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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Готельний бізнес являє собою сферу людської

діяльності, яка переживатиме бурхливий розвиток у най(

ближчі роки, оскільки є основою туристичної галузі.

Підприємства готельного бізнесу виконують одну з ос(

новних функцій у сфері обслуговування туристів — за(

безпечують їх житлом і побутовими послугами під час

подорожі, відпочинку та ін. (ділові поїздки, паломницт(

во, екстремальні види спорту, пізнавальний туризм

тощо). Необхідною умовою для ефективної діяльності

готельного господарства є розмір отриманого доходу,
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Туристична галузь є важливою складовою сфери послуг, що пов'язана з господарською діяль�

ністю підприємств готельно�ресторанного бізнесу, які пропонують на комерційній основі власні

послуги. У сучасних умовах господарювання впровадження передових організаційно�управлі�
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діяльності підприємств з метою ефективного їх функціонування. У статті охарактеризовано еко�

номічну суть діяльності підприємств готельно�ресторанного бізнесу, розглянуто класифікацію

доходів готельного господарства. Реалізацією туристичних та готельних послуг завершується

процес кругообігу оборотних засобів підприємства і створюється можливість поновлення цик�

лу виробництва, використовуючи виручку від реалізації послуг для придбання нових виробни�

чих запасів, для оплати праці персоналу, розрахунків з різними організаціями, з бюджетом по

податках та інших платежах, органами соціального і пенсійного страхування.

Tourism industry is an important sector of service industries. It includes economic activities of

hospitality and catering establishments which offer their services on a commercial basis. In modern

economic environment the introduction of the advanced organizational and management techniques

in hospitality and catering business determines the need for reconsideration of the establishments'

activity framework. This reconsideration aims at improving the establishments' efficiency. The

economic basis of hospitality and catering establishment activities is characterized in the article.

The classification of hospitality industry profits is considered. The sale of tourism and hospitality

services completes the process of the establishment's fund turnover and enables the renewal of the

trade cycle using services sales proceeds for food reserves, personnel wages, payments to different

organizations, social and retirement insurance agencies, taxation and other expenditures.

Ключові слова: туристична галузь, готельна індустрія, готельно�ресторанний бізнес, інвестиційна при�
вабливість, рентабельність, фінансово�господарська діяльність, прибуток, світова індустрія гостинності,
туристичні послуги.

Key words: tourism industry, hospitality industry, hospitality and catering business, investment attractiveness,
return, financial and economic activities, profit, global hospitality industry, tourism services.

який відіграє роль джерела інформації про господарсь(

ку і фінансову діяльність і, зокрема надає інформацію

для прийняття управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання економічної суті діяльності підприємств ту(

ристичної галузі, а саме готельно(ресторанного бізнесу у

своїх працях розглядали Гоблик(Маркович Н.М., Мана(

чинська Ю.А., Федоренко В.Г., Квартальнов В.А., Голов(

ко О.М., Кампов Н.С, Махлинець С.С. та ін. Проте про(

блемні аспекти, пов'язані з діяльністю підприємств готель(

но(ресторанного бізнесу в сучасних умовах розвитку еко(

номічних відносин, потребують подальшого дослідження.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати фактори, які можуть впливати на

розмір доходу підприємств туристичної галузі, адже

економічна суть діяльності підприємств готельно(рес(

торанного індустрії полягає у нематеріальному харак(

тері її діяльності. Оскільки, результатом діяльності є не

готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі виробничої діяльності підприємства по(

стійно здійснюють кругообіг грошових коштів з метою

виробництва та продажу готової продукції для отриман(

ня виручки від реалізації. Ефективність роботи підприє(

мства в ринкових умовах визначається розміром отри(

маного доходу. Формування доходу підприємства може

здійснюватися у різних сферах діяльності: від реалізації

виробленої готової продукції, від вкладання вільних

коштів на рахунки в банки, від інвестування у будівниц(

тво та ін. Доходи, які отримуються від усіх сфер діяль(

ності підприємства, формують загальний дохід підприє(

мства. Тобто, якщо інвестиційну привабливість підприє(

мства розглядати в якості показника, який характери(

зує можливість генерування максимального прибутку,

її оцінку необхідно проводити на підставі аналізу фінан(

сово(господарської діяльності підприємства. Якщо інве(

стиційну привабливість підприємства ототожнювати з

інвестиційним ризиком, який визначає вірогідність

фінансових втрат інвестора, то для її визначення необ(

хідна якісна та кількісна оцінка фінансового ризику та

вірогідності банкрутства підприємства.

