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Анотація. В статті досліджено сучасний стан ведення готельно-ресторанного бізнесу.
Встановлено , що сучасні умови політичної і економічної кризи призвели до оновлення та
переосмислення аспектів ділової активності підприємств гостинності. Так українські готелі, які з
початком війни у багатьох містах виступають хабами для розміщення біженців, готують гарячі обіди
для українських захисників та волонтерів, надають свої приміщення під склади гуманітарної допомоги,
беруть участь у забезпеченні тилу під час військових дій та несе великі фінансові втрати з початком
війни. Тобто наразі головна місія готелів стала забезпечення допомоги та захисту цивільного населення
і підтримка війскових. Така суттєва перебудова дала повитух до формування і реалізації інноваційної
стратегії та розроблення рекомендацій щодо їх імплементації в діяльність суб’єкта готельного бізнесу.
Проаналізовано питання, щодо бачення проблеми у науковому світі. Так відображення в
наукових працях не розкривають реалії сучасності ведення бізнесу. Інформативний опис та історикотеоретичний базис походження інноваційної стратегії дає підстави стверджувати, що науково
технічний процес не стоїть на одному рівні. Саме зараз в умовах економічної і політичної кризи
необхідно підприємствам формувати інноваційну стратегію своєї діяльності.
Доведено, що в сучасних умовах потрібен новий формат ведення готельно-ресторанного
бізнесу. Таким чином у розширеній формі відзеркалено передові стратегічні впровадження у сфері
гостинності та етапи формування портфелю сучасно-надійних проектів. Комбінація та інтеграція цілей
бізнес-проектів висвітлена у аспектній блок – схемі «стратегічна карта». В стаття представлено
головну парадигму формування стратегії розвитку готельних підприємств - постійний моніторинг
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підприємницького середовища, органічне оволодіння стратегічним мисленням та методами
управління, розрахованими на довгострокові перспективи. Тобто розроблені в статті пропозиції
допоможуть готельєрам та рестораторам формувати інноваційний аспект ведення бізнесу, тим саме
поступово виходити з кризи.
Ключові слова: сфера гостинності, стратегія, інновації, готельно - ресторанний бізнес,
воєнний стан.
Постановка проблеми. Україна знаходиться в глибокій економічній кризі, що спричинено
спочатку пандемією Covid19 і наразі вторгнення та окупацією РФ. Все це негативно вплинуло на
роботу всіх галузей економіки країни.
Український бізнес зазнав більших втрат, ніж за час пандемії. Наслідки завданої шкоди важко
оцінити, оскільки бізнес по всій території країни досі під загрозою. В залежності від низки факторів і
умов власники ресторанного бізнесу почали повертатись до роботи та відновлювати діяльність, перш
за все, задля підтримки фінансового становища країни. Крім того держава також закликає бізнесменів
відновлювати роботу у регіонах із відносно спокійною ситуацією. Так українські готелі, які з початком
війни у багатьох містах виступають хабами для розміщення біженців, готують гарячі обіди для
українських захисників та волонтерів, надають свої приміщення під склади гуманітарної допомоги,
беруть участь у забезпеченні тилу під час військових дій та несе великі фінансові втрати з початком
війни [21]. Готельно-ресторанний бізнес як у період минулих років, такі зараз, перебуває у
неочікуваних та несприятливих умовах. Нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні,
пандемічні обмеження, військова агресія ворога негативно позначаються на динаміці розвитку та
функціонування суб’єктів готельно-ресторанної індустрії[9].
Тобто зважаючи на такий стан стає за необхідне формувати в цих умовах новий інноваційний
шлях ведення бізнесу. Наразі для керівників сфери гостинності стає питання застосування стратегій,
щодо виходу і підтримки бізнесу.
