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ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ  
ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглядаються питання забезпечення економічних та технічних аспектів проєктування 
об’єктів готельного та ресторанного господарства. Визначено місце системи готельно-ресторан-
ного господарства у економічній системи країни. Надано обґрунтування та визначено специфічні 
особливості поняття послуги розміщення та послуг громадського харчування. У результаті прове-
деного аналізу акумульовано класифікації та проведено типологію закладів розміщення за різними 
національними та міжнародними системами стандартизація. Визначено особливості впровадження 
процесів стандартизації та їх роль у забезпеченні якості надання готельних та ресторанних послуг, 
визначення задоволеності відвідувачів закладів та якісних трансформацій на рівні управлінських та 
операційних процесів. Типологізації об’єктів готельно-ресторанного господарства дозволила зробити 
ряд концептуальних висновків щодо обґрунтування техніко-економічних показників діяльності підпри-
ємств готельно-ресторанного господарства. Шляхом проведення аналізу технічних та технологічних 
стандартів визначено їх вплив на формування економічної складової діяльності підприємств готельно-
ресторанного господарства. Економічні показники проаналізовано як елемент проєктування об’єктів 
готельно-ресторанного господарства. Визначено взаємозв’язки техніко-технологічних та економіко-
управлінських показників проєктування та подальшої операційної діяльності готельно-ресторанних 
комплексів. Визначено шляхи підвищення ефективності процесів проєктування готельно-ресторанних 
комплексів у системі розвитку готельно-ресторанного господарства як важливого елементу еконо-
мічного розвитку країни. У перспективах подальших досліджень визначення впливу сучасних глобалі-
заційних аспектів на розвиток процесів проєктування готельно-ресторанних закладів. 

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, проєктування, техніко-економічне обґрун-
тування. 

Основні проблеми. На даному етапі розвитку еко-
номіки, незважаючи на кризові стани, працює значна 
кількість суб’єктів господарювання у сфері готельно-
ресторанної справи, вони представлені різними органі-
заційно-правовими формами.

Наразі велика кількість підприємств готельно-
ресторанного бізнесу зіткнулась з проблемами непо-
стійності елементів зовнішнього середовища, а також 
невизначеністю напрямків державного управління та 
регулювання. Постає проблема забезпечення результа-
тивності та ефективності господарської діяльності.

Реалізація визначених цілей можлива лише за 
умови раціонального використання економічних 

інструментів управління підприємством. Сучасному 
менеджеру необхідно мати чітке уявлення, щодо пла-
нувальної організації підприємств, які входять до 
складу готельно-ресторанних і туристичних комплек-
сів, а також розробку проєктних рішень, що мають 
спиратися на нормативні вимоги, щодо проєктування 
і експлуатації громадських приміщень готельно-ресто-
ранного комплексу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Врахо-
вуючи актуальність питання розвитку готельно-ресто-
ранного комплексу визначено увагу низки авторів до 
розробки проблематики техніко-економічного обґрун-
тування процесів проєктування готельних та ресторан-
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них підприємств, зокрема цікаво звернутися до робіт 
таких авторів, як: Н. В. Башота [1], Т. М. Апатенко [2], 
О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська 
[3], О. О. Діговець, Володько О. В. [4], Д. М. Яким-
чук [5], О. Ю. Козуб, Т. І. Іщенко [6], Kachala С. В., 
Arkhypova Л. М., & Guzii Т. В. [7] та роботи інших авто-
рів. Незважаючи на увагу авторів до розробки пробле-
матики в сучасних умовах залишаються невирішеними 
проблеми впливу факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища на забезпечення ефективного про-
єктування об’єктів готельно-ресторанного комплексу. 

