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Забезпечення високого рівня платоспромож-
ності, фінансової стійкості та стабільності 
розвитку суб’єкта господарювання немож-
ливе без ефективного управління його 
діловою активністю. У статті авторами 
обґрунтовано актуальність дослідження та 
розвитку процесу адміністрування ділової 
активності підприємств готельно-турис-
тичної сфери. Визначено сутність процесу 
адміністрування ділової активності підпри-
ємства як сукупності норм, методів, засобів 
та дій, за допомогою яких спеціально упо-
вноважені працівники підприємства викону-
ють управлінську діяльність, спрямовану на 
контроль та покращення показників ділової 
активності підприємства. Представлено 
комплексне розуміння поняття адміністру-
вання ділової активності господарюючого 
суб’єкта через його структуру. Розкрито 
основні проблеми адміністрування діло-
вої активності вітчизняних підприємств 
готельно-туристичного комплексу та 
запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: адміністрування, ділова 
активність, готельно-туристичний комп-
лекс, управлінські рішення, фінансовий стан.

Обеспечение высокого уровня платеже-
способности, финансовой устойчивости и 

стабильности развития субъекта хозяй-
ствования невозможно без эффективного 
управления его деловой активностью. В 
статье авторами обоснована актуаль-
ность исследования и развития процесса 
администрирования деловой активности 
предприятий гостинично-туристической 
сферы. Определена сущность процесса 
администрирования деловой активно-
сти предприятия как совокупности норм, 
методов, средств и действий, с помощью 
которых специально уполномоченные 
работники предприятия выполняют управ-
ленческую деятельность, направленную 
на контроль и улучшение показателей 
деловой активности предприятия. Пред-
ставлено комплексное понимание понятия 
администрирования деловой активно-
сти хозяйствующего субъекта через его 
структуру. Раскрыты основные проблемы 
администрирования деловой активности 
отечественных предприятий гостинично-
туристического комплекса и предложены 
пути их преодоления.
Ключевые слова: администрирование, 
деловая активность, гостинично-туристи-
ческий комплекс, управленческие решения, 
финансовое состояние.

The article substantiates the relevance of research and development of the process of administration of business activity of hotel and tourism enterprises. 
The approaches of scientists to the interpretation of the concepts of “administration” and “business activity of the enterprise” are studied. The analysis of 
literature sources showed the insufficiency of scientific research in the field of administration of business activity of the enterprise. At the same time, elabora-
tion of the content of the concepts “administration” and “business activity of the enterprise” allowed to formulate the essence of the process of administration 
of business activity of the enterprise as a set of norms, methods, means and actions by which specially authorized employees perform management activi-
ties, indicators of business activity of the enterprise. Analysis of the practical activities of domestic enterprises in the tourism and hotel sector has shown 
the existence of a number of problematic aspects of the process of administration of business activity, which require optimization. Among them, the lack of 
control over business activity indicators should be singled out. Solving such a problem may require redistribution of certain functions within the organiza-
tional management structure. The practice of hotel business representatives also shows that a number of enterprises in this area do not analyze the relevant 
indicators of business activity of the enterprise. This deprives the managers of such enterprises of an important basis for making management decisions 
aimed at increasing competitiveness. The use of appropriate information technologies will simplify the process of determining the indicators of business 
activity of the enterprise. Quarantine restrictions exacerbate the problem of lack of working capital in domestic enterprises of the hotel and tourism industry. 
It is proposed to consider opportunities for participation in lending programs for small and medium-sized businesses by the EBRD. Thus, it is necessary 
to emphasize the importance of effective administration of business activity of the enterprise to increase the effectiveness of its activities. The timeliness 
and quality of the process of identifying and responding to the state and changes in business performance determines the effectiveness of the company.
Key words: administration, business activity, hotel and tourist complex, management decisions, financial condition.

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
IMPROVEMENT OF BUSINESS ACTIVITY ADMINISTRATION  
ON HOTEL AND TOURIST ENTERPRISES

Постановка проблеми. Пандемія коронаві-
русу та карантинні заходи обмежили можливості 
ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. За 
даними Нацбанку України [1], індекс ділової актив-
ності українських компаній стрімко погіршився (із 
45,8 пунктів у березні до 29,9 у квітні 2020 року). 
Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сиг-
налізує про переважання песимістичних настроїв 
бізнесу. Дослідження також показали, що найбільш 
песимістичними є очікування у підприємств сфери 
послуг. Відсутність туристичного руху практично 
призупинила розвиток інфраструктури туризму 
та її основного компоненту, яким є готельний сек-
тор. У сучасних умовах готелі змушені подбати 
про збереження свого бізнесу, а також про шляхи 

швидкого та ефективного відновлення після ска-
сування карантинних заходів.

