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The “Khortitsa Palace” Hotel’s motto is “Come as a guest, leave as a 
friend” which means friendly service and hospitality in the hotel, but the hotel and 
restaurant service must been controlled, and the hotel staff must been stimulated. 

Quality waiters give the same service level to each guest. With this attitude 
they neutralize both, good and bad information, as well as situations. They know 
well that because their final salaries and services quality that they need to provide 
to guests, counting tips during their shift – is out of the question. 

There is an experience of the competition among waiters in the best guests’ 
service and the biggest tips in the “Khortitsa Palace” Hotel. And every week the 
manager of the Food and Beverage Departament stimulated the winner of the 
competition among waiters by the present from the hotel – a lunch in the restau-
rant, slippers, a pen, an USB flash drive, and other hotel souvenirs. Moreover, the 
shift supervisor brings up newbies to speed on the long-term customers’ peculiari-
ties, for example who can’t eat spicy food or some behavioral problems. The 
waiters sign contract with position about non-disclosure of information to the 
third person about guests, details of work etc. Everything these form the profes-
sional ethics of the Food and Beverage Department low level. 
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Колективні заклади розміщення являються первинними елементами 

туристичної супраструктури, тому пов’язані з ними дані дуже важливі для 
аналізу туристичної діяльності на певній території. Державна служба стати-
стики України та її обласні відділи надають інформацію щодо кількості за-
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кладів розміщення та показників їх відвідуваності, але їх осмислення та по-
рівняння іноді являється дуже складним завданням. По-перше, це пов’язано 
з тіньовою економічною діяльністю, по-друге – із змінами у методиках збо-
ру статистичної інформації. Щодо останнього, за останні 15 років відбулися 
вже дві суттєві зміни. З 2012 року був розширений діапазон збору статисти-
чної інформації – починаючи з даного року дані мали надавати не тільки 
юридичні особи, але й фізичні особи-підприємці (Berghauer S. – Tóth A., 
2019). У 2018 році знову відбулися зміни, тому що на основі Закону України 
«Про державну статистику» дані деяких закладів розміщення були «засекре-
чені». Тому інформацію відносно даного року ми й не змогли використати в 
повній мірі. Через вищезазначене та відсутність підстав для порівняння, дані 
2018 року не являються частиною аналізу (Закарпаття – санаторії та туризм 
2018, 2019). 

З 2000 року значною мірою збільшилася кількість та місткість колек-
тивних закладів розміщення (Таблиця 1). Якщо у 2000 році тільки 39 закла-
дів приймали гостей регіону, то у 2017 році даний показник збільшився до 
208. Їх левову частку (147) складають готелі, 44 заклади відносяться до ка-
тегорії «туристські бази, гірські притулки, студентські літні табори», 12 є 
мотелями, 4 – хостелами, а 1 – гуртожитком для приїжджих. Дані зміни час-
тково пов’язані з перекваліфікацією деяких закладів лікувально-оздоровчого 
туризму, зі створенням нових закладів розміщення, а також з вищенаведе-
ними змінами у зборі статистичної інформації. Аналогічні зміни спостері-
гаються і при аналізі місткості закладів розміщення, тому що їхні показники 
також поступово збільшувалися: кількість кімнат у 2017 році була втричі бі-
льшою від показників 2000 року (1395/4663), а кількість місць збільшилася з 
2839 до 10169 (Berghauer S. – Tóth A., 2019; Закарпаття – санаторії та туризм 
2017, 2018). 

 

Таблиця 1 ‒ Кількість та місткість закладів тимчасового розмі-
щення на Закарпатті 

(2000–2017) 
 2000 2004 2008 2010 2012* 2014* 2016* 2017* 

Кількість закладів 
розміщення 

39 42 61 67 151 229 211 208 

Кількість кімнат 1395 1499 2523 2512 2983 4744 4916 4663 

Кількість місць 2839 3147 5367 5380 6120 10160 10658 10169 
 

* На основі зміненої методики збору статистичної інформації 
Джерело: www.stat.uz.ua; Редакція: Бергхауер О. 