Мета дослідження. Метою дослідження є пошук 
ефективних методів економіко-технологічного проєк-
тування об’єктів готельно-ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу. Готельно-ресторан-
ний бізнес – це складова сфери послуг, що спрямову-
ється на розміщення, приймання та надання послуг, 
для задоволення потреб споживачів, які пов’язані з 
потребами у вигляді розміщення, харчування, екс-
курсійного обслуговування клієнтів за межами 
постійного проживання. Готелі мають договірні від-
носини з підприємствами транспортних, екскурсій-
них, комунальних та інших галузей. Існують певні 
стандарти з визначенням вимог параметризації під-
приємств, що надають послуги гостинності та при-
своюють категорії, вони є гарантом обслугу та якості  
обслуговувань [1–2].

Протягом століть формування галузі готельного 
господарства на прикладах сфер гостинності бага-
тьох країн склали основу світової системи гостин-
ності (медичними, побутовими послугами та послу-
гами, пов’язаними з обслуговуванням транспортними  
засобами) [3].

У різних країнах відповідність вимогам оці-
нюються досить різноманітно. У цілому в основі 
лежать архітектурно-планувальні рішення будівлі та 

благоустрій прилеглої території, дотримання сані-
тарно-гігієнічних норм, якість та обсяг послуг що  
надаються [4].

На даний момент у світі діють різні національні 
системи присвоєння категорій засобів розміщення, 
насамперед готелів (система «зірок» від 1 до 5 зірок, 
система букв – A, B, C, D; система «корон», «місяців», 
«яблук», «діамантів» тощо), які можна об'єднати в дві 
основні групи: 

1) «європейський тип», в основу якого покладена 
французька національна система; 

2) бальна оцінка, основу якої становить індій-
ська національна система (переважає в країнах Азії і 
Африки) [5].

Системи класифікацій готельних підприємств пред-
ставлені на рис. 1.

Експертами Всесвітньої туристичної організації 
(ВТО) прийнято стандартну класифікацію засобів роз-
міщення. Вони поділяються на дві групи: індивіду-
альні та колективні. Перші, з яких підрозділяються на 
підприємства готельного типу та спеціалізовані [6].

Місце того чи іншого готелю на ринку послуг 
визначає класифікація, також це дуже полегшує фахів-
цям і клієнтам вибір маючи уявлення про набір послуг, 
що надаються, згідно з класом. Класифікують їх на 
національному та міжнародному рівнях, на підставі 
атестації [9].

Представники різних соціальних класів, різно-
манітних видів діяльності, способу життя та інших 
харарктеристик, від яких залежить вибір типу розмі-
щення короткочасно перебувають у готелях з анступ-
ною метою:

– для туристичних поїздок (ознайомлення з істо-
ричними та архітектурними пам’ятками); 

– для робочих відряджень (підписання контрактів, 
виробничі поїздки); 

Рис. 1. Класифікація готельних підприємств 
Джерело: [6–8]
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– для відпочинку; 
– для курортного лікування (перебування у санато-

ріях); 
– для участі в спортивних змаганнях.
Готелі виконують також і містобудівну функцію, 

забудова відрізку автомагістралі, району, а іноді й 
цілого міста. Частіше готелі мають багатоповерхову 
конструкцію будівлі, але іноді враховуючи містобудівні 
вимоги потребують обмеження поверховості [10].

Існує декілька тенденцій, щодо проектування 
сучасних готелів. Основні з них такі [11–13]: 

– житлова і громадська частини розміщені в одній 
будівлі, приміщення загального призначення – на ниж-
ніх поверхах, житлові – над ними. У готелях високого 
рівня комфорту велика кількість громадських примі-
щень, нижні поверхи перевищують площу забудови 
житлових поверхів, чим створюють стилобат. Такі 
проекти є розповсюдженими, але згідно з ними можна 
обмежити площу забудови, але обов’язково облашту-
вати технічний поверх;

– громадська і житлова частини знаходяться в 
різних, взаємопов’язаних між собою корпусах, та 
зазвичай мають різну поверховість. Житлова час-
тина має більшу поверховість, проте меншу площу  
забудови.

Функціональне призначення готелів має вплив на 
розташування у планувальній структурі міста. Можна 
виділити кілька прийомів розташування, звертаючи 
увагу на містобудівні принципи [10].

