКИ

В роботі досліджено якість готельних послуг,  що  є поєднанням якості,

типу та якості  виконання. Тому відповідно до концепції  сутності  готельного

продукту,  яка  визначається  у  широкому  і  вузькому  розумінні,  можна

аналізувати якість поодинокої (окремої) послуги та якість готельного продукту

як  комплексу  послуг. 

Вимірювання якості  послуги в  багатьох  випадках  є  найбільшою

проблемою, яка постає перед підприємствами з надання туристичних

та  готельних  послуг.  Існує  декілька  підходів  до  оцінювання   якості

послуг,  але  більшість  з  них  надає  дуже  приблизну  картину  щодо

уподобань гостей, що потребує пошуків більш «чутливої» методики.

З  огляду  на  вищезазначене,  для  визначення  якості  готельних

послуг  в роботі запропоновано використати типологію Е. Кедотта і Н.

Терджена,  що  містить   класифікацію  елементів  обслуговування  в

залежності  від  їх  значимості  в  споживчих  сприйняттях.  З

використанням  зазначеної  типології  здійснено  дослідження  якості

обслуговування,  що  проводилося  на  прикладі  групи  Харківських  готелів

«Мир»,  «National»,  «Аврора»,  «Чічіков»,  «Вікторія»  (усього  120  гостей).  За

результатами дослідження  шляхом опитування були знайдені  проблемні

вузькі  місця  в  якості  готельних  послуг,  що  дозволить  ефективно

розробити напрями підвищення їх якості. За результатами  розрахунку

інтегральної  індивідуальна оцінка РЗВі перебування у готелі  було визначено

найкращі («Мир») та найгірші («Чічіков») готелі.

На  основі  отриманих результатів  розроблено  напрями  забезпечення  та

підвищення якості готельних послуг, що полягають у постійному моніторингу

обслуговування  гостей  готелю,  включаючи  внутрішні  аудити  якості;

підвищенні  кваліфікації  й  рівні  спілкування  персоналу;   створення
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корпоративної  культури,  спрямованої  на  забезпечення  та  підвищення  якості

готельних послуг; впровадження програмного забезпечення щодо формування,

ведення та постійного поповнення  клієнтських баз даних.
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