 
На основі офіційних даних можемо стверджувати, що кількість обслу-

гованих приїжджих з 2000 (84,2 тис. ос.) по 2017 (237,9 тис. ос.) рік збіль-
шився втричі. Поряд з цими позитивними для галузі процесами, в даному 
часовому відрізку спостерігалися й два періоди спаду. Перший, у 2009-
2010 роках пов’язаний з економічною кризою (спад приблизно на 20%),  
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а другий, у 2014 році – з початком українсько-російського збройного конф-
лікту (спад приблизно на 18%). Загальний рівень зростання не був зумовле-
ний підвищенням чисельності іноземних туристів (Рис. 1). Максимум, який 
був досягнений ще у 2005 році (34,5 тис. ос.) поступово зменшувався до 
найнижчого показника, реєстрованого у 2009 році (15,3 тис. ос.). У даному 
відношенні ще один спад спостерігався у 2014-15 роках, з того часу інозем-
ний попит став дещо стабільнішим (Закарпаття – санаторії та туризм 2017, 
2018). 

У 2017 році вищевказані 237,9 тисяч осіб усього провели 593 тисячі 
ночівель у закладах тимчасового розміщення Закарпаття (в середньому 
2,2 ночівлі на особу). Найбільша кількість туристів обслуговувалася в за-
кладах обласного центру, м. Ужгород (42,3 тис. ос.), що становить 17,8 % 
від усіх обслугованих туристів. З даної точки зору, також вагомим являлися 
показники Ужгородського (32 тис., 13,4%) та Виноградівського (24,3 тис., 
10,2%) районів, а найнижчі показники спостерігалися в закладах Тячівсько-
го (2,9 тис, 1,1 %) та Великоберезнянського (3,8 тис. 1,3%) районів. Водно-
час слід зазначити, що відповідні дані повністю відсутні для Берегівського 
та Іршавського районів, а також для м. Чоп (місто обласного підпорядку-
вання). Все це є доказом факту недосконалості офіційної статистики, а та-
кож її низької практичної цінності (Закарпаття – санаторії та туризм 2017, 
2018). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка кількості обслугованих приїжджих 
Джерело: Закарпаття – санаторії та туризм 2017, 2018 

 
Отже, у 2017 році іноземні туристи складали 12,5% від загальної кіль-

кості обслугованих приїжджих, а середня тривалість їх перебування в закла-
дах розміщення області становила 4 ночі на особу. Характерним є те, що 
64% поселялися в закладах м. Ужгород та м. Мукачеве, а також прилеглих 
до них районів. Найбільша кількість обслугованих закладами розміщення 
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області іноземців приїхала з Угорщини (5,3 тис.), Ізраїлю (5 тис.), Словач-
чини (2,5 тис.), Польщі (2,3 тис.) та США (2,2 тис.) (Закарпаття – санаторії 
та туризм 2017, 2018). 
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Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, спрямований 
на підвищення ефективності та конкурентоспроможності діяльності, який 
передбачає укладання контракту між замовником і постачальником (аутсор-
сером) з метою виконання останнім як основних, так і другорядних бізнес-
функцій замовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і оптиміза-
цію підприємницької діяльності і, за необхідності, залучення тимчасового 
персоналу. Ефективність аутсорсингу підтверджує той факт, що сьогодні він 
розвивається швидкими темпами у всьому світі [1]. 

Дослідники з питань аутсорсингу готелів аналізували аутсорсинг з то-
чки зору стратегічних переваг аутсорсингу та впливу аутсорсингу на органі-
заційний результат. Однак у існуючій літературі є менше досліджень про 
підхід до партнерства «клієнт-постачальник», якість стосунків та їх вплив на 
фактори успіху в аутсорсингу. У зв’язку з цим у цьому дослідженні розгля-
дається роль аутсорсингу на початковому етапі впровадження.  

Незважаючи на те, що аутсорсинг розвивається дуже швидкими тем-
пами, в Україні такий вид як аутсорсинг бізнес-процесів не дуже пошире-
ний. Це пояснюється невисоким ступенем мобільності фірм, компанії побо-
юються втратити контроль або ексклюзивну інформацію, довірити сторон-