Аналіз і огляд останніх досліджень. Вивченням питань, щодо формування і впровадження
інноваційних стратегій знайшло своє відображення в численних дослідженнях, як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених, серед яких слід відокремити: Артемчук В.О. [10], Батьковець Н.О. [9], Блакитна
Г.В. [3], Брич В. Я. [4], Вергал К. Ю. [11], Голубєв А.А. [7], Домінська О.Я. [9], Крисько Ж. Л. [13],
Лановська Г.І. [3], Литвишко Л.О. [10], Мендела І.Я. [12], Микитюк П. П. [13], Овсянюк-Бердадіна О.
Ф. [13], Рогоза М. Є. [11], Скочиляс С. М. [13], Фатхутдінов Р. А. [14], Федулова Л.І. [15] та інші.
Проте, детермінантним вивченням стратегій готельного бізнесу на сучасному етапі,
конкретизуючи всі аспекти, методики розробок, імплементуванням для відведенного сектору компанії,
займалися такі науковці: Антонюк І.Ю. [1], Баженова С. Е. [2], Давидюк Ю.В. [8], Канцур І. Г. [2],
Медведева А.О. [1], Пологовська Ю.Ю. [2], Чабан В. М. [16], Шепель Н.Г. [17], Шокот К.М. [1] та інші.
Незважаючи на таку кількість наукових наробок недостатньо розкрито процес формування
інноваційної стратегії розвитку сфери гостинності з врахуванням сучасних умов політичної та
економічної кризи. Тому стало за необхідне розробка стратегічної карти та етапи реалізації та
формування інноваційної стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу під час війни.
Мета дослідження. Дослідження теоретичних засад формування і реалізації іноваційної
стратегії та розроблення рекомендацій щодо їх імплементації в діяльність суб’єкта готельного бізнесу.
Основна частина. Сучасне ринкове середовище України зазнає постійних змін. При цьому
конкуренція стає глобальнішою і, відповідно, бізнес потребує адекватного динамічного розвитку.
Основні його напрями базуються на новітніх інноваційних технологіях. Тому адаптивність стратегій
підприємства до нововведень залишається єдиним ключовим чинником виживання і розвитку в
глобальному конкурентному середовищі.
Аналіз статистичної інформації засвідчує, що у 2020 році у порівнянні із попередніми роками
відбулося погіршення фінансового результату (сальдо) до оподаткування готельно- ресторанних
суб’єктів господарювання, зросла частка збиткових суб’єктів господарювання сфери готельноресторанного бізнесу, скоротився рівень рентабельності діяльності та рівень рентабельності
операційної діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування і ресторанів та суб’єктів
надання послуг мобільного харчування. На початку 2022 року ситуація ще гірша, адже під впливом
військової агресії ворога, готельно-ресторанний бізнес майже припинив ефективно функціонувати.
Однак, з метою забезпечення розвитку та ефективного функціонування суб’єктів готельно-ресторанної
справи в державі запроваджуються програми та проекти підтримки цієї сфери економічної діяльності
за сприянням міжнародних організацій[18].
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Поглиблення ринкових відносин в економіці малого та середнього бізнесу як основних
суб’єктів ринку, їх безперервне зростання та різноманітність форм власності вимагають від керівників
відповідних змін та перетворень, які дали б змогу підприємствам найкращим чином відповідати
потребам сьогодення як за своєю технічною базою, так і за структурою та організацією обслуговування
споживачів і суб’єктів господарювання. Водночас зміни конкурентного середовища й конкурентних
умов зумовлюють великий ступінь невизначеності роботи підприємств, а також їх залежність від
коливань ринкової ситуації, роблять неможливим використання традиційних підходів і методів їх
подальшого розвитку[10].
У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається
пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються
перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також для сфери готельно- ресторанного бізнесу, яка
спрямована на отримання прибутку через надання різноманітних послуг у вигляді житла, харчування,
