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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних  кризових умовах господарювання 

значний вплив на діяльність підприємств туристичної галузі мають 

макроекономічні процеси в країні та світі, а також зниження купівельної 

спроможності населення. Підприємства туристичного бізнесу надзвичайно 

чутливо реагують на різного роду несприятливі перетворення економічного, 

політичного, кліматичного та інших характерів. 

Стратегічне планування є важливим елементом системи організацнії 

ринкових відносин, процесом, який є основою для розробки та реалізацінї 

ефективних стратегій готельних підприємств. 

Потрібно відзначити, що застосування розроблених західними 

економістами підходів до аналізу стратегічного планування викликає певні 

труднощі теоретико-методичного характеру. Це зумовлює необхідність 

адаптації науково-практичного інструментарію стратегічного планування до 

реалій вітчизняного туристичного ринку та умов функціонування готельних 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у процес 

дослідження теорії і практики стратегічного планування готельно-

туристичних підприємств зробили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені: Агеєва 

І., Алимов О., Ансофф И., Балабанова Л., Боумен К., Ткаченко Т.І. Вашків О., 

Выханский О., Гордієнко П., Давидюк І., Жилінська Л., Квартальнов В., 

Куденко Н., Мальська М., Пуцентайло П., Саєнко М., Смолін І., Троценко В., 

Уткин Э., Шершньова З., Юрій Е. 

Разом з тим, вивчення наукових праць свідчить про те, що деякі з 

теоретичних положень відносно трактування поняття стратегічне планування 

є дискусійними, а ряд важливих аспектів розвитку готельно-туристичних 

підприємств та організації стратегічного планування потребують 

удосконалнення, що обумовило вибір теми дослідження та її актуальність. 

Метою дипломної роботи  є дослідження науково-методичних положень 
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та практичних рекомендацій щодо розробки системи стратегічного планування 

з позицій забезпечення сприятливих умов ефективного функціонвання 

готельних підприємств.  

Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних 

завдань: 

- обґрунтувати сутність стратегічного планування, його переваги та 

недоліки; 

- дослідити стратегічне планування як основу стратегії сталого розвитку 

підприємства;  

- розкрити особливості стратегічного планування діяльності 

підприємснтв готельно-туристичної сфери; 

- дослідити організаційно-економічну структуру готелю в контексті 

розробки стратегії розвитку; 

- проаналізувати механізми розробки системи стратегічного планування 

готельних підприємств; 

- обґрунтувати напрями підвищення ефективності стратегічного 

планування на засадах підвищення якості готельних послуг; 

- запропонувати перспективні шляхи впровадження стратегічного 

планування в діяльност і готельних підприємств. 

Об'єктом дослідження є процес впровадження стратегічного планування 

в готельно-ресторанному комплексі «Прем’єр Компас». 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та 

практичних питань щодо формування організаційно-економічного механізму 

стратегічнного планування. 

Методи дослідження. Методичними засадами роботи є положення 

економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів, які стосуються проблематики стратегічного планування 

діяльності готельних підприємств. У роботі використано наступні методи 

дослідження: логічно-теоретичний (при дослідженні сутності стратегічного 

планування); статистичні, прогностичні та економіко-математичні методи 
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(при дослідженні аналізу діяльності готельного комплексу); системного 

аналізу і синтезу, узагальнення (при дослідженні проблемних аспектів 

розвитку підприємства та підвищення якості послуг в досліджуваному готелі). 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробці пропозицій щодо вдосконалення механізмв стратегічного 

планування для підвищення якості готельно-туристичних послуг. 

Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел з 62 найменувань, 

основний зміст роботи викладений на 58 сторінках. 

 

  



6 

 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНнНЯ СТРАТЕГІЧнНОГО 

ПЛАНУВАННнЯ ДІЯЛЬНОСТнІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСнТВ 

 

1.1. Сутність стратегічнного плануванння, його переваги та недоліки 

 

В сучасних умовах економічнного розвитку стратегічнне плануванння є 

важливим елементом системи організацнії ринкових відносин, процесом, який 

є основою для розробки та реалізацінї стратегій підприємснтв туристичнного 

бізнесу.  

Після появи у 60-х роках XX ст. в умовах постійних зовнішніх змін, 

стратегічнне плануванння діяльностні підприємснтв досить швидко стало 

популярнинм методом керування підприємснтвом. 

Розуміння поняття «стратегічне плануванння» з моменту своєї появи та 

до наших днів постійно змінювалонся та набувало різного змісту. Більшість 

дослідникнів використонвують поняття «стратегічне плануванння» не додаючи 

до нього об’єкт цього плануванння – діяльністнь підприємснтва, але 

передбачанють, що йдеться саме про "стратегічне плануванння діяльностні 

підприємснтва".  

Дослідження розробок науковців щодо трактуванння поняття 

«стратегічне плануванння діяльностні підприємснтва» свідчить про їхнє 

розмаїття. Деякі західні вчені ототожнююнть стратегічнне плануванння з 

розробкою основної стратегії підприємснтва. Для того щоб вияснити що вони 

розуміють під поняттям «стратегічне плануванння» спочатку розглянемно 

визначенння сутність категорії «стратегія». 

В 1950-х роках І. Ансофф першим почав розробку стратегічнного 

плануванння. Він визначає стратегію як «… набір правил для прийняття рішень, 

якими організацнія керується у своїй діяльностні» [4, с. 68]. На нашу думку, таке 

визначенння не є достатнім, адже процес стратегічнного плануванння є не 

простим складаннянм планів, набором одноразовно запланованних процедур. 
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Даний процес потребує гнучкості, тобто внесення змін до планів, як тільки 

окремі елементи планів перестаютнь відповіданти цілям діяльностні 

підприємснтва.  

На думку А. Чандлера стратегія це «... визначеннням основних 

довгостронкових цілей підприємснтва та адаптацієню курсів дій і розміщеннням 

ресурсів, необхіднинх для досягненння цілей» [62, с. 138]. Ми вважаємо, що у 

даному визначеннні не врахована необхідні нсть корегуванння цілей у процесі 

розвитку підприємснтва при змінах зовнішньонго середовищна.  

За думкою Ж.-Ж. Ламбена, стратегію можна розглядатни як «… 

детальний всебічний комплексн ний план, що направленний на здійсненння місії і 

досягненння цілей організацнії з максимальнною ефективнінстю» [40, с. 49]. Треба 

уточнюватни що розумієтьнся під «максимальною ефективнінстю». Також 

визначенння має бути доповнени нм зазначеннням необхіднонсті адаптації 

комплекснного плану до змін у зовнішньонму та внутрішньному середовищні. 

Б. Карлоф визначає стратегію як «… узагальненну модель дій, які 

необхідні для координацнії та розподілу ресурсів компанії» [30, с. 18]. Автор  

при визначеннні даного поняття не враховує мети та задач на досягненння яких  

спрямовуюнть ресурси. 

Так, на думку російськонго дослідникна Виханськонго О.С. стратегія це: 

«… сукупністнь головних цілей організацнії і основних способів їх досягненння» 

[17, с. 39]. Але дане визначенння, на нашу думку, не розкриває сутності поняття 

стосовно сучасного стану, воно є дещо спрощеним. 

З точки зору зазначенонго заслуговунє на увагу твердженння Н. Тошиної, 

яка розглядає стратегію як "...вибір найбільш раціональнного шляху 

послідовнних дій, направленних на досягненння певної мети діяльностні 

підприємснтва, враховуючни наявність ресурсів на ринку та зовнішніх 

чинників..." [56, с. 43].  

Даний підхід поділяє група авторів, які вважають, що "стратегія - це 

загальний, всебічний план досягненння цілей". Схожість стратегії й плану 

випливає з мікроеконномічної теорії ігор, де під стратегієню розуміють план дій, 
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що є характернним для конкретнонї ситуації, яка безпосерендньо залежить від 

поведінки конкурент нів.  

Відомий спеціаліснт зі стратегічнного управлінн ня В. Різник поєднує 

планові засади стратегії з поведінконвими аспектами організац нії. На його думку 

"... стратегія - це специфічнний управлінснький план дій, спрямованний на 

досягненння встановленних цілей. Вона визначає, як організацнія 

функціонунватиме та розвиватинметься, а також яких підприємнницьких, 

конкурентнних і функціонанльних заходів та дій буде вжито для того, щоб 

організацнія досягла бажаного стану..." [51]. 

Проведений аналіз різних теоретичнних підходів до поняття "стратегія" 

дав змогу встановитни, що найчастішне стратегію ототожнююнть з становищенм 

на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентнну позицію та 

збільшити частку на "своїх ринках", вести боротьбу за завоюванння нових 

товарних та споживчих ринків та інше.  

У найбільш загальномну випадку стратегія розумієтьнся як 

конкретизнована у певних показниканх позиція в середовищні, яку займає 

підприємснтво, це – своєріднинй погляд на внутрішнє і зовнішнє середовищне і 

спроба знайти шляхи ефективнонго пристосувнання до зовнішніх, 

неконтролньованих фірмою факторів, а також проведенння необхіднинх змін 

чинників внутрішньного середовищна та їх комбінацінй. 

Вищенаведені визначенння категорії "стратегія" не в повній мірі 

розкриваюнть всієї сутності поняття «стратегічне плануванння», тому дослідимо 

обґрунтув нання даного поняття сучасними вченими. 

Кожен автор, який досліджує сутність та систему стратегічнного 

плануванння дає своє визначенння та формулює власний підхід. Так, наприклад 

Д. Баюра вважає, що "...стратегічне плануванння являє собою процес 

формулюванння довгостронкових цілей і стратегій розвитку для всього 

підприємснтва або його підрозділну шляхом зіставленння наявних ресурсів і 

ринкових можливостней, що відкриваюнться. При цьому конкурентнні стратегії 

відіграютнь у реалізацінї стратегічнних планів визначну роль... " [6]. 
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М. Алексєєва трактує стратегічнне плануванння як «… процес визначенння 

загальних напрямів діяльностні підприємснтва» [3].  

Подібне визначенння, але з деякими уточненнянми дає О. Михайлова: «… 

сутність стратегічнного плануванння полягає у визначеннні векутору розвитку 

компанії, який підтримує як її керівництнво, так і співробітнники» [45, с. 16]. Ми 

вважаємо, що це дуже вузький зміст поняття "стратегічне плануванння".  

За визначеннням українськними економістнами М.Д. Лесечко та 

Р.М. Рудницько ню поняття стратегічнне плануванння це «… сукупністнь дій і 

рішень, зроблених керівниканми, які призводятнь до розробки спеціальнних 

стратегій, призначен них для того, щоб допомогти організац нії досягти своїх 

цілей» [41, с. 9]. На нашу думку в даному визначені потрібно було б ще вказати 

на необхіднінсть корегуванння дій та рішень при зміні зовнішніх умов. 

В. Коршунов наводить наступне визначенння: "Суть стратегічнного 

плануванння діяльностні полягає у розгляді альтернатнивних рішень з погляду їх 

реалізацінї в майбутньонму і можливостні прогнозувнати небезпеку. Стратегіч нне 

плануванння діяльностні підприємснтв дозволить у певній мірі підвищити 

безпеку і знизити економічнні збитки господарюнвання" [35].  

О.І. Ковтун у навчальнонму посібнику «Стратегія підприємснтва» [34, с. 

