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Чайка Т. Ю., Стригуль Л. С., Александрова В. О. Застосування статистичного аналізу Text Mining при 
уточненні і стандартизації визначення логістики готельно-ресторанного бізнесу. Економічний аналіз. 
Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 123-133. 

Анотація 
Вступ. Наявність різночитань у термінології і визначенні ключових понять логістики і логістики 
готельно-ресторанного бізнесу є суттєвою перешкодою до чіткого розуміння цих економічних категорій і 
ускладнює взаємодію окремих суб'єктів господарських відносин у галузі логістики. Проблема уточнення, 
систематизації і стандартизації понятійного апарату логістики нині визнана актуальною більшістю 
теоретиків і практиків, що працюють у цій сфері. 
Мета. Дослідити основні підходи до визначення понять «логістика» та «логістика готельно -
ресторанного бізнесу». На основі статистичного аналізу текстової інформації Text Mining здійснити 
частотний аналіз ключових слів; уточнити значущі предикатори визначень логістики і логістики 
готельно-ресторанного бізнесу. 
Методи. Дослідження частотності предикаторів визначення логістики здійснювалося за випадковою 
вибіркою за допомогою статистичного аналізу текстової інформації Text Mining. У процесі обробки і 
систематизації отриманих даних застосовувалися логіко-аналітичні і системно-структурні методи 
дослідження. 
 Результати. Text Mining дозволив виявити наступні високочастотні предикатори визначення 
логістики: «потік», «управління», «матеріальний», «інформаційний», «наука», «продукт», «споживач». 
Специфіка логістики готельно-ресторанного бізнесу – особлива спрямованість потокових процесів, 
зокрема потоку клієнтів: споживач рухається до виробника, а не навпаки. З огляду на вищесказане, 
вважаємо за доцільне до предикаторів визначення логістики готельно-ресторанного бізнесу додати 
наступні: «спрямованість потокових процесів», «послуги», «виробництво», «потік клієнтів», 
«розділ/напрям». 
Висновки. У статті систематизовано основні структурні елементи визначення логістики. Виявлено 
значущі предикатори дефініцій «логістика» та «логістика готельно-ресторанного бізнесу». Встановлено, 
що формування визначень цих понять з використанням статистичної обробки частотності ключових 
слів дає результати, які найкращим чином відображають сутність цих понять і добре співвідносяться з 
методикою формування наукових понять. 
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APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS OF TEXT MINING AT UPDATING AND 
STANDARDIZATION OF DETERMINATION OF LOGISTICS OF HOTEL RESTAURANT 

BUSINESS 

Abstract 
Introduction. The disagreements in terminology and definition of key concepts of logistics and logistics of the hotel 
and restaurant business have become a significant barrier to a clear understanding of these economic categories. 
This fact complicates the interaction of individual subjects of economic relations in the field of logistics. The problem 
of specification, systematization and standardization of the conceptual apparatus of logistics is now recognized as 
an actual one by the majority of theorists and practitioners who work in this field. 
Purpose. The article aims to explore the main approaches to defining the concepts of "logistics" and "logistics of 
hotel and restaurant business"; to perform frequency analysis of keywords on the basis of statistical analysis of 
textual information Text Mining; to specify significant predicates of definitions of logistics and logistics of hotel and 
restaurant business. 
Methods. Investigation of frequency of predictors of logistics determination has been carried out on a random 
sample with the help of statistical analysis of textual information Text Mining. The logic and analytical research 
method and system and structural research method have been used in the process of processing and systematization  
of the data.  
Results. Text Mining has made it possible to detect the following high-frequency predictors of logistics definition: 
"flow", "management", "material", "information", "science", "product" and "consumer". The special focus of the flow 
processes, in particular the flow of customers, is the specifics of hotel and restaurant business logistics. It means that 
the consumer moves towards the manufacturer, and not vice versa. The authors consider it expedient to add the 
following predicators to the definition of the hotel and restaurant business logistics: "the direction of the flow 
processes", "services", "production", "flow of customers", "section / direction".  
Conclusions. The article has systematized the main structural elements of the definition of logistics. Significant 
predicators of the definitions of "logistics" and "hotel and restaurant business logistics" have been revealed. It is 
established that the formation of definitions of these concepts using the statistical processing of the frequency  of 
keywords caused the results that reflect the essence of these concepts in a proper way. These results can perfectly 
correlate with the methodology of the formation of scientific concepts.  

