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2.11. Global factors and development prospects hotel and restaurant 
business 

Глобальні фактори і перспективи розвитку готельно-
ресторанного бізнесу 

 
В умовах формування глобального середовища життєдіяльності 

суспільства, змінюється характер соціально-економічних взаємин у сфері 
послуг, в цілому, і в індустрії гостинності, зокрема. 

У ХХІ столітті господарюючі суб'єкти, які надають послуги розміщення 
та харчування, змушені організовувати свій бізнес не тільки виходячи зі 
свого локального бачення організації бізнес процесів, але і з урахуванням 
стандартів транснаціональних готельних і ресторанних мереж, а також 
глобальних імперативів розвитку суспільства. 

Вивченню наукових і практичних аспектів розвитку готельно-
ресторанного бізнесу (ГРБ) присвячені публікації теоретиків і практиків 
таких, як: С. А. Бурий, П. А. Заремба, Л. А. Любимова, Н . С. Мартишенко, О. І. 
Мілашовська, С. Е. Сардак, С. Н. Ясенок та ін. 

Таким чином, оцінка ефективності діяльності підприємства дозволяє 
за допомогою отриманих в її ході даних зробити відповідні висновки, які 
допоможуть знайти баланс в роботі всіх систем організації, збільшити 
продуктивність праці, вибрати найбільш ефективні методи системи 
управління готельно-ресторанної галузі всіх рівнів (домогосподарств, 
підприємців, підприємств, корпорацій, регіонів, країни та глобальних 
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систем) з метою узгодження і поєднання інтересів учасників процесу ГРБ, 
що є складним, але достатньо ефективним методом в організаційному 
проектуванні систем управління.   

Важливим завданням поряд із самоменеджментом харчування постає 
структурно-функціональний синтез господарськими системами сфери 
харчування. 

Ресторанно-готельне господарство в сучасних умовах є динамічною 
економічною діяльністю, що швидко розвивається, яка орієнтована на 
надання послуг, пов'язаних з розміщенням. 

Розвиток сфери харчування населення значною мірою  залежить від 
ефективного механізму управління харчуванням  в умовах глобальних змін 
та поєднання основних підсистем релевантного зовнішнього середовища – 
ринкових механізмів, державного регулювання, впливу інститутів 
громадянського суспільства та формування сімейних традицій харчування 
при домінуючому верховенстві індивідуальних характеристик, уподобань та 
потреб споживачів.   

Таким чином, деякі автори ставлять знак рівності між поняттями 
«ефективність», «результативність», «економічність» і «продуктивність». 
Однак, не можна сказати, що підприємство працює ефективно, тільки якщо 
воно виконало план з випуску (досягло поставлених цілей) або збільшило 
продуктивність праці. Ефективність передбачає позитивні результати по 
всім напрямкам діяльності, включаючи згадані [9].   

На основі ефектів управління, як правило, виділяють декілька видів 
ефективності: 

1. Економічна ефективність – відношення вартості обсягів наданих 
послуг до вартості обсягів залучених для цього ресурсів. Вона відображає 
внутрішній стан справ в системі управління.  

Головна мета данної сфери бізнесу є задоволення потреб клієнтів для 
досягнення комерційного результативного ефекту, бути 
конкурентоспроможними на ринку серед конкурентів. Цих результатів 
можна досягти завдяки критерієм креативності мислення, здоровою 
ризикованості керівника і сумлінної, згуртованої політики функціонування 
персоналу закладів. 

2. Технічна ефективність – ступінь досягнення цілей діяльності з 
урахуванням громадських інтересів [8]. Вона відображає відповідність 
управління до вимог зовнішнього середовища з урахуванням впливу, який 
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воно справляє на стан суспільства, і пов'язана з кількісними та якісними 
показниками. 

