
Рекомендації 
учасників проекту стосовно впровадження компонентів органічного 

меню для харчування в туристичних комплексах 
 
Ці рекомендації були розроблені на основі практичного виконання проекту, а саме 

• вивчення потреб та зацікавленості туристичних закладів у впровадженні здорового 
харчування;  

• дослідження наявної пропозиції на місцевому ринку органічної продукції; 
• добір та розробка елементів меню для закладу харчування; 
• розробка та виготовлення супроводжувальної рекламної продукції; 
• проведення семінару за участі місцевих зацікавлених структур: 

o навчальний компонент охоплює загальні питання органічного виробництва та 
екологічного менеджменту в туристичному бізнесі,  

o обговорення з учасниками наявних можливостей та перешкод для запровадження 
органічного меню на основі практичного досвіду;  

• поширення інформації про проект та збір відгуків/пропозицій. 
 
Проект проводився у двох регіонах з абсолютно різними базовими умовами – м. Полтава і ГТК 
«Мигово» Чернівецької області. Загалом в обговоренні взяло участь майже 70 чоловік. 
 

Основні етапи роботи 
- Аналіз закладу: 

o місце знаходження (розташування); 
o інфраструктура (кількість місць, меню тощо), 
o залежність від сезонності; 
o цінова політика (середня вартість чеку); 
o відвідувачі; 
o рекламні прояви. 

- Аналіз органічної продукції в регіоні. Можна зробити на основі бізнес-довідника 
(окреслення території пошуку та первинний відбір сертифікованих господарств), запитати 
консультацій сертифікаційного органу «Органік Стандарт». Наприклад, для Мигового 
список доступних продуктів виглядав спочатку ось так. 

  
Перелік сертифікованої органічної продукції регіону 

№ Назва компанії Перелік сертифікованої продукції 
(не відображає наявність) 

Область, район 

1 ТзОВ "Галс ЛТД" Сік березовий без цукру, Сік березовий "Лагідний" з 
фруктозою, Сік березовий настояний на м'яті дієтичний, 
Сік березовий з настоєм кропиви дієтичний, Сік 
березово-журавлиновий дієтичний, Сік березово-
горобиновий дієтичний, Сік березовий з настоєм 
шипшини дієтичний, настій з шипшини 

Чернівецька, смт. 
Глибока 

2 ТОВ 
"Екопродукт" 

чай "М'ята", чай "Меліса", чай "Чорна смородина", чай 
"Ромашка", чай "Мультифрукт", чай "Малина" 

Івано-Франківська, 
м. Івано-
Франківськ 

3 Фільварок КЗ Органічна свинина, проводиться інспекція переробки, 
органічний статус очікується для м’яса та сала 

Львівська обл., 
Мостиський р-н 

4 ФГ "Лисоня Біо" Перелік з сертифікату: Овес, озима пшениця, озиме 
жито, озимий ячмінь, часник цибуля. 

Тернопільська, с. 
Потутори 

 
В процесі прямих контактів та переговорів між постачальниками та закладом харчування цей 
список може відчутно скоротитись, адже не всі продукти в даний час можуть бути в наявності, а 
також неодмінно виникає питання щодо транспортування продукції та вчасної її доставки. Так, 
скажімо, в Полтавській області виявилося невигідно доставляти деякі види продукції в місто 



Полтаву, виробникам простіше перевезти цю продукцію до Києва, де більший попит на неї. Отже, 
логістичні питання учасники проекту пропонують розглядати дуже уважно. Скажімо, може бути 
вигідно постачати продукцію до Полтави не з західних її районів, яким простіше продати все в 
Києві, а з інших областей, скажімо з Харківської, - по дорозі до Києва. Тобто, планувати маршрут 
перевезення варто з урахуванням кількох покупців, таким чином здешевлюючи загальні 
транспортні затрати.  

 
- Розробка пропозиції щодо впровадження продукції в закладі харчування. 

o Опис ситуації (стан органічного ринку та перспективи розвитку). 
o Перелік наявної органічної продукції (з цінами). 
o Комплексне рішення (органічна пропозиція: меню, елементи меню, сезонні страви 

тощо). 
o Рекламні пропозиції. 

- Просування та реклама: розробка й виготовлення інформаційно-рекламних листівок, які 
містять інформацію про продукт та його корисність.  

