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Вступ. Активізація конкуренції підприємств сфери гостинності вимагає використання 

більш ефективних методів управління конкурентоспроможністю та застосування 

різноманітних інновацій, як одного з інструментів конкурентоспроможності підприємств 

даного типу. В умовах економіки знань та зміни тактики конкурентної боротьби зростає 

важливість реалізації інноваційної діяльності підприємств сфери гостинності, як 

невід’ємного фактору сталого розвитку.  

Актуальність дослідження. Підприємства сфери гостинності України в сучасних 

умовах функціонують в середовищі багатовимірної конкуренції, при якій ефективне 

господарювання залежить від своєчасного впровадження інновацій. Зростання 

конкуренції у сфері гостинності вимагає використання інноваційних методів управління 

персоналом, матеріальними ресурсами, інформацією, впровадження інфраструктурних і 

технологічних та інших інновацій в діяльність підприємств.   

У світі накопичено гігантський досвід успішного ведення готельного бізнесу на основі 

систематичного впровадження інновацій. Його не можна відкидати, його треба вивчати, 

дбайливо переносити на вітчизняний ґрунт із урахуванням національної специфіки   

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано такі загальнонаукові методи: аналізу та синтезу (при проведенні аналізу 

існуючих теоретичних і методологічних підходів та положень, наукових розробок з 

проблем впровадження інноваційних технологій в підприємства сфери гостинності); 

структурно-логічний (при систематизації чинників, які впливають на інноваційні 

технології; при розробці класифікації інноваційних технологій, а також удосконаленні 

взаємозв’язків між різними інноваційними технологіями); узагальнення (при 

удосконаленні змісту дефініцій «інновація», «готельне господарство»).   

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативноправові акти, 

статистичні матеріали Всесвітньої туристичної організації, Міністерства економіки 

України, Міністерства інфраструктури України, державних органів влади та місцевого 

самоврядування, обласних головних управлінь статистики в Україні, наукові публікації 

провідних українських та інших зарубіжних вчених з проблем розвитку туризму.   

Загальна характеристика роботи. Сфера гостинності - це комплекс галузей, основне 

завдання яких пов'язане з обслуговуванням туристів під час їхнього перебування поза 

місцем постійного проживання. До неї, згідно з визначеннями провідних спеціалістів, 

належать готельний і ресторанний бізнес, підприємства транспортного обслуговування, 

своєрідні розваги. Отже, доцільно виокремити готельну індустрію як найкомплекснішу 

складову індустрії гостинності та розглядати її самостійно [1, с.56].   

Готельне господарство на сьогоднішній день є важливою частиною сфери гостинності, 

позитивна діяльність якого може активізувати економіку, а також підняти імідж України 

на міжнародній арені.   



Термін «готельне господарство» інтерпретовано вченими як форма підприємництва, 

що здійснюється суб’єктами господарювання, які представлені готелями або 

аналогічними засобами розміщення для надання готельних послуг з обслуговування [2].  

 Виділимо основні тенденції готельного бізнесу в Україні:   

 персоніфікація обслуговування і повна увага на потреби та запити туристів;  

 широке впровадження засобів передачі інформації та сучасних інформаційних 

технологій, які сприяють проведенню економічного  

аналізу;  

 впровадження сучасних технологій у стратегію готелів, тобто використання 

Інтернет для просування готельних продуктів і послуг.   

На сьогоднішній день можна відслідкувати залежність економічного розвитку країни 

залежно від масштабу і ступеня впровадження новацiй. Проаналізувавши визначення 

поняття «iнновація» різними вченими, зазначимо, що інновації в готельних 

підприємствах – це конкурентоспроможнi готельнi послуги, технології, а також 

маркетингові та організаційно-управлінські заходи, які підвищують рівень 

обслуговування [3].   

Останнім часом особливо актуалізовано погляди систематизації інновацій, що 

сприяють результативності прийняття управлінських рішень та їх ефективності. 

Дослідження підходів до систематизації інновацiй виявило існування різних поглядів до 

набору ознак, наявності або відсутності ознак системності при їх групуванні. 

Підсумовуючи наукові погляди на інноваційний потенціал готелів, у роботі 

систематизовано наступні напрями використання інновацій.   