Визначаючи інвестиційну привабливість як міру

ефективності фінансових потоків, для її аналізу необ(

хідна оцінка рівня рентабельності підприємства. Крім

того, інвестиційну привабливість можливо оцінити на

підставі порівняльного аналізу, зіставляючи підприєм(

ства однієї галузі, різні галузі, або держави. З погляду

економічної ефективності раціональна інвестиційна

діяльність означає, що граничні витрати (витрачені на

виробництво додаткової одиниці товару в межах інвес(

тиційної діяльності) і граничні доходи (одержані від про(

дажу додаткової одиниці товару, виробленого завдяки

інвестиціям) являють собою прийнятний для суспільства

оптимум.

Інвестиційна діяльність повинна тривати доти, поки

граничні витрати від інвестицій не зрівняються з гранич(

ним доходом від цих вкладень. Саме цей обсяг інвести(

ційних ресурсів дає найбільшу корисність з погляду мак(

роекономічної збалансованості [1, с. 50—51].

Але слід пам'ятати, що існують деякі обмеження для

залучення інвестицій. Насамперед це ступінь відкритості

економіки, політичні обмеження, наявність протиріч між

інтересами готельної індустрії та інвестором, а також

пропускна спроможність до поглинання прямих потоків

капіталу, обумовлена спроможністю платити дивіденди

або відсотки за кредит та можливістю повернення ос(

новного капіталу. Слід зазначити, що пропускна спро(

можність у будь(якому разі буде обмежена можливістю

обслуговувати інвестований капітал, а також економіч(

ними обмеженнями, що накладаються платіжним балан(

сом приймаючої сторони, та політичними обмеження(

ми, що вводяться органами влади як на державному, так

і на місцевому рівні [2, с.121, 124].

Економічна сутність готельної діяльності полягає в

тому, що вона має нематеріальний характер. Результа(

том виробничо(експлуатаційної діяльності готелів є не

"готовий продукт", а пропозиція особливого виду по(

слуг. При цьому послуги не можуть вироблятись окре(

мо від існуючого матеріального продукту, тобто без

експлуатації матеріально(технічної бази (будівлі, спо(

руди, устаткування, інвентар), яка виступає основою

виробництва та реалізації пропонованих послуг.

З урахуванням особливостей обслуговування в го(

тельному господарстві, де поєднуються виробництво та

споживання послуг, цей процес визначається поняттям

— "надання послуг".

Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнен(

ня підприємств до отримання найвищого прибутку та

зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприя(

ють розширенню та урізноманітненню готельної діяль(

ності. Поряд з послугами проживання й харчування про(

понуються такі нові додаткові послуги, як: обслугову(

вання ділових зустрічей, спортивні, медичні, посеред(

ницькі, комунально(побутові та ін. При цьому підприє(

мства готельного господарства розширюють послуги не

тільки притаманні даній галузі, а й іншим галузям, на(

приклад, харчовій.

Реалізацією туристичних та готельних послуг завер(

шується процес кругообігу оборотних засобів підприє(

мства і створюється можливість поновлення циклу ви(

робництва, використовуючи виручку від реалізації по(

слуг для придбання нових виробничих запасів, для оп(

лати праці персоналу, розрахунків з різними організац(

іями, з бюджетом по податках та інших платежах, орга(

нами соціального і пенсійного страхування та інше.

На думку ОМ. Головко, підприємства готельно(рес(

торанного господарства — заклади визначеної кате(

горії, які забезпечують організацію розміщення та хар(

чування за межами місця постійного проживання спо(

живачів послуг [3, с. 196]. Н.М. Гоблик(Маркович ствер(

джує, що ринок готельно(ресторанних послуг являєть(

ся синтетичною категорією за допомогою якої визна(

чаються різноманітні за змістом і параметрами явища

[4, c. 247]. Це пояснюється певними способом органі(

зації економічного життя, ознаками якого є самос(

тійність учасників процесу на основі комерційної спів(

праці.

Діяльність підприємств готельно(ресторанного

бізнесу передбачає здійснення фінансово(господарсь(

кої діяльності суб'єктів господарювання, яка полягає у

створенні та реалізації послуг (проживання, харчуван(

ня, зв'язку, транспорту тощо) з метою отримання еко(

номічних вигод.

Економічна суть діяльності підприємств готельно(

ресторанного бізнесу полягає у нематеріальному харак(

тері її діяльності. Оскільки, результатом діяльності є не

готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг.