Keywords: logistics; logistics of hotel and restaurant business; statistical analysis of text information; frequency 
analysis of the text; Text Mining; predictors. 
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Вступ 

Ефективна організація логістики є одним з ключових факторів конкурентної переваги 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Становлення науки нерозривно пов'язано з формуванням її 
понятійного апарату. Чіткість, відсутність невизначеності у формулюваннях основних понять – 
необхідна умова успішного розвитку і практичного застосування будь -якої науки, у тому числі і 
логістики готельно-ресторанного бізнесу. 

Дослідженню еволюції поняття логістики присвячені роботи H. Глеісснера (H.  Gleissner), 
Й. C. Фемерлінга (J. C. Femerling). Над уточненням, удосконаленням і стандартизацією понятійного 
апарату логістики працюють М. Ж. Банзекулівахо, А.  Бакута, Л. А. Бескровна, Н. С. Брохун, М. М. Бонь, 
А. М. Бутов, C. Гімéнез (C. Giménez), М. Григорак, Л. Є. Жуковська, Н. К. Заборська, І. Казимирова, 
Г. П. Карпенко, В. С. Лукінській, Є. В. Нехода, А. Л. Носов, М. В. Рета, В.І.Сергєєв. Розробці концептуального 
підходу до формування наукової термінології присвячені роботи І. Д. Шутака. Дослідженню сутності та 
місця готельно-ресторанного бізнесу в структурі економіки присвячені роботи Є. П. Балоги, 
А. В. Грянило, Г. І. Міхайліченко. Особливості сервісної логістики розглядаються в роботах 
М. В. Ковбатюка. Вивченню економічної сутності логістики готельно-ресторанного бізнесу присвячені 
роботи А. М. Расулової, І. Г. Смирнова, Т. С. Шовкопляс. 

Однак, незважаючи на значну кількість робіт, сьогодні як серед учених -теоретиків і практиків, 
так і серед різних організацій, які об'єднують фахівців в області логістики, не існує консенсус у щодо 
тлумачення понять «логістика» та «логістика готельно-ресторанної справи». Це пояснюється, перш за 
все, еволюційним характером становлення логістики як науки. Немає також і визначеності щодо 
найбільш істотних, ключових характеристик логістики і логістики готельно-ресторанного бізнесу. 

Мета статті 

Мета статті – на основі статистичного аналізу Text Mining виявити найбільш часто вживані 
ключові слова визначення логістики; уточнити значущі предикатори визначень логістики і логістики 
готельно-ресторанного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Як вказують H. Gleissner, J. C. Femerling (2013), «у ході розвитку сучасних бізнес-досліджень 
поняття логістики в контексті виробництва і розподілу товарів змінилося значною мірою. У 1955 році 
А. Моргенстерн вперше переніс логістичні підходи з військового контексту у сферу бізнесу. З плином 
часу логістика еволюціонувала з простої одновимірної операційної функції підтримки і обслуговування, 
в мережевий, багатовимірний процес, який охоплює всі етапи створення доданої вартості і спрямований 
на оптимізацію цілісної та комплексної оперативно-економічної діяльності» [1]. 

Над уточненням, удосконаленням і стандартизацією понятійного апарату логістики працюють 
як окремі вчені-теоретики і практики, так і організації, що об'єднують фахівців в області логістики. Так 
Європейська асоціація логістики (European Logistics Association, ELA) (рік створення 1984, Швейцарія) – 
федерація з 30 національних організацій країн Центральної і Західної Європи – здійснює систематичну 
діяльність по стандартизації в галузі логістики. У США найбільшим центром систематизації та 
стандартизації логістичної інформації є Рада професіоналів у галузі управління ланцюгами поставок 
(Council of Supply Chain Management Professionals) (рік створення 1963 США). Також у США, Чикаго, 
розташована штаб-квартира Асоціації операційного менеджменту APICS (Association for Operations 
Management, APICS) (рік створення 1957) – некомерційної міжнародної освітньої організації, яка 
здійснює стандартизацію і сертифікацію фахівців в області виробничого операційного управління. 
Заснована в 1997 році Асоціацією європейських транспортних засобів (Association of European Vehicle 
Logistics, ECG) (Брюссель) об'єднує близько 100 провідних компаній з логістики транспортних засобів з 
28 країн Європи. Основна місія Асоціації – мережева взаємодія, інтеграція, стандартизація. Всі 
перераховані організації активно працюють над удосконаленням і стандартизацією логістичної 
термінології. 

