
Наука. Освіта. Молодь  
 

 - 254 -

Вікторія Яковлєва  
 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РАХУНОК 

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Інноваційний процес являє собою сукупність процедур і засобів, за 

допомогою яких наукове відкриття, ідея перетворюється в соціальне, у 
тому числі, освітнє нововведення. Таким чином, діяльність, що забезпечує 
перетворення ідей у нововведення, формує систему керування цим процесом, 
і є інноваційна діяльність. Нововведення при такому підході розуміється як 
результат інновації, а інноваційний процес містить у собі, принаймні, три 
етапи: генерування ідеї (у певному випадку – наукове відкриття), розробка 
ідеї в прикладному аспекті, реалізація нововведення в практиці. 

Постійні інновації в процесі виробництва товарів і послуг – 
обов’язкова умова розвитку або навіть виживання підприємства в умовах 
жорсткої конкуренції. Інновації в готельно-ресторанному бізнесі є 
економічно доцільними та ефективними за умови, якщо вони приносять 
закладу додаткові доходи, забезпечують конкурентні переваги на ринку, 
підвищують частку ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес 
обслуговування, підвищують ефективність роботи окремих підрозділів 
закладу готельно-ресторанного господарства в цілому [1, с. 115].  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно- 
ресторанного господарства необхідно здійснювати діяльність за такими 
напрямами: підвищення якості виробленої продукції, продуктивності 
праці, оптимізація структури управління підприємством, впровадження 
нових технологій. Здійснення кожного з цих заходів прямо чи 
опосередковано пов’язано зі здійсненням інноваційної діяльності за її 
основними напрямами. 

Аналіз підприємств готельно-ресторанного господарства, які 
успішно здійснюють інноваційну діяльність, показує, що спонукальним 
мотивом для розробки інновації є бажання і прагнення керівництва вести 
стратегічну діяльність в цілому і зокрема інноваційну. Іншою основною 
умовою для впровадження інновацій є наявність ефективної системи 
маркетингу, зо забезпечує зв’язок підприємства з кінцевим споживачем 
продукту з метою постійного виявлення нових явних і прихованих потреб 
споживачів щодо якості продукції готельно-ресторанного господарства.  

Ця умова є визначальною оскільки успіх мають лише ті 
нововведення, які надають кінцевому споживачу нові вигоди. Одним з 
основних чинників підвищення привабливості підприємств готельно-
ресторанного господарства є інвестиції в реальні та фінансові активи 
підприємства, що забезпечує його конкурентоздатність та вартість. З 
іншого боку прийнято вважати, що основним інструментом підвищення 
вартості підприємств є інновації. Саме тому система фінансування 
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інвестиційного бюджету підприємств даної галузі пов’язана з процесом 
довгострокового планування всієї його діяльності в процесі якої 
обирається чи коригується інноваційний напрям, плани фінансування, 
маркетингова політика. Така система ухвалення інноваційних рішень 
одержала назву інноваційно-інвестиційної діяльності, індикатором 
ефективності якої може служити динаміка ринкової вартості підприємств 
готельно-ресторанного господарства [2, с. 91].  

З урахування величезного впливу інноваційно-економічного 
зростання і перспективний розвиток закладів готельно-ресторанного 
господарства в сучасних умовах, доцільно визначити інноваційно-
інвестиційну привабливість підприємства як самостійну економічну 
категорію, яку пропонується розглядати як узагальнене уявлення про 
економічний суб’єкт, що відображає потенційні можливості підвищення 
його вартості за рахунок розробки і ефективного використання в 
підприємствах нових і удосконалених продуктів, послуг, процесів на 
основі можливих інвестиційних ресурсів. При цьому очевидним є взаємо-
зв’язок інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств готельно-
ресторанного господарства і стану їх інноваційної інфраструктури. Елементи 
інноваційної інфраструктури є основою для економічних показників, які 
визначають поточний виробничо-технологічний стан підприємств. 

Виходячи із мети підвищення конкурентоспроможності підприємств 
готельно-ресторанного господарства за рахунок впровадження інноваційної 
діяльності, можна зробити висновок, що основним завданням керівництва 
підприємства є:  

– оцінка інноваційно-інфраструктурного стану підприємства на 
основі розрахунку й аналізу групи економічних показників, що 
характеризують його можливості в освоєнні інновації; 

– оцінка майнового стану підприємства готельно-ресторанного 
господарства, структури його розподілу і ефективності використовування; 

– оцінка достатності власного і залученого капіталу для поточної 
господарської діяльності, раціональності його використання, а також вибір 
стратегії подальшого розвитку підприємства; 

– оцінка досягнутого рівня стійкості фінансового стану закладів 
готельно-ресторанного господарства, їх фінансової стабільності, 
забезпеченості власними оборотними коштами, достатності основних засобів, 
виробничих запасів для забезпечення конкурентоздатності і рентабельності 
продукції, що виробляється з урахуванням інноваційних витрат; 

– оцінка платоспроможності підприємства і ліквідність майна. 
Отже, щоб посилити конкурентоспроможність підприємств готельно- 

ресторанного господарства, потрібно здійснювати інноваційну діяльність 
за її основними напрямами. Також необхідно здійснювати оцінку 
майбутніх об’єктів інвестування як за допомогою методів маркетингового, 
так і фінансового аналізу.  
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