185] визначає стратегічнне плануванння, як «… форму виробленння і 

представлнення економічнної стратегії підприємснтва, тобто форму визначенння 

економічнних можливостней і проблем підприємснтва у досягненнні певних 

довгостронкових цілей на основі певної (обраної) стратегії поведінки і 

розвитку». Таке трактуванння даного поняття, на нашу думку, досить вузьке та 

неповне, тому що стратегічнне плануванння зводиться не тільки до розробки 

економічнної стратегії, воно також потребує ще й розробки корпоратинвної, 

конкурентнної  та операційнної стратегій.  

Більш повне визначенння поняття «стратегічне плануванння» дається у 

підручникну «Стратегічне плануванння» за редакцією Е.А. Уткіна: «це 

особливий вид наукової та практичнонї діяльностні, що полягає у розробці 

стратегічнних рішень (у формі прогнозів, проектів програм, планів), які 
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передбачанють висунення таких цілей і стратегії поведінки відповідн них 

об’єктів управлінння, реалізаціня яких забезпечунє їхнє ефективне 

функціонунвання у довгостронковій перспектинві, швидку адаптацію до змін 

зовнішніх умов» [58]. Але це визначенння не враховує потреби залучення до 

складання планів їхніх виконавцінв. Необхіднінсть цієї міри буде пояснена 

нижче.  

Найбільш вдалим та змістовнинм, на наш погляд, є визначенння 

українськних вчених З.Є. Шершньовонї та С.В. Оборської, які стратегічнне 

плануванння визначаютнь як «адаптивний процес, за допомогою якого 

здійснюютнься регулярна розробка та корекція системи досить формалізонваних 

планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі 

безперервнного контролю та оцінки змін, що відбуваютнься зовні та всередині 

підприємснтва» [60, с. 25]. Але у цьому визначеннні нічого не говоритьсня про 

необхіднінсть врахуванння цілей при здійсненнні та зміненні планів. 

Стратегічне плануванння І.В. Смоліним розглядаєнться як «… система 

стратегій підприємснтва, яка поєднує: корпоратинвну (загальну), конкурентнні, 

функціонанльні, операційнні та територіанльні стратегії. Корпоратинвна стратегія 

визначає характер дій підприємснтва, їхню стратегічнну направленність, цілі, у 

вигляді яких виступаютнь намагання підприємснтва досягти результатнів у 

майбутньонму, обґрунтовнує склад сфер діяльностні підприємснтва» [55, с. 21].  

Стратегічне плануванння за М.Г. Саєнко – «це процес формуванння 

стратегії, визначенння місії, мети і довгостронкових цілей підприємснтва та 

ефективнинх шляхів і засобів їх досягненння на основі раціональнного 

використанння стратегічнного потенціалну (ресурсів) підприємснтва і 

максимальнного врахуванння динаміки розвитку в умовах турбулентнного 

зовнішньонго середовищна» [52, с. 6].  

У багатьох сучасних визначенннях поняття «стратегічне плануванння», у 

тому числі у визначеннні М.Г. Саєнко, або взагалі не враховуютнься розробникни 

планів, або вказуєтьсня тільки категорія менеджерінв. На нашу думку, в 

сучасних умовах «фордизм», як централізнований принцип управлінння, вже не 
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ефективнинй, тому ми пропонуємно до категорії розробник нів планів включити 

також виконавцінв цих планів. 

Розглянувши вищенаведнені визначенння різними вченими категорії 

"стратегічне плануванння", пропонуємно своє трактуванння цього поняття: «… це 

адаптивнинй процес розробки менеджеранми та виконавцянми системи 

корпоратинвної, конкурентнної, функціонанльної та операційнної стратегій 

діяльностні готельногно підприємснтва для досягненння головної мети, процес 

постійногно моніториннгу змін зовнішньонго та внутрішньного середовищна і 

внесення відповіднних корегуваннь цієї системи».  

Довгий час у регулюваннні сфери туризму не враховуванлись підходи 

стратегічнного плануванння. Існували різні політики регулюванння розвитку 

туристичнного бізнесу. У короткостнроковому періоді вони були 

сконцентрновані на адаптації туристичн них потоків і регулюваннні попиту. 

На сучасному етапі входження України до загальноєнвропейських та 

регіональнних структур практично всі вітчизнянні готельні підприємснтва 

постають перед питанням: чи варто застосовунвати стратегічнне плануванння, чи 

приносить воно бажані результатни. Щоб однозначнно розвіяти будь-які 

сумніви, розглянемно переваги та недоліки стратегічнного плануванння.  

Перевагами стратегічнно орієнтованних підприємснтв є:  

- зменшення негативни нх наслідків змін, що відбуваютнься. 

Підприємснтво, яке обізнане в своїх майбутніх перспектинвах, впевненішне 

здійснює свою діяльністнь, адже знає, до яких можливих наслідків вона 

приведе;  

- можливістнь враховуванти та вивчати зовнішні та внутрішні чинники, що 

формують зміни;  

- формуванння інформацінйних банків, які дозволять  метою уникнення 

можливих негативнинх наслідків детально вивчити поточний стан справ на 

підприємснтві;  

- отримання необхідно нї бази для прийняття стратегічнних і тактичних 

рішень;  
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- полегшенння роботи щодо забезпеченння довго- та короткостнрокової 

ефективнонсті та прибутковності;  

- можливістнь зробити підприємснтво більш керованим, так як при 

наявності системи стратегічнних планів є змога порівнюванти досягнуті 

результатни з поставленними завданнямни;  

- створення середовищна, що сприяє активному керівництнву і протидіє 

тенденціянм, які можуть призвести лише до пасивного реагуванн ня на зміну 

ситуації;  

- можливістнь об'єднати рішення керівникінв усіх рівнів управлінння, 

пов'язаних зі стратегієню;  

- можливістнь встановленння системи стимулюванння для розвитку 

гнучкості та пристосовнаності організацнії та окремих її підсистем до змін; 

- створення виробничо нго потенціалну та системи зовнішніх зв'язків, що є 

сприятливними до змін, і дають можливістнь досягти майбутніх цілей. 

Заздалегіндь спланованний хід дій допоможе заручитисня підтримконю аудиторії, 

яка допоможе досягти бажаних цілей у майбутньонму [40, c.178].  

Поряд із перевагамни стратегічнне плануванння має ряд недоліків, які 

обмежують сферу його застосуванння.  

Недоліками стратегічнного плануванння є такі:  

- стратегічнне плануванння не дає детальногно опису картини майбутньонго 

в силу своєї сутності;  

- стратегічнне плануванння не має чіткого алгоритму складання та 

реалізацінї плану. Його описова теорія зводиться до певної філософії або 

ідеології ведення бізнесу. Тому конкретнинй інструменнтарій багато в чому 

залежить від особистих якостей конкретнонго менеджера, а в цілому 

стратегічнне плануванння – комбінаціня інтуїції і мистецтва вищого 

менеджменнту, здібність менеджера вести фірму до стратегічнних цілей;  

- процес стратегічнного плануванння для свого здійсненння потребує 

значних витрат ресурсів і часу порівняно з традиційнним перспектинвним 

плануваннням. Це пояснюєтьнся більш жорсткими вимогами до стратегічнного 
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плану. Він повинен бути гнучким, реагувати на будь-які зміни як усередині 

організацнії, так і зовні. До того ж стратегічнне плануванння потребує більшу 

чисельніснть висококванліфікованого персоналу, ніж звичайне плануванння; 

- негативні наслідки помилок стратегічнного плануванння, як правило, 

набагато серйознішні, ніж у традиційнному. Особливо трагічнимни бувають 

наслідки помилковонго прогнозу для підприємснтв, що здійснюютнь 

безальтерннативну господарсньку діяльністнь. Кожна допущена помилка може 

дорого коштувати;  

- стратегічнне плануванння повинно бути доповнено механізманми 

реалізацінї стратегічнного плану, тобто ефект може дати не плануванння, а 

стратегічнне управлінння, основою якого є стратегічнне плануванння. А це 

передбачанє, в першу чергу, створення на підприємснтві організацнійної 

культури, що дозволяє реалізуванти стратегію, системи мотивації праці тощо. 

Це знову доводить усю складністнь застосуванння стратегічнного плануванння на 

підприємснтві [24, c. 33].  

Досвід роботи нинішніх вітчизнянних готельних підприємснтв показує, що 

сформованний порядок прийняття й реалізацінї стратегічнних рішень не 

систематинзований належним чином, а фахівці й керівники не озброєні 

належною методологнією й технологінєю плануванння. Тому, впровадженння 

стратегічнного плануванння саме на українськних підприємснтвах туристичнного 

бізнесу є необхіднинм кроком. Звичайно, це достатньо витратний процес, але 

отримані пізніше результатни зможуть довести всю ефективнінсть здійсненинх 

заходів. 

 

1.2. Етапи та методики розробки стратегічнних планів діяльностні 

готельних підприємснтв  

 

Необхідність розробки і реалізацінї системи стратегічнного плануванння на 

підприємснтвах готельно-туристичної сфери диктуєтьсня посилюєтьнся 

нестабільнністю зовнішньонго середовищна, підвищеннням темпів її економічнних 
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і соціальнинх змін, які значно перевершунють швидкість відповіднної реакції 

готельно-туристичних господарюнючих суб'єктів. Підприємснтво повинно саме 

визначати і прогнозувнати параметри зовнішньо нго середовищна, асортименнт 

продукції та послуг, ціни, постачальнників, ринки збуту, а найголовнніше - свої 

довгостронкові цілі та стратегію їх досягненння. Цю частину роботи і охоплює 

розробка стратегічнного плану [25, c. 178].  

Мета стратегічнного плануванння в діяльностні готельно-туристичного 

підприємснтва - допомогти йому вибрати лінію своєї ділової активностні та 

організувнати її так, щоб підприємснтво залишалосня життєздатнним навіть у 

жорсткій мінливої сфері бізнесу.  

Головними передумовнами переходу до стратегічнного плануванння 

являються наступні: 

- потреба реакції на зміни умов функціонунвання підприємснтв; 

- необхідні нсть в об'єднанні різнопланнових напрямків діяльностні суб’єкта 

господарюнвання в умовах впровадженння процесів децентралнізації та 

диверсифінкації виробництнва; 

- існування яскраво виражених конкурентнних переваг та потреба їхньої 

підтримки, підсиленн ня конкуренцнії; 

- інтернаціноналізація бізнесу, розвиток зв'язків з підприємснтвами, котрі 

застосовунють систему стратегічнного плануванння; 

- наявність висококванліфікованих управлінц нів з стратегічнного 

управлінння; 

- розвиток теорії та практики стратегічнного плануванння, котрі сприяють 

використаннню наукових методів з метою передбаченння майбутньонго; 

- наявність доступної інформаці нї з метою вивчення сильних і слабких 

сторін підприємснтва, його зовнішньонго середовищна та умов конкуренцнії; 

- посилення інновацій нних процесів та швидке освоєння підприємснтвами 

нових ідей; 

- необхідні нсть впровадженння високої культури управлінння, орієнтованної 

на стимулюванння розвитку підприємснтва [3, с. 10-11]. 
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Потрібно зазначити, що серед науковців не існує єдиного 

універсалньного підходу щодо етапів та послідовнності стратегічнного 

плануванння. 

Так, наприклад Мак-Дональд виділяє чотири етапи стратегічнного 

плануванння, при цьому виділяє як окремі поточну конкурентнну позицію 

підприємснтва та бажану майбутню конкурентнну позицію [43]. 

Методика Г. Дея передбачанє виділення дев'яти етапів, які 

узагальнюнються в наступні: стратегічнне осмисленння, аналіз та прийняття 

рішень [181]. 

Р. Моклер пропонує вісім етапів, які як в своїй сукупностні так і кожен 

окремо, узгоджуютнься з етапом контролю, вдосконалнення та коригуванння 

процесу маркетингнового стратегічнного плануванння [48]. 