 
Приклад настільної реклами для ресторану «Гетьман» ГТК «Мигово» 

 
- Навчання персоналу. Працівники закладу обов’язково мають розуміти, що означають 

позначки на рекламних матеріалах, знати та вміти розповісти відвідувачам про якості даної 
страви та її корисність, мати загальне уявлення про органічну продукцію. Все це нескладно 
опанувати через невеличкий інструктаж персоналу та прочитання інформації на рекламках.    

- Постійний аналіз продажів та загальної ситуації. 
 

Перешкоди та шляхи їх подолання 
У нас поки що не багато органічної продукції, яку можна запропонувати закладам харчування та 
туристичним комплексам. Крім того, здебільшого виробники не можуть гарантувати вчасні 
поставки продукції і тому не наважуються заключати контракти з певними зобов’язаннями. 
Власне, йдеться знов-таки про брак інформації: виробники не знають, для кого виробляти 
продукцію, не мають достатнього попиту, а ресторатори та отельєри не знають про наявність 
здорової продукції поблизу своїх закладів. Більше того, отельєрам ще треба пояснити, чому б це 
вони мали зацікавитися такою продукцією, адже насправді нестачі в харчах вони не відчувають і 
намагаються хіба що обрати подешевше. Усвідомлення потреби здорового харчування, як і взагалі 
свідомого поводження з ресурсами та природними багатствами, поки що є далеко не у всіх. Та й 
розібратися в плутанині з назвами, позначками, визначеннями, виокремити рекламу псевдо 



органічної продукції, - сьогодні це дійсно складно. Тому учасники проекту найбільше говорять 
про необхідність цілеспрямованого просвітництва та інформування. Через звичні засоби масової 
інформації та нові медіа, через спеціальні регіональні та загальнонаціональні тематичні програми, 
в рамках різноманітних ярмарків чи фестивалів, - усіма доступними шляхами треба розповідати й 
пояснювати, що таке органічна продукція, в чому її переваги, чому ми вже зараз маємо 
якнайуважніше дбати про навколишнє природне середовище. Така постійна просвітницька 
діяльність має підтримуватись на державному рівні та міжнародними програмами, зокрема через 
системи сертифікації та маркування, через поширення розповідей про конкретні досягнення й 
позитивні приклади, через соціальну рекламу. Працівники туристичних закладів мають більше 
зустрічатися й спілкуватися між собою, з фермерами, зі співробітниками сертифікаційних 
структур, з громадськими активістами, - особисті зустрічі й обмін досвідом, як правило, переконує 
найкраще. 
Органічний ринок в Україні розвивається швидко: є успішні фермери, є прекрасні приклади 
співпраці, поступово налагоджується інформаційна складова, у розвитку цього сектору зацікавлені 
міжнародні програми, та й самі українці дедалі більше цікавляться здоровим способом життя. 
Співробітництво виробників органічної продукції з туристичним сектором – це один із напрямків 
розвитку на цьому шляху. Учасники проекту вважають, що – дуже перспективний. 
 
 
Організатори та партнери: 

Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє» 
Тел. +38 044 222 7762 
Адреса для листування: 04050, Київ, вул. Мельникова, 12 
e-mail: ecoweek@bg.net.ua; www.dossier.org.ua 

Менеджер проекту: Катерина Малькова, Mkoe-ua@ukr.net, +38 067 440 5937 
 
Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громад 
«Ініціатива» 
Тел. +38 050 198 5199 
E-mail: malkoyulia@ukr.net  
 
Чернівецьке обласне громадське молодіжне екологічне об’єднання «Буквиця» 
Тел. +38  037 22 31032, моб. +38 067 373 0113 
e-mail: bukvitsa@yandex.ru;  http://bukvitsa.key.ua/ 
 

Сертифікаційний орган «Органік Стандарт» 
Тел. +380 44 200 62 16 
e-mail: sg@organicstandard.com.ua, www.organicstandard.com.ua 

 
За підтримки:  
 Німецького Товариства міжнародного співробітництва 

(GIZ) в рамках проекту «Сприяння економічному 
розвитку та зайнятості» за підтримки уряду Німеччини 
Teл.: +380 44 279 33 22, 279 33 79 
www.giz.de/ukraine, http://eep.org.ua/ 

 
 


