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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

У статті представлено результати дослідження в частині оцінювання 
ефективності управління розвитком готельно-ресторанної індустрії. Аналіз статистичної 
інформації виявив певну розрізненість в наявності показників розвитку готельно-
ресторанної індустрії за різними джерелами. Сформовані та обґрунтовані методичні 
аспекти до оцінювання ефективності управління розвитком готельно-туристичної галузі 
можуть бути використані для визначення доцільності інвестиційних вкладень у проєктні 
ініціативи на регіональному рівні, а також у практичній діяльності суб’єктів 
господарювання на мікро-, мезо- та макрорівнях. Крім того, консолідована статистична 
інформація стане доступною для подальшого застосування. У процесі дослідження 
визначено переваги системного підходу під час здійснення економічного аналізу, що надає 
можливість управління інформацією для забезпечення узгодженості різних рішень у 
регіональному контексті: як за напрямами (виробничі, фінансові чи маркетингові), так і за 
рівнем – стратегічні, тактичні чи оперативні. Запропонований підхід, з одного боку, являє 
методичне підґрунтя для вдосконалення стратегії управління розвитком готельно-
туристичної індустрії України, а з іншого, – може стати дієвим тактичним інструментом 
для досягнення цільових орієнтирів, визначених у стратегії управління розвитком туризму, 
які базуються на врахуванні впливу чинників при визначенні туристичної пріоритетності 
регіону, обмежень, проблем, можливостей, а також імовірних сценаріїв розвитку. 

Ключові слова: готельно-ресторанна індустрія; підприємництво; інвестиційно-
туристична привабливість; управління; ефективність; моделювання; кореляційно-
регресійний аналіз; статистичний аналіз. 
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В статье представлены результаты исследования в части оценивания 
эффективности управления развитием гостинично-ресторанной индустрии. Анализ 
статистической информации выявил определённую разрозненность в наличии показателей 
развития гостинично-ресторанной индустрии по разным источникам. Сформированые и 
обоснованные методические аспекты к оцениванию эффективности управления развитием 
гостинично-туристической отрасли могут быть использованы для определения 
целесообразности инвестиционных вложений в проектные инициативы на региональном 
уровне, а также в практической деятельности субъектов хозяйствования на микро-, мезо- 
и макроуровнях. Кроме того, консолидированная статистическая информация станет 
доступной для дальнейшего использования. В процессе исследования установлены 
преимущества системного подхода в проведении экономического анализа, 
предоставляющего возможность управления информацией для обеспечения 
согласованности различных решений в региональном контексте: как по направлениям 
(производственные, финансовые или маркетинговые), так и по уровню – стратегические, 
тактические или оперативные. Предложенный подход, с одной стороны, является 
методической основой для совершенствования стратегии управления развитием 
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гостинично-туристической индустрии Украины, а с другой, – может стать действенным 
тактическим инструментом для достижения целевых ориентиров, определённых в 
стратегии управления развитием туризма, основанные на учёте влияния факторов при 
определении туристической приоритетности региона, ограничений, проблем, 
возможностей, а также вероятных сценариев развития. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанная индустрия; предпринимательство; 
инвестиционно-туристическая привлекательность; управление; эффективность; 
моделирование; корреляционно-регрессионный анализ; статистический анализ. 
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IN ASSESSING MANAGEMENT EFFICIENCY OF THE HOTEL  
AND RESTAURANT INDUSTRY DEVELOPMENT  

The article discusses the research findings in the area of assessing management efficiency of 
the hotel and restaurant industry development. The statistics review has revealed certain 
inconsistency in presenting data on hotel and restaurant industry development indicators across 
different sources. The study offers a robust methodology to evaluate management efficiency in the 
hospitality and tourism sector development that can be used to determine the feasibility of 
investment project initiatives at the regional level as well as have practical implications for 
business entities’ activities at micro-, meso- and macrolevels. Apart from that, the consolidated 
statistical information will be available for further application. The research results demonstrate 
the benefits of the system approach in economic analysis which facilitates better information 
management to ensure coherence in decision making in a regional context in the areas of 
production, finance or marketing subject to different levels – strategic, tactical or operational. The 
proposed approach is a valid methodological framework that has great potential to enhance the 
Ukrainian hospitality and tourism industry management strategy, on the one hand, and might 
become an effective tactical tool to attain the benchmarks set within the tourism management 
development strategy, on the other, based on accounting of impact factors in identifying regional 
tourism priorities, revealing barriers, threats, opportunities and possible development scenarios.  
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Постановка проблеми Для ефективного управління розвитком готельно-туристичної 
індустрії необхідно визначити потенційну привабливість даної індустрії на мезо чи 
макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень є дослідження теоретико-методичних аспектів 
оцінювання ефективності управління розвитком готельно-ресторанної індустрії. 

