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ВСТУП
У системі стратегічного управління готельно-ресторан-

ним комплексом значну частину займає такий специфічний
вид діяльності, як торгівля. Взагалі, готельно-ресторанний
бізнес у світі стає одним з найприбутковіших та найбільш
динамічно розвинутих секторів. Саме в цій сфері створюєть-
ся найбільша додаткова вартість продукту.

Цьому сприяє розвиток світового туризму, значні інве-
стиції в матеріально-технічну базу готельно-ресторанного
комплексу. Формуванню додаткової вартості продукції ве-
ликою мірою сприяє відповідна матеріально-технічна база
готельно-ресторанного господарства. Саме її інноваційний
розвиток стає підгрунтям для успішного функціонування
підприємств.

Готельно-ресторанне господарство, з одного боку, за-
довольняє потреби населення своєї країни, а з іншого, —
забезпечує потреби в харчуванні та проживанні іноземних
туристів. У цьому контексті значним і суттєвим для під-
приємств даної галузі є правильна організація торговельної
діяльності в системі стратегічного управління розвитком
мережі готельно-ресторанного господарства в цілому та
розробка ефективної політики його фінансування як не-
від'ємної складової загальної системи управління.

Проблеми організації торговельної діяльності під-
приємств, у тому числі закладів готельно-ресторанного гос-
подарства, займють значне місце в дослідженнях таких відо-
мих науковців, як В. Апопій, Г. Башнянин, Л. Балабанова,
І. Бланк,. Н. Власова, Я Гончарук, А. Грінько, Ю. Дай-
новський, В. Загорський, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В. Мар-
цин, Б. Мізюк, Н. Міценко, В. Оспіщев, Л. Омельянович,
В. Пастухов, .А. Садєков, Л. Саркісян, Н. Ушакова, Ф. Хміль,
В. Шевчук, О. Шубін та інших.

Жорстока конкурентна боротьба між закладами готель-
но-ресторанного господарства за споживача, за отримання
конкурентних переваг та за кінцевим результатом, прибут-
ком, зумовлює необхідність оптимальної організації їх тор-
говельної діяльності з метою отримання конкурентних пе-
реваг.

Таким чином, актуальність теми дослідження зумовле-
на об'єктивними потребами ринкової економіки. Практична
значущість зазначеної проблеми зумовила мету та завдан-
ня статті.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження стало визначення основних

складових організації торговельної діяльності у системі
стратегічного управління готельно-ресторанним комплек-
сом на підставі оцінки діяльності закладів готельно-ресто-
ранного господарства.

Відповідно до мети роботи визначено та вирішено такі
науково-практичні завдання:

— дослідити сучасний стан, динаміку розвитку підпри-
ємств мережі готельно-ресторанного господарства Запор-
ізької області;

— визначити складові організації торговельної діяль-
ності у системі стратегічного управління готельно-ресторан-
ним комплексом.

РЕЗУЛЬТАТИ
Готельно-ресторанне господарство — одна зі сфер еко-

номіки, яка динамічно розвивається, що підтверджується
позитивною динамікою роздрібного товарообороту, зрос-
танням чисельності суб'єктів господарювання даної мережі
закладів в Україні, значними бюджетними надходженнями.

Одним з ключових завдань стратегічного управління є
підтримання балансу у взаємодії підприємства з навко-
лишнім середовищем. Кожна організація задіяна у трьох
взаємопов'язаних процесах: отримання ресурсів із зовніш-
нього середовища (вхід); перетворення ресурсів у продукт
(перетворення); передача продукту у зовнішнє середовище
(вихід).

Торговельна діяльність закладів ресторанної мережі є
основною, що приносить прибутки. Для готельного госпо-
дарства процес надання основної послуги — проживання
— включає декілька етапів (інформація про надання комп-
лексу послуг; резервування місць; — реалізація послуг;
зустріч і проводи гостей; обслуговування під час перебуван-
ня в готелі). Але продаж товарів, видань засобів масової
інформації, сувенірів відносять до додаткових послуг, що
надаються вітчизняними готельними підприємствами. Втім
виручка від додаткових послуг — торговельної діяльності
готелів — займає значний відсоток ву структурі їх товаро-
обігу, про що свідчать нижченаведені статистичні дані.

Треба підкреслити, що аналіз вважається першим про-
цесом стратегічного управління, оскільки він забезпечує
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основу як для визначення місії і цілей організації, так і для
розробки стратегії.

Надання послуг підприємствами готельного та ресторан-
ного бізнесу в загальній структурі випуску товарів та послуг
за видами економічної діяльності в Запорізькій області зай-
має 0,6%. При цьому валова додана вартість готелів та рес-
торанів займає 0,7% в структурі за видами економічної
діяльності [3]. З одного боку, наведені дані свідчать про
досить низький розвиток ресторанного господарства в За-
порізькій області. З іншого боку, практична відповідність
структури випуску товарів (послуг) та структурі валової до-
даної вартості по готельно-ресторанному господарству
підтверджує світовий досвід в максимальному отриманні
прибутків саме в даній сфері. Також у Запорізькій області є
значні ресурси для розвитку курортної зони на узбережжі
Азовського моря, з чим тісно пов'язаний розвиток ресто-
ранів та готелів.