Найбільш поширеним і часто цитованим визначенням логістики, автори якого – економісти-
практики, що займаються практичною логістичною діяльністю, є визначення фінської логістичної 
компанії Logistix Partners Oy, Finland, Helsinki (оборот 18 млн євро, кредитний рейтинг ААА). В Україні 
одним з найбільших агентів логістичного ринку є компанія «Форстор» – група юридичних осіб з єдиним 
корпоративним ім'ям, на сьогодні має п'ять основних напрямків бізнесу та розвиває кілька нових, що 
відповідає стратегії задоволення потреб клієнтів і надання повного спектру рішень для складської 
логістики. Асоціація міжнародних експедиторів та логістики «БАМЕ» (Білорусь, рік заснування 1994) 
спеціалізується на підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері експедирування, логістики, 
перевезень вантажів і пасажирів. При аналізі сучасних дефініцій поняття «логістика» вважаємо за 
доцільне взяти до уваги також і визначення логістики, запропоновані фахівцями -практиками, зокрема 
співробітниками компанії «Форстор» і асоціації «БАМЕ». У таблиці 1 узагальнено основні підходи до 
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визначення поняття «логістика», які відображають погляд на проблему як з боку окремих вчених -
теоретиків і практиків, так і організацій, що об'єднують фахівців в області логістики.  

Таблиця 1. Основні підходи до визначення поняття «логістика» 

№ Автор та визначення 
1 2 
1 Автор: European Logistics Association. Визначення: Логістика – це планування, виконання та 

контроль руху і розміщення людей і / або товарів, а також підтримуючі дії, пов'язані з цим 
рухом, у межах економічної системи, створеної для досягнення своїх специфічних цілей [2]. 

2 Автор: Council of Supply Chain Management Professionals. Визначення: Логістика – процес 
планування, впровадження і контролю процедур з метою ефективного транспортування та 
зберігання товарів, разом із послугами, а також супутню інформацію, від пункту відправлення 
до точки споживання з метою відповідності вимогам замовника. Це визначення містить вхідні, 
вихідні, внутрішні і зовнішні потоки [3]. 

3 Автор: APICS The Association for Operations Management, Chicago, USA. Визначення: У 
промисловому контексті логістика – це мистецтво і наука про отримання, виробництво і 
розподіл матеріалів і продуктів у належному місці і належного обсягу [4].  

4 Автор: Association of European Vehicle Logistics (ECG). Визначення: Логістика – всі види 
діяльності, пов'язані з управлінням рухом продукту; доставка належного продукту з 
належного пункту відправлення в належний пункт призначення, належної якості і кількості, 
відповідно до належного графіку і за належною ціною, для задоволення споживчого попиту. 
Процес планування, здійснення (впровадження) та контролю за ефективністю та 
рентабельністю потоку, а також зберігання сировини, матеріалів, незавершених запасів, 
готової продукції і відповідної інформації з точки походження в точку споживання для 
клієнтів. Логістика містить складування, транспортування, передпродажну підготовку (у 
випадку, якщо це пов'язано з приростом доданої вартості товару / послуги) та ІТ -рішення, і 
охоплює вхідні, вихідні, внутрішні, міжнародні та зворотні потоки продуктів [5].  

5 Автор: Logistix Partners Oy, Finland, Helsinki. Визначення: Логістика визначається як структура 
бізнес-планування, яка орієнтована на управління матеріальними, сервісними, 
інформаційними потоками і потоками капіталу. Вона містить всі більш складні системи 
інформації, комунікації та управління, необхідні в сучасному бізнес-середовищі [6]. 

6 Автор: Компанія Форстор (Україна). Визначення: Логістика – наука про планування, контроль і 
управління транспортними, складськими та іншими активами, що мають місце в процесі 
доведення сировини і матеріалів до підприємства, а готової продукції до споживача; передача, 
зберігання і обробка відповідної інформації [7]. 

