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СЕКЦІЯ 10 – ЗАПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ У 
ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ 

 
 
АЛЕКСАНДРОВА В.О., ст. викл., каф. Економічного аналізу 

та обліку, НТУ «ХПІ» 
 
ВИОКРЕМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ 
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 
Готельне господарство не стоїть в стороні від загальних нових 

тенденцій в економіці країни. Готель — підприємство, яке 
здійснює діяльність по розміщенню і наданню споживачам 
тимчасового проживання в засобах розміщення, а також іншу 
діяльність, пов'язану з розміщенням і тимчасовим проживанням. 

Для структуризації і чіткої організації діяльності готелю 
необхідно дотримуватися принципів методології процесного 
підходу до управління. 

Використання процесно-орієнтованого підходу до управління 
підприємствами спрямовано на підвищення ефективності 
діяльності соціально-економічних систем, до яких відноситься і 
готельне господарство країни. 

Значущість процесного підходу до управління зростає у міру 
збільшення складності бізнесу. Методологія процесного підходу 
тільки починає впроваджуватися в реальну економіку. Вона 
сприяє переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях 
розвитку для забезпечення конкурентоспроможності на світових 
ринках в умовах глобалізації, проте вимагає радикальних змін на 
підприємствах. 

Процес надання готельних послуг – дуже різноманітний, 
складається з комплексу основних послуг з розміщення і 
харчування гостей, що оселилися в готелі, і різних додаткових 
послуг. Набір додаткових послуг, що надаються, залежить від 
специфіки готельного підприємства, власної концепції підходу до 
надання послуг, можливостей місцевих умов, характеру наявної 
інфраструктури і інших чинників. Сьогодні до основних послуг 
можна віднести і службу охорони готелю, який забезпечує 
задоволення важливої потреби гостя, — спокій і безпека як його 
самого, так і збереження його речей. 
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Діяльність готелю, як будь-якого підприємства, неможлива 
без добре налагодженого обліку і фінансової роботи. Разом з цим, 
щоб діяльність готельного підприємства в ринкових умовах була 
стійкою, результати її мають бути конкурентоздатні, тому потрібна 
діяльність по вивченню ринку готельних послуг.  

Процес — це система взаємозв'язаних операцій (дій), що 
забезпечує перетворення входів у виходи. Вихід — це результат 
процесу, т. е. те, що система передає (вносить) в середовище, що 
оточує її. 

З урахуванням вищевикладеного бізнес-процес надання 
готельних послуг нами представлений головними процесами:  

Надання номерів  ̶ Забезпечення харчуванням  ̶ Підтримка 
чистоти в приміщеннях  ̶ Забезпечення постачання готелю 
необхідними матеріально-технічними засобами  ̶ Вивчення ринку 
послуг і вимог споживачів до послуг  ̶ Організація обліку і 
фінансової роботи підприємства  ̶ Організація роботи служби 
охорони в готелі. 

Для забезпечення ефективної діяльності по наданню 
готельних послуг, необхідно (входи процесу): споживачі послуг ̶ 
бажаючі оселитися в готелі; кошти для оплати за надані послуги, 
що забезпечують дохідність (прибуток) діяльності  ̶ мета і суть 
бізнесу; інформація про ринок послуг, що дозволяє підтримувати 
певний рівень якості послуг і удосконалювати діяльність; 
постачальники матеріально-технічних цінностей.  

Діяльність по наданню готельних послуг здійснюється при 
допомозі (механізм процесу): існуючої інфраструктури (сукупність 
підприємств, приміщень, систем управління, зв'язку і т.п., що 
забезпечує (обслуговує) діяльність); різних матеріальних і технічних 
засобів (технологічне устаткування, меблі, постільна, столова 
білизна, побутові і технічні пристрої, офісна техніка та ін.); 
персоналу різних структурних підрозділів (служб) готелю.  

Отже, результатом процесу надання готельних послуг в 
даному випадку будуть: надані послуги; придбані матеріальні 
цінності; інформація про вимоги споживачів і ринку до готельних 
послуг; прибуток готелю (доход); фінансова документація 
(рахунок-фактура). 

Отже: 
- зважаючи на складність готельного бізнесу із-за 

комплексності послуг, що надаються, актуальними є дослідження, 
спрямовані на підвищення прозорості і ефективності управління 
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процесами.  
- моделювання ділових процесів дозволяє розглядати їх як 

систему, виявити і відбити найбільш суттєві характеристики і 
взаємозв'язки. Моделювання бізнес-процесів — основний етап в 
процедурі оптимізації діяльності окремих служб готельного 
підприємства. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ЗБОРУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ, ЩО 
ВИСТУПАЮТЬ В ЯКОСТІ ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ 
 
Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевих бюджетів [1].  
Платниками туристичного збору є громадяни України, 

іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на 
територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє 
рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної 
територіальної громади, про встановлення туристичного збору, та 
тимчасово розміщуються в місцях проживання (ночівлі) [1]. 

Ставка туристичного збору встановлюється за рішенням 