Готельно-ресторанне господарство України має розви-
нену мережу відповідних закладів. Станом на 1 січня 2010
р. з 48 081 підприємств Запорізької області 1020 складали
готелі й ресторани, з них 178 складали заклади ресторан-
ного господарства та 466 підприємства інших видів економ-
ічної діяльності, що займаються ресторанним господар-
ством. Це складає 2,1% у загальній структурі суб'єктів
ЄДРПОУ області.

У 2008 р. в Запорізькій області налічувалося 391 обєкт
ресторанного господарства потужністю 26268 місць, з них
58% місць знаходиться в їдальнях та закладах швидкого
постачання їжі [10].

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обо-
роту фізичних осіб-підприємців) Запорізької області у 2008
р. проти відповідного періоду попереднього року зменшив-
ся на 2,1% і становив 448,7 млн грн. [2].

Обсяг реалізованих послуг готелів та ресторанів у 2009
р. склав 121,5 млн грн. та зріс за останні 5 років на 72%.

Враховуючи наведені фактори, вкрай важливо правиль-
но налагоджувати та організовувати торговельну діяльність
мережі готельно-ресторанного господарства.

У той же час інвестори жваво вкладають гроші в ресто-
ранний бізнес, що має швидкий термін окупності. Так, у роз-
виток діяльності готелів та ресторанів Запорізької області в
2009 р. було вкладено 38,7 млн грн., що в загальній струк-
турі інвестицій склало 0,8%. у порівнянні з 2008 р. Інвес-
тиції скоротилися більше ніж вдвічі.

На 1 січня 2010 року у складі підприємств (юридичних
осіб), що здійснювали діяльність у сфері готельно-ресторан-
ного господарства, налічувалось 748 їдалень, кафе, ресто-
ранів, барів тощо.

Спеціалізація мережі ресторанного господарства
підприємств по Запорізькій області на 1 січня 2010 р. ха-
рактеризується такими даними [4]. Найбільшу вагу серед
ресторанної мережі займають кафе, закусочні та буфети —
53%, а також їдальні і постачальники готової продукції —
34%. По області в мережі ресторанного господарства на-
лічується 42,5 тис. посадочних місць.

Підкреслимо, що статистичне дослідження проводило-
ся стосовно юридичних осіб і відповідно не враховувало
діяльність закладів фізичних осіб-підприємців. Враховую-
чи це, на нашу думку, кількість безпосередньо ресторанів
та барів по області значна і далеко не відповідає вищенаве-
деним даним.

У Запорізькій області переважають підприємства мало-
го бізнесу. Так, за даними обласного статистичного управл-
іння, на 01.01.2009 р. переважали ресторанні заклади з
кількістю працівників до 5 осіб (36% від загальної кількості)
(рис. 1). Взагалі, 97% в мережі ресторанного господарства
складають малі підприємства з кількістю працівників до 50
осіб. Лише 6 підприємств в 2008 р. належали до середнього
бізнесу.

Зменшення об'єктів ресторанного господарства протя-
гом останніх 20 років, на нашу думку, пов'язане перш за все
з інституційними перетвореннями в Україні — реформуван-
ням державних підприємств у приватні, підприємств-юридич-
них осіб в структури без прав юридичних осіб (фізичні осо-
би-приватні підприємці).

Кількість підприємств — юридичних осіб — мережі ре-
сторанного господарства Запорізької області за 20 років
скоротилася втричі [6].

Якщо в 1990 р. в Запорізькій області налічувалося 2356
підприємств ресторанного господарства, то на 01.01.2009
р. їх спостерігалось на рівні 800 закладів. Причому більшість
— 86% — знаходяться в міських поселеннях.

За даними статистичного обстеження, на 10 тис. насе-
лення Запорізької області припадає 4 заклади ресторанно-
го господарства та 267 посадочних місць. Ці дані нижчі за
середні по Україні.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств Запор-
ізької області, включаючи ресторанне господарство, у 2009
році склав 8433,0 млн грн. та зріс за останні три роки в 2,2
рази. Прицьому обсяг товарообороту ресторанного госпо-
дарства складає 220,6 млн грн. [7]. Оборот ресторанного
господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-
підприємців) у 2009 р. проти попереднього року зменшився
на 19,4% і становив 416,3 млн грн. [9].

Аналіз показав, що роздрібний товарооборот ресторан-
ного господарства області в порівнянні з 1990 р. зменшив-
ся в 1,6 раз. При цьому також зменшилася питома вага рес-
торанного господарства в загальному обсязі товарооборо-
ту по області. Цей показник склав 3,6%.

У структурі роздрібного товарообороту підприємств
ресторанного господарства значну питому вагу — 40 та 45%
відповідно — займає товарооборот кафе та їдалень, що
відповідає розглянутій структурі підприємств даного секто-
ра.

Незначну частину товарообороту складає оборот рес-
торанів (5%) та барів (9%). На нашу думку, ці дані дещо
викривлені, що пов'язано зі значною тінізацією доходів тор-
говельної мережі та ресторанного господарства з метою
ухилення від оподаткування.

