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У статті досліджено туристичну політику 
державного апарату управління готельно-
ресторанним господарством. Виявлено 
сутність та основні завдання держав-
ного управління туристичною індустрією. 
Висвітлено вплив туристичної політики 
держави на економіку країни. Розкрито 
визначення наступних понять готельне і 
ресторанне господарство та туристична 
політика держави. Проаналізовано основні 
засобами регулювання економічного впливу 
держави на готельно-ресторанне господар-
ство.
ключові слова: готельно-ресторанне гос-
подарство, державне управління, державна 
туристична політика, індустрія туризму, 
сфера гостинності.

В статье исследована туристическая поли-
тика государственного аппарата управле-
ния гостинично-ресторанным хозяйством. 
Выявлена сущность и основные задачи госу-
дарственного управления туристической 
индустрией. Освещено влияние туристи-
ческой политики государства на экономику 
страны. Раскрыто определение следующих 

понятий гостиничное и ресторанное хозяй-
ство и туристическая политика государ-
ства. Проанализированы основные сред-
ствами регулирования экономического 
воздействия государства на гостинично-
ресторанное хозяйство.
ключевые слова: гостинично-ресторан-
ное хозяйство, государственное управ-
ление, государственная туристическая 
политика, индустрия туризма, сфера гос-
теприимства.

The article deals with the tourism policy of the 
state administration of the hotel and restau-
rant economy. The essence and main tasks of 
the state management of tourism industry are 
revealed. The influence of the state tourism pol-
icy on the economy of the country is highlighted. 
The definition of the following concepts of the 
hotel and restaurant economy and the tourist 
policy of the state is revealed. The basic means 
of regulation of economic influence of the state 
on hotel and restaurant economy are analyzed.
Key words: hotel and restaurant economy, 
state administration, state tourism policy, tourism 
industry, sphere of hospitality.
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Постановка проблеми.  Проблема  ефектив-
ного  державного  управління  готельно-ресторан-
ним  господарством  стоїть  сьогодні  надзвичайно 
гостро. Перешкодами є різні фактори негативного 
впливу:  низький  рівень  сервісу,  необґрунтовано 
високі  ціни  на  готельно-ресторанні  послуги;  від-
сутність інформації для споживача (непоінформо-
ваність); невідповідність ціни до якості; різке коли-
вання  національної  валюти  та  неурегульована 
державна політика щодо управління готельно-рес-
торанною сферою та інші.

аналіз останніх наукових досліджень 
і публікацій. Проблеми управління готельно-рес-
торанним  господарством  досліджували  провідні 
вітчизняні  та  зарубіжні  фахівці,  а  саме:  Боро-
дина  В.В.,  Камушков  О.С.,  Кузнецова  Н.М.[6], 
Мунін Г.Б., Нечаюк Л.І., Новікова О.В., Смолій В.А., 
Тимошенко  З.І.,  Ткач  В.О.,  Шталь  Т.В.  [7],  Шка-
пова, О.М. [3], Цибух В.І. та інші.

мета статті. Метою даної статті є теоретичне 
дослідження  основ  управління  готельно-ресто-
ранним господарством та визначення їх основних 
положень.

виклад основного матеріалу. Сфера гостин-
ності  –  це  багатокомпонентна  галузева  система, 
основним  завданням  якої  є  задоволення  потреб 
туристів,  які  перебувають  поза  місцем  свого 
постійного проживання шляхом надання туристич-

них послуг з метою в подальшому отримати при-
буток. До сфери  гостинності  належить  готельний 
і  ресторанний  бізнес,  транспортне  і  екскурсійне 
обслуговування, своєрідні розваги тощо. 

Готельне  та  ресторанне  господарство  –  клю-
чові поняття в сфері гостинності. Особливої уваги 
потребує управління готельно-ресторанним госпо-
дарством, адже саме від ефективності управління 
залежить успішність ведення бізнесу. 

В  Україні  не  закріплено  законодавчо  визна-
чення  поняття  готельне  господарство,  тому  на 
сьогодні  не  існує  єдиного  законодавчого  акту, 
який регламентував би фінансову та господарську 
діяльність цієї сфери. 

У  словниках  та  науковій  літературі  вико-
ристовують  достатньо  різноманітні  визначення 
поняття готельного та ресторанного господарства. 
Наприклад,  енциклопедичний  словник-довідник 
з туризму надає наступне поняття готельне госпо-
дарство  –  сукупність  готелів  усіх  типів, що  вико-
ристовуються для прийому й обслуговування гос-
тей [1, с. 96].