Виживання та ріст ділової активності – це най-
важливіші напрями в діяльності готельних підпри-
ємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже усві-
домили цей факт і вживають необхідних заходів, 
щоби забезпечити собі стабільне майбутнє шля-
хом задоволення мінливих потреб споживачів і 
стимулювання повторних звертань за наданням 
готельних послуг [2].

В таких умовах особливої актуальності набува-
ють питання вдосконалення управління підприєм-
ствами задля підвищення їх ділової активності і, як 
наслідок, фінансових результатів. Підприємствам 
важливо будувати та використовувати такі 
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системи адміністрування в управлінні, які б най-
краще відповідали цілям та завданням, а також 
враховували вплив різних чинників внутрішнього 
та зовнішнього середовища функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика адміністрування та ділової актив-
ності підприємств піднімається в наукових дослі-
дженнях низки вітчизняних та зарубіжних науков-
ців, таких як А. Савченко [3], М. Войнаренко [4], 
О. Костюк [4], В. Круглов [5], О. Сєров [6], Л. Ліпич 
[7], Р. Гринюк [7], Ю. Мироненко [8], В. Овчарук [9], 
Г. Ткачук [10], О. Гарасюк [11], Б. Буркінський [12], 
O. Марченко [13], Є. Крикавський [14], З. Люльчак 
[14]. Вивчення літературних джерел дало змогу 
проаналізувати сутність понять адміністрування, 
ділової активності підприємства, а також сформу-
вати узагальнюючі висновки щодо змісту процесу 
адміністрування ділової активності суб’єкта госпо-
дарювання.

Саме поняття «адміністрування» в теорії та 
практиці трактується неоднозначно. А. Савченко 
[3, с. 147] визначає поняття «адміністрування» як 
«організаційно-розпорядчу діяльність керівників 
та органів управління, що здійснюється шляхом 
видання наказів і розпоряджень». М. Войнаренко 
та О. Костюк [4, с. 50] вважають, що «адміністру-
вання – це «професійна діяльність менеджерів 
організації або державних службовців, що спря-
мована на втілення в життя рішень керівництва, 
тобто реалізація поставлених завдань і пошук 
оптимальних шляхів їх вирішення». Істотна частка 
дослідників підтримує думку про те, що поняття 
«адміністрування» є складовою частиною поняття 
«управління» (останнє, зокрема, за своєю сут-
ністю має ширший зміст і включає адміністру-
вання). Зокрема, В. Круглов [5, с. 148] вказує на 
те, що адміністрування є «способами та прийо-
мами, діями прямого й обов’язкового визначення 
поведінки і діяльності людей з боку відповідних 
керівних компонентів». Як «бюрократичний метод 
управління суспільством, що ґрунтується на силі 
та авторитеті влади, відображених у наказах, 
постановах, розпорядженнях, вказівках та інструк-
ціях», поняття «адміністрування» трактує О. Сєров 
[6, с. 19]. У роботі Л. Ліпич та Р. Гринюка вказу-
ється на те, що «адміністрування повинно сприяти 
оперативному прийняттю рішень у процесі госпо-
дарської діяльності підприємств, координувати 
функціонування їхніх підрозділів, визначати орга-
нізаційну структуру та координувати діяльність 
підрозділів, а також забезпечувати досягнення 
основних податкових цілей і завдань» [7, с. 44]. 
На думку Ю. Мироненка [8, с. 65], адміністрування 
розглядається як самостійний вид управлінської 
діяльності або як одна з функцій керівника.

Таким чином, поняття «адміністрування» 
розглядається авторами багатоаспектно та 
диференційовано, зокрема як процес, як вид 

управлінської діяльності, як уміння й навички, як 
функція менеджменту, як управлінська діяльність, 
як стиль управління. Узагальнення вищенаведе-
ного дає змогу погодитися з В. Овчаруком який 
розкриває сутність поняття адміністрування як 
виду управлінської діяльності, який на засадах 
документації, діловодства, інформаційного забез-
печення та формалізації управлінських процедур 
забезпечує цілеспрямований вплив керівної під-
системи на керовану за всіма етапами технології 
управління [9, с. 9].