3. Соціальна ефективність:  
- загальна – характеризує внесок системи управління у якісний 

розвиток суспільства як об'єкта управління;  
- спеціальна – відображає якість функціонування апарату управління; 
- конкретна – співвідноситься з детальними особливостями організації 

процесу управління [13]. 
Зважаючи на масштабність готельно-ресторанної сфери харчування 

при формуванні механізму управління важливо приділяти увагу 
узгодженню інтересів всіх елементів домашніх та позадомашніх форм 
харчування, що разом уявляють зовнішнє оточення та особисті потреби 
людини, формують її попит, індивідуальну харчову поведінку, внутрішні 
мотиви та чинники.   

Особливість підприємств готельно-ресторанного галузі полягає в тому, 
що вони є невід'ємною частиною повсякденного сучасного життя людей. 
Підприємства ресторанно-готельного господарства є частиною міської 
інфраструктури, вносять певний внесок у функціонування місцевих громад 
і беруть безпосередню участь у формуванні ринкових конкурентних 
відносин. Управління підприємствами ресторанно-готельного господарства 
передбачає накопичення духовних, культурних  і матеріальних цінностей. 

Готельний бізнес як невід’ємна частина ринку туризму, займає 
важливе місце в економіці багатьох не лише розвинених країн. Туризм, став 
глибоким соціальним і політичним явищем, який сьогодні вносить істотний 
вклад, як в економічний розвиток окремої країни, регіону,  так і в 
підвищення якості життя сучасної людини, що в умовах глобалізації стає усе 
більш мобільною.   

У останнє десятиліття вітчизняний ринок туристських послуг і, 
відповідно, індустрія гостинності розвиваються більш інтенсивно темпами 
особливо у великих промислових і фінансових центрах країни, проте 
значущість цього сегменту для вітчизняної економіки в цілому доки істотно 
нижче, ніж це має місце в розвинених країнах.   

Засоби розміщення виступають основним елементом турпродукту, 
тому негативні явища сфери туризму вкрай болісно позначаються на 
ресторанно-готельному рівні.  
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В сучасних умовах функціонування сфери ресторанного бізнесу 
набуває все більш динамічний характер і має суттєвий вплив на розвиток 
національного господарства. Це, в першу чергу, пов'язано з впливом 
глобалізаційних процесів, що тягне за собою необхідність впровадження 
технологічних, інформаційних, управлінських інновацій. 

Сьогодні в Україні налічується понад 4,5 тис. закладів розміщення 
туристів та відпочиваючих на 620 тис. місць, але вони потребують 
кардинальних змін, які будуть відповідати міжнародним стандартам. Крім 
того, забезпечення належного стану також потребують рекреаційні зони, 
пам’ятки культури та архітектури України (на прикладі, на рис.1 показано 
кількісну складову спеціалізованих засобів розміщення клієнтів-туристів 
Миколаївської області). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Кількісна складова туристичного потоку у Миколаївській 
області 

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного аналізу [13] 

 
Обсяг надходжень від сплати туристичного збору у І півріччі 2018 року 

склав 33,8 млн грн, що на 29,1% більше, ніж у І півріччі 2017 року. При цьому 
його обсяг за січень-червень 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 
2016 року зріс на 31,1%.  

Протягом 2016–2017 рр. в Україні спостерігається зростання та спади в 
динаміці розвитку туристичної галузі, що відображено в таблиці 1.  

Кількість спеціалізованих засобів розміщування та розміщених в 
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Таблиця 1 – Показники розвитку туристичної галузі України  

за 2016–2017 рр. 