7 Автор: Асоціація міжнародних експедиторів та логістики «БАМЕ» (Білорусь). Визначення: 
Логістика – управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками з метою 
оптимізації витрат [8]. 

8 Автор: Giménez C. Визначення: Логістика – це інтеграція двох або більш видів діяльності з 
метою планування, впровадження й контролю ефективності потоку сировини, незавершеного 
виробництва й готової продукції від пункту виникнення до пункту споживання [9].  

9 Автор: Бакута А. Визначення: Логістика – це спосіб прогресивного мислення, наука про 
діяльність, спрямована на управління матеріальними, інформаційними та фінансовими 
потоками, у певних мікро-, мезо- або макроекономічних системах [10]. 

10 Автор: Брохун Н. С., Бонь М. М. Визначення: Логістика – це наука про планування, контроль і 
управління транспонуванням, складуванням та іншими матеріальними та нематеріальними 
операціями, які проводяться в процесі доведення сировини, матеріалів і покупних виробів до 
виробничого підрозділу підприємства; управління матеріальними потоками при 
внутрішньозаводській переробці сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а також доведення 
готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, включаючи 
передачу, зберігання і обробку відповідної інформації [11]. 

11 Автор: Бутов А. М. Визначення: Логістика є науково-практичним інструментом спільного 
господарювання багатьох економічно самостійних ринкових структур, що дозволяє досягати 
раціональної організації потокових процесів, які протікають в просторово -часовій 
послідовності, з метою виявлення та реалізації потенційних резервів управління та 
отримання, в кінцевому рахунку, додаткових доходів і прибутку цими структурами переважно 
за рахунок суспільно-корисних, головним чином продуктивних факторів і джерел [12].  
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Продовження таблиці 1 

1 2 
12 Автор: Григорак М., Казимирова І. Визначення: Логістика – наука про управління 

матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками в певній економічній 
системі для досягнення стратегічних, тактичних чи оперативних цілей організації 
виробництва й бізнесу з оптимальними витратами ресурсів [13].  

13 Автор: Заборська Н.К., Бескровна Л.А., Жуковська Л.Е. Визначення: Логістика – теорія і 
практика управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними, фінансовими та 
сервісними потоками [14]. 

14 Автор: Сергєєв В. І. Визначення: Логістика – наука про управління матеріальними потоками, 
пов'язаної з ними інформацією, фінансами і сервісом в певній мікро -, мезо- або 
макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей з оптимальними 
витратами ресурсів [15]. 

15 Автор: Лукінський В. С. Визначення: Логістика – наука про управління потоковими процесами в 
економіці [16]. 

16 Автор: Нехода Є. В. Визначення: Логістика – наука, спрямована на ефективне управління 
потоковими процесами в системах [Нехода Е. В. Логистика или логистический менеджмент: 
направления в преподавании [17] 

17 Автор: Носов А. Л. Визначення: Логістика – наука і практика ефективного управління 
матеріальними і супутніми їм інформаційними і сервісними потоками [18].  

18 Автор: Рета М. В. Визначення: Логістика представляє собою управління матеріальними 
потоками на стадії закупівель сировини, матеріалів, виробництва і розподілу продукції, 
товарів, робіт, послуг на макро- і мікрорівнях [19]. 

19 Автор: Карпенко Г. П. Визначення: Логістика – це управління загальним рухом товарів від місця 
його виробництва до кінцевого пункту споживання [20]. 

20 Автор: Банзекулівахо М. Ж. Визначення: Логістика – це інтегральний інструмент менеджменту, 
що сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за 
рахунок ефективного (з точки зору зниження загальних витрат і задоволення вимог кінцевих 
споживачів до якості продукції та послуг) управління матеріальними і сервісними, а також 
супутніми їм потоками (фінансовими , інформаційними і т.  п.)  [21]. 
 
У таблиці 2 нами було систематизовано основні структурні елементи десяти з наведених у 

таблиці 1 визначень логістики. Отже, ми бачимо, що в різних визначеннях логістики, як правило, 
найчастіше згадуються (в порядку спадання частоти згадки): об'єкт; етапи управлінського циклу (іноді – 
без конкретизації); тип інструменту пізнання (філософська категорія); місце розташування в просторі; 
цілі; стадії виробничого процесу; рівень економічної системи. Крім того, більшість визначень також 
містять додаткові умови, як правило, пов'язані з вимогами оптимізації та (або) підвищенням 
ефективності. 