транспортного та іншого сервісу. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні особливо
актуальний, оскільки саме завдяки даній галузі Україна може поліпшити соціально-економічну
ситуацію.
Інноваційні процеси є невід’ємною рисою сучасного бізнесу. Саме за рахунок їх здійснення
можна домогтися сталого розвитку в умовах постійно мінливого зовнішнього середовища.
Необхідність використання інновацій у готельному підприємстві може бути викликано необхідністю
зниженням тарифних витрачаннь, витрат на обслуговування матеріально-технічної бази підприємства,
у зв’язку з низьким рівнем заселеності готелю, а також для скорочення часу для обслуговування гостей.
Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш час науково- технічного
прогресу інновації в готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі
готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дозволяє готельєрам
підвищити ефективність свого господарства, знаходити нові резерви підвищення якості
обслуговування, ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг[9].
Діяльність підприємства готельного бізнесу буде найбільш успішною лише в тому випадку,
коли вихід підприємства на ринок готельних послуг буде не стільки добре продуманий і всебічно
обґрунтований, скільки виходитиме з довгострокових цілей [3,16].
Сратегічний підхід щодо розвитку діяльності підприємств дає змогу вчасно зреагувати на нові
потреби ринку і необхідність відповідних змін, уможливлює обрати ту інновацію, впровадження якої
надасть перевагу на ринку і, таким чином, ефективно змінить діяльність підприємства і забезпечить
суспільний ефект у майбутньому [8].
Термін «інновація» (нім. innovation) у науковий лексикон вперше увів Й. Шумпетер. Науковець
дав визначення інновації як «будь-якої можливої зміни, що відбувається внаслідок використання нових
або вдосконалених рішень технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах
виробництва, постачання, збуту продукції, післяпродажного обслуговування» [11, с. 63, 13, с. 34].
Фатхудінов Р.А. рахувався за такою дефініцією:
Інновація - це кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта
управління й одержання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду
ефекту [12].
Іншої точки зору дотримується Ю. П. Морозов, який вважає, що інновація - це прибуткове
використання новацій у вигляді нових технологій, видів продукції, організаційно-технічних і
соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру [15, с.
27].
Інноваційний процес - це процес послідовного перетворення ідеї в товар, що проходить етапи
фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва і
збуту [5,6].
І. Шумпетер виділяв п'ять типових інноваційних змін [11, с. 12]:
 використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення
виробництва (купівля - продаж);
 впровадження продукції з новими властивостями;
 використання нової сировини;
 зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення;
 поява нових ринків збуту.
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Стратегія готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і прогнозування
кон’юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату, законодавчої бази країни, вивчення
покупців послуг, готельного продукту, конкурентів, тобто постійного моніторингу внутрішнього та
зовнішнього середовищ діяльності готелю [19].
Джерелами класифікації інновацій приймаються особливості зовнішньої для інновації
середовища, виникнення, природи і життєвого циклу нововведення, організації управління, а також
наслідки впливу нововведень на зовнішнє середовище.
В економічній літературі існують найрізноманітніші підходи до класифікації нововведень, а
також до виділення її критеріїв (табл. 1.)
Таблиця 1 - Класифікація стратегій інноваційного розвитку
Table 1 - Classification of innovative development strategies
Автор