№ 
п/п 

Показники 2016 2017 

1 Кількість туристів, обслугованих 
суб'єктами туристичної 
діяльності України 

2019576 2549606 

2 Іноземні туристи, які відвідали 
Україну 

15159 35071 

3 Туристи-громадяни України, які 
виїжджали за кордон 

1647390 2060974 

4 Внутрішні туристи 357027 453561 

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного аналізу [13] 
 
За даними Всесвітньої туристичної організації, щорічно подорожує 

більше 800 млн. чоловік. Примітним є той факт, що більш ніж в 40 країнах 
світу туризм, особливо гастрономічний туризм, є основним джерелом 
надходжень як національного, так місцевого бюджету. Наприклад, на рис.2 
показано графік кількісної динаміки туристичного потоку Миколаївської 
області за 2014-2018рр. [14]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Графік туристичного потоку Миколаївської області за 2014-
2018рр. 

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного аналізу [14] 
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У всьому світі гастрономічний туризм стрімко розвивається і активно 
«виходить» на передові позиції за популярністю у туристів.  

Гастрономічний туризм – вид туризму, основною метою якого є 
мандрівка по країнах і континентах для знайомства з особливостями 
місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою спробувати автентичні для 
приїжджої людини страви чи продукції. Даний вид туризму має великі 
перспективи, а розробка подібних маршрутів сприятиме відродженню 
кулінарних традицій [5-6].  

Гастрономічна мандрівка – палітра, за допомогою якої турист може 
намалювати своє уявлення про ту чи іншу країну. Їжа відкриває таємницю 
духу народу, допомагає зрозуміти його менталітет. У 2001 році Ерік Вольф, 
відомий американський письменник, написав першу статтю про кулінарний 
туризм в світі, пізніше він розвинув цю тему в першій книзі Міжнародної 
організації кулінарного 208 туризму, а у 2003 році ним була заснована 
Міжнародна асоціація гастрономічного туризму (The International Culinary 
Tourism Association), президентом якої він є на даний момент [1]. 

В 2006 році був створений Міжнародний інститут кулінарного туризму. 
Повсюдний розвиток гастрономічного туризму привів до утворення 
туристичних фірм, які спеціалізувалися на міжнародному гастрономічному 
турмі, наприклад такі компанії як: «Gourmet on Tour» (США), «The 
International kitchen» (Великобританія), «Gourmet Getaways» (Італія).  

У 2012 році термін кулінарний туризм був замінений на термін 
гастрономічний туризм  [11].  

Гастрономічний туризм може включати в себе риси відвідування 
кондитерської фабрики або маленького ковбасного цеху та ресторанчика  до 
проведення гастрономічного туристичного туру, який може включати в себе 
комбіновані механізми:  ресторанний, освітній, подієвий. На приклад, в 
Миколаївській області знаходяться 74 об'єкти сільського (зеленого) 
туризму, найбільшими з яких є: Агротуристичний комплекс «Кременівський 
страус» (с.Кременівка Веселинівського району), PRIVAT комплекс рибалки і 
відпочинку «Золота Підкова» (с. Кандибине Новоодеського району), 
розважальний центр «Козацька застава» (смт Костянтинівка, 
Арбузинського району) та інші. 

Миколаївська область почала активно відновлювати свій туристичний 
потенціал для туристів, один з ефективних способів PR-технології  - це 
проведення цікавих, креативних подій: Другий Міжнародний фестиваль 
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повітряних зміїв «Tryhutty International Kite Festival 2018» (с.Трихати); 
Туристичний фестиваль «Відпочивай активно!» (м.Южноукраїнськ); 
Екстремальний фестиваль «Rope&Rock Fest» (с. Мигія), Всеукраїнський 
конкурс кухарів-юніорів в м.Миколаєві (Рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  3 – Ефективні способи PR-технологій подієвого туризму 

 
Найбільш важливими факторами ефективного управління 

підприємствами ресторанно-готельного господарства є управління якістю 
послуг як основою забезпечення ефективної діяльності, розвиток системи 
категорування як фактор ефективного управління сучасним ринком і 
ефективні моделі позиціонування підприємства в конкурентному 
середовищі [11,13]. 

Застосування нових технічних, технологічних і управлінських рішень 
сприятимуть модернізації сформованої моделі функціонування готельних 
підприємств.  
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