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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНИ 

 

Готельно-ресторанне господарство має невечерний потенціал для прогресу та робить вагомий внесок 

в економіку країни. Сучасні умови господарювання характеризуються глобалізацією економіки та 

інформатизацією суспільства, зростанням значення сфери послуг для розвитку економіки країни, 

пред’явленням нових вимог держави і споживачів до суб’єктів ринкових відносин. На сучасному етапі 

розвитку ринкової економіки в Україні діє значна кількість суб'єктів господарювання в сфері надання 

готельних та ресторанних послуг, які представлені різними організаційно-правовими формами. 

Ефективність господарської діяльності кожного з цих суб’єктів залежить не тільки від внутрішнього 

середовища самого підприємства. Вона в значній мірі визначається й характером макро- і 

мікросередовища їхнього функціонування.  

На теперішній момент більшість підприємств сектору готельно-ресторанного бізнесу зустрічається з 

проблемою високої мінливості елементів зовнішнього середовища, невизначеністю деяких напрямів 

державного регулювання їх діяльності. В цих умовах перед підприємцями та менеджерами постає 

проблема забезпечення високої ефективності та результативності господарської діяльності. Реалізація 

поставлених цілей можлива лише за умов вмілого використання всього спектру економічних 

інструментів управління підприємством. Активні ціннісні перетворення, зміни в споживчих перевагах 

українського суспільства, становлення нових ринків сфери послуг приводять до активізації розвитку 

послуг готельно-ресторанного господарства, частиною яких є управлінські процеси.  

Сьогоднішній етап розвитку управління підприємствами готельно-ресторанного господарства 

неможливий без обізнаності в питаннях менеджменту, без вміння самостійно й оперативно приймати 

вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку бізнесу. Сутність та 

специфіка готельно-ресторанної діяльності пов’язана з керівництвом та управлінням людьми, 

регулюванням їх поведінки. Готельно-ресторанна індустрія відкрита для суспільства як специфічна 

світова система, тому інтерес до неї за нових умов в Україні з її нереалізованими ресурсами 

туристичного потенціалу, потребує розроблення нових підходів до управління підприємствами 

готельного-ресторанного господарства з багатьох причин. По-перше, стрімко активізуються і 

видозмінюються внутрішні механізми ділової й оздоровчої активності населення, стиль та умови життя, 

суттєво зростає мобільність та міграція населення. По-друге, розвиток туризму та сфери гостинності 

відкриває шлях для розширення міжнародних відносин в глобальних масштабах. По-третє, сфера 

готельної-ресторанної діяльності розташована у верхній частині рейтингу ефективності інвестицій: 

віддача від них отримується в короткі терміни і з високим прибутком. В умовах глобалізації 

світогосподарських відносин туризм, як передумова розвитку готельного-ресторанного господарства, 

стає важливим джерелом валютних надходжень не тільки для промислово розвинених країн, але і для 

країн, що розвиваються.  Сьогодні вітчизняна індустрія гостинності також розвивається швидкими 

темпами, особливо у великих промислових і фінансових центрах країни. Але значущість цього сегмента 

для вітчизняної економіки значно нижча, ніж у розвинених країнах. Напрями подальшого розвитку 

підприємств готельно-ресторанного господарства повинні визначатися через призму спроможності їх 

адаптації до вимог зовнішнього середовища. Тому головним завданням з розвитку готельно-ресторанних 

підприємств є визначення перспективних напрямів господарської діяльності на основі постійного 

моніторингу підприємницького середовища, органічного оволодіння стратегічним мисленням та 

методами управління, розрахованими на перспективу. 

Отже з метою активізації суб’єктів готельно-ресторанного господарства доцільними є реалізація 

наступних заходів: повинні постійно вводити інновації, залучати інвестиції, розвивати туризм, рекреацію 

в галузі з мінімальним втручанням держави (лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, 

готельного збору), налагодження системи постачання  та транспорту.  

Готельно-ресторанний бізнес України знаходиться в тяжкому становищі. Як би там не було, а бізнес-

туризм є найважливішою складовою гостьового потоку в українські засоби розміщення. Вітчизняний 

готельний та ресторанний бізнес повинен розвиватися з урахуванням накопиченого світового досвіду. 

Україна активно входить в усі світові процеси, тому використання багатого закордонного досвіду в 

практиці ведення готельного бізнесу за умови його адаптації до українських умов дозволить підвищити 

його ефективність.


