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Якість обслуговування туристів - проблема комплексна. Її вирішення 

передбачає ефективне використання всіх важелів, різних форм і методів впливу. 

 Під час дослідження, виявили що особливу увагу в системі туристичних 

послуг слід приділити саме послугам харчування. Найбільш якісно 

задовольнити цю первинну потребу повинні саме послуги ресторанного 

господарства. Підприємства ресторанного господарства обслуговують досить 

різноманітний контингент відвідувачів – туристів як вітчизняних, так й 

іноземних, як організованих, так й індивідуальних. 

У процесі обслуговування туристів ресторанне господарство відіграє 

особливо важливу роль і набуває специфічних рис, що дозволяє вважати 

ресторанне господарство в курортно-туристичних центрах складовою індустрії 

туризму. Характерною особливістю обслуговування туристів в готелях є 

надання їм повного комплексу послуг (сніданок, обід, вечеря). Розрізняють два 

основних шляхи задоволення попиту - для організованих та індивідуальних 

туристів [1].  

Організовані відпочиваючі, як відомо, сплачують гроші за харчування 

заздалегідь, коли купують путівку. Однак, витрати організованих 

відпочиваючих не вичерпуються придбанням путівки. Вони додатково купують 

фрукти, морозиво, напої тощо. Задоволенню цих потреб значною мірою сприяє 

розгалуженість мережі підприємств ресторанного господарства, рівень та якість 

обслуговування у них. 

На відміну від організованих відпочиваючих, туристи-індивідуали 

мають потребу не тільки в основних послугах підприємств ресторанного 
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господарства, а й у додаткових, тобто видача обідів, вечерь до дому, а також 

туристичних наборах цих страв у спеціальній упаковці, придатній для 

споживання на лоні природи та в автомобілі, купівлі напівфабрикатів 

максимального ступеню готовності та ін. 

Підприємства ресторанного господарства в готелях сприяють залученню 

до обігу частки доходів туристів із різних регіонів. Таким чином, відбувається 

переливання купівельних фондів з одних. районів до інших, з однієї країни до 

іншої. Крім того, задоволення потреб за межами постійного місця проживання 

трансформує витрати купівельних фондів населення, зокрема, витрати на 

купівлю товарів заміняються витратами на послуги. А це сприяє мобілізації 

вільних грошових коштів населення [2, 3]. 

Висновки. Ресторанне господарство створює умови для досягнення 

суспільних цілей розвитку туризму.  Ми можемо більше зробити  для 

загального миру через туризм. У ресторанах зустрічаються та знайомляться 

люди з різних країн, тут створюється сприятливе оточення для 

взаєморозуміння, корисних, ділових контактів, розвитку громадського та 

культурного життя.  
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