Як бачимо, для підприємств готельного господарства у роботі систематизовано та 

додано наступні напрями використання інновацій, такі як: новітні послуги, сервісні 

методи, інтер’єр і дизайн (продуктові інновації), формування та просування готельної 

послуги, інноваційні програми для розширення клієнтів (маркетингові інновації), 

методика управління та набору персоналом, скорочення функціональноієрархічної та 

територіальної структури підприємств, розвиток партнерських відносин (управлінсько-

організаційні інновації), технології управління готелем, інформаційні системи та 

технології у системі бронювання та резервування, види технічно-матеріального 

забезпечення обслуговування, екологічні напрями обслуги туристів (процесні інновації).   

 Серед пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні, які визначені Законом 

України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [5], можна 

зазначити такі, що знайдуть відображення не лише в готельному господарстві, а й у всій 

сфері гостинності. Це означає наступне: засоби розміщення не менше, як інші сектори 

економіки, потребують діяльності та розвитку саме на інноваційній основі. У зв’язку з 

цим визначено об’єктивну необхідність в розробленні, сприянні і впровадженні, а також 

реалізації комплексу заходів для покращення інноваційної діяльності готелів та інших 

підприємств сфери гостинності.   

Характерними рисами рoзвитку сфери гoстиннoсті в сучаних умoвах є: змінні 

тенденції, які відбуваються на ринку пoслуг; жoрстка кoнкуренція між суб‘єктами 

гoспoдарювання та підвищення рівня вимoг спoживачів дo oтримуваних пoслуг. Тoму 

іннoваційний підхід дo ведення бізнесу в даній сфері є неoбхіднoю умoвoю для 

результативнoгo функціoнування підприємств галузей, які вхoдять в індустрію 

гoстиннoсті.  

Oснoвними іннoваційними напрямами рoзвитку сфери гoстиннoсті в Україні є: 

інфраструктурний, технологічний, інтелектуальний, матеріальнo-технічний, 

організаційнo-управлінський. Все більше готельних підприємств приділяють увагу 

розширенню своїх послуг та можливостей. Це дає безперечні переваги готелю поряд з 

іншими підприємствами галузі та дозволяє збільшити кількість споживачів готельних 

послуг [6].  

До прикладу наведемо використання інновацій в готельній сфері. Серед таких 

інновацій є упровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Добре відомою 

проблемою є бажання відвідувачів прихоплювати в якості «сувенірів» полотенця, банні 



халати, постільну білизну тощо. Готелі можуть втрачати від 5 до 20 % білизни щомісяця. 

Менеджерами готелю Linen Technology Tracking розроблено було радіочастотні 

ідентифікаційні чипи, які є водонепроникні та можуть витримувати до 300 циклів прання. 

Їх використання впроваджено в трьох готелях у Нью-Йорку, Маямі, Гонолулі. Завдяки 

цьому нововведенню лише готелю в Гонолулі вдалося скоротити кількість украдених 

полотенець із чотирьох тисяч до 750 шт., що дозволило зекономити близько 15 тис. 

доларів на місяць. Чипи не лише дозволяють боротися з крадіжками, а й допомагають 

більш ефективно відслідковувати матеріали на складі та в процесі використання [7].  

Результати. Інноваційні послуги в сфері гостинності є вагомим інструментом ведення 

конкурентної боротьби на ринку, а отже системи менеджменту. Їхня розробка має 

здійснюватись на підставі моніторингу представлених на ринку інноваційних трендів, а 

також аналізу потреб потенційних клієнтів та використання нестандартних методів 

менеджменту та реалізації стратегічних завдань. Однак, ухвалюючи рішення щодо 

диверсифікованості асортименту послуг підприємств сфери гостинності, необхідно 

враховувати можливі загрози, а саме, значні матеріальні витрати на всіх етапах: від 

зародження ідеї створення нового продукту до її кінцевої реалізації.   

Висновки. Отже, в умовах жорсткої конкуренції підприємства змушені шукати нові 

шляхи зростання привабливості, доступності та якості своїх послуг. Недооцінка 

інноваційного управління в роботі вітчизняних підприємств призводить, відповідно, до 

зниження рівня їх конкурентоспроможності, порушення методів і принципів управління, 

зниження якості пропонованих послуг. Інновації виступають в якості стимулуючого 

фактора для подальшого розвитку сфери гостинності як важливої складової 

менеджменту, дають змогу підприємствам займати лідируючі положення у своїх 

ринкових сегментах та відповідати світовим стандартам обслуговування.   
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