У вітчизняній літературі приділено достатньо 
уваги вивченню також проблематики ділової актив-
ності. Проведений аналіз підходів науковців дає 
змогу погодитися з тим, що ділова активність відо-
бражає рівень ефективності використання матері-
альних, трудових, фінансових та інших ресурсів і 
водночас характеризує якість управління, а також 
можливості потенційного розвитку підприємства, 
що характеризує його фінансову конкурентоспро-
можність [10]. Остання є комплексною характерис-
тикою, в якій відображено можливості до самофі-
нансування та розширеного відтворення, а також 
можливості підприємства в майбутньому щодо 
досягнення високих фінансових результатів, що 
забезпечать його розвиток, а також формувати-
муть умови для адаптації на конкурентному ринку 
в динамічних умовах зовнішнього та внутрішнього 
середовища [11].

Ділова активність може характеризуватися 
динамікою ефективності виробництва й показни-
ками загальної економічної активності. Позитивні 
зміни таких показників сприяють зміцненню фінан-
сового становища компанії [12, с. 252]. Саме рів-
нем ділової активності підприємства значною 
мірою визначається стабільність його фінансового 
стану, адже ділова активність обумовлює конку-
рентоспроможність компанії, кількість ринків збуту 
продукції, рівень основних показників економіч-
ного розвитку. В умовах економічної нестабіль-
ності ринку та посилення конкуренції висока ділова 
активність зводить до мінімуму ризик невдачі.

Аналіз поглядів різних авторів на сутність 
поняття ділової активності дає змогу погодитися 
з висновком О. Марченко про те, що ділова актив-
ність – це комплексна характеристика показни-
ків підприємства, яка показує його становище на 
ринку, а також ефективність використання різних 
видів ресурсів та загальні результати господар-
ської діяльності підприємства [13].

Ділова активність проявляється в динамічному 
розвитку підприємств і темпах обігу їхніх засобів. 
Рівень ефективності використання корпоративних 
ресурсів, стійкість економічного зростання є кри-
теріями ділової активності. Аналіз ділової актив-
ності підприємства проводять у розрізі двох видів, 
а саме якісного та кількісного. Критеріями якісного 
аналізу є обсяг ринку збуту продукції; унікальність 
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продукції порівняно з аналогами; імідж підприєм-
ства; налагодженість зв’язків з партнерами, клі-
єнтами тощо. Кількісна оцінка ділової активності 
підприємства передбачає аналіз ефективності 
використання ресурсів та рівня виконання плану.

Метою оцінювання ділової активності компанії 
є об’єктивна оцінка фінансової ситуації, а також 
розроблення заходів для покращення фінансо-
вого стану підприємства в майбутньому. Основні 
завдання аналізу ділової активності полягають у 
моніторингу фінансового стану; оцінюванні тен-
денцій зміни показників ділової активності; дослі-
дженні основних чинників впливу на показники 
ділової активності та розрахунку величини їх 
впливу; пошуку резервів підвищення ділової актив-
ності та розробленні конкретних заходів щодо їх 
використання [14]. Результати аналізу ділової 
активності підприємства використовуються під 
час визначення конкурентної політики, оцінювання 
виконання поставлених перед ними завдань, роз-
роблення програми розвитку на перспективу.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у дослідженні сутності процесу адміністрування 
ділової активності підприємств, виявленні про-
блем та розробленні заходів з удосконалення 
адміністрування ділової активності підприємств 
готельно-туристичної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел засвідчив недостат-
ність наукових досліджень у сфері адміністру-
вання ділової активності підприємства. Водночас 
опрацювання змісту понять «адміністрування» 
та «ділова активність підприємства» дало змогу 
сформулювати сутність процесу адміністрування 
ділової активності підприємства як сукупність 
норм, методів, засобів та дій, за допомогою яких 

спеціально уповноважені працівники підприєм-
ства виконують управлінську діяльність, спрямо-
вану на контроль та покращення показників діло-
вої активності підприємства.

Комплексне розуміння поняття адміністру-
вання ділової активності підприємства виража-
ється через його структуру. В структурі адміністру-
вання ділової активності суб’єктів господарювання 
виокремлено макроекономічну та мікроекономічну 
складові частини (рис. 1).