В. Холмурзаєнва пропонуєтнься виокремитни наступні етапи розробленння 

стратегії, які мають бути представлнені у всіх моделях стратегічнного 

плануванння: 

- визначенння місії, мети стратегічнного плануванння;  

- аналіз зовнішньонго середовищна галузі; 

- аналіз внутрішньного середовищна галузі; 

- аналіз альтернатнив і формуванння стратегії розвитку; 

- реалізаціня стратегії розвитку [59]. 

В підсумку кожен автор подає свій варіант розробки етапів 

стратегічнного плануванння та пропонує суперечлинві пропозицінї щодо місця та 

змісту процесу сегментацнії в розробці плану.  

У деяких схемах процес стратегічнного плануванння подається як такий, в 

якому "вибір цільових показникінв" відбуваєтнься після етапу "формування 

стратегії та програми" [14]. 

На думку деяких авторів оцінка ситуації та можливостней підприємснтва 

– це початковинй етап стратегічнного, який передбачанє попередні нй розгляд 

майбутніх можливостней, їхній аналіз, уточнення ситуацій, отримання бажаних 

результатнів. Наступнимни етапами є встановленння головних цілей та завдань, 
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розгляд планових передбаченнь, визначенння альтернатниви, порівнянння 

альтернатнив з врахуваннням поставленних цілей, вибір однієї з альтернатнив, 

розробка допоміжнинх стратегічнних планів (розробка нової продукції, 

вдосконалнення структури управлінн ня тощо), формалізанція стратегічнних планів 

(розрахунок показникінв, складання бюджету тощо), реалізаціня стратегічнних 

планів та їх оцінка і контроль [16, с.34]. 

Жодне підприємснтво не може обійтися без планомірнного і 

обґрунтовнаного процесу формуванння стратегії. Цей процес є не спонтаннинм 

явищем, кожна стадія потребує уваги, часу та клопіткогно аналізу. 

Ми пропонуємно процес формуванння стратегічнного плануванння 

готельних підприємснтв розглядатни як послідовнність наступних п’яти 

взаємозалнежних процесів: стратегічнного аналізу ринкової ситуації; 

визначенння цілей; вибору оптимальнної стратегії; розробки плану, 

спрямованного на ефективну реалізаці ню стратегії; оцінки й контролю 

результатнів. Існує можливістнь внесення змін у цільові орієнтири, або у 

механізм реалізацінї стратегії, можливістнь доробки результатнів, або перегляд і 

розробка нової стратегії. Тому при формуваннні стратегії важливе значення має 

моніториннг ходу її реалізацінї, метою якого є дослідженння ефективнонсті 

вибору, впровадженння і реалізаціня стратегії. 

Таким чином досягненння кінцевої мети ефективнонї економічнної 

діяльностні готельногно підприємснтва вимагає використанння різних стратегій. В 

результатні проведено нго дослідженння нами розробленно схему процесу 

формуванння стратегії (рис. 1.1). 

Аналіз зовнішньонго й внутрішньного середовищна дозволяє усвідомитни і 

сформулювнати цілі підприємснтва. Залежно від позицій підприємс нтва на ринку, 

наявності ресурсів, тривалост ні періоду надання послуг, ми пропонуєм но 

конкретизнувати основні цілі, орієнтова нні на: завоюванн ня споживача й 

стимулюванння попиту, збільшенн ня обсягу реалізаці нї, завоюванння й 

збільшенння частки ринку, досягненн ня конкурентнних переваг на ринку.  
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Рис 1.1. Етапи процесу стратегічнного плануванння в готельномну підприємснтві 
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і вибір однієї з існуючих стратегії діяльностні. На цьому етапі приймаєтьнся 

рішення щодо того, якими засобами підприємснтво буде досягати поставленних 

цілей.  

Після вибору необхіднонго варіанту стратегії, слід перейти до наступногно 

етапу (четвертого) – розробки плану, у межах якого розробляєнться система 

програм, яка повинна забезпечинти найбільш ефективні шляхи реалізацінї 

стратегічнних цілей. На даному етапі визначаютнься цільові показники, 

спрямованні на забезпеченння організацнійних умов діяльностні та напрямків 

підвищенння ефективнонсті діяльностні готельногно підприємснтва шляхом 

продуктивнного використанння ресурсів. 

Заключним етапом формуванння стратегії є оцінка й контроль 

результатнів, які відбуваютнься шляхом порівнянння результатнів з цілями. Цей 

процес забезпечунє стійкий зворотній зв’язок між ходом процесу досягненння 

цілей і власне цілями, що стоять перед підприємснтвом. Такий механізм 

зворотногно зв’язку використонвується для моніториннгу й коригуванння 

стратегії. 

Всі стадії формуванння стратегічнного плануванння доповнюютнь одна одну 

і в загальномну вигляді кінцевим продуктом виходить ефективна та 

конкурентнна стратегія діяльностні підприємснтва. 

Аналіз літературнних джерел дозволяє згрупуватни основні методики 

стратегічнного плануванння в дві основні групи: 

1. Матричні методи: матриця конкуренцнії Портера; матриця БКГ; 

матриця General Electric/McKinsey; матриця ADL/LC; матриця розвитку 

товару/ринку Ансоффа; матриця Томпсона-Стрікленда; матриця Хофера-

Шенделя та інші. 

2. Експертні методи: SWOT-аналіз; PIMS; метод сценаріїв; методи 

математичнного моделюванння. 

Проаналізуємо ці методики з позицій їх використанння в практиці 

стратегічнного плануванння і розробки стратегій готельних підприємснтв. 

У своїй моделі стратегічнні господарснькі підрозділни підприємснтва 
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М. Портер розташовунє у трьох позиціях залежно від співвідноншення їх 

ринкової частки та рентабельнності. Він пропонує три різновиди стратегій, які 

можуть забезпечинти підприємснтву підрозділну конкурентнний успіх на ринку: 

– лідерство у сфері витрат (стратегія цінового лідерстван); 

– стратегія диференцінації; 

– стратегія концентранції (ринкової ніші).  

З моделі Портера можемо зробити висновок про те, що великі 

стратегічнні господарснькі підрозділни зі значною ринковою часткою, з одного 

боку, та невеликі спеціалізновані господарснькі підрозділни, з іншого, можуть 

досягти великого рівня рентабельнності. Небезпечнною є середня позиція, коли 

стратегічнний підрозділ не має можливостней та засобів для досягненння 

лідерства на ринку [38, с. 84-85].  

Найбільш поширеною в зарубіжнінй практиці є матриця портфеля ділової 

активностні, яка складаєтьнся з чотирьох квадрантінв (матриця БКГ).  

Матриця господарснького портфеля БКГ використонвується для 

ухвалення рішення про характер стратегії для кожного окремого виду 

діяльностні (бізнесу). Погляд на диверсифінковану корпораці ню через призму 

надходженння коштів від різних господарсньких підрозділнів і потреби в них 

(зараз і в майбутньонму) є найбільш важливим кроком до розуміння фінансови нх 

аспектів корпоратинвної стратегії. 

Матриця БКГ висуває на перший план фінансову взаємодію всередині 

господарснького портфеля, показує види фінансовинх рішень, що повинні 

прийматисня, і пояснює, чому пріоритетни розподілу ресурсів всередині 

корпорацінї різні для різних господарсньких підрозділнів. Вона також пропонує 

вдалі способи раціоналінзації як для стратегії інвестуванння і розширенння, так і 

для стратегії ліквідацінї. Проте дана матриця аналітичнно не закінчена і 

потенційнно може ввести в оману. 

Методика, що використонвується при застосуваннні матриці БКГ досить 

проста, але її неможливо використо нвувати в тому випадку, коли області 

діяльностні недостатнньо сконцентрновані і якщо відносна ринкова частка не має 
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особливогно значення або ж якщо конкуренцнія визначаєтнься не витратами, а, 

наприклад, технічнимни новаціями [15, с.14]. 

У запропононваній аналітиканми корпорацінї "General Electric" матриці 

McKinsey використонвується дві змінні:  

1) позиція сектору стратегічнної діяльностні, яка оцінюєтьсня на основі 

відносної ринкової частки, його обізнаноснті про ринок, 

конкурентноспроможності його цін, ефективнонсті збуту, якості та іміджу 

товару;  

2) інтерес підприємснтв до цього сектору, який оцінюєтьсня наступнимни 

параметранми: об’єм ринку, рівень економічнного росту, норма прибутку, 

інтенсивнність конкуренцнії тощо [15, с. 89; 60]. 

Модель McKinsey, як будь-яка інша модель відносно нескінченнної 

різноманінтної «живої» бізнес-практики, має ряд істотних обмежень. 

Наприклад, до них належать такі три обмеження: 

- відповіднно до методики моделі конкурентнний статус конкретнонго 

бізнесу встановлюнється на поточний період часу, а потім він без істотних змін 

екстраполнюється на розглянутний стратегічнний період.  

Але на практиці протягом стратегічнного періоду конкурентнна ситуація і 

реальний конкурентнний статус будь-якого бізнесу можуть змінитися істотно.

 - процес стратегічнного вибору по моделі – це пасивний 

випереджунвальний процес, тобто організацнія намагаєтьнся "побачити". 

Але насправді сучасні організацнії, особливо великі підприємснтва, не 

обмежуютьнся тільки передбаченнням майбутньонго. Вони активно беруть 

участь у його створенні своїми рішучими підприємнницькими діями: 

пропозицінєю ринку нових продуктів, рекламою і системним маркетингном, 

спрямованним на формуванння попиту, впровадженнням нових технологінй тощо. 

- модель GЕ/МсКіnsey структурунє бізнес-портфель аналізованної 

організацнії по дев'яти конкретнинх позиціях своєї матриці. 

Але при цьому модель не дає ніякої системної відповіді на питання про 

те, як треба оптимізув нати цей портфель, як (знову ж системно) перебудовнувати 
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дану вже сформованну структуру бізнесів в умовах завжди обмежених ресурсів 

організацнії [12, c.197]. 

Модель ADL/LC, або матриця ADL, – це багатофакнторна модель для 

стратегічнного аналізу диверсифінкованих компаній, а також інструменнт 

стратегічнного управлінн ня, що обґрунтовнує прийняття рішень по стратегіянх 

окремих бізнесів організацній.  

У певному значенні модель ADL/LC розвиває концептуанльний підхід, 

що вже представлнений моделями GЕ/МсКіnsey та БКГ. 

Відповідно до даного підходу всі бізнеси організацнії позиціонунються на 

сітці тієї чи іншої двовимірнної матриці. При цьому координатни позиції 

кожного бізнесу задаються конкретнинми значеннямни інтегральнних оціночних 

показникінв, шкали вимірів яких представлнені на осях матриці. 

Побудовані в такий спосіб позиції бізнесів дають менеджеранм 

організацнії необхідну інформаці ню: 

– про загальний бізнес-простір, що складаєтьнся з усіх бізнесів 

організацнії і їх взаємне розташуванння; 

– про можливі окремі стратегічнні рішення по кожному бізнесу, 

виходячи з його конкретнонї позиції; 

– про інформаціню для прийняття загальних стратегічнних рішень, тобто 

по корпоратинвній стратегії в цілому.  

Конкретні моделі, що належать до вищенаведненого концептуанльного 

підходу, в основному розрізняюнться за трьома ключовими характеринстиками: 

1) оціночні показники по осях матриці, що так чи інакше визначаютнь 

істотні характеринстики кожного конкретнонго бізнесу; 

2) зміст і форма самих матриць, що характеринзують рівень глибини і 

деталізацнії позиціонунвання; 

3) набори типових стратегічнних рішень, що відповіданють різним 

позиціям бізнесу на сітці матриці, а також різним маршрутам можливого руху 

бізнесу по різних позиціях у просторі кожної матриці. 

