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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

В ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ 

 

         Створення сучасної індустрії туризму неможливе без підприємств 

готельного й ресторанного господарства, які сприяють задоволенню таких 

першочергових потреб туристів, як проживання й харчування.  Розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу в Україні на даний час є одним з 

перспективних напрямів національної економіки.  

         Міжнародний досвід свідчить, що готельне та ресторанне господарство 

розвиваються  досить швидкими темпами, породжуючи все більшу 

конкуренцію, але в той же час і велика кількість закладів гостинності 

витісняється з ринку. Проблемою є вибір неефективної стратегії розвитку та 

прийняття  необґрунтованих управлінських рішень, які можуть забезпечити 

розвиток закладу в сучасних ринкових умовах [1, с. 185]. 

          Наявність і рівень якості освіти, дитячих садів, інших освітніх установ і 

їх доступність, а також рівень освіти і кваліфікації людей – найважливіші 

параметри рівня розвитку будь-якого регіону. Постачання продуктами 

харчування, контроль за їх якістю, дотримання прав споживачів на 

роздрібному ринку – це також параметри оцінки рівня регіонального 

розвитку.  

Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість життя, 

рівень розвитку системи охорони здоров'я та її доступність, стан 



навколишнього середовища – також важливі критерії оцінки соціально- 

економічного розвитку регіону. 

На постіндустріальній стадії розвитку міста або регіону головним 

чинником, що визначає його добробут, стає рівень розвитку регіональної 

інфраструктури. Наскільки розвинені дороги, зв'язок, житловий сектор, сфера 

послуг і індустрія розваг, наскільки доступні офісні приміщення, наскільки 

низький рівень злочинності і забезпечено місто кваліфікованими кадрами – 

все це визначає потенціал розвитку постіндустріального регіону.  

          Наскільки вся інфраструктура регіону здатна прийняти новий вигляд 

бізнесу і нових людей, наскільки швидко і ефективно може вся регіональна 

інфраструктура пристосуватися до нових умов – усе це визначає потенціал 

постіндустріального розвитку [2, с. 1-10].           

Гостинність – це дотримання господарями загальноприйнятих   правил 

частування при прийомі  гостей. Туристичний  же сервіс, як вид професійної 

діяльності, ґрунтується на наданні подорожуючим  найголовнішого – 

комфортного помешкання, якісного харчування й надання інших культурно-

побутових послуг.  

Більшість сучасних  готелів має свої ресторани та  кафе, проте будь-який 

турист, в разі необхідності, може скористатися послугами інших місцевих 

ресторану, кафе або їдальні, які обслуговують також і місцевих мешканців  

даного регіону [3, с. 219-223]. 

Дерев'яні вироби, живі квіти, ковані елементи, значна кількість 

дерев'яних виробів, різноманітні ліхтарики та безліч "хюгних" речей, тепла 

домашня атмосфера! В’язані подушки, килимки та пледи, фоторамки та 

настінні панно, вази різних форм й розмірів (не обов’язково для квітів), 

квіткові композиції, декоративні аплікації, підставки і навіть розписний 

посуд – всі ці, здавалося б, непомітні, але симпатичні елементи формують в 

нас відчуття комфорту й гармонії. 

Сучасний ринок інтер’єрного текстилю об’єднує різні за призначенням, 

проте близькі за естетичним оформленням, гігієнічними і екологічними 



вимогами та надійністю і довговічністю в експлуатації групи текстильних 

матеріалів і виробів.  

  Сучасний  ринок інтер’єрного текстилю висуває наступні основні 

вимоги до асортименту та властивостей цих товарів – це якість, екологічна 

безпечність і дизайн. Взаємозалежність відкриває перед нами світи 

можливостей – міцних, надійних, значущих зв’язків, продуктивності, що 

росте в геометричній прогресії, служіння, допомоги людям, навчання, 

зростання [4, с. 1-7]. 

           Живі організми прагнуть створити для себе укриття: гніздо, мушлю 

або мембрану. Все живе  створює тонкі бар’єри, які відокремлюють 

внутрішнє від зовнішнього. Кожне створіння знаходить свій унікальний 

спосіб досягнення внутрішньої стабільності, щоб контролювати температуру 

і вологість, відновлювати резерви і забезпечувати власне здоров’я і 

виживання.  

         Будівлі не можна розглядати просто як нерухомі естетичні конструкції, 

що відповідають потребам та узгоджуються з нормами і правилами. Є сім 

важливих факторів, котрі повинні бути враховані  в дизайні: повітря, світло, 

вода, енергія, звук, речовина і люди, які знаходяться в цій будівлі. Кожен з 

цих факторів впливає на динамічний баланс, який забезпечує сприятливі  

умови для життя і  гарного  самопочуття.  

        В основі всіх цих чинників лежить ідея забезпечення сприятливих умов 

для життя. Життя і здоров’я – ось що завжди має бути пріоритетом, особливо 

враховуючи те, як багато часу ми проводимо всередині приміщень. Від 

складових і функціональності будівлі залежить наше здоров’я, комфорт і 

відпочинок [5, с. 208-210]. 

        Дизайн, створений не людиною, а самою природою – так можна описати 

екостиль у інтер’єрі. Люди, що проводять час в таких місцях стають 

добрішими і спокійнішими – вони починають помічати красу найпростіших 

речей, тому що вони близькі людині за своєю природою, неагресивні і 

романтичні.  



         Це можуть бути пледи, штори, абажури з матерії, на  полицях, столиків і 

апаратурі керамічні та дерев’яні фігурки і шматочки природи – слонова 

кістка, ріг, морські раковини, корали, корчі, шишки та інше. Затишок і тепло 

дарують плетені предмети: кошики, рогожі, ротангові меблі. Все це має 

неабиякий вплив на самопочуття відвідувачів та персоналу ресторану, на 

емоції та почуття  між відпочиваючими, та між відпочиваючими та 

персоналом, на їх  відчуття щастя та інше [6, с. 25-28]. 

        Отже, створюючи комфортні умови приємну атмосферу затишку, якісне 

обслуговування, смачні вишукані страви, саме з екологічних, ми 

забезпечуємо  закладу харчування повагу  відвідувачів та 

конкурентоспроможність на ринку надання готельно-ресторанних послуг. 
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