У [22] зазначено, що визначення наукового терміна повинно: відображати тільки істотні ознаки 
явищ; бути повним; бути адекватним, тобто мати обсяг, що збігається з визначеним поняттям; не 
містити суперечливих суджень; не містити термінів, що вживаються в обумовленому понятті (щоб не 
було тавтології). З огляду на вищесказане, ми вважаємо, що визначення будь -якого наукового терміна 
повинно забезпечувати точність, ясність і розуміння наукової думки за допомогою максимально 
короткого і ємного формулювання, при якому не відбувається втрати істотних характеристик певного 
явища; необхідно уникати зайвої деталізації і насиченості визначення другорядними характеристиками.  

Статистичний аналіз наведених у таблиці 1 визначень поняття «логістика» проводився за 
допомогою процедури Text Mining. На рисунку 1 наведено фрагмент аналізу для слів з частотою 
повторення не менше 5. 

Графічний аналіз предикаторов визначення терміна «логістика» (рисунок 2) наочно демонструє 
порівняно високу значущість перших чотирьох-шести предикаторов. Керуючись результатами Text 
Mining, маємо можливість узагальнити підходи різних дослідників до визначення терміна «логістика» в 
такий спосіб: логістика – наука управління матеріальними і інформаційними потоками. При 
конструюванні цього визначення нами були використані п'ять найбільш часто вживаних значущих слів, 
виявлених за допомогою статистичного аналізу Text Mining (див. рисунки 1, 2).  

З наведених у таблиці 1 як найбільш вдале і таке, що відповідає вимогам формування наукової 
термінології, слід назвати визначення В.  С. Лукинського [16]: логістика – наука про управління 
потоковими процесами в економіці. Як бачимо, це визначення достатньою мірою близьке до того, що 
було сформовано на основі технології Text Mining. 
  



 

 
128 

Т
а

б
л

и
ц

я
 2

. О
сн

о
в

н
і 

ст
р

ук
т

у
р

н
і 

е
л

ем
е

н
т

и
 п

о
н

я
т

т
я

 «
л

о
гі

ст
и

к
а

»
 

 
 



 

ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз. 2018 рік. Том 28. № 3.  
129 

 

 

 
Рис. 1. Частота повторень окремих значущих слів у визначеннях поняття «логістика»  

 

Рис. 2. Значущість предикторів визначення терміну «логістика» 
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Як і у випадку з загальним визначенням логістики, дефініція логістики готельно-ресторанного 
бізнесу також досі однозначно не формалізована. Існує значна кількість різних підходів до визначення 
цього поняття. 

Готельно-ресторанний бізнес необхідно розглядати як складову частину індустрії гостинності. 
Як відзначають Є. П. Балог і А. В. Гряніло (2015), «готельне господарство є головною складовою і 
фактором туристичної інфраструктури» [23]. І. Г. Смирнов (2010) зазначає, що «ресторанний бізнес 
виконує важливі економічні та соціальні функції та є органічним складником системи гостинності в 
туризмі» [24]. 

Г. І. Михайліченко визначає логістику в туризмі як «управління потоками туристичних 
підприємств, що включає раціональну організацію формування, збуту та організації споживання 
туристичного продукту і супроводження цих процесів проходженням інформаційних потоків» [25]. 
І. Г. Смирнов визначає місце логістики готельно-ресторанного бізнесу в загальній структурі логістики 
таким способом: «разом з логістикою туризму, логістика в готельно-ресторанному бізнесі утворює 
підрозділ логістики послуг, а саме – логістику у сфері гостинності. Структура логістики в готельно-
ресторанному бізнесі поділяється на дві відносно самостійні, але водночас тісно пов’язані між собою 
частини – логістику готельних послуг і логістику ресторанних послуг [26].  