Модель ADL/LC не виходить за рамки зазначенонго підходу, і її головний 
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розвиваючний внесок і відповіднні відмінноснті від інших подібних моделей 

стосуютьсня саме трьох зазначенинх характеринстик. 

Щодо другої групи методів (експертні), то вони включають аналіз 

існуючого стану та прогнозувнання на майбутнє. 

SWOT - аналіз дозволяє визначити сильні й слабкі аспекти діяльностні 

фірми, а також її можливостні та загрози. Він проводитьнся на базі даних, які 

отримують під час проведенння маркетингнового аудиту: сильні та слабкі 

аспекти визначаютнься на основі аналізу внутрішньного середовищна, 

можливостні та загрози – на основі аналізу мікро - та макросерендовища.  

На основі результатнів SWOT - аналізу можна сформуватни чотири 

різновиди стратегії: 

– стратегія, яка використонвує сильні сторони діяльностні підприємснтва 

для реалізацінї можливостней; 

– стратегія, яка використонвує сильні сторони підприємснтва для 

усунення загроз; 

– стратегія, спрямованна на мінімізацнію слабких сторони підприємснтва 

за допомогою наявних можливостней; 

– стратегія, спрямованна на мінімізацнію слабких сторін підприємснтва та 

усунення загроз. 

Вищенаведені інструменнти стратегічнного аналізу підприємснтва мають 

бути використанні в розробці стратегій готельних підприємс нтв для виявлення 

їх позицій на ринку. Але їх застосуванння потребує певної їх адаптації до 

особливоснтей вітчизнянного ринку туристичнних послуг.  

Як відзначає О. Вашків, «одна з причин полягає в тому, що методи 

стратегічнного плануванння, які використонвуються у зарубіжнінй практиці, не 

адаптованні до вітчизнянного ринку, і, як наслідок, результатни їхнього 

використанння виявляютьнся не завжди задовільнними. Інша причина полягає в 

неузгодженності методів плануванння, які використонвуються, що своєю чергою, 

пояснюєтьнся недостатнньо повним розуміннянм значення існуючих 

взаємозв'язків засобів і методів стратегічнного плануванння. Багато практиків, 
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концентрунючи свою увагу на окремих популярнинх методах, випускаютнь з 

уваги стратегічнне плануванння як єдине ціле» [14, с. 17].  

Таким чином, стратегічнне плануванння є плануваннням на майбутнє, 

виходячи із довгостронкових ідей та конкретнинх цілей підприємснтва. 

Використанння стратегічнного плануванння сприяє утворенню найважливніших 

переваг в процесі функціонунвання готельногно підприємснтва, а саме: 

- готує підприємснтво до будь-яких змін у зовнішньонму середовищні; 

- взаємоповн’язує його наявні ресурси з мінливим зовнішнім 

середовищнем; 

- прояснює проблеми, котрі виникають; 

- контролює роботу його різних структурнних відділів; 

- покращує моніториннг діяльностні на підприємснтві.   
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧнНОГО ПЛАНУВАННнЯ ДІЯЛЬНОСТнІ 

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСнТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

2.1. Організацнійно-економічна характеринстика готелю в контексті 

розробки стратегії розвитку «Прем’єр Компас» 

 

Головним предметом діяльностні готелю «Прем’єр Компас» є надання 

фізичним та юридичним особам, організацніям комплексу наступних послуг: 

помешканння, харчуванння, транспортнного обслуговунвання, відвідуванння 

музеїв, виставок, історико–архітектурних пам’ятників, пам’ятників культури, 

культурно – видовищнинх та спортивно – оздоровчинх заходів, організацнія 

зустрічі та проводів, виставок, конференцній, обслуговунвання симпозіумнів, 

конгресів, бізнес турів і інших послуг та заходів.  

У готелі налічуєтьнся 18 номерів, серед яких однокімнантні та двокімнатнні 

апартаменнти різних категорій. Кожен номер обладнанинй та укомплектнований 

усіма зручностянми відповіднно до нормативінв. 

Для забезпеченння потреб мешканців, в приміщенн ні готелю «Прем’єр 

Компас» розташованні: 

- Бізнес-центр, який включає в себе: комп'ютери, доступ в інтернет, 

електроннна пошта, копіюванння, - експрес-пральня та хімчистка; - медпункт; - 

салон краси; - бутіки; - оренда автомобілня з водієм та без; - таксі; - флористикна 

(доставка квітів); - авіакаса; - конференцн-зал на 100 місць; - ресторан і бар. 

Послуги по проживаннню надаються готелем «Прем’єр Компас» за 

цінами, затвердженними адміністрнацією, які розрахованні, виходячи з обсягів та 

величини витрат, необхіднинх для забезпеченння обсягів та якості послуг 

відповіднно до встановленного рівня розрядноснті готелю та запланованної 

середньої рентабельнності готелю. 100% номерного фонду готелю 

використонвується за призначеннням. В оренду надаються лише спеціальнно 

переобладннані для цього приміщенння вестибюлю та холів на поверхах. 
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Аналізуючи діяльністнь варто конкретизнувати такі стратегічнні цілі: 

Економічні – зниження вартості, підвищенння рентабельнності, ринкової 

вартості підприємснтва, розширенння ринків збуту, оновлення обладнанн ня, 

технічне переоснащнення, впровадженння нових технологінй руху послуг, 

прогресивнних методів продажу. 

Соціальні – створення нових робочих місць соціальна допомога 

робітниканм та власні – досягненння економічнної вигоди. 

Для досягненння цілей розробляєнться стратегія, яка передбачанє: розподіл 

ресурсів, адаптація до зовнішньонго середовищна, внутрішня координац нія. 

Зокрема, практикуєнться управлінсньке дослідженння сильних та слабих сторін у 

напрямку вивчення стану фінансів, обліку, нормуванн ня та оплати праці, 

культурнонго рівня, використанння робочої сили, позиції підприємснтва на 

ринку. 

Для подальшої оцінки готельногно комплексу «Прем’єр Компас» 

доцільно буде дослідити структуру управлінн ня підприємснтвом, для якого 

характернна організацнійна структура трьох рівнів. 

Вищим рівнем управлінння готелю є адміністрнація (директор та його 

заступникни) Адміністрнація здійснює загальне керівництнво готелем, виконує 

концептуанльну роль, забезпечунючи постановкну цілей, стратегічнне плануванння, 

вирішення проблем на перспектинву тощо.  

Середній рівень – керівники структурн них підрозділнів і структурнні 

підрозділни апарату управлінння. Їхнім завданням є забезпеченння реалізацінї 

розробленної вищим керівництнвом стратегії, прийняття тактичних рішень. 

Нижчий рівень управлінння готелю – елементи (підрозділи) структури і 

їхні керівники: адміністр натор, старша покоївка та інші. 

Досліджуючи дану структуру можна зробити висновок, що вона - 

лінійно-функціональна. Лінійно-функціональна організацнійна структура 

спираєтьсня на розподіл повноваженнь та відповіданльності за функціями 

управлінння і прийняття рішень по вертикалі. Вона дає змогу організовнувати 

управлінння за лінійною схемою, а функціонанльні відділи апарату управлінння 
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підприємснтва лише допомагаюнть лінійним керівниканм вирішуватни 

управлінснькі завдання. Лінійних керівникінв при цьому не підпорядкновано 

керівниканм функціонанльних відділів. 

Керує діяльністню готелю директор. Він без доручення діє від імені 

підприємснтва, представлняє його у відношенннях з іншими організацніями, 

розпоряджнається його майном. Директор діє згідно із статутом готелю, має 

широкі права як керівник і несе персональнну відповіданльність за результатни 

діяльностні перед власникамни підприємснтва. 

Заступник директора готелю призначаєнться на посаду, переміщуєнться на 

іншу посаду в середині організацнії, переводитнься до іншої організацнії, 

звільняєтнься від займаної посади рішенням загальних зборів акціонерінв за 

поданням директора готелю. Заступник директора підпорядк нований 

безпосерендньо директору готелю, узгоджує свою роботу з директоронм готелю, 

а у період його відсутноснті виконує його обов'язки. У своїй роботі заступник 

директора готелю керується планами, розпорядкнами, фондами матеріальнно – 

технічногно постачанння, а також вказівкамни директора. 

Заступнику директора підпорядкновані робітники складів сировини і 

матеріалінв, весь орендованний транспорт по перевезеннню вантажів, служба 

приймання та розміщенння, обслуговунючий персонал готелю. 

Конкретні ланки роботи у лінійно-функціональній структурі готелю 

покладені на функціонанльні підрозділни апарату управлінння. Відділ кадрів 

здійснює функцію добору кадрів, обліку, підготовкни і підвищенння 

кваліфіканції, розстановнки кадрів. Бухгалтернія готелю організує облік основних 

фондів, сировини, матеріалінв, грошових засобів та інших цінностей, складає 

баланс і т.д. 

Інженерна служба готелю очолюєтьсня головним інженером, якому 

підпорядкновується весь інженернон-технічний персонал готелю. Головний 

інженер відповіданє за збереженння нормальнонї експлуатанції готелю, 

збереженння споруд, устаткуванння, меблів та інвентарю, організац нію їх 

своєчаснонго огляду та ремонту, за стан техніки безпеки, виконання правил 
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пожежної безпеки.   

Ще одним важливим питанням в дослідженння діяльностні підприємснтва 

є використанння тих чи інших методів управлінння, які свідчать про певний 

стиль керівництнва. 

Методи управлінння покликані забезпечинти високу ефективнінсть 

діяльностні колективінв, їх злагодженну роботу, сприяти максимальнній 

мобілізацнії творчої активностні кожного члена. Особлива роль методів 

управлінння полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організацнії процесу 

управлінння, використанння сучасної техніки і прогресивнної технологінї 

організацнії праці і виробництнва, забезпечинти їх максимальнну ефективнінсть при 

досягненнні поставленної мети.  

Формування цілеспрямнованого впливу на трудові колективи та їх 

окремих членів безпосерендньо пов'язане з мотивацієню, тобто використаннням 

факторів, які визначаютнь поведінку людини в колективі у процесі 

виробництнва. Звідси витікає дуже важлива вимога до методів управлінння: 

методи управлінння повинні мати свою мотиваційнну характеринстику, що 

визначає напрям дії їх. Серед методів, використонвуваних в управліннні, є 

загальні, широко застосовунвані в управліннні іншими об’єктами 

(виробництвом, народним господарснтвом у цілому): адміністрнативні, 

економічнні, соціальнон-психологічні - і велика кількість конкретнинх, часткових 

методів.  

Використання методів управлінння у готелі «Прем’єр Компас» наведено 

в додатку А. 

У залежностні від цілей, задач аналіз витрат на якість і можливостней 

одержання необхідни нх для його здійсненння даних аналітичнні методи істотно 

розрізняюнться. Впливає на це розходженння і проходженння продукцієню 

визначенонго етапу діяльностні підприємснтва, і її місце в ланцюжку формуванння 

витрат у конкретнинй момент.  

Проведемо аналіз основних техніко-економічних показникінв готельногно 

комплексу «Прем’єр Компас». Результатни аналізу наведено в табл. 2.1 
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Таблиця 2.1 

Економічні показники діяльностні готелю  у динаміці за 2017-2019 рр. 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Відхилення 2019 р. 

від 2018р. 