Готельно(ресторанна послуга — це господарська

операція підприємства з метою задоволення вимог спо(

живача, що пропонується при розміщенні та тимчасо(

вому проживанні й харчуванні [5, с. 211—217].
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Послуги підприємств готельно(ресторанного бізне(

су складаються з основних і додаткових послуг, які на(

даються споживачу при розміщенні та проживанні. Про(

цес надання основної послуги можна умовно поділити

на кілька основних етапів:

— інформація про надання комплексу послуг;

— резервування (бронювання) місць;

— реалізація послуг (проживання, харчування

тощо);

— зустріч і проводи гостей (транспортні послуги);

— обслуговування під час перебування в готелі.

Вихідна інформація про характер основних послуг

міститься у назві та в інформації про місцезнаходження

та категорії підприємства. Інші відомості такі, як: кіль(

кість і наявність вільних номерів; наближеність до тури(

стичних центрів і берегу моря; пільги, що надаються

певним категоріям споживачів потенційні клієнти отри(

мують із рекламних довідників.

Внаслідок реалізації туристичних та готельних по(

слуг готельні господарства повинні відшкодовувати не

тільки витрати на їх формування і продаж, але мати ще

і прибуток.

Основною діяльністю готельних господарств є опе(

рації, пов'язані з виробництвом або з реалізацією про(

дукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою

створення підприємства і забезпечують основну части(

ну його доходу.

Дохід від здійснення основної діяльності готель от(

римує у формі виручки від реалізації послуг. Якщо

розмір отриманого доходу є достатнім для покриття

витрат підприємства, виконання зобов'язань перед бюд(

жетом та утворення чистого прибутку, можна вважати,

що, справді, цей готельний продукт відповідає вимогам

та попиту ринку за ціною, якістю, технічними, техноло(

гічними та іншими характеристиками.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається,

виходячи зі ступеня завершеності операції з надання

послуг, якщо може бути достовірно оцінений результат

цієї операції.

Виходячи з принципу нарахування, факт визнання до(

ходів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності не

залежить від дати надходження або сплати грошових

коштів. Отже, доходи відображаються в бухгалтерському

обліку і фінансовій звітності за датою надання послуги.

За своїм економічним змістом готельну послугу

можна вважати наданою у повному обсязі після того,

як гість закінчив користуватися наданим йому приміщен(

ням, тобто за фактом його виїзду з готелю (звільнення

номеру або місця) за умови, що послуга повністю відпо(

відає вимогам присудженої категорії (для несертифіко(

ваних готелів — вимогам Правил користування готеля(

ми і надання готельних послуг в Україні).

Визначення рівня завершеності операції здійснюєть(

ся з врахуванням наступних умов. З метою обліку та

аналізу готельна послуга ідентифікується з добою. Оди(

ниця послуги (ліжко(доба) вважається наданою у повно(

му обсязі тільки після закінчення доби і, відповідно, в

обліку дохід від реалізації готельної послуги відобра(

жається не в день поселення гостя, а на наступний день.

Причому якщо гість поселився не на одну ніч, а на де(

кілька днів, дохід від реалізації відображається за кож(

ну добу окремо.

При наданні послуг готельними господарствами про(

тягом декількох звітних періодів доходи звітного пе(

ріоду визначаються, виходячи із ступеня завершеності

операції.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання

послуг проводиться визначенням питомої ваги обсягу

послуг, наданих за певний період, у загальному обсязі

послуги, які мають бути надані, таким чином (1):

(1).

Таку методику "накопиченням" застосовує для об(

ліку доходу основної діяльності готелю більшість

підприємств світової індустрії гостинності. Саме цей

метод найбільш точно відображає процеси та резуль(

тати, що мають місце в готелі. Фінансові звіти, побудо(

вані на основі даного методу, містять найбільш точні дані

про доходи та витрати.

Розглянемо можливість дотримання умов достовір(

ної оцінки доходу основної діяльності готелю. Основою

оцінки доходу є його ідентифікація з певною послугою і

номером (або місцем) у готелі. Оплата послуги і, відпов(

ідно, дохід (виручка) від надання місця проживання вклю(

чає вартість бронювання місця, проживання, додаткових

послуг і страховки, а також непрямі податки, до яких на(

лежать готельний збір та податок на додану вартість.

Названі складові доходу, крім вартості додаткових по(

слуг та страхування, залежать від вартості проживання.