Зінь  Е.А.  використовує  наступне  поняття 
готельне  господарство – частина соціальної  інф-
раструктури  країни,  яка  створює  належні  умови 
для  руху  населення  та  його  облаштування.  Без 
розвинутої  готельної  індустрії неможливе функці-
онування та розвиток  туристичної  галузі,  вдоско-
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налення виробничих відносин, ділових стосунків. 
Досвід  зарубіжних  країн  показує,  що  готельне 
господарство  відіграє  вагому  роль  у  забезпе-
ченні  послугами  гостинності  населення.  У  галузі 
готельного  господарства  задіяно  численне  насе-
лення та існує необхідність до покрашення роботи 
в постійних умовах існуючої ринкової конкуренції, 
забезпечуючи рентабельну їх роботу [2, с. 354].

Шкапова  О.М.  визначає,  що  готельне  госпо-
дарство  –  це  складник  сфери  послуг  і  основним 
його видом діяльності  є  приймання, розміщення, 
надання певного кола послуг, що пов’язані із пере-
буванням  туристів  за  межами  свого  постійного 
місця  проживання.  Сфера  готельного  господар-
ства представлена великою кількість підприємств, 
що належать до наступних галузей народного гос-
подарства:  транспортні,  екскурсійні,  комунально-
побутові  та  інші  з  якими  готельне  господарство 
має договірні відносини [3, с. 172].

Готельне  господарство  у  провідних  країнах 
світу стало індустріальною основою галузі еконо-
міки.  За  рахунок  розвитку  міжнародного  туризму 
в економіку країни поступають значні валютні над-
ходження.  Галузь  гостинності  займає  величезну 
нішу в  індустрії туризму,  і саме вона безпосеред-
ньо впливає на кількість та якість наданих турис-
тичних послуг [4]. 

Державний  стандарт  України  (ДЕРЖСТАН-
ДАРТ  4269:2003)  «Туристичні  послуги.  Класифі-
кація готелів» визначає, що підприємства готель-
ного  господарства  –  суб’єкти  підприємницької 
діяльності – відносять наступні типи підприємств: 
готелі,  готельно-офісні  центри,  кемпінги,  мотелі, 
молодіжні  турбази  та  гірські  притулки,  примі-
щення, пристосовані під готелі, гуртожитки та інші 
об’єкти, що передбачають проживання на корот-
кий термін [5]. 

Галузь готельного господарства є невід’ємною 
складовою  частиною  будь-якого  народногоспо-
дарського  комплексу  країни.  До  складу  галузі 
готельного  господарства  входять  готелі  та  інші 
об’єкти,  які  виконують  функцію  надання  послуг 
з тимчасового розміщення. Також важливо розріз-
няти визначення понять готель і аналогічний засіб 
розміщення. 

Аналогічні  засоби  розміщення  –  це  підпри-
ємства  будь-якої  організаційно-правової  форми 
власності, що  складаються  з  номерів,  і  які  нада-
ють обмежені готельні послуги, такі як застилання 
ліжка, прибирання кімнати і санвузла. 

Отже готелі і аналогічні засоби розміщення різ-
няться в обсязі послуг, що надаються: готелі про-
понують широкий (повний) спектр послуг, а анало-
гічні засоби розміщення – обмежений. 

Аналізуючи  терміни  готельного  господарства, 
автор надає  власне,  готельне  господарство –  це 
вид  економічної  діяльності,  який  є  невід’ємною 
частиною  індустрії  туризму  та  основною  складо-

вою  галузі  гостинності,  основоположною  одини-
цею готельного господарства є – готелі та анало-
гічні  засоби  розміщення,  результатом  діяльності 
яких є надання основних та додаткових послуг.

Ресторанне господарство – це сфера надання 
послуг харчування споживачу. Послуги харчування 
є  результатом  економічної  діяльності  ресторан-
ного підприємства, що спрямовані на задоволення 
фізіологічні потреби споживача в спеціально від-
ведених для такого обслуговування приміщеннях 
та  відповідає  санітарно-гігієнічним  і  нормативно-
законодавчим вимогам.

Основне  завдання  в  галузі  ресторанної  інду-
стрії  визначає  концепція  технологій  гостинності, 
що спрямована на задоволення найвибагливіших 
потреб споживача.