Аналізування практичної діяльності вітчизня-
них підприємств туристично-готельного сектору 
засвідчило існування низки проблемних аспектів 
процесу адміністрування ділової активності, які 
вимагають оптимізації. Серед них слід виокремити 
відсутній контроль щодо показників ділової актив-
ності. На підприємствах нерідко присутнє розпо-
рошення інформації та прийняття фрагментар-
них рішень, що є наслідком відсутності контролю. 
Вирішення такої проблеми може вимагати пере-
розподілу певних функцій у рамках організаційної 
структури управління.

Так, зокрема, в процесі дослідження практичної 
діяльності представників вітчизняного готельного 
бізнесу було виявлено, що у їх більшості відпо-
відальність за контроль показників ділової актив-
ності лежить лише на головному бухгалтері. Через 
відсутність мотивації контроль за показниками 
ділової активності з боку бухгалтера послабле-
ний. В такій ситуації рекомендованим є перероз-
поділ обов’язків щодо контролю ділової активності 
серед посадових осіб підприємства та призна-
чення головуючого серед цих осіб, який би вико-
нував функції узагальнення інформації та виро-
блення рекомендацій щодо оптимізації діяльності 
підприємства. Такі зміни в процесі адміністрування 

Рис. 1. Складові частини адміністрування ділової активності підприємства
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ділової активності на підприємстві сприятимуть 
прийняттю оптимальних управлінських рішень.

Практика роботи представників готельного біз-
несу засвідчує також, що низка підприємств цієї 
сфери не проводить аналізу відповідних показ-
ників ділової активності підприємства. Це позбав-
ляє менеджерів таких підприємств важливого 
підґрунтя прийняття управлінських рішень, спря-
мованих на підвищення конкурентоспроможності.

Спростити процес визначення показників діло-
вої активності підприємства дасть змогу вико-
ристання відповідних інформаційних технологій. 
Задля цього можна залучити додатковий модуль 
для програми «1С Бухгалтерія». Серед вітчизня-
них систем альтернативу «1С» можуть скласти 
системи «Галактика» і «Парус». Серед зарубіж-
них можна виділити “SAP” і “Microsoft Dynamics 
Axapta”. Пропоновані системи дадуть змогу нала-
годити систематичну роботу з розрахунку таких 
показників ділової активності, як коефіцієнт обо-
ротності активів; коефіцієнт оборотності кредитор-
ської заборгованості; коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості; коефіцієнт фондовіддачі; 
коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Застосування інформаційних технологій дасть 
змогу покращити контроль за показниками ділової 
активності, а в подальшій господарській діяльності 
керівники зможуть краще розуміти стан підприєм-
ства. Контролювання показників ділової актив-
ності підприємства дасть змогу знизити ризики, 
підвищити ефективність діяльності і, відповідно, 
мати позитивні наслідки для фінансового стану 
підприємства.

Карантинні обмеження загострюють проблема-
тику недостачі власних оборотних коштів у вітчиз-
няних підприємств готельно-туристичної сфери. 
Нині залучення короткострокових кредитів банків є 
малопривабливим способом вирішення проблеми 
через високі відсоткові ставки на короткострокові 
кредити. Водночас отримання кредиту дає змогу 
бізнесу швидко задовольнити потреби в необхід-
них матеріальних засобах та дотримуватися плану 
господарської діяльності підприємства. Для пред-
ставників готельного бізнесу кредитні кошти дають 
змогу провести оновлення готелю та перейти на 
якісно вищий рівень обслуговування.

Сьогодні додаткові можливості залучення коштів 
підприємствами малого та середнього бізнесу від-
криваються завдяки Програмі кредитування мікро-, 
малих та середніх підприємств, що спрямована на 
підтримку Угоди про поглиблену та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі України з ЄС. Програма підтри-
мується за рахунок фінансування Європейським 
Союзом у рамках Ініціативи “EU4Business”. Для 
реалізації програми Європейський банк рекон-
струкції та розвитку укладає кредитні угоди з 
вітчизняними банками. Так, у грудні 2018 року АТ 
«Укрексімбанк» та ЄБРР уклали кредитну угоду 