Метою статті є дослідження теоретико-методичних аспектів оцінювання 
ефективності управління розвитком готельно-ресторанної індустрії в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу Обсяг вхідних туристичних потоків є одним з 
векторних показників, за яким, згідно можна визначити рівень розвитку готельно-
туристичної індустрії (за методикою Всесвітньої Туристичної Організації) [2]. Споживачі є 
основним мірилом динаміки розвитку готельно-туристичної індустрії визначальним 
суб'єктом економічних відносин на даному ринку. Тому від кількості споживачів, які 
відвідали регіон, залежить прибутковість готельно-туристичної індустрії.  
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Потенційно можлива кількість туристів за певним регіоном визначається частиною 
споживачів, яку може прийняти певний регіон з врахуванням:  

- ресурсного потенціалу території;  
- місткості матеріально-технічної бази (кількість готельно-ресторанних комплексів, 

санаторіїв, пансіонатів, приватних садиб тощо);  
- рекреаційного навантаження на певну територію, при дотриманні якого формуються 

умови для екологічної рівноваги та якісно-комфортного відпочинку. 
Основними етапами оцінювання розвитку готельно-туристичної індустрії є: 
Етап 1. Оцінка готельно-туристичної індустрії території за допомогою експертно-

статистичного методу. Авторами пропонується визначити перелік показників, які впливають 
на підвищення пріоритетності регіону.  

Етап 2. Формування заходів з визначення проектних ініціатив щодо розвитку 
готельно-ресторанної індустрії на регіональному рівні, з врахуванням результатів 
аналізування впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на управління розвитком готельно-
туристичної індустрії. Заходи щодо розвитку готельно-туристичної індустрії мають бути 
спрямовані на [4]:  

- раціональне використання вітчизняного потенціалу;  
- здійснення реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази готельно-

туристичної індустрії;  
- підвищення якості сервісного обслуговування готельно-туристичної індустрії;  
- створення та покращення необхідної інфраструктури;  
- належне інформаційне забезпечення готельно-туристичної індустрії;  
- державна підтримка та створення сприятливих умов для розвитку готельно-

туристичної індустрії на регіональному рівні;  
- сприяння розвитку суміжних галузей економіки;  
- забезпечення підготовки висококваліфікованих нових та підвищення кваліфікації 

наявних кадрів для готельно-ресторанної індустрії;  
- створення брендових продуктів у сфері готельно-туристичної індустрії.  
Етап 3. Проведення маркетингових досліджень з метою планування попиту на ринку 

готельно-туристичної індустрії.  
Етап 4. Оцінювання економічної ефективності туристичних комплексів певного 

регіону. Підвищення рівня туристичної пріоритетності певного регіону можна досягти через 
інвестування у туристичні проектні ініціативи. Доцільність реалізації таких ініціативних 
проєктів можна оцінити за синергетичним ефектом від реалізації економічного, соціального 
та екологічного ефектів. Визначення економічного ефекту – один із важливих етапів в 
процесі оцінюванні доцільності інвестиційних вкладень в проектні ініціативи готельно-
туристичної індустрії певного регіону [4]. 

Авторами пропонується визначати пріоритетність інвестиційних проєктів щодо 
підвищення рівня туристичної пріоритетності певного регіону за максимальним значенням 
економічного ефекту від запровадження туристичних проєктів для його досягнення. 
Пріоритетність інвестиційних проєктних ініціатив доцільно визначати за кількісними 
показниками, проте паритетно з врахуванням якісного оцінювання. Сформовані якісні 
показники доцільно визначати експертним шляхом. На ряду з економічним ефектом від 
запровадження проектних ініціатив, щодо розвитку готельно-туристичної індустрії можна 
отримати синергетичний з соціального та екологічного. Синергетичний ефект є додатковим 
стимулом при визначенні доцільності інвестування проектні ініціативи [5].  

До соціального ефекту в результаті реалізації стратегії управління розвитком 
готельно-туристичної індустрії віднесено автором сукупно: санаторно-курортне 
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оздоровлення, задоволення споживчих потреб населення у відпочинку, якісне туристичному 
обслуговування, створення та забезпечення додаткових робочих місць у сфері готельно-
туристичної індустрії та пов’язаними галузями в певному регіоні, збереження культурної та 
етнічної спадщини [2]. 

Запровадження проектних ініціатив можна вважати доцільними, при компенсації 
витрат необхідних для їх реалізації та їх окупності. Проєктні ініціативи, які варто 
запроваджувати для розвитку готельно-туристичної індустрії певного регіону, варто 
здійснювати за максимальним економічним ефектом від їх реалізації.  