Так,  на  думку  Н.М.  Кузнєцової,  ресторанний 
бізнес – це велика підгалузь народного господар-
ства, характерною особливістю якого є те, що рес-
торанна діяльність включає в себе 4 фази розши-
реного відтворення: виробництво, розподіл, обмін 
і споживання [6, с. 106]. 

Класифікація закладів ресторанного господар-
ства базується на комплексі вимог до асортименту 
продукції  та  рівня  обслуговування  і  надаваних 
послуг.

В  економічному  та  соціальному  прояві  осо-
бливість функціонування галузі ресторанного гос-
подарства – забезпечення належної якості життя 
населення  за  допомогою  задоволення  фізіоло-
гічних потреб споживача. Активний розвиток рес-
торанного  господарства  обумовлює  необхідність 
появи  нових  секторів  громадського  харчування 
різних видів та цінових категорій, що дає можли-
вим  споживачу  обрати  такий  вид  підприємства 
ресторанної  сфери,  що  найбільш  задовольняє 
його потреби за обраними критеріями [7, с. 137].

У  готельно-ресторанному  бізнесі  найважливі-
шим  завданням  управління  є  організація  вироб-
ництва  й  надання  послуг  належної  якості  з  ура-
хуванням  інтересів  споживачів  і  забезпеченням 
конкурентоспроможного  підприємства  на  ринку 
послуг.

Необхідно зауважити, що держава є основним, 
але  не  єдиним  суб’єктом  реалізації  туристичної 
політики.  Формування  та  реалізації  туристичної 
політики  також  здійснюється  на  регіональному 
та місцевому рівнях. Втім, саме держава відіграє 
основну роль у виявленні ключових пріоритетних 
напрямів  та  створенні  ринкових  умов функціону-
вання та розвитку туристичної індустрії країни. 

Наукова  література  пропонує  достатню  кіль-
кість визначень поняття туристичної політики дер-
жави (окремі з них представлено у табл. 1). Незва-
жаючи  на  їх  схожість,  між  ними  існують  окремі 
відмінності,  що  пов’язані  з  різним  розумінням 
суб’єктів,  об’єктів  та  цільових  установок  держав-
ної туристичної політики.
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Сьогодні  туристична  індустрії  відкриває  нові 
кордони та здатна активно впливати на економічну 
галузь  країни,  в  якій  вона  розвивається,  на  його 
господарську,  соціальну  і  гуманітарну  діяльність, 
і тому особливо важливо створити напрям дивер-
сифікації туристичної індустрії для успішного роз-
витку  соціально-економічної  діяльності  країни. 
Готельно-ресторанне  господарство  є  найважли-
вішим  детермінантом  туристичної  індустрії,  що 
може  виступати  потужним  каталізатором  еконо-
мічного благополуччя країни і через це туристичну 
діяльність, а також її компоненти, наприклад такі 
як  готельно-ресторанне  господарство  необхідно 
розглядати як окрему галузь господарства країни, 
яка здатна приносити високий прибуток, залучати 
до країни значні валютні надходження. 

Вплив  держави  на  економіку  готельно-ресто-
ранного господарства здійснюється у формі: 

‒  прямого  державного  регулювання  діяль-
ності галузі готельно-ресторанного господарства; 

‒  непрямого (економічного) впливу. 
Форми прямого державного регулювання здій-

снюються  через  визначені  законодавчо  вимоги 
щодо  діяльності  галузі  туризму,  обовʼязкові  для 
виконання всіма підприємствами  готельно-ресто-
ранного господарства. 

Форми  непрямого  регулювання  діяльності 
готельно-ресторанного  господарства  обʼєднують 
законодавчі  акти,  які  економічно  стимулюють 
здійснювати свою діяльність згідно з державними 
інтересами. Регламентуючи окремі аспекти діяль-
ності  готельно-ресторанного  господарства,  дер-
жава водночас зацікавлена в активному розвитку 
як ринкової економіки в цілому, так і кожного кон-
кретного підприємства України.

Ефективний  економічний  розвиток  будь-якої 
країни передбачає необхідність державного регу-

лювання, тобто певну ступінь державного впливу 
на  розвиток  народного  господарства  в  цілому,  а 
також  його  окремих  компонентів.  Основна  мета 
державного  економічного  регулювання  є  досяг-
нення  найефективнішого  економічного,  соціаль-
ного,  наукового  й  культурного  розвитку  країни. 
Отже, державне регулювання здійснюється засто-
суванням різноманітних засобів і механізмів регу-
лювання господарського комплексу країни.