на суму, що еквівалентна 25 млн. дол. США [15]. 
У жовтні 2019 року Євросоюз та Європейський банк 
реконструкції та розвитку виділили 70 млн. євро 
(у гривневому еквіваленті) «Прокредитбанку», 
«ОТП Банку» та «Райффайзенбанку Аваль». Ці 
кошти призначені для інвестицій, а також для 
досягнення цілей оборотного капіталу малих та 
середніх підприємств. У лютому 2020 року стало 
відомо про те, що Європейський банк реконструк-
ції та розвитку надає 15 млн. євро «Піреус Банку 
Україна» для розширення кредитування малих і 
середніх підприємств (МСП). Зазначається, що 
пакет фінансування, організований ЄБРР для 
«Піреус Банку Україна», включає кредит у гривні на 
суму до 5 млн. дол. для кредитування МСП і фінан-
сування в розмірі 10 млн. євро у рамках Програми 
розподілу ризиків ЄБРР, за якою ЄБРР братиме на 
себе частину ризиків за окремими кредитами, які 
ПБУ надаватиме українським компаніям. Кошти 
за Програмою розподілу ризиків допоможуть 
збільшити розмір та строки погашення кредитів  
для МСП [16].

ЄБРР є провідним інституційним інвестором в 
Україні та вже взяв на себе зобов’язання щодо 
надання понад 14,54 млрд. євро за більш як 
460 проєктами. Для участі у Програмі українські 
підприємства мають відповідати таким критеріям 
прийнятності Програми [15]: резидент України; 
приватна форма власності; річний товарообіг 
не більше еквіваленту 50 млн. євро та валюта 
балансу не більше еквіваленту 43 млн. євро (і не 
належить до групи компаній з товарообігом понад 
еквіваленту 50 млн. євро та валютою балансу 
понад еквіваленту 43 млн. євро); кількість спів-
робітників не більше 249; відсутність у переліку 
осіб, не прийнятних для ЄБРР; наявність усіх 
необхідних схвалень та дозволів та відповідність 
вимогам українського чинного законодавства у 
сфері охорони навколишнього середовища, соці-
ального законодавства та законодавства у сфері 
охорони праці та техніки безпеки, відповідність 
кредитним процедурам.

Інвестиційні проєкти, що фінансуються за раху-
нок Програми ЄБРР, мають відповідати таким кри-
теріям [15]: фінансова життєздатність; місце реа-
лізації – територія України; відповідність чинному 
законодавству України, включаючи законодавство 
у сфері охорони навколишнього середовища, 
охорони праці та здоров’я, трудовому законодав-
ству та нормативним положенням і стандартам, 
що діють в Україні; відповідність принаймні одній 
директиві ЄС, яка застосовується відповідно до 
Програми; закупівлі у рамках субпроєктів здійсню-
ються в рамках відповідно до комерційної прак-
тики, чинних принципів та правил закупівлі товарів 
і послуг, що фінансуються ЄБРР.

Додатковою перевагою спільної з ЄБРР 
Програми для підприємств-позичальників, які 
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успішно реалізують інвестиційні субпроєкти, є 
можливість отримати грантові кошти від ЄБРР у 
сумі до 15% від суми субкредиту.

Одним з найважливіших аспектів надання допо-
моги є те, що банк залучає професійних консуль-
тантів з не менше ніж 15 роками досвіду роботи 
на аналогічному ринку та наявністю щонайменше 
3 успішно реалізованих проєктів і професійною 
командою. Європейський банк реконструкції та 
розвитку компенсує фінансові витрати за роботу 
місцевого консультанта у розмірі до 50%, що 
може заощади в середньому 6–7 тис. євро. Проте 
якщо підприємство захоче залучити міжнародного 
консультанта, послуги якого коштують близько 
60 тис. євро, то ЄБРР оплачує 84% вартості послуг 
міжнародного консультанта, а компанії залиша-
ється оплатити лише 16%.

Висновки з проведеного дослідження. На 
результати господарської діяльності підприємства 
істотний вплив здійснює стан адміністрування 
його ділової активності. Дослідження практич-
ної діяльності вітчизняних підприємств готельно-
туристичного комплексу засвідчило недостатність 
уваги, яка приділяється цьому управлінському 
процесу. Особливо гостро стоїть проблема нена-
лагодженості системи внутрішнього контролю за 
станом та динамікою показників ділової активності 
підприємства. Важливим є вжиття заходів удоско-
налення процесу адміністрування ділової актив-
ності готельних підприємств для забезпечення 
успішного відновлення їх роботи після скасування 
карантинних обмежень в Україні та світі.
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