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На сьогоднішній день індустрія гостинності є дуже важливим
і одним із ключових факторів успішного розвитку туризму в ці-
лому. Важко сказати, що у нашому, XXI столітті, сфера індустрії
гостинності є добре розвиненою. Зараз вона тільки перебуває на
етапі відновлення. Це пов’язане з тим, що як тільки почався тех-
нологічний прогрес, люди перестали звертати увагу і навіть зо-
всім забули про людські потреби в турботі, добрих словах і спіл-
куванні. Працівники почали приділяти увагу тільки технічному
розвитку і зовсім забули про розвиток власних висококваліфіка-
ційних, персональних рис. Тому, проблема розвитку гостинності
набуває особливого значення в умовах сучасного виробничого
середовища.

«Гостинність — народна традиція з любов’ю та повагою при-
ймати і частувати гостей. Також готовність, бажання приймати
гостей і пригощати їх; сама церемонія гостинного приймання ко-
го-небудь» — пише В. В. Жайворонок у своїй роботі «Знаки
української етнокультури» [1].
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Рис. 1. Індустрія гостинності [2]

Теоретик Г. А. Папірян у своїй роботі «Менеджмент індустрії
гостинності» розглядає гостинність як науковий термін, і вважає,
що термін «гостинність» означає систему заходів і порядок їх
здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових,
господарських і культурних запитів гостей туристських підпри-
ємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.

Варто підкреслити, що в туризмі існує суспільна сфера гос-
тинності, яка особливо виразно демонструє його людиноприй-
мальний характер. «Інститут гостинності, до речі, — один із най-
давніших в історії людської цивілізації. Гостинність (від гр.
«проксенія») набула широкого розвитку ще в стародавній Елладі.
У 78 античних державах-полісах право та обов’язок піклуватися
про іноземців одержували лише знатні громадяни — піроксени
[3, с. 140].

Гостинність (похідне від «гість») постає в усій своїй змістовій
неоднозначності. Її елементи принципово імпліцитні, дифузні, ті-
сно взаємопов’язані, але в той самий час суперечливі і часто на-
віть логічно несумісні (друг — ворог). Цим обумовлена склад-
ність виявлення структурних елементів гостинності і наявних
між ними взаємозв’язків [4, с.  83].

У сучасній літературі дуже часто можна побачити такий тер-
мін, як «індустрія туризму та гостинності». Сьогодні, ми вже ро-
зуміємо, що не можна розглядати ці поняття окремо тому, що ту-
ристи — це, насамперед споживачі, які мають величезні потреби,
які залежать від різного роду факторів, а індустрія гостинності —
це одна зі складних і комплексних сфер, у якій завдяки зусиллям
працівників, задовольняються різні потреби різних клієнтів та
споживачів послуг. Також у цій індустрії поєднуються різні сфе-
ри людської діяльності: відпочинок, харчування (готельний і рес-



266

торанний бізнес), розваги та екскурсії — туризм, різні семінари
та виставки. Гостинність стала невід’ємною частиною туризму,
яку вимагають усі споживачі туристиних послуг. Через ці всі фа-
ктори дуже важко дати однозначне визначення поняттю «гостин-
ність». Її важко виміряти. Адже це не тільки якість обслугову-
вання, а й високий рівень підготовки та розвитку особистості
самого працівника. Ця підготовка і надає працівникам потрібні
навички, за допомогою яких вони зможуть створити потрібні
умови, при яких клієнт буде мати змогу відчути всю гостинність
закладу [5, с. 40].

Гостинність — це специфічний спосіб сприйняття, розуміння
і відбиття власного внутрішнього світу, втілення індивідуально-
го способу мислення в певній моделі поведінки, обумовленій
звичаями, моральними традиціями, суспільними установками
[6, с.  22].

Якщо ж говорити про конкурентоспроможність у сфері індус-
трії гостинності, то варто зазначити, що тут основними фактора-
ми являється не стратегія підприємства і його бізнес план, а
вміння даного підприємства показати себе з кращого боку, вмін-
ня виявити та задовольнити потреби споживачів та рівень розвит-
ку інформаційних ланцюгів [7, с. 77].

Аналіз наукової літератури дозволив зробити висновок про
недостатню опрацьованість і необхідність подальшого вивчення
питань формування конкурентоспроможності підприємств у
сфері індустрії гостинності, оскільки автори ідей і концепцій
досліджуваної проблематики залежно від своїх наукових погля-
дів по-різному обґрунтовують чинники та методи оцінки цієї
категорії, що заважає розробці комплексного (системного) під-
ходу до підвищення конкурентоспроможності в сфері індустрії
гостинності.
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Дослідження стану м’ясопереробної промисловості показало,
що галузь знаходиться у скрутному становище і потребує дієвих
заходів по виведенню її на стабільний шлях розвитку.

Для подолання кризових явищ у тваринництві, збільшення об-
сягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів, підвищення ефектив-
ності м’ясопереробних підприємств необхідно здійснити ряд ор-
ганізаційних і економічних заходів.