Типи інноваційних стратегій

О. Водачкова

Основні типи: активно наступальна, помірно наступальна, захисна і
залишкова.
Х. Фріман
Наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за
нагодою».
Фішман Б. Є
Самостійне виробництво інновацій, «швидкий другий», «відставання
з мінімальними витратами», «заповнення пробілів.
Б. Санто
Традиційна, імітаційна, захисна, опортьюніська, наступальна,
залежна.
Р. А. Фатхутдінов
Віолентну (силову), патієнтну (нішову), комутантну (стратегію
пристосування) та експлерентну (піонерську).
Джерело: розроблено автором [15, с. 33, 14, с. 56 ].
Стратегічні інновації - це інновації, в основі яких лежать наполегливі вимоги. В результаті
проведення нових стратегічних інновацій (в цьому випадку все ще перспективних) були досягнуті
кращі результати щодо конкурентів з відчутно скоротилися витратами [17, с. 10].
Існує чимало стратегій інноваційного розвитку, які відображають багатогранність проявів
бізнесу щодо виявлення запитів споживача (табл. 2)
Таблиця 2 - Класифікація підходів до трактування стратегій інноваційного розвитку
Table 2 - Classification of approaches to the interpretation of innovative development strategies
Автор
Класифікаційні ознаки
Трактування
С. Д. Ентоні,
«План інноваційної гри»
Запорука успіху – підривні інновації, щоб
М. Ейрінг та Л. Гібсон
регулярно створювати успішні інноваційні
продукти, необхідно зрозуміти, які потреби
клієнтів поки не задовольняються, і вивчити
пропозиції, які виявилися вдалими.
Фаей Л., Рендел Р
«Стратегії інноваційного Виявлення і задоволення прихованих потреб,
розвитку»
нові відповіді на старий запит; повного
перетворення.
Кім Чан
«Стратегія блакитного
Суб’єкт господарювання має створювати
океану»
свій товар чи послугу, заповнювати ті ніші,
які є порожніми, і бути унікальним,
неповторним-це безперечне виживання.
Г. Мінцберг
« П’ять П стратегії»
П’ять П стратегії взаємопов’язані, жодне з
них не може вважатися єдиним вірним, ці
дефініції самостійні, але кожна з них
неможлива без решти.
Джерело: розроблено автором[13,15,17].
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5. Визначення необхідного
обсягу ресурсів на
інноваційну діяльність

Визначення оптимальної
структури фінансових
ресурсів в розрізі власних,
довгострокових та
короткострокових залучених
/ позичених
Використання інструментів
контролінгу; порівняння фактично
отриманих показників із
плановими:
оперативне реагування на зміни у
зовнішньому середовищі
Моніторинг та усунення (за
умови
виявлення) загроз, які виникають
в
ході реалізації інноваційної
стратегії,

- Визначення типу інновації;
- Рівень інноваційності;
- Становище підприємства
відносно підприємств-лідерів.

6. Контроль за
реалізацією
інноваційної стратегії та
коригування за
необхідності

- Матриця Ансоффа;
- Матриця Бостонської
консалтингової групи,
- Матриця Мак Кінсі Дженерал
Електрик,
- SWOT-аналіз.

7. Визначення впливу
інноваційної
стратегії на економічний
розвиток
підприємства.

Врахування :
- життєвого циклу продукції; життєвого циклу підприємства;
- рівнів управління та планування; виду інновації; - цілей керівництва
та організаційної культури

1.Формування
цілей і завдань
інноваційної
діяльності

3. Формування
інноваційної
стратегії
підприємства

Візуалізація опису
стратегії за
наступними
складовими:
- ринок, інновація
персонал, технологія
результат

2. Аналіз
внутрішнього та
зовнішнього
середовища

4. Довгострокове
інноваційне
прогнозування на основі
складання карти.

Наведена схема класифікації свідчить, що нововведення різноманітні і різні за своїм
характером, отже, форми їх організації, масштаби і способи впливу на інноваційну діяльність також
відрізняються різноманіттям.
В сучасних умовах, для розробки стратегії інновації необхідно застосовувати стратегічні карти.
Стратегічна карта є прикладним зображенням стратегії, яким чином інтегровані та скомбіновані цілі
підприємства трансформуються в єдину стратегію. Можливий приклад стратегічної карти
представлено на рис 1