Економічно доцільно розвивати готельно-туристичну індустрію, якщо виникають такі 
ефекти для:  

- населення  
– створення нових робочих місць не лише за вказаною галуззю а й за суміжними;  
- підприємств  
– ефективність діяльності готельно-туристичної індустрії;  
- місцевих бюджетів 
– податки та інші відрахування;  
- держави  
–податки до державного бюджету. 
Ефективність діяльності підприємств за досліджуваною галуззю можна визначити за 

наступними показниками:  
- коефіцієнт ефективності наданих послуг [4]: 

,
 

(1) 

де Кпосл – коефіцієнт ефективності наданих послуг; 
Пі      – сума прибутків і-го виду готельно-туристичних послуг певного регіону, тис. 

грн; 
Сі    – собівартість і-го виду готельно-туристичних послуг підприємств певного 

регіону, тис. грн; 
 

- коефіцієнт прибутковості власного капіталу [4]: 

,
 

(2) 

де Квл.к – коефіцієнт прибутковості власного капіталу; 
Пч – чистий прибуток готельно-туристичних підприємств галузі, тис. грн; 
Квл – сума власного капіталу готельно-туристичних підприємств регіону, тис. грн; 

 
- коефіцієнт валової прибутковості наданих послуг [4]: 

,
 

(3) 

де Kв.пр – коефіцієнт прибутковості наданих послуг; 
Пв – сумарний прибуток готельно-туристичних підприємств галузі певного 

регіону, тис. гри; 
Оn – обсяг наданих послуг, тис. грн. 
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Етап 5. Оцінювання рекреаційної місткості та туристичного потенціалу готельно-
туристичної індустрії. Авторами досліджено, що для запобігання зниження ефекту 
оздоровлення та відпочинку слід враховувати норми рекреаційного навантаження на 
відповідні території [4].  

Рекреаційне навантаження представляє собою показник співвідношення граничної 
кількості відпочиваючих, які перебувають на рекреаційній території за умови відсутності 
негативних наслідків на природне середовище в розрахунку на одиницю площі. Визначення 
норм рекреаційного навантаження визначається особливістю ландшафтної структури, 
сезонною складовою та функціональністю використання території. Керуючись показником 
рекреаційного навантаження готельно-туристичної індустрії для запобігання зниженню 
якості довкілля доцільним є визначення рекреаційної місткості території, що передбачає 
розрахунок граничної кількості осіб, що перебувають в межах певної території, без 
заподіяння шкоди природному середовищу [4].  

Рекреаційна місткість визначається для кожного сезону окремо за формулою [11]: 

,
 

(4) 

де Vі – рекреаційна місткість i-тої території, осіб;  
Ni – норма рекреаційного навантаження на i-ту територію, осіб/км2; 
Si – площа i-тої території, км2; 
С – тривалість рекреаційного періоду, днів;  
Ді – середня тривалість перебування туристів і відпочиваючих на i-тій території, 

днів.  
 

Етап 6. Економічне оцінювання ефективності інвестування коштів для визначених 
проектних ініціатив для розвитку готельно-туристичної індустрії. Авторами досліджено, що 
для успішної реалізації даного етапу необхідно визначити необхідні розміри коштів за 
визначеними проєктними ініціативами. Економічна ситуація на ринку є впливовим 
показником при визначенні необхідної кількості інвестиційних коштів для реалізації 
проектних ініціатив.  

Основними векторами, для розвитку готельно-туристичної індустрії певного регіону і 
актуально-інвестиційно доцільними є вкладення у такі проектні ініціативи як:  

- постійне покращення якості послуг (з вираховуванням рекреаційного навантаження), 
що включає в себе привабливість природних ресурсів та культурно-історичних пам'яток 
через раціональне та бережливе використання враховуючи інфраструктурне обслуговування; 

2) відновлення та покращення стану існуючої інфраструктури, в тому числі 
забезпечення транспортного сполучення; 

3) належне інформаційне забезпечення та рекламування;  
4) сприяння розвитку брендових готельно-туристичних продукції;  
5) забезпечення підготовки висококваліфікованих нових та підвищення кваліфікації 

наявного персоналу для визначеної індустрії. 
Висновки та перспективи досліджень.  
Отже, методичні аспекти щодо економічного оцінювання ефективності управління 

розвитком готельно-туристичної індустрії передбачають оцінювання пріоритетності 
досліджуваного регіону за допомогою статистично-експертного методу; формування 
переліку проектних ініціатив щодо управління розвитком готельно-туристичної індустрії; 
оцінювання економічної ефективності функціонування готельно-туристичного 
підприємництва певного регіону; економічне оцінювання ефективності інвестування 
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проектних ініціатив. Сформовані методичні аспекти щодо економічного оцінювання 
ефективності управління розвитком готельно-туристичної індустрії можуть бути використані 
для оцінювання доцільності вкладення інвестиційних ресурсів у і проектні ініціативи для 
підвищення рівня пріоритетності території та розвитку готельно-туристичної індустрії. 
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