абсолютне, 

(+,-) 

відносне, 

% 

Чистий дохід від 

реалізацінї, тис.грн 
77346 98880 83074 -15806,0 -16,0 

Собівартість 

реалізованних послуг, 

тис.грн. 

100294 112421 159350 46929,0 41,7 

Валовий прибуток 

(збиток), тис.грн. 
-22948,0 -13 541,0 -76 276,0 -62735,0 463,3 

Чистий прибуток 

(збиток), тис.грн. 
-7488 54857 -1669 -56526,0 -103,0 

Власний капітал, 

тис.грн. 
-40842 13978 12483 -1495,0 -10,7 

Рентабельність 

продукції (послуг), % 
-7,47 48,80 -1,05 -49,8 -102,1 

Чисельність 

працюючих, чол. 
249 252 256 4,0 1,6 

Продуктивність праці, 

тис.грн/чол. 
310,6 392,4 324,5 -67,9 -17,3 

Вартість основних 

фондів, тис.грн. 
35686 31747 42429 10682,0 33,6 

Вартість оборотних 

фондів, тис.грн. 
14386 32041 26978 -5063,0 -15,8 

Фондовіддача, грн./грн. 2,17 3,11 1,96 -1,2 -37,1 

Коефіцієнт оборотноснті 

оборотних коштів, 

оборотів 

5,4 3,1 3,1 0,0 -0,2 

 

Проаналізуємо отримані результатни. Чистий дохід від реалізацінї 

продукції в 2017 році становить 77346 тис. грн., в 2018 році він збільшуєтнься 

на 27,8%, тобто до 98880 тис. грн. У 2019 році порівняно з 2018 роком маємо 

зменшення обсягу реалізованної продукції на 16%, тобто до 83074 тис.грн. У 

2019 році порівняно з 2017 роком чистий обсяг реалізованної продукції 

збільшивсня на 7,4% або на 5728 тис.грн. Тобто за 2 роки показник зріс на 5728 

тис.грн., що є досить позитивноню динамікою. 

Собівартість реалізованних послуг у 2017 році дорівнюванла 100294 

тис.грн., а у 2018 році її обсяг збільшивсня на 12,1% або на 12127 тис.грн. В 
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період з 2018-2019 років збільшиланся ще на 41,7% і досягла значення 159350 

тис. грн.  

Якщо порівняти динаміку чистого доходу і собівартонсті, то ми бачимо, 

що вона призвела до такої зміни показника валового збитку. В період з 2017 

по 2018 рік він зменшився з 22948 тис. грн. до 13541 тис. грн., а саме на 41%, 

в період з 2018 по 2019 рік збільшуєтнься до 76276 тис. грн. або на 463,3%. За 

весь період валовий збиток збільшуєтнься на 232,4%. Як бачимо, прибутковність 

у підприємснтва є низькою, тому необхідно шукати резерви її зростання. 

Чистий прибуток (збиток) в 2018 році порівняно з 2017 роком 

збільшуєтнься на 62345 тис.грн, або на 832,6%. В 2019 році порівняно з 2018 

роком підприємснтво отримало чистий збиток, який становив 1669 тис.грн., що 

56526 тис.грн. або на 103% менше показника попередньного року. За весь 

період чистий збиток знизився на 5819 тис.грн або на 77,7%. 

Таким чином, чистий збиток має позитивну тенденцію до зменшення, 

що говорить про підвищенння ефективнонсті діяльностні підприємснтва. 

Власний капітал підприємснтва у 2017 році мав від’ємне значення і 

становив 40842 тис.грн. за рахунок значної частки нерозподінленого збитку у 

його структурі, а у 2018 році його обсяг збільшивсня на 134,2% або на 54820 

тис.грн. В період з 2018-2019 років зменшився на 10,7% і досяг значення 12483 

тис.грн. Така динаміка власного капіталу є негативноню і є результатном 

зростання непокрито нго збитку підприємснтва. Показник рентабельнності послуг 

у 2018 році зростає порівняно із 2017 роком, що свідчить про підвищенння 

віддачі задіяних у виробництнво ресурсів. У 2019 році рентабельнність послуг 

знову починає знижуватинсь і становить -1,05%. 

Чисельність працівникнів підприємснтва в 2017 році становить 249 осіб, а 

в 2018 році вже 252 особи, тобто на 3 особи більше. В 2019 році чисельніснть 

працівникнів знову ж таки зросла і склала 256 осіб. При такій зміні чисельноснті 

персоналу маємо істотні зміни продуктивнності праці. Так, в 2017 році вона 

становила 310,6 тис.грн/чол., в 2018 році її зростання відбулося на 26,3%, а в 

2019 році відбулося зниження на 17,3% порівняно із 2018 роком. 
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Якщо аналізуванти динаміку вартості основних фондів підприємснтва, то 

ми бачимо, що в 2018 році порівняно з 2017 роком маємо їх зменшення на 3939 

тис.грн, в 2019 році – зростання на 10682 тис.грн. Загалом за 2 роки вартість 

основних фондів збільшилансь на 6743 тис.грн. Така динаміка свідчить про їх 

оновлення з метою підвищенння ефективнонсті виробництнва.  

Фондовіддача основних фондів підприємснтва зростає в 2018 році 

порівняно з 2017 роком, що пов’язано зі збільшеннням виручки від реалізацінї 

продукції та зменшеннянм вартості основних фондів, а в 2019 році порівняно з 

2018 роком знизилась на 1,2 п.п, що свідчить про зниження ефективнонсті 

використанння основних фондів. За весь період фондовідднача знизилась на 

9,7%. 

Аналіз коефіцієннта оборотноснті оборотних коштів показує, що в 2018 

році порівняно з 2017 роком оборотніснть зменшиласнь на 42,6%, а в 2019 році 

порівняно з 2018 роком ще на 0,2%. Отже, маємо негативну тенденцію 

уповільненння оборотноснті оборотних коштів на підприємснтві. 

Таким чином, аналіз основних техніко-економічних показникінв 

готельногно комплексу «Прем’єр Компас» показує, що підприємснтво працює 

не досить ефективно, але з кожним роком намагаєтьнся нарощуватни свої 

потужностні. Винятком став 2019 рік, протягом якого знизились обсяги 

реалізацінї послуг, що, відповіднно, зумовило зниження прибутковності 

діяльностні підприємснтва.  

Перспектинви розвитку організацнії не є спеціальнною прерогатинвою його 

керівникінв. Більш того, необхідно створити систему керування, що 

використонвувала би знання, уміння і навички працівникнів усіх рівнів і 

підрозділнів організацнії. Одночасно цій системі повинна бути адекватна 

організацнійна структура керування готелю «Прем’єр Компас». Це неодмінна 

умова ефективнонсті керування підприємснтвом. 

Сучасний етап реструктунризації організацнійної структури керування 

«Прем’єр Компас», орієнтованної на ринок і на створення структур 

стратегічнного менеджменнту, здобуває форму "золотої середини" між 
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централізнацією і децентралнізацією владних функцій. 

Для посилення реструктунризації систем керування використонвують: 

групи нововведеннь, програмнон-цільовий підхід, матричні структури. Але 

найбільшонї уваги заслуговунє використанння концепції стратегічнного 

господарснького підрозділну готелю «Прем’єр Компас» при проектуваннні 

організацнійних структур керування організац нії. У ній повною мірою 

реалізуютнься принципи: централізнації розробки стратегії і децентралнізації 

процесу її реалізацінї, забезпеченння гнучкості й адаптивнонсті керування, 

залучення в процес керування широкого кола менеджерінв усіх рівнів: 

1. Створити сучасну організацнійну структуру керування реагуючу на 

зміни в зовнішнім середовищні. 

2. Реалізуванти систему стратегічнного плануванння, що сприяє ефективнонї 

діяльностні організацнії в довгостронковій перспектинві. 

3. Підвищити ефективні нсть прийнятих стратегічнних управлінсньких 

рішень. 

4. Втягнути в підприємнницьку діяльністнь широке коло співробітнників 

організацнії, здатність розширити номенклатнуру продукції і послуг, підвищити 

гнучкість виробництнва і, тим самим, підвищити конкурентнноздатність фірми. 

В міру переходу на нову структуру керування істотно міняються функції 

вищого керівництнва. Поступово воно звільняєтнься від стандартнного 

управлінння готелем і зосереджунється на проблемах стратегічнного підходу, 

управлінння економіконю і фінансами організац нії в цілому. 

 

2.2. Механізм розробки системи стратегічнного плануванння 

готельних підприємснтв 

 

Велика кількість підприємснтв готельно-туристської індустрії, у тому 

числі і готель «Прем’єр Компас», зіштовхуюнться з проблемою виявлення 

конкурентнних переваг і побудови стратегії своєї діяльностні в найближчонму 

майбутньонму 
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Стратегія це план управлінння підприємснтвом, спрямованний на 

закріпленння його позицій на ринку та для задоволенння попиту споживачінв і 

досягненння поставленних цілей. Стратегія повинна пов’язувати минуле й 

майбутнє, водночас визначаючни шлях до розвитку. Розробка стратегії 

базується на глибокому розумінні дії механізмінв ринку, вірогіднінй оцінці 

позицій підприємснтва на ринку, усвідомленнні й розвитку конкурентнних 

переваг.  

Головним завданням розробки стратегії розвитку в готелі «Прем’єр 

Компас» є виявлення підприємснтвом конкурентнних переваг, їх використанння 

і, як наслідок, збільшенння прибутковності і рентабельнності роботи 

підприємснтва. Проблема успішного функціонунвання і забезпеченння 

безперервнності розвитку підприємснтва в умовах ринкової економіки є 

пріоритетнною.  

Успішне функціонунвання підприємснтва «Прем’єр Компас» в умовах 

невизначенності й нестійкогно середовищна, яке динамічно змінюєтьс ня, 

передбачанє наявність системи управлінння, яка здатна швидко й адекватно 

реагувати на негативні зміни, що виникають у зовнішньонму середовищні 

підприємснтва. Значна роль в такій системі управлінння належить організацнії 

стратегічнного плануванння розвитку підприємснтва. 

Механізм плануванння діяльностні підприємснтва «Прем’єр Компас» 

включає:  

– принципи плануванння;  

– визначенння пріоритетнних цілей;  

– забезпеченння взаємозв’язку між показниканми;  

– урахуванння факторів та кон’юнктури розвитку ринку готельних 

послуг;  

– вибір оптимальнного варіанту розвитку;  

– контроль за здійсненнням планів. 

Стратегічний план розвитку підприємснтва «Прем’єр Компас» містить 

розробку рішень за такими розділами, як:  
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- передбаченння характеру й шляхів розвитку макросистнеми; 

- тенденції розвитку галузі та їх вплив на стан підприємснтва;  

- стратегія маркетингнової служби;  

- напрями й заходи щодо створення конкурентнних переваг (стратегія 

оновлення послуг, пропонованних підприємснтвом, стратегія розвитку 

організацнійно-технічного рівня виробництнва й сфери надання послуг, 

стратегія ресурсозанбезпечення певних структурнних підрозділнів 

підприємснтва); 

- стратегічнний фінансовинй план;  

- стратегія розвитку міжнароднної діяльностні;  

- стратегія розвитку системи менеджменнту;  

- оцінка ефективнонсті стратегій;  

- реалізаціня й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку 

підприємснтва. 

Для аналізу внутрішньного середовищна готелю «Прем’єр Компас» 

проведемо SNW-аналіз за яким оцінюєтьсня стан внутрішньного середовищна 

підприємснтва за низкою позицій. Кожна позиція отримує одну із трьох оцінок: 

- Сильна (Strength); 

- Нейтральнна (Neutral); 

- Слабка (Weakness). 

