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Традиції та інновації для технологій гостинності 

Комплексна тенденція формування концепції готельного бізнесу 

В.С. Ковешніков 
Національний університет харчових технологій 

Успішне планування готельного бізнесу передбачає комплексний моніторинг 
ринку готельних послуг з метою конкретизації дій що направленні на поліпшення 
якості обслуговування та економічного зростання підприємства . 

Планування успішної роботи підприємства передбачає ґрунтовну концепцію, 
яка визначає чіткі соціально-економічні умови, типологічні 
характеристики,спеціалізацію та специфікацію об'єкту готельного господарства, 
конкурентоспроможність та перспективи його розвитку. 

При розробці комплексної концепції щодо формування тенденцій 
функціонування підприємства готельного господарства необхідно враховувати 
чинники відповідності архітектурно-планувального та технічного рішення готелю 
щодо його типологічного статусу і форми управління .Чітке визначення 
розташування і конкретизації категорії готелю в інфраструктурі з урахуванням 
конкурентного оточення. 

До новітніх тенденцій розвитку підприємств готельного господарства треба 
віднести розвиток сітьових підприємств, екологізацію середовища та використання 
новітніх комп'ютерних технологій в управлінні та технічному оздобленні 
підприємств. 

Досить важливим є аспект формування архітектурного образу будівлі 
готелю,який безпосередньо пов'язаний з попереднім інвестиційним планом, та 
перспективами подальшого ціноутворення на послуги. Сучасні готелі 
відрізняються за призначенням, місткістю, поверховістю, типами конструкцій, 
рівнями комфорту, режимами експлуатації, місцем розташування, функціональним 
призначенням, забезпеченістю харчуванням, тривалістю проживання в них, рівнями 
цін тощо. 

Усе це повинно бути враховано при складанні інвестиційного плану та 
комплексного підходу до формування комплексних тенденцій формування 
концепції готельного бізнесу. 
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