Логістика готельно-ресторанного бізнесу – це переважно логістика послуг. Т. С. Шовкопляс 
зазначає: «економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу полягає у 
нематеріальному характері її діяльності. Оскільки результатом діяльності є не  готовий продукт, а 
пропозиція особливого виду послуг» [27]. Нині поширеним є підхід до розуміння логістики готельно -
ресторанного бізнесу як складової частини логістики сервісного відгуку (SRL, logistics of service 
response). Як зазначає, зокрема, М. В. Ковбатюк (2013), «критичними елементами цього підходу є прийом 
замовлень на послуги і моніторинг надання послуг… логістичний сервіс може бути реалізований тільки 
в сферах розподілу і обігу, він є певною сукупністю послуг, які надаються в процесі безпосереднього 
постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку 
логістичними ланцюгами» [28]. Водночас логістика готельно-ресторанного бізнесу не обмежується 
винятково сферою послуг. Як вказує А. М. Расулова (2015), «особливістю  ресторанного бізнесу є те, що 
він поєднує виробництво товару (ресторанної продукції) та надання на цій підставі послуги (гостинність 
та сервіс), здійснення яких потребує створення відповідної системи управління у складі наступних 
функціональних підсистем: управлінської, забезпечувальної, виробничої та обслуговуючої» [29]. Такої ж 
точки зору дотримується і І. Г. Смирнов (2010): «особливістю ресторанного бізнесу є те, що він поєднує 
виробництво товару (ресторанної продукції) та надання на цій підставі послуги (гостинність та сервіс)» 
[24]. Таким чином, ми не маємо можливості однозначно трактувати логістику готельно -ресторанного 
бізнесу як логістику послуг, а повинні визначати її як напрям (розділ) логістики виробництва і послуг.  

Специфіка логістики готельно-ресторанного бізнесу – особлива спрямованість потокових 
процесів, зокрема потоку клієнтів: споживач рухається до виробника, а не навпаки. Відповідно і 
спрямованість супутніх потоків в готельно-ресторанному бізнесі має свою специфіку, що необхідно 
враховувати при здійсненні логістичного моделювання. Характер і структура потокових процесів у 
готельно-ресторанній справі відрізняється від таких у виробництві або торгівлі. Однак, як і в торгових 
послугах, визначальним і першочерговим є потік покупців (клієнтів, гостей).  

З огляду на вищесказане, вважаємо за доцільне до предикаторів визначення логістики готельно -
ресторанного бізнесу додати наступні: «спрямованість потокових процесів», «послуги», «виробництво», 
«потік клієнтів», «розділ/напрям». 

Виходячи з логіки побудови загальної дефініції логістики, робимо висновок, що логістику 
готельно-ресторанного бізнесу доцільно визначити наступним чином: логістика готельно -ресторанного 
бізнесу – розділ логістики виробництва і послуг, що вивчає управління потоковими процесами  в 
готельно-ресторанному бізнесі (з урахуванням специфіки їх спрямованості та клієнтоорієнтованості).  

Висновки і перспективи подальших досліджень 

Статистичний аналіз текстової інформації Text Mining є ефективним інструментом виявлення 
ключових значущих слів і словосполучень, що відображають колективні переваги вчених-теоретиків і 
фахівців-практиків при визначенні понять логістика та логістика готельно-ресторанного бізнесу. 
Виявлені за допомогою Text Mining предикатори дозволяють сформувати дефініції логістики і логістики 
готельно-ресторанного бізнесу та досить добре задовольняють науково-методичним вимогам до 
наукової термінології. Уточнення сукупності найбільш значущих предиктаторів розглянутих 
економічних категорій є необхідною передумовою формування точного, чіткого, позбавленого 
невизначеності понятійного апарату. 

Наукова новизна полягає в уточненні значущих предикаторов понять «логістика» та «логістика 
готельно-ресторанного бізнесу». Дослідження показало, що формування визначень цих понять за 
допомогою статистичного аналізу текстової інформації на основі виділення значущих слів з найбільшою 
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частотою використання дає хороший результат з точки зору методологічних вимог до наукової 
термінології. 

Результати дослідження можуть бути використані в науково-теоретичній і практичній роботі під 
час з'ясування сутності та змісту економічних категорій «логістика» та «логістика готельно -
ресторанного бізнесу». 

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов'язані з використанням інструменту 
статистичного дослідження Text Mining при аналізі понятійного апарату логістики готельно -
ресторанного бізнесу та подальшої систематизації отриманих даних.  
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