Головне завдання SNW-аналізу – виявлення «активу» (S) і «пасиву» (W) 

підприємснтва. Завдання нової стратегії розвитку – використанння активу для 

нейтралізнації і усунення пасиву. 

SNW-аналіз готельногно підприємснтва «Прем’єр Компас» наведено у 

табл. 2.2. 

Ступінь вагомості параметрі нв внутрішньного середовищна діяльностні 

готельногно підприємснтва було оцінено експертамни за 10-ти бальною шкалою. 

Дані табл. 2.2 свідчать про те, що найбільш сильними сторонами 

підприємснтва є якість послуг, які надаються, цінова політика, психологі нчний 

клімат в колективі та умови праці. Слабкими сторонами – плинність кадрів, 
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стратегія підприємснтва, організацнія маркетингну та обсяг реалізацінї послуг 

фірми. 

Таблиця 2.2 

SNW-аналіз готельногно підприємснтва «Прем’єр Компас» 

№ 

з/п 

Ключові параметри діяльностні готельногно підприємснтва S N W 

1 2 3 4 5 

1 Навчання персоналун  5  

2 Умови праці  9   

3 Мотивація і стимулюванння персоналун 8   

4 Плинність кадрів   1 

5 Кваліфікація персоналун  5  

6 Оцінка якості роботи персоналун  6  

7 Соціальний пакет  5  

8 Організація плануванння   3 

9 Рівень технічної оснащеноснті  5  

10 Інформаційне забезпеченння 8   

11 Якість послуг, що надаютьсян 10   

12 Організація маркетингну на підприємснтві   2 

13 Обсяги реалізацінї    2 

14 Асортимент продукції, що випускаєтнься   6  

15 Чисельність персоналу    3 

16 Заробітна плата  8   

17 Імідж (ділова репутаціян) підприємснтва  7  

18 Психологічний клімат у колективін 9   

19 Фінансова стійкість підприємснтва   5  

20 Територіальне розташуванння  5  

21 Цінова політика 9   

22 Обсяги продажів    3 

23 Орієнтація на споживачан 8   

24  Стратегія розвитку підприємснтва   2 

 

Проведемо аналіз мікросерендовища готелю «Прем’єр Компас», який 

містить визначенння можливостней і ступінь впливу факторів на підприємснтво, 

вивчає споживачінв, конкурентнів, посереднинків, та допомагає виявити 

можливістнь і ступінь впливу домінуючинх факторів, можливі варіанти 

відповіднних реакцій підприємснтва, побудуватни профіль безпосеренднього 

оточення підприємснтва. Ступінь впливу факторів було оцінено експертамни за 

5-ти бальною шкалою. 

Аналіз мікросерендовища готелю представлнено у Додатку Б. Аналізуючни 

дані додатку Б, можна зробити висновки, що найбільш впливовимни факторами 
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мікросерендовища готелю «Прем’єр Компас» є високий ступінь прихильнонсті 

покупців до послуг готельногно підприємснтва, надання посереднинками 

вигідних для фірми форм оплати та умов отримання послуг, низький рівень 

інформованності покупців про послуги готельногно підприємснтва, 

невідповіндність асортименнту (якості) послуг вимогам покупців, висока 

чутливістнь покупців до ціни. 

На діяльністнь готельногно підприємснтва «Прем’єр Компас» також вливає 

зовнішнє середовищне організацнії – це сукупністнь елементів, які не входять до 

складу організацнії, але здійснюютнь певний вплив на неї. До зовнішніх 

факторів, що впливають на діяльністнь готельногно підприємснтва відносятьнся: 

1. Постачальнники. Постачальнники є одним з головних факторів, що 

впливають на діяльністнь готелю. Цінова політика постачальнників має прямий 

вплив на цінову політику готельногно підприємснтва. Через те, що формуванння 

готельногно продукту є основним видом діяльностні готельногно підприємснтва, 

варто вважати даний фактор одним з основних. 

2. Інфляційнні процеси в країні. Даний фактор прямо впливає на цінову 

політику підприємснтва, адже зростання цін в країні в цілому призводитнь до 

зростання цін на готельний продукт, що є основним видом діяльностні 

готельногно підприємснтва. 

3. Споживачі. Уподобанн ня споживачінв мають прямий вплив на обсяг 

реалізацінї продукції та послуг готельногно підприємснтва. На даному етапі 

розвитку підприємснтва та ринку в цілому, підприємснтва намагаютьнся 

орієнтуванти власну діяльністнь на споживача, тому варто говорити, що 

споживач є головним фактором, що впливає на діяльністнь готелю «Прем’єр 

Компас». 

5. Законодавнство країни. На даному етапі розвитку українськного 

законодавнства, підприємснтва, що займаютьсня реалізацінєю готельних послуг 

постійно адаптують власну діяльністнь під законодавнчі акти, при цьому, варто 

зазначити, що законодавнство України часто змінюєтьсня і якщо підприємснтво 

зможе швидко адаптуватнися під нові умови роботи з використаннням 
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мінімальнних ресурсів, то воно отримує додаткові конкурентнні переваги на 

ринку в цілому. Тому законодавнство варто вважати серйозним фактором в 

діяльностні готельногно підприємснтва. 

6. Конкурентни. Діяльністнь конкурентнів на ринку завжди впливало на 

функціонунвання підприємснтва в цілому. Також варто зазначити, що діяльністнь 

конкурентнів безпосерендньо впливає на конкурентноспроможність готельногно 

підприємснтва. Мається на увазі такі напрямки діяльностні конкурентнів – цінова 

політика, рекламна політика, асортименнтна політика та додаткові послуги, що 

надаються споживачанм. При цьому, підприємснтво намагаєтьнся певним чином 

адаптуватни власну роботу під діяльністнь конкурентнів. Тому варто вважати 

даний фактор одним з ключових. 

7. Суміжні ринки. Даний фактор, на думку фахівців, має 

опосередкнований вплив на функціонунвання підприємснтва на ринку через те, 

що розвиток суміжних ринків впливає на ринок готельних послуг, а він, в свою 

чергу, впливає на розвиток всіх ринків.  

При аналізі тенденцій  ринку готельних послуг необхідно зосередитни 

увагу на визначеннні факторів зовнішньонго середовищна, що здійснюютнь 

безпосерендній вплив на діяльністнь готельногно підприємснтва, тому вивченню 

підлягаютнь: 

- чинні законодавнчі акти, що регулюють діяльністнь підприємснтва, та їх 

оцінка з точки зору впливу на суб’єкт господарюнвання; 

- тенденції розвитку економічнної ситуації в країні і регіоні та вплив, який 

вони можуть вчинити на діяльністнь підприємснтва;  

- рівень інфляції;  

- стан безробіттня;  

- характер податковонї політики держави;  

- рівень доходів населення; 

- тенденції науково-технічного прогресу і їх вплив на діяльністнь готелю. 

Аналіз факторів, що здійснюютнь безпосерендній вплив на діяльністнь 

готельногно підприємснтва має бути спрямованний на вивчення його 
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конкурентноспроможності. 

До факторів, що впливають на конкурентноспроможність готелю 

«Компас»:  

а) фактори макросерендовища країни: - міжнароднні; - політичні; - 

економічнні; - соціальнон-демографічні; - правові; - екологічнні; - природно-

кліматичні; - науково-технічні; - культурні; 

б) фактори інфраструнктури регіону: - ринкова інфраструнктура; - 

моніториннг оточуючогно природногно середовищна; - охорона здоров’я; - наука і 

освіта; - культура; - торгівля; - громадськне харчуванння; - транспорт і зв’язок; -  

будівництнво; - житлово-комунальне господарснтво; - побутове обслуговунвання; 

- промисловність; 

в) фактори мікросерендовища: - конкурентни фірми та її постачальнників; - 

контактні аудиторії; - маркетингнові посереднинки; - законодавнство з податковонї 

системи і зовнішньонекономічної діяльностні. 

Аналіз сильних та слабких сторін готелю «Прем’єр Компас», його 

маркетингнових можливостней та загроз можна виконати на основі SWOT-

аналізу (рис. 2.1). 

Таким чином, виконаний аналіз дає підстави стверджувнати, що готель 

«Прем’єр Компас» займає достатньо сильні ринкові позиції і має гарні 

перспектинви подальшогно розвитку. 

У поточній ситуації готельном ну підприємснтву необхідно дотримувантись 

конкурентнної стратегії: використо нвувати свої «можливості» для мінімізац нії 

своїх «слабких сторін». 

Основними конкурент нними заходами при обраній стратегії можуть 

бути: 

- забезпеченння оновлення висококва нліфікованого персоналу, для 

стимулюванння розвитку готелю, оскільки у нового співробіт нника «свіже» 

мислення та погляд на ситуацію; 

- впровадженння інтернет-технологій та інших сучасних інформаці нйних 

технологінй, призводитнь до покращенн ня організацнії маркетингну на 
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підприємснтві, за допомогою інтернет-реклами готель стає більш відомим, а 

споживачі більш інформованними; 

 Можливості Загрози 

 1. Поліпшенння рівня життя 

населеннян 

2. Зміна рекламних технологінй 

3. Розвиток інформацінйної галузі 

4. Поява нових постачальнників 

5. Зміна смаків 

6. Зниження ціни 

7. Зниження податків 

8. Удосконалнення менеджменнту 

9. Зниження безробіттня 

10. Зменшення імперативнних норм 

законодавнства 

11. Удосконалнення технологінї 

обслуговунвання 

12. Пропозицінї про 

співробітнництво з боку 

вітчизнянних підприємцнів 

13. Невдале поводженння 

конкурентнів 

1. Зміна купівельнних переваг 

2. Зниження рівня життя 

населеннян 

3. Зростання темпів інфляції 

4. Жорстокіснть законодавнства 

5. Зміна рівня цін 

6. Стрибки курсів валют 

7. Збільшенння конкурентнних 

переваг з боку конкурентнів 

8. Зростання податків 

9. Посилення конкуренцнії 

10. Зростання безробіттня 

11. Погіршенння політичнонї 

обстановкни 

12. Націоналінзація бізнесу 

13. Поява нових фірм на ринку 

Сильні сторони «Сила і можливостні» «Сила і загрози» 

1. Достовірнний 

моніториннг ринку 

2. Налагодженна збутова 

мережа 

3. Різноманінтний 

асортименнт послуг 

4. Високий контроль 

якості 

5. Висока рентабельнність 

6. Зростання оборотних 

коштів 

7. Висока мотивація та 

кваліфіканція персоналун 

8. Достатня популярнінсть 

- вихід на нові ринки, збільшенння 

асортименнту дозволить збільшити 

обсяги фінансовинх засобів; 

- достатня популярнінсть буде 

сприяти виходу на нові ринки; 

- кваліфіканція персоналу, контроль 

якості, невдале поводженння 

конкурентнів і розвиток рекламних 

технологінй дадуть можливістнь 

встигнути за ростом ринку; 

- чітка стратегія дозволить 

використонвувати всі можливостні 

 

- посилення конкуренцнії, 

політика держави, інфляція і 

зростання податків, зміна 

смаків споживачінв уплинуть 

на проведенння стратегії; 

- поява конкурентнів викликає 

додаткові витрати фінансовинх 

ресурсів; 

- популярнінсть захистить від 

товарів субститутнів і додасть 

переваг у конкуренцнії; 

- достовірнний моніториннг 

уловить зміни смаків 

споживачінв 

Слабі сторони «Слабкість і можливостні» «Слабкість і загрози» 

1. Збої в постачаннні 

2. Середній рівень цін 

3. Неучасть персоналу в 

прийняті управлінсньких 

рішень 

4. Недостатнній контроль 

виконання указів та 

розпоряджнень 

- неучасть персоналу в прийняті 

управлінсньких рішень і 

недостатнній контроль виконання 

указів та розпоряджнень уплинуть 

на проведенння стратегії; 

- зниження рівня цін, розмірів 

податків при збереженнні серед-

нього рівня цін дозволить одержу-

вати великі доходи 

- поява нових конкурентнів і 

середній рівень цін погіршить 

конкурентнну позицію; 

- несприятлнива політика 

держави може привести до 

виходу із галузі; 

- непродуманна рекламна 

політика не удержить 

покупців при зміні їхніх 

смаків; 

- неповна завантаженність 

потужностней при зростанні 

темпів інфляції і стрибків у 

курсах валют може привести 

до банкрутстнва 

Рис. 2.1. SWOT-аналіз готелю «Прем’єр Компас» 
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- надання посереднинками вигідних для готелю форм оплати та умов 

отримання послуг, дає можливістнь розробки ефективнонї стратегії розвитку 

підприємснтва; 

- високий ступінь прихильно нсті покупців до послуг готелю, зростання 

реальних грошових доходів населення та правильна організац нія стратегії 

діяльностні готельногно підприємснтва, призводитнь до збільшенння обсягів 

реалізацінї послуг; 

- покращенння діяльностні готелю та його місця на ринку послуг регіону, 

стимулювантиме стабільнінсть у кадровій політиці підприємснтва. 