Таким чином, у структурі рахунку на проживання

гостя у готелі включається як оплата власних витрат при

користуванні номерним фондом, прибуток підприєм(

ства, так і сума податків, зборів та інших платежів, що

підлягають перерахуванню у відповідні органи.

В основу організації обліку доходів основної діяль(

ності готелю покладено джерела формування доходу

(виручки) від операційної діяльності підприємств готель(

ного господарства, а саме:

1. Дохід (виручка) від виробничо(експлуатаційної

діяльності підприємств готельного господарства:

— від реалізації послуг із тимчасового розміщення

(проживання);

— від бронювання місць/номерів;

— від додаткових платних послуг.

2. Дохід (виручка) закладів ресторанного господар(

ства:

— від реалізації продукції власного виробництва;

— від реалізації покупних товарів;

— від додаткових платних послуг.

3. Дохід (виручка) від діяльності підприємств тор(

гівлі:

— від реалізації товарів та послуг.

4. Дохід (виручка) від реалізації послуг закладів

розваг.

Вагому частку в доходах підприємств готельного

господарства займають і інші операційні доходи. А саме:

— доходи від операційної оренди активів (наприк(

лад, номерний фонд, нежитлові приміщення, торго(

вельні площі, транспортні засоби, гральні автомати);

— доходи від операційних курсових різниць (купів(

ля та продаж валюти);

— відшкодування раніше списаних активів;

— доходи від реалізації оборотних активів (крім

фінансових інвестицій).
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Незначну частку доходів можна отримати також від

участі капіталів підприємств, від інших фінансових до(

ходів: доходи, отримані від інвестицій в асоційовані

дочірні або у спільні підприємства, облік яких

здійснюється методом участі в капіталі; дивіденди,

відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвес(

тицій (крім доходів, облік яких здійснюється методом

участі в капіталі). Також можуть бути ситуації, коли дохід

приносить реалізація фінансових інвестицій, поза обо(

ротних активів, майнових комплексів, від не операцій(

них курсових різниць та ін.

Для правильного визначення доходу необхідно вка(

зати в обліковій політиці перелік послуг, які надає тор(

говельне підприємство. Послуги, не включені в цей пе(

релік, розглядаються як додаткові, що оплачуються

понад вартість послуги.

Дохід визнається при дотриманні таких умов:

1. Сума доходу (виручки) може бути достовірно ви(

значена.

2. Є впевненість, що внаслідок операції відбудеться

збільшення економічних вигод підприємства.

3. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з

правом власності на готельні послуги.

4. Підприємство не здійснює надалі управління та

контроль за наданими послугами.

Якщо не виконана хоча б одна з наведених вище

умов, дохід не визнається. Для виконання умови досто(

вірності сума доходу повинна визначатись у сумі гро(

шових коштів, що надійшли на підприємство як оплата

за надані послуги, або в сумі дебіторської заборгова(

ності на підставі договору купівлі(продажу послуг, яким

установлюється ціна на послуги, що надаються.

Окрім існування класифікації доходів діяльності

підприємств готельного господарства, існують ще й

фактори, які чітко впливають на формування доходу та

його розмір. Серед таких можна визначити зовнішні

фактори та внутрішні.

До зовнішніх факторів можна віднести:

— державну цінову політику;

— участь держави у формуванні і розподілі доходів

населення;

— платоспроможний попит населення;

— культуру та національні особливості споживан(

ня послуг;

— співвідношення цін на продовольчі і непродо(

вольчі товари, платні послуги населення;

— державну податкову політику;

— рівень конкуренції на споживчому ринку;

— політичну ситуацію в країні і в світі;

— розвиток інфраструктури, використання всіх на(

явних можливостей для створення конкурентоспромож(

них підприємств готельної галузі;

— рівень розвитку фінансового ринку;

— сезонність попиту на готельні послуги;

— сезонність попиту на ресторанну продукцію та

послуги.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Основним фактором впливу є держава, яка ре(

гулює діяльність підприємств даної галузі і сповіль(

нює тим самим процес реорганізації та оновлення

застарілої бази на нову, досконалішу і рентабель(

нішу. Менш важливим фактором є платоспро(

можність населення, співвідношення між попитом і

пропозицією, співвідношення між рівнем послуг і

рівнем цін на ці ж послуги. Сфера гостинності може

формувати доходи із багатьох джерел, не обов'яз(

ково надавати тільки суто виробничо(експлуа(

таційні послуги, можна застосовувати заклади рес(

торанного господарства та підприємства торгівлі,

також розвивати розважальний бізнес для корис(

тувачів послуг.
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