Основними  засобами  регулювання  економіч-
ного впливу держави на готельно-ресторанне гос-
подарство є:

‒  державне замовлення, державне завдання;
‒  ліцензії, патенти і квоти;
‒  сертифікація і стандартизація;
‒  нормативи та ліміти, регулювання цін і тари-

фів;
‒  надання інвестиційних, податкових та інших 

пільг;
‒  надання  дотацій,  компенсацій,  цільових 

інновацій і субсидій.
Державна  політика  управління  готельно-рес-

торанним  господарством  виконується  вищими 
органами  загальнодержавного  управління  всіма 
субʼєктами  господарювання.  Формування  і  функ-
ціонування даних органів державного управління 
є  обʼєктивно  необхідним  й  доцільним,  оскільки 
зумовлюються наявністю широкого кола управлін-
ських рішень, прийняття та реалізація на практиці 
яких  перебувають  поза  наявними  можливостями 
та компетенцією самих підприємств і організацій.

висновки з проведеного дослідження. 
В  системі  правових,  адміністративних  та  еконо-
мічних методів існує гостра необхідність в удоско-
наленні законодавчої нормативно-правової бази. 
Це  стосується,  в  першу  чергу,  галузевих  стан-
дартів, вимоги яких мають бути приведені у від-

Таблиця 1
Базові визначення туристичної політики держави

автор визначення

Горбилева З.М. 

Туристична політика – це система норм, правил та заходів, які застосовуються парламен-
тами, урядами, державними та приватними організаціями, асоціаціями і закладами, що 
відповідають за туристичну діяльність, з метою її регулювання та координації, створення 
сприятливих умов для її розвитку [8, с.24].

Любіцева О.О. 

Державна туристична політика є комплексом заходів правового, економічного і організацій-
ного порядку, підкріплена відповідними управлінськими інститутами, діяльність яких про-
низує всі управлінські рівні і спрямована на узгодження державних, бізнесових і місцевих 
інтересів на ринках туристичних послуг різного порядку [9, с.63]. 

Михайліченко Г.І. 
Державна туристична політика – система методів і заходів економічного, політичного, соці-
ального, правового, культурного характеру, що здійснюється як державними, так і недер-
жавними органами, відповідальними за туристичну діяльність [10, с.45].

Севастьянова С.А. 

Національна туристична політика являє собою сукупність державних дій та заходів, що 
визначають створення рамкових умов для розвитку туристичної індустрії, раціональне 
використання туристичних ресурсів, підвищення економічної ефективності досліджуваної 
галузі [11, с.40].

Власне тлумачення 
автора

Туристична політика держави – комплексна система норм, заходів та принципів, яка 
направлена на регулювання туристичної діяльності з метою її успішного функціонування та 
розвитку, що здійснюється державними та недержавними органами управління. 
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повідність  з  нормами  та  вимогами  міжнародних 
стандартів.  Забезпечення  державної  підтримки 
підвищення  якості  та  конкурентоспроможності 
послуг  шляхом  введення  обов’язкової  сертифі-
кації послуг  готелів та ресторанів, а також кате-
горизації готельних послуг. Сертифікація у сфері 
готельно-ресторанного господарства може висту-
пати як основний гарант якості та безпеки послуг 
за умовою проведення процедури сертифікації по 
чинному  законодавству  і  залученням  закордон-
них фахівців  для  запобігання  корупційної  діяль-
ності.  Також  існує  гостра  необхідність  у  «пере-
гляді  податкової  політики  держави».  Створення 
єдиної  цілісної  системи  державних  органів  змо-
жуть надати всі підстави для розробки ефектив-
ної стратегії розвитку готельно-ресторанного гос-
подарства та туризму.

Для  ефективного  розвитку  і  функціонування 
галузі  готельно-ресторанного  господарства,  під-
вищення  попиту  на  вітчизняному  та  міжнарод-
ному  ринку  споживання  готельно-ресторанних 
послуг, створення сприятливих інвестиційних умов 
доцільна розробка відповідних нормативних актів, 
які визначають правові, економічні й організаційні 
засади  функціонування  та  подальшого  розвитку 
конкурентних відносин на зазначених ринках.
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