 

2.3. Напрями ефективнонсті стратегічнного плануванння на засадах 

підвищенння якості готельних послуг 

 

Становлення ринкової економіки зумовило інтерес до підвищенння 

якості готельно-туристичних послуг. Тому в сучасних умовах необхідно 

проводити розвиток готельно-туристичної галузі прискоренними темпами. 

На створення якісного готельно-туристичного продукту значною мірою 

впливають наступні специфічнні для готельно-туристичної сфери фактори: «… 

дискретнінсть (безперервність) виробництнва готельно-туристичних послуг і 

цілісністнь їх споживанння.  

У забезпеченнні якості готельно-туристичного продукту всі служби 

повинні працювати однаково чітко і якісно. Для якісного виробництнва 

готельно-туристичної послуги однаково важлива як робота технічної служби, 

відповіданльної за ліфти, справністнь телефонів, замків, меблів та сантехнікни; 

можливістнь повторногно виробництнва готельно-туристичних послуг на 

однаково високому рівні, або тривалістнь якості.  

Рішення даної проблеми для багатьох виробникінв готельно-

туристичного продукту виявляєтьнся непосильнним завданням, що, в свою 

чергу, часто стає причиною різкого зниження конкурентноспроможності всього 

підприємснтва; готельно-туристична сфера відноситьнся до такого виду 
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діяльностні, де виробленинй продукт, будучи невідчутнним, споживаєтнься 

одночасно з виробництнвом. У персоналу підприємс нтва немає шансу на 

виправленння браку, а також на поверненння гостя. Це дуже важливий момент, 

оскільки якість роботи персоналу суттєво впливає на якісні характеринстики 

самого готельно-туристичного продукту» [20]. 

На практиці якість послуги визначаєтнься: «… оперативнністю роботи по 

підбору і організацнії послуг по запитах клієнтів – швидкість обслуговунвання в 

комплексі визначає ступінь задоволенння кожного клієнта; термінами 

отримання довідково нї інформацінї; ввічливіснтю обслуговунвання, яке 

виражаєтьнся в привітноснті співробітнників готельно-туристичної фірми, їх 

увазі до запитів кожного клієнта, терпінні при обговореннні надання певної 

послуги; відповіднністю пропонованної послуги реальному змісту; наявністю 

узгодженння всіх складових частин комплекснного обслуговунвання» [52]. 

Проблема якості обслуговунвання в готельно-туристичній сфері – одна з 

найактуалньніших у розвитку цієї галузі народного господарс нтва. На 

міжнароднному готельно-туристичному ринку якість обслуговунвання – 

найсильнінша зброя в конкурентнній боротьбі. Туристи, які задоволенні 

обслуговунванням в готелях та туристичнних комплексанх певних країн, стають 

їх активними пропаганднистами. Вони часто відвідуютнь ці місця, сприяючи 

збільшеннню потоків туристів, створюючи високу репутацію вподобани нм їм 

туристичнним районах. Якість обслуговунвання в кінцевому рахунку сприяє 

підвищеннню економічнної ефективнонсті туризму. 

У сучасних умовах розвитку готельно-туристичної сфери якість послуг 

є однією з найважливніших складових ефективнонсті та рентабельнності 

суб’єктів готельно-туристичної індустрії. Система управлінння якістю у цій 

сфері має стати постійним процесом  діяльностні, 

спрямованним  на  підвищенння  рівня послуг, удосконалнення елементів 

виробництнва та впровадженння системи якості. Усі процеси із 

проектуванння,  забезпеченння та збереженння якості туристичнного продукту 

мають бути об’єднані в систему управлінння якістю. 
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При управліннні якістю комплекснної готельно-туристичної послуги 

безпосерендніми об’єктами управлінння виступаютнь: «… процеси, що 

зумовлюютнь якість кожної послуги. Розробка управлінсньких рішень щодо 

визначенння показникінв, які обумовлююнть надання якісного готельно-

туристичного продукту, розглядаєнться як важлива складова програми 

управлінння якістю готельно-туристичних послуг» [29]. 

Ефективна діяльністнь підприємснтв готельно-туристичної індустрії 

можлива за таких умов: 

- комплекснна готельно-туристична послуга задовольнняє всі вимоги 

вітчизнянного законодавнства та інші вимоги регіону, суспільстнва; 

- готельно-туристична послуга відповіданє потребам сфери застосуванння 

або призначенння; 

- готельно-туристичний продукт задовольнняє вимоги та очікуванння 

споживачінв; 

- готельно-туристичний продукт відповіданє стандартанм та технічним 

вимогам; 

- комплекснна готельно-туристична послуга, спрямованна на одержання 

прибутку за конкурентноспроможними цінами; 

- готельно-туристичний продукт задовольнняє всі вимоги безпеки. 

Управління якістю готельно-туристичного обслуговунвання має 

проводитинсь системно, тобто на підприємснтвах – суб’єктах готельно-

туристичної індустрії має функціонунвати система управлінн ня якістю готельно-

туристичних послуг [43]. Така система являє собою організацнійну структуру з 

чітким розподілонм відповіданльності, процедури, процесів та ресурсів, які 

необхідні для управлінння якістю готельно-туристичного продукту. 

Світовий досвід сформував не тільки загальні ознаки діючих систем 

управлінння якістю, а й принципи та методи, які можуть застосовунватись у 

кожній із них. Якість послуг, що надаються готельно-туристичними 

підприємснтвами, залежить від сертифіканції цих підприємснтв. Активне і 

раціональнне застосуванння у своїй діяльностні стандартінв (в першу чергу 
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міжнароднних) та сертифікантів якості економічнно дуже доцільне для готельно-

туристичних підприємснтв. Це дозволяє забезпечинти «… необхідну якість  

послуг, організовнувати налагодженний та безперервнний технологінчний процес, 

що, в кінцевому рахунку, приводить до подолання бар'єрів на зовнішніх 

ринках, встановленння більш високого рівня цін на готельно-туристичні 

послуги, і в цілому підвищенння рівня конкурентноспроможності готельно-

туристичного підприємснтва на ринку готельно-туристичних послуг» [51]. 

Стандарт визначає місце готельно-туристичної послуги серед 

різноманінття послуг, що надаються населенню. Сертифіканція готельно-

туристичних послуг дозволяє реалізуванти єдиний підхід до оцінки якості 

різноманінтних об'єктів, гарантує стабільнінсть надання послуг необхіднонї 

якості, оскільки поширюєтьнся й на організацнію виробництнва. Сертифікант на 

послуги або систему їх якості служить споживачу путівнико нм у 

конкурентнному середовищні, а виробнику цих послуг - документонм-

підтвердженням його конкурентноспроможності. 

Якість діяльностні готельно-туристичних підприємснтв підтверджнується 

перевірконю на відповіднність до чинних стандартінв та вимог для встановленння 

належного класу обслуговунвання. На якість обслуговунвання впливають такі 

чинники, як комплекснність послуг, їх спрямованність на конкретнонго 

споживача та своєчаснінсть надання. 

До найбільш суттєвих критеріїв якості належать: 

- відповіднність стандарту всіх готельно-туристичних послуг, що 

надаються; 

- відповіднність їх технічним показниканм найкращих товарів - аналогів; 

- рівень точності всіх виробничинх процесів, що здійснюютнь такі 

послуги; 

- відповіднність якості готельно-туристичних послуг потребам покупця; 

- відповіднність якості платоспронможному попиту. 

Дотримання вимог до якості готельно-туристичних послуг дає змогу 

запобігти відхиленнням, які виникають у процесі їх надання і забезпечунє 
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безпеку діяльностні на підприємснтвах туристичнної та готельної сфери. 

Надання послуг високої якості з дотриманння вимог стандартінв 

обслуговунвання призводитнь до конкурентноспроможності готельно-

туристичного підприємснтв. Конкурентноспроможність виробництнва готельно-

туристичної продукції – це «… основа існування підприємснтва, так як в ній 

суть якості продукціїн» [52]. 

Стратегією готельно-туристичного підприємснтва повинні бути 

стандартинзація та сертифіканція як ефективнинй засіб підвищенння 

конкурентноспроможності, якості та безпеки послуг. З метою підвищенння рівня 

якості готельно-туристичних послуг в майбутньонму необхідно також: 

- займатися вивченням передовог но вітчизнянного та закордоннного 

досвіду, нових форм обслуговунвання клієнтів та впровадженнням його на 

підприємснтві; 

- постійно працювати над створеннянм нового якісного готельно-

туристичного продукту, враховуючни існуючий та прогнознинй споживацьнкий 

попит; 

- запобігатни наданню неякісних послуг; 

- приділяти увагу стратегічнному плануваннню якості послуг. 

При розробці системи управлінння якістю обслуговунвання на готельно-

туристичному підприємснтві має бути забезпеченна взаємодія усіх її підсистем 

на всіх етапах функціонунвання. Основними з них є такі підсистемни 

управлінння: 

- плануванння готельно-туристичних послуг; 

- застосуванння економічнних методів господарюнвання з метою 

підвищенння якості обслуговунвання клієнтів; 

- технологінчна та технічна підготовкна матеріальнної бази готелю; 

- організацнія процесів надання послуг; 

-  проведенння аудиту якості послуг; 

- інноваційнна діяльністнь готелю; 

- підвищенння кваліфіканції персоналу готелю; 
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-  забезпеченння якості праці персоналу; 

- соціальнинй розвиток колективу готелю. 

Досягнення ефективнонсті системи управлінння якістю обслуговунвання 

на  підприємснтвах готельно-туристичної індустрії не може бути забезпеченно 

без конкретнонї участі обслуговунючого та управлінснького персоналу й 

активного їх впливу на підвищенння якості обслуговунвання проживаючних, 

туристів, туристичнних агентів та контрагеннтів. 

При  впровадженнні системи управлінння якістю готельно-туристичне 

підприємснтво має поставити відповіднні завдання із забезпеченння якості послуг 

та визначити цілі і сформуватни політику з якості обслуговунвання клієнтів. 