Рисунок 1 - Стратегічна карта - етапи розробки інноваційної стратегії.
Figure 1 - Strategic map - stages of innovation strategy development.
Джерело: розроблено автором
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Включення даної складової до етапів формування інноваційної стратегії підвищить
ефективність використання фінансового забезпечення інноваційної діяльності, оскільки
менеджментом підприємства буде сформовано план дій за різних умов перебігу стратегічної
активності.
Процес розробки стратегії інноваційного розвитку готельного підприємства являє собою ряд
послідовних заходів з обов'язковою наявністю зворотних зв'язків, що дозволяють здійснювати
коригування цілей і завдань, формувати підсумкові показники. Розглянемо поетапно даний процес.
Крім цього в сучасних умовах необхідно використовувати стратегічний план, що формується з
певних етапів.
Основні этапи розробки стратегій на підприємствах готельного бізнесу.
1. Формування стратегічних цілей і принципів інноваційного розвитку готельного підприємства.
На даному етапі оцінюється ефективність тієї чи іншої інновації з точки зору можливості створення
продукту, послуги або процесу.
2. Комплексний аналіз поточного економічного та інноваційного стану готельного
підприємства, в результаті чого оцінюється готовність засоби розміщення до нововведень.
3. Розробка заходів щодо зміни інноваційного стану підприємства (впровадження інновації),
визначаються якісні і кількісні показники цих змін, в результаті чого формується бізнес-план
інноваційного розвитку готельного підприємства.
4. Створення бізнес-плану інноваційного розвитку, що передбачає аналіз можливих альтернатив
і створення системи планів.
5. Прогноз результату інноваційної діяльності. Здійснюється розрахунок прогнозних
економічних показників діяльності засобів розміщення з урахуванням проведення планованих заходів
щодо впровадження інновації.
6. Реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства сфери гостинності, в процесі якого
здійснюється постійний моніторинг діяльності: контролюється дотримання планів і виконання завдань,
оцінюються досягнуті результати перерахованих і інших чинників.
Дані етапи допоможуть в сучасних умовах керівникам сфери гостинності поетапно формувати
свою власну інноваційну стратегію розвитку готельного бізнесу.
Висновки. Інформативний опис та історико-теоретичний базис походження інноваційної
стратегії дає підстави стверджувати, що науково технічний процес не стоїть на одному рівні. Саме
зараз в умовах економічної і політичної кризи необхідно підприємствам формувати інноваційну
стратегію своєї діяльності. У розширеній формі відзеркалено передові стратегічні впровадження у
сфері гостинності та етапи формування портфелю сучасно-надійних проектів. Комбінація та інтеграція
цілей бізнес-проектів висвітлена у аспектній блок – схемі «стратегічна карта». Головним парадигмою
формування стратегії розвитку готельних підприємств є постійний моніторинг підприємницького
середовища, органічне оволодіння стратегічним мисленням та методами управління, розрахованими
на довгострокові перспективи. Тобто розроблені в статті пропозиції допоможуть готельєрам та
рестораторам формувати інноваційний аспект ведення бізнесу, тим саме поступово виходити з кризи.
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Abstract. The article examines the current state of hotel and restaurant business. It was established that
the current conditions of the political and economic crisis led to the renewal and rethinking of aspects of the
business activity of hospitality enterprises. Thus, Ukrainian hotels, which with the beginning of the war in
many cities act as hubs for the accommodation of refugees, prepare hot meals for Ukrainian defenders and
volunteers, provide their premises for humanitarian aid warehouses, participate in securing the rear during
military operations, and bear large financial losses with the beginning war That is, currently the main mission
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of hotels has become the provision of assistance and protection of the civilian population and support of the
military. Such a significant restructuring gave impetus to the formation and implementation of an innovative
strategy and the development of recommendations for their implementation in the activities of the hotel
business entity.
The question regarding the vision of the problem in the scientific world has been analyzed. Thus,
reflections in scientific papers do not reveal the realities of modern business conduct. The informative
description and historical-theoretical basis of the origin of the innovation strategy gives reason to claim that
the scientific and technical process is not on the same level. Right now, in the conditions of the economic and
political crisis, it is necessary for enterprises to form an innovative strategy for their activities.
It has been proven that in modern conditions a new format of hotel and restaurant business is needed.
Thus, advanced strategic implementations in the field of hospitality and the stages of forming a portfolio of
modern and reliable projects are reflected in an expanded form. The combination and integration of the goals
of business projects is highlighted in the aspect block - the "strategic map" scheme. The article presents the
main paradigm of forming a strategy for the development of hotel enterprises - constant monitoring of the
business environment, organic mastering of strategic thinking and management methods designed for longterm prospects. That is, the suggestions developed in the article will help hoteliers and restaurateurs to form
an innovative aspect of doing business, thereby gradually getting out of the crisis.
Keywords: hospitality industry, strategy, innovations, hotel and restaurant business, martial law.
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