За статистичними данними, 61% закладів ресторанно-
го господарства отримують прибутки в розмірі 13,1 млн
грн. Натомість 39% підприємств-ресторанів — збиткові
[11].

На нашу думку, таке становище ресторанного господар-
ства Запорізької області, окрім інших причин, зумовлене
такими факторами:

— статистичне дослідження проводиться стосовно юри-
дичних осіб, відповідно не враховує діяльність закладів
фізичних осіб-підприємців, яких у даний час більшість;

— враховуючи вищевикладене, на нашу думку, кількість
безпосередньо ресторанів та барів по області значна і да-
леко не відповідає даним табл. 1;

— також показники діяльності дещо викривлені, що
пов'язано зі значною тінізацією доходів торговельної ме-

Рис. 1. Групування підприємств ресторанного

господарства Запорізької області за кількістю

працівників на 01.01.2009 р.
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режі та ресторанного господарства з метою ухилення від
оподаткування.

Зважаючи на це, мережа ресторанного господарства
має значні перспективи розвитку. Розширення ресторанно-
го бізнесу сприяє створенню суспільного продукту та фор-
муванню національного доходу, надходженню іноземної
валюти, прискоренню товарообороту та грошовому оборо-
ту в країні, забезпечує зайнятість значної кількості населен-
ня, розширення інфраструктури країни, стимулює розвиток
сировинної бази — сільського господарства.

У Запорізькій області існує значний потенціал рекреац-
ійних ресурсів у береговій зоні Азовського моря. Саме з нею
пов'язують свій бізнес підприємці, які інвестують кошти в
розвиток мережі готелів узбережжя. З будівництвом готелів
безпосередньо пов'язано створення мережі закладів гото-
вої їжі.

Крім того, створення супер- та мегамаркетів у містах
регіону зумовлює існування в них їх визначеної інфраструк-
турі, у тому числі закладів швидкого харчування, кафе, їда-
лень.

При зростанні доходів працівника та збільшенні фізич-
ного та розумового навантаження людина прагне до
збільшення вільного часу.

Одним з факторів звільнення часу виступає харчу-
вання в закладах ресторанного господарства. Зважаю-
чи на стрімке зростання доходів та витрат населення За-
порізької області, в перспективі можливе зростання по-
питу на послуги ресторанів та закладів харчування, що
зумовлює необхідність збільшення потужності даних
підприємств.

Торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами
господарювання в наступних формах: матеріально-техніч-
не постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова
торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; про-
даж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне
посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша
допоміжна діяльність із забезпечення реалізації товарів (по-
слуг) у сфері обігу.

Організація торговельної діяльності різноманітних
підприємств регулюється в Україні низкою законодавчих
актів: Господарським і Цивільним кодексами України, За-
коном України "Про захист прав споживачів", Порядком
провадження торговельної діяльності та правил торговель-
ного обслуговування населення.

Основними складовими успішної організації торговель-
ної діяльності у системі стратегічного управління готельно-
ресторанним комплексом є наступні:

— визначення обсягу та структури попиту на готельні
послуги та продукцію ресторанів по сегментам;

— вивчення зовнішніх умов , які зумовлюють ефек-
тивність реалізації торгівлі готельно-ресторанних закладів;

— забезпечення оптимального розміру завантаженості
основних фондів готельних підприємств та закладів ресто-
ранного господарства;

— визначення необхідного обсягу та складу мате-
ріальних виробничих ресурсів, а також потреби в оборот-
них коштах;

— формування адекватної цінової політики на товари;
— визначення оптимальних структури та обсягу витрат;
— впровадження інноваційних видів товарів та обслу-

говування;
— вибір стратегії торгової діяльності підприємства та її

реалізація;
— вибір напрямів інвестування, що забезпечують реа-

лізацію стратегічних цілей підприємства.
Процес виконання стратегії є чи ненайважливішим у

процесі стратегічного управління. Виконання стратегії — це
проведення стратегічних змін в компанії, які приводять її у
стан готовності перетворити стратегію у реальність.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведена оцінка діяльності підприємств

готельно-ресторанного комплексу показала недостатній
розвиток даного сектора економіки Запорізької області. Це
зумовлює необхідність підвищення організації торговель-
ної діяльності у системі стратегічного управління заклада-
ми готельно-ресторангного комплексу.

Основні складові успішної організації торговельної
діяльності у системі стратегічного управління готельно-
ресторанним комплексом визначені в процесі дослі-
дження.

Перспективними напрямами розвитку ресторанного
господарства в Запорізькій області вважаємо створення
мережі закладів ресторанного господарства в наступних
сферах:

— у мережі готелів на узбережжі Азовського моря;
— у мережі супер- та гіпермаркетів регіону.
Збільшенню потужності ресторанних закладів також

сприяє зростання доходів населення Запорізької області.
Надані пропозиції мають практичне значення для

підприємницьких структур Запорізької області.
Подальші дослідження сконцентровано над пошуком

шляхів розширення та фінансування розвитку матеріально-
технічної бази закладів готельно-ресторанного господар-
ства Запорізької області.
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