Досягненння єдиних цілей підвищенння якості має враховуванти «… всі елементи 

та операції процесу комплекснного обслуговунвання клієнтів, якості роботи 

всього трудового колективу. Крім того, система управлінн ня якістю передбачанє 

об’єднання цілого ряду взаємозалнежних заходів щодо підтримки необхідно нго 

рівня якості реалізацінї програм готельних послуг, туристичнних маршрутів, 

турів, екскурсій на всіх стадіях «життєвого циклу» готельно-туристичного 

продукту. Тобто включати заходи з проектуванння, плануванння, організацнії 

роботи готельно-туристичного підприємснтва з обслуговунвання проживаючних 

та туристів та заходи з поліпшенння їх задоволенності. Всі заходи з управлінння 

якістю – організацнійні, технічні, фінансовон-економічні, правові, соціальнон-

психологічні, виховні і т. д. – мають бути об’єднані в єдиний, планово 

реалізованний комплекс» [39]. 

Щодо підвищенння ефективнонсті управлінння якістю готельних послуг в 

готелі «Прем’єр Компас», то основними завданнямни підприємснтва є підтримка 

якості обслуговунвання на належному рівні, своєчасне усунення недоліків у 

наданні послуг, розробка стратегії удосконалнення обслуговунвання. 

Основними вузькими місцями при наданні послуг в готелі «Прем’єр 

Компас» є  

- обмежена номенклатнура додатковинх послуг; 

- рівень якості додатковинх послуг; 
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- недосконанла система ціноутворнення; 

- пасивна стратегія просуванн ня;  

- слабка інноваційнна діяльністнь.  

Можна виділити зовнішні та внутрішні фактори низької ефективнонсті 

нововведеннь в готелі «Прем’єр Компас». Серед зовнішніх факторів необхідно 

виділити: 

- високий ступінь конкуренцнії;  

- низьку конкурентноспроможність послуг;  

- низьку заповнюванність;  

- малорозвиннену інфраструнктуру туризму;  

- високу вартість будівництнва і реконстрункції готелю. 

Схему залежностні конкурентноспроможності послуг готелю «Прем’єр 

Компас» від основних проблем та факторів якості представлнено на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Залежністнь конкурентноспроможності послуг готелю  

«Прем’єр Компас» від основних проблем та факторів якості 

 

Найважливішим чинником у діяльностні готелю є менеджменнт якості 

обслуговунвання, що передбачанє розробленння та впровадженння відповіднних 

стандартінв, навчання персоналу, контролювнання, коригуванння, вдосконалнення 

обслуговунвання на усіх ділянках діяльностні готельногно підприємснтва. 
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Необхідність розробленння та забезпеченння функціонунвання системи 

управлінння якістю обслуговунвання клієнтів в готелі «Прем’єр Компас» 

зумовлена багатьма причинами, які наведено на рис. 2.3. 

Причини, які зумовлюютнь необхіднінсть розробленння системи управлінння 

якістю 
1 - відсутніснть стандартінв обслуговунвання, що приводить до неузгодженності 

управлінсньких рішень, різного рівня якості наданих послуг, зростання цін 

тощо; 

2 - за наявності власних стандартінв обслуговунвання вони не відповіданють 

вимогам міжнародн ної нормативнної бази; 

3 - неефектив нний зв'язок між різними рівнями менеджмен нту готелю, що впливає 

на якість послуг і виникненння проблем, спричиненних неоднорід нністю послуг; 

4 - значне коливання якості обслуговунвання клієнтів; 

5 - оцінюванння праці персоналу за активністнь, а не результатнивність. Критерієм 

якісної роботи має бути не процес праці, а її результат; 

6  - надмірне завантаженння працівникнів, як наслідок, зниження продуктивнності 

їх праці, незадовол неність клієнтів, втрата прибутків; 

7 - реагуванн ня на «симптоми», а не на причини недоліків в обслуговунвані 

клієнтів; 

8 - відсутніс нть контролю за якістю обслуговунвання клієнтів; 

9 - уповільне нння вирішення проблем, пов’язаних зі скаргами клієнтів на якість 

обслуговунвання, що як правило зводиться на виявлення винних; 

10 - переважанння консерватнивного стилю управлінння обслуговунванням клієнтів, 

за яким колишні стандарти покладаютнься в основу політики якості сьогодні. 

Такий стиль є головним джерелом виникненння витрат, зумовленинх 

зовнішнімни та внутрішнінми невдачами тощо. 

 

Рис. 2.3. Причини, які зумовлюють необхідність розроблення та забезпечення 

функціонування системи управління якістю обслуговування клієнтів в готелі 

«Прем’єр Компас» 

 

Сукупність заходів, що здійснююься в процесі розроблення, 

виробництва, збуту готельних послуг з метою забезпечення необхідного рівня 

їхньої якості та передбачають збалансовану дію на усі показники діяльностні 

готелю, враховуючи критерій прибутковості складають систему управлінння 

якістю обслуговування клієнтів готелю «Прем’єр Компас». 

Для збільшення рівня конкурентоспроможності готелю «Прем’єр 

Компас» варто управляти якістю послуг, що надає підприємство. На наш 
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погляд, процес управлінння якістю в готелі повинен проходити за схемою, що 

представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Запропононваний процес управлінння якістю послуг  

в готелі «Прем’єр Компас» 

 

Підвищення рівня якості готельних послуг вимагає реконстрункції та 

оновлення готелю, що вимагає залучення значних інвестиці нй.   

Необхідність активізацнії інвестицінйної діяльностні в готелі ґрунтуєтьнся 
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підвищити якість обслуговунвання в ньому. У відтворен ння матеріальнно-

технічної бази готелю «Прем’єр Компас», яка старіє внаслідок фізичного 

зносу і потребує оновлення необхідні  значні капіталов нкладення. 
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завоювати гостя та перетворинти його на постійногно клієнта. Вирішити ці 

задачі без інноваційнних рішень неможливо. Боротьба за кожного гостя вимагає 
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від готелів модернізанції як в технологінях, так і у свідомостні.   

Основними перепонамни інноваційнних технологінй в готелі «Прем’єр 

Компас» є наступні:  

-  вартість інноваційнних розробок;  

-  адаптація підприємснтва до інноваційнних розробок;  

- можливістнь отримання додатковонго доходу в майбутньонму (керівники 

зосередженні, в основному на отримання доходів з поточної діяльностні).  

В умовах гострої конкуренцнії готелю необхідно вимушено шукати нові 

шляхи підвищенння привабливності та доступноснті своїх послуг. Поява 

інноваційнних технологінй в електроннних системах бронюванння, інтегрованних з 

готельнимни системами управлінн ня привели до змін в даному сегменті.  

Вибір інноваційнної поведінки  визначаєтнься рівнем знань про 

можливостні інновацій, тенденції прискорен ння їхнього впливу на зміни 

навколишннього середовищна, здатність до поширення, забезпеченння 

ефективнонсті і конкурентноспроможності економічнної діяльностні, 

удосконалнення корпоратинвної культури в готельних підприємснтвах.  

Кінцевим результатном інноваційнної діяльностні повинно стати  

виробництнво конкурентноспроможних послуг, зміцнення позицій на ринку та 

максимальнне  задоволенння потреб споживачінв.   

З метою вдосконалнення діяльностні готелю, а також розробки заходів по 

адаптації до умов зовнішньонго середовищна запропононвано раціоналінзувати 

систему управлінн ня підприємснтвом.  

Система повинна складатисня з таких основних підсистем: 

1. Підсистемна діагностинки фінансовонго стану, оцінки перспектинв і 

розвитку бізнесу підприємснтва. 

2. Підсистемна маркетингну. 

3. Підсистемна інвестицінйної політики. 

4. Підсистемна управлінння персоналонм. 

5. Підсистемна організацнійно-виробничого менеджменнту. 

Комплекс запропононваних заходів щодо підвищенння ефективнонсті 
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управлінння готельнимни послугами «Прем’єр Компас» забезпечинть вищий ніж 

у попереднінх періодах рівень показникінв економічнної, організацнійної та 

соціальнонї ефективнонсті системи менеджменнту підприємснтва.  
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведенонго дослідженння теоретичнних та практичнинх 

аспектів щодо стратегічнного плануванння діяльностні готельних підприємс нтв 

дали підставу зробити наступні висновки: 

1. У сучасній економіці стратегічнне плануванння відіграє визначну роль 

в забезпеченнні довгостронкового функціонунвання і ефективнонї діяльностні 

готельногно підприємснтва в конкурентнному середовищні. Стратегічнне 

плануванння є засобом управлінння змінами і спрямованна на пошук 

альтернатнивних рішень щодо виходу підприємснтва з кризового стану. 

Головною метою стратегічнного плануванння є забезпеченння стабільнонго 

розвитку готельногно підприємснтва, стабільнонго становища на ринку та 

стійкого фінансовонго стану при будь-яких економічнних, політичнинх, 

соціальнинх ситуацій у країні. 

2. Визначено, що стратегічнне плануванння діяльностні підприємснтва є 

адаптивнинм процесом розробки управлінцнями та виконавцянми системи різних 

видів стратегій діяльностні підприємснтва для досягненння головної мети 

(корпоративної, конкурентнної, функціонанльної та операційнної), процес 

постійногно контролю за змінами зовнішньонго та внутрішньного середовищна 

суб’єкта господарюнвання і внесення певних корективінв даної системи.  

3. Стратегічнне плануванння є однією з головних функцій стратегічнного 

управлінння. Даний вид плануванння представлняє собою механізм прийняття 

управлінсньких рішень відносно формуванння стратегій щодо розподілу 

наявних ресурсів, адаптації підприємснтва до зовнішньонго середовищна та 

внутрішньної організацнії. Вважаємо, що саме стратегічнне плануванння може 

стати тим механізмонм, завдяки якому більшість вітчизнян них суб’єктів 

господарюнвання матимуть змогу стабілізунвати власну діяльністнь та одержати 

необхіднинй поштовх для подальшогно розвитку. 

4. Об’єктом дослідженння в роботі обрано готель «Прем’єр Компас». 

Підприємснтво засноване на приватній формі власності й діє у відповіднності з 
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розробленним Статутом. Номерний фонд готелю представлнений трьома 

категоріянми: Стандарт, номер Студіо і Люкс, кожен з яких пропонує одномісне 

або двомісне розміщенння. В умовах гострої конкуренцнії «Прем’єр Компас» 

вимушено шукати нові шляхи підвищенння привабливності та доступноснті своїх 

послуг. Кінцевим результатном діяльностні готелю повинно стати пропонуванння 

конкурентноспроможних послуг, зміцнення позицій на ринку та максимальнне  

задоволенння потреб споживачінв.   

5. Аналіз господарснької діяльностні підприֺємства здійснֺюється на основі 

аналізֺу його фінансֺових звітів. За допомоֺгою такого аналізֺу інвестֺори, 

кредитֺори, менеджֺери та інші зацікаֺвлені особи оцінююֺть минулиֺй, поточнֺий 

та очікувֺаний фінансֺовий стан підприֺємства. Для менеджֺера найбілֺьш 

важливֺими є аналіз і оцінка ефектиֺвності господֺарських операцֺій, ресурсֺів, 

які при цьому викориֺстовуються, та отримаֺних резульֺтатів. Власниֺків і 

акціонֺерів в першу чергу цікавлֺять прибутֺковість вкладеֺних ними капітаֺлів 

та рівень ризику їх можливֺої втрати. Для кредитֺорів найбілֺьш важливֺими є 

оцінка перспеֺктив повернֺення інвестֺованих засобіֺв. Для постачֺальників - 

можливֺість підприֺємства своєчаֺсно оплачуֺвати послугֺи і продукֺцію, яка 

постачֺається. 

6. Стратегічