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У статті розглянуто вплив циклічних змін 
факторів зовнішнього середовища на про-
цеси ефективного функціонування та роз-
витку підприємств готельного та ресто-
ранного господарства країни. Для успішного 
функціонування в умовах нестабільної еконо-
міки підприємства готельно-ресторанного 
господарства мають розробити та впро-
вадити систему адаптивного управління. 
У процесі дослідження проведено аналіз 
економічної сутності термінів «адаптація», 
«адаптивне управління», обґрунтовано тео-
ретичні і методичні засади адаптивної сис-
теми управління підприємством, виділено 
основні етапи та напрями адаптації. Окремо 
підкреслено значення соціального аспекту 
адаптації підприємств готельно-ресто-
ранної галузі. Особливої уваги потребують 
питання формування місії підприємства, 
його організаційної культури, ідеології, визна-
чення лідерів колективу, розкриття потен-
ціалу трудових ресурсів. Відзначено, що саме 
здатності та компетентність персоналу є 
силою, спроможною сформувати ефектив-
ний механізм адаптивного управління.
ключові слова: адаптація, адаптивне 
управління, готельно-ресторанне господар-
ство, нестабільна економіка, ефективне 
функціонування, конкурентоспроможність, 
соціальний аспект адаптації.

В статье рассмотрено влияние цикличе-
ских изменений факторов внешней среды 

на процессы эффективного функциониро-
вания и развития предприятий гостинич-
ного и ресторанного хозяйства страны. 
Для успешного функционирования в усло-
виях нестабильной экономики предпри-
ятия гостинично-ресторанного хозяйства 
должны разработать и внедрить систему 
адаптивного управления. В ходе иссле-
дования проведен анализ экономической 
сущности терминов «адаптация», «адап-
тивное управление, обоснованы теорети-
ческие и методические основы адаптивной 
системы управления предприятием, выде-
лены основные этапы и направления адап-
тации. Отдельно подчеркнуто значение 
социального аспекта адаптации предпри-
ятий гостинично-ресторанной отрасли. 
Особого внимания требуют вопросы фор-
мирования миссии предприятия, его орга-
низационной культуры, идеологии, опре-
деление лидеров коллектива, раскрытие 
потенциала трудовых ресурсов. Отмечено, 
что именно способности и компетент-
ность персонала являются силой, способ-
ной сформировать эффективный механизм 
адаптивного управления.
ключевые слова: адаптация, адаптив-
ное управление, гостинично-ресторан-
ное хозяйство, нестабильная экономика, 
эффективное функционирование, конку-
рентоспособность, социальный аспект 
адаптации.

The article deals with the influence of cyclical changes of environmental factors on the processes of effective functioning and development of the enterprises 
of the hotel and restaurant economy of the country. In order to function successfully in an unstable economy, hotel and restaurant businesses need to develop 
and implement an adaptive management system. The processes of market environment fluctuations occurring in the domestic and world economic systems 
require new progressive approaches, refinement of the existing theoretical and methodological tools of the system of adaptive management of the hotel and 
restaurant enterprises. In the course of the research the economic essence of the terms “adaptation”, “adaptive management” is analyzed, theoretical and 
methodological foundations of adaptive system of enterprise management are substantiated. It is stated that the enterprise should anticipate changes, react in 
a timely manner to the preferences of clients and adapt to them, that is, “adapt” through the application of methods, techniques and principles of management 
activity. The authors highlight the main stages and directions of adaptation of enterprises in the context of changes in the internal and external environment. 
The stages and mechanisms of implementing adaptive management in the hotel and restaurant industry can vary greatly, but they all serve the purpose of 
ensuring the development of the enterprise and its adaptation to external permanent changes. One of the directions of adaptation is reorganization of the 
enterprise, change of management system, improvement of marketing policy. The importance of the social aspect of adaptation is emphasized separately 
in the paper. It is emphasized that special attention is needed to formulate the mission of the hotel and restaurant enterprise, its organizational culture, ideol-
ogy, determine the leaders of the collective, unlock the potential of labor resources. It is noted that the ability and competence of the staff is a force capable, 
provided sufficient motivation of employees, to form an effective mechanism for adaptive management of the potential of the enterprise.
Key words: adaptation, adaptive management, hotel and restaurant industry, unstable economy, efficient functioning, competitiveness, social aspect of 
adaptation.

Постановка проблеми. Готельно-ресторанне 
господарство має для країни важливе економічне 
та соціальне значення. Сучасний період ринко-
вих відносин в Україні характеризується розви-
тком економічних реформ, появою широкого кола 
суб’єктів господарювання, що приводить до заго-
стрення конкуренції на споживчому ринку, зумов-
лює необхідність підвищення якісних характерис-
тик продукції та послуг підприємств. Циклічні зміни 
факторів зовнішнього середовища, кризові явища 
в економіці вимагають від керівництва підприємств 

готельного та ресторанного господарства нових 
управлінських рішень щодо забезпечення їхнього 
ефективного функціонування та сталого розвитку. 
Для збереження життєздатності та конкурентоспро-
можності підприємства готельного та ресторанного 
господарства мають виробити ефективні заходи, 
що спрямовані на протидію та адаптацію до нега-
тивних впливів змін зовнішнього середовища.

В умовах нестабільної економіки особливої акту-
альності набуває впровадження на підприємствах 
готельно-ресторанного господарства системи 
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адаптивного управління, стратегічною метою якого 
є економічна стійкість і конкурентоспроможність.

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Вирішенню проблем діагностики ризиків та 
адаптивного управління підприємствами при-
святили свої дослідження такі відомі науковці, як 
О.В. Ареф’єва [1], Н.М. Кулик [2], К.М. Мельник [3], 
Н.В. Якименко-Терещенко [4], Н.В. Янченко [5] та ін. 
Окремі наробітки щодо питань адаптивного управ-
ління підприємствами з урахуванням особливостей 
діяльності готельно-ресторанного господарства 
зроблені О.Ю. Давидовою [6], А.С. Капліною [7], 
М.В. Чорною [8] та ін. Проте процеси мінливості рин-
кової кон’юнктури, які відбуваються у вітчизняній та 
світовий економічних системах, потребують нових 
прогресивних підходів, уточнення наявного теоре-
тичного та методичного інструментарію системи 
адаптивного управління підприємствами готельно-
ресторанного господарства. У зв’язку з цим виникає 
потреба у проведенні низки досліджень, спрямо-
ваних на розроблення механізмів управління під-
приємствами готельно-ресторанного господарства, 
адекватних зовнішнім умовам, на пошук вагомих 
інструментів активізації діяльності [9].

Все вищезазначене зумовило спрямованість 
цього дослідження та доводить актуальність 
вибраної теми.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
обґрунтувати теоретичні і методичні засади адап-
тивної системи управління підприємством готельно-
ресторанного господарства, виділити основні етапи 
та напрями адаптації підприємств в умовах змін як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток підприємств готельно-ресторанного 
господарства значною мірою залежить від змін 
зовнішнього середовища, яке стає генератором 
змін і у внутрішній складовій частині бізнесу.

Економічний потенціал підприємства належить 
до особливого класу систем – адаптивних систем, 
що можуть самоорганізовуватися, тобто систем, 
які автоматично змінюють алгоритм свого функціо-
нування і, за необхідності, свою структуру з метою 
збереження або досягнення оптимального стану 
за зміни зовнішніх умов [9].

Підприємство має прогнозувати зміни, своє-
часно реагувати на вподобання клієнтів і перебу-
довуватися під них, тобто «адаптуватися» за допо-
могою застосування методів, прийомів і принципів 
управлінської діяльності [10].

Методологічною основою формування системи 
адаптивного управління підприємством готельно-
ресторанного господарства є дослідження поняття 
«адаптивне управління». Необхідно зауважити, що 
в економічній практиці немає єдиного визначення 
цього поняття, тому проведемо аналіз економіч-
ної сутності цього терміна [6]. У науці відомими 
є такі її прояви, як еволюція, пристосування, зви-

кання, навчання і самонавчання, організовування, 
самоорганізування і подібне. На думку більшості 
авторів, «адаптивне управління» розглядається 
як сукупність дій і методів, що характеризуються 
здатністю управляючої системи реагувати на зміну 
зовнішнього середовища. Під адаптивністю розу-
міють процес цілеспрямованої зміни структури, 
властивостей і параметрів об’єкта у відповідь на 
зміни навколо нього.

У розгляді досліджуваного поняття можна вио-
кремити три основні підходи:

1) адаптація як рівень пристосованості під-
приємства до ринкових форм господарювання 
на перших етапах ринкових перетворень – розу-
міння адаптації як швидкої зміни форми влас-
ності, повної економічної відособленості, вільного 
виходу на зовнішні ринки, самостійності у плану-
ванні, виробництві і реалізації конкурентоспро-
можної продукції, прагнення до максимізації при-
бутку і зменшення витрат, ліквідації збиткових 
виробництв, оптимізації чисельності персоналу 
тощо. Зауважимо, що такому розумінню адаптації 
властива надмірна «економічність»;

2) «виживання» підприємства у період еконо-
мічного спаду й різкого обмеження економічних 
функцій держави, яка у ринкових умовах перестає 
бути регулювальником і координатором діяльності 
підприємств, основним споживачем їхньої продук-
ції та інвестором. Варто зазначити, що за такого 
підходу втрачається бачення перспектив розвитку 
підприємства;

3) засвоєння й упровадження нових методів 
здійснення виробничо-фінансової діяльності під-
приємства у принципово іншому, постійно змінному 
внутрішньому і зовнішньому середовищі, пристосу-
вання до умов існування і діяльності з метою забез-
печення стійкості функціонування у довгостроковій 
перспективі. Базою успішності й ефективності про-
цесу адаптації є ґрунтовне дослідження як зовніш-
нього, так і внутрішнього середовища, що вимагає 
належного інформаційного забезпечення [11].

На нашу думку, саме третій підхід є найбільш 
прийнятним до застосування підприємствами 
готельно-ресторанного господарства у сучасних 
умовах нестабільної економіки.

Отже, «адаптація» – це процес зміни факторів 
внутрішнього середовища підприємства з метою 
реалізації стратегії розвитку і підвищення ефек-
тивності роботи в умовах кількісної і якісної зміни 
факторів зовнішнього середовища функціону-
вання підприємства. Поряд із поняттям «адапта-
ція» в сучасному науковому світі все частіше вико-
ристовується поняття «адаптивне управління».

Можна стверджувати, що адаптивне управ-
ління – це процес зміни об’єкта управління і (або) 
його діяльності, що забезпечує ефективне функ-
ціонування та сприяє адекватній та своєчасній 
реакції на зміни в зовнішньому і внутрішньому 
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середовищі й ставить собі за мету злагоджену 
взаємодію. Зауважимо, що адаптивність підпри-
ємства полягає не лише у реагуванні на події, які 
відбулися, але й у їх передбаченні.

Адаптивне управління засноване на постій-
ному моніторингу середовища функціонування 
об’єкта дослідження. Адаптація підприємств і під-
вищення ефективності виробництва багато в чому 
залежать від здатності визначати першочергові 
проблеми й успішно їх вирішувати. Етапи та меха-
нізми впровадження адаптивного управління на 
підприємствах готельно-ресторанного господар-
ства можуть значно різнитися, але всі вони викону-
ють функції забезпечення розвитку підприємства 
та його адаптації до зовнішніх перманентних змін.

Нині відомо багато напрямів адаптації підпри-
ємств до умов, що склалися:

– реорганізація підприємств, яка може про-
ходити у вигляді злиття і поглинань, організації 
спільних підприємств та ін.;

– зміна системи управління підприємством;
– удосконалення управлінських технологій, 

зокрема таких, як запровадження бюджетного 
управління, стратегічного управління на основі 
системи збалансованих показників, процесно-орі-
єнтованого управління та ін.;

– запровадження технологічних інновацій, 
спрямованих на ресурсозбереження та підви-
щення енергоефективності роботи підприємства;

– удосконалення маркетингової і збутової полі-
тики підприємства;

– формування стійкої сировинної бази;
– технічне переоснащення підприємства;
– стабілізація фінансового стану підприємства 

за рахунок залучення інвесторів та інші напрями [10].
Підтримуємо думку І.І. Стец [11], що фор-

мування адаптивної системи управління будь-
яким підприємством, у тому числі підприємством 
готельно-ресторанного господарства, може відбу-
ватися за такою послідовністю:

– Етап 1. Оцінювання адаптивності залежно 
від стадії життєвого циклу підприємства є важ-
ливим елементом формування цілісної системи 
адаптивного управління, оскільки саме від рівня 
адаптивності залежить рішення щодо подальшого 
розвитку підприємства і підтримки належного 
рівня адаптивності.

– Етап 2. Комплексне дослідження зовнішнього 
середовища на основі пошуку інформації, аналізу 
ринків і зовнішніх умов збуту (окремих ринкових 
сегментів, конкурентів, споживачів); виявлення 
сильних і слабких сторін діяльності підприємства; 
вивчення змін у законодавчій і нормативній базі.

– Етап 3. Аналіз внутрішнього середовища – 
економічна діагностика стану й аналіз діяльності 
підприємства (аналіз рентабельності, оцінка вар-
тості активів і вартості підприємства, аналіз клю-
чових фінансових показників та індикаторів, рівня 

платоспроможності та потенційного банкрутства, 
наявних фінансових резервів тощо); аналіз органі-
заційної структури, виробничо-збутової діяльності, 
маркетингової стратегії, витрат, портфельний ана-
ліз інвестицій, виявлення сильних і слабких сторін 
підприємства.

– Етап 4. Формування адаптивної стратегії 
управління підприємством, зважаючи на членство 
України у СОТ, асоціацію з ЄС.

– Етап 5. Реалізація заходів адаптивної стратегії.
– Етап 6. Оцінювання ефективності адаптив-

ності системи управління підприємством за роз-
робленим механізмом і критеріями ефективності.

Система адаптації не є панацеєю, але дає 
можливості для здійснення змін. Зауважимо і на 
соціальний аспект адаптації. Тільки комплексний, 
диференційований вплив на менеджмент і пер-
сонал з урахуванням економічних, соціальних, 
психологічних умов може змінити організаційну 
культуру підприємства, погляд на проблеми з кон-
курентоспроможністю. Формування місії підпри-
ємства, його організаційної культури, ідеології, 
визначення лідерів, здатних повести за собою пер-
сонал, розкриття потенціалу кадрів для постійного 
поліпшення діяльності підприємства вимагають 
особливої уваги, а точніше, їхнього впливу на соці-
альну складову частину підприємства. Завданням 
менеджменту підприємства є створення усіх умов 
для персоналу (з урахуванням його характерис-
тик і особливостей) для досягнення поставлених 
підприємством цілей, мінімізуючи при цьому нега-
тивні наслідки можливих конфліктних ситуацій, 
властивих будь-яким адаптаційним процесам.

Треба зауважити, що в сучасних умовах глоба-
лізації економічних систем необхідно враховувати 
той факт, що розвиток виробництва тільки на одну 
третину залежить від удосконалення й оновлення 
засобів виробництва, інша частина залежить від 
інтелектуального потенціалу трудових ресур-
сів. У зв’язку з цим особливо актуальним стає 
завдання створення в трудових колективах готе-
лів та ресторанів творчої, доброзичливої, довірчої 
обстановки. До того ж, у підготовці фахівців все 
більш важливе значення мають соціально-пси-
хологічні дисципліни, що відображають питання 
службового етикету та етики ділового спілкування.

Варто відзначити і характерні тенденції у сві-
товій економіці, такі як розвиток інформаційних 
технологій і засобів передавання інформації, 
послуг зв’язку і мультимедійних послуг (що дає 
змогу істотно модифікувати й організувати робоче 
місце практично у будь-якому місці); викорис-
тання аутсортингу, аутстафінгу, фрілансу, про-
блема утаємничення і захисту інформації та інші 
взаємопов’язані проблеми [11].

висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені дослідження дали змогу уточнити поняття 
«адаптація» й «адаптаційне управління». Було 
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визначено особливості адаптаційного управління 
підприємством готельно-ресторанного господар-
ства та їх основні напрями, а саме: маркетингова 
діяльність; продукція і послуги; персонал; інфор-
маційні технології тощо. Останнім часом відбулися 
помітні зміни не тільки у принципах і способах 
управління готельно-ресторанними установами, 
змінився також підхід до обслуговування клієнтів. 
Він став високотехнологічним і повністю орієнто-
ваним на споживача.

Авторами відзначено, що саме здатності та 
компетентність персоналу є силою, спроможною 
за умови достатньої мотивації працівників форму-
вати ефективний механізм адаптивного управління 
потенціалом підприємства. Підводячи підсумок, 
зауважимо, що система адаптаційного управління 
є базою, що забезпечує належний рівень конку-
рентоспроможності підприємства готельно-рес-
торанного господарства в умовах нестабільності 
економіки і стимулює його подальше економічне 
зростання і розвиток.
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KEY ELEMENTS OF THE ADAPTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT  
OF THE HOTEL AND RESTAURANT ECONOMY IN THE UNSTABLE ECONOMY

The purpose of the article. The hotel and restaurant business of Ukraine is an important component of 
the tourism industry. It fulfills the task of ensuring a high level of comfort and quality of service for tourists while 
achieving profitability. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological principles 
of the adaptive management system of the hotel and restaurant business, to identify the main stages and 
directions of adaptation of enterprises in the context of changes in both the internal and external environment.

Methodology. The development of the hotel and restaurant business is largely dependent on changes in 
the environment. The enterprise should anticipate changes, respond in a timely manner to customers’ prefer-
ences and adapt to them, that is, “adapt” through the application of methods, techniques and principles of 
management. Methodological basis for the formation of the system of adaptive management of the hotel and 
restaurant business is the study of the concept of “adaptive management”. Adaptability refers to the process 
of purposefully changing the structure, properties and parameters of an object in response to changes around 
it. The paper explores several approaches to the concept of “adaptive management” and recommends the 
approach that is most suitable for use by the hotel and restaurant business. The stages and mechanisms of 
implementing adaptive management in the hotel and restaurant industry can vary greatly, but they all serve 
the purpose of ensuring the development of the enterprise and its adaptation to external permanent changes. 
Nowadays many directions of adaptation of enterprises to the current conditions are known. This is a reorga-
nization of the enterprise; change of management system; improvement of marketing policy; improvement of 
management technologies; introduction of technological innovations aimed at resource saving and improve-
ment of energy efficiency of the enterprise; technical re-equipment of the enterprise; stabilization of the finan-
cial condition of the enterprise at the expense of attracting investors, etc.

Results. Adaptive management system of the hotel and restaurant business is recommended to be formed 
in the following sequence: comprehensive study of the environment; analysis of the internal environment; 
developing an adaptive enterprise management strategy, taking into account Ukraine’s WTO membership and 
association with the EU; implementation of adaptive strategy measures; evaluation of the efficiency of adapt-
ability of the enterprise management system.

Practical implications. The researches made it possible to clarify the concepts of “adaptation” and “adap-
tation management”. The features of adaptation management of the hotel and restaurant business and their 
main directions were determined. Recently there have been notable changes in not only the principles and 
methods of managing hotel and restaurant establishments, but also the approach to customer service has 
changed. It has become high-tech and fully consumer-oriented. The authors noted that it is the ability and 
competence of staff that is a force capable of forming an effective mechanism for adaptive management of the 
enterprise’s potential. 

Value/originality. To summarize, it should be noted that the system of adaptation management is the 
basis, which ensures the proper level of competitiveness of the hotel and restaurant business in the conditions 
of economic instability and stimulates its further economic growth and development.