У планувальній структурі міста готелі розміщу-
ються [11]:

1) у самому центрі міста;
2) на прилеглих до центру територіях;
3) у центральних частинах мікрорайонів та районів;
4) у провінціях;
5) за межами міста.
Від типу готельно-ресторанних закладів та їх місця 

розміщення багато в чому залежить економічна скла-
дова проєктування діяльності готельно-ресторанного 
комплексу.

На комерційній основі спеціалізовані підприємства, 
пропонують власні послуги з розміщення та харчу-
вання клієнтів. З метою ефективного функціонування, 
у сучасних умовах впроваджується організаційно-
управлінські технології господарювання. 

Основні і додаткові послуги постійно збільшу-
ються, в залежності від рівня обслуговування, струк-
тури та розміру, створюються організаційні структури. 
Правильна класифікація підприємств є запорукою 
достовірної системи контролю та обліку.

Центри відповідальності та витрат характеризу-
ються умовами організації харчування та проживання 
клієнтів, що дають можливість нести відповідальність 
за якість послуг – це виділення класифікаційних ознак 
підприємств. Рівень комфорту є основою для класифі-
кації підприємств. Низка авторів відповідно до крите-
ріїв попиту визначають відповідність обсягу та якості 
послуг їх ціні [12–13].

У кожній країні, існує різний підхід виділення кла-
сифікаційних ознак, зважаючи на соціально-економічні 
та історичні особливості розвитку. Кількість зірок – це 
найпоширеніша система класифікація готелів Євро-
пейських країн, але за часи існування даної системи 
досі не з’явилось єдиних для усіх правил присвоєння 
певної категорії.

В Україні підприємства готельно-ресторанного біз-
несу в більшості випадків класифікують за категоріями 
відповідно до загальної характеристики, яку визнача-
ють комплексом вимог до стану матеріально-техніч-
ного оснащення; переліку послуг, що надаються, квалі-
фікації персоналу та рівня обслуговування.

Висновки. Отже, важливою складовою індустрії 
туризму (послуг) є підприємства готельно-ресто-
ранного бізнесу. Послуги гостинності – це продукт 
результату діяльності у формі своєрідного виду послуг. 
Дана особливість перетворює організації й управління 
закладом на досить складний процес з точки зору 
ефективності механізму обслуговування, планування 
та ціноутворення, що впливає на побудову системи 
управлінського обліку та внутрішнього контролю. 
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ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DESIGN OF HOTEL AND RESTAURANT FACILITIES

The article deals with the issue of ensuring the economic and technical aspects of designing hotel and restaurant 
facilities. The place of the hotel-restaurant system in the economic system of the country is defined. The justification is 
given, and the specific features of the concept of accommodation services and catering services are defined. As a result 
of the analysis, classifications were accumulated, and a typology of accommodation facilities was made according to 
various national and international standardization systems. The peculiarities of the implementation of standardization 
processes and their role in ensuring the quality of hotel and restaurant services, determining the satisfaction of visitors 
to establishments and quality transformations at the level of management and operational processes are determined. 
The typology of hotel and restaurant facilities made it possible to draw a few conceptual conclusions regarding the 
substantiation of the technical and economic performance indicators of hotel and restaurant facilities. By conducting 
an analysis of technical and technological standards, their influence on the formation of the economic component of the 
hotel and restaurant industry was determined. Economic indicators are analyzed as an element of designing hotel and 
restaurant facilities. Interrelationships of technical-technological and economic-management indicators of design and 
subsequent operational activity of hotel-restaurant complexes are determined. Ways of increasing the efficiency of the 
processes of designing hotel and restaurant complexes in the system of development of the hotel and restaurant economy 
as an important element of the country's economic development have been determined. From the perspective of further 
research, determining the impact of modern globalization aspects on the development of hotel and restaurant design 
processes. The issues of technical and economic substantiation of the company's activity determine the basis for building 
quality management systems, providing business processes with management analytics, determining the company's 
capabilities for strategic development and operational support, therefore, the search for effective project solutions and 
their technical and economic substantiation are the basis for ensuring the resulting business indicators.

Key words: hotel and restaurant management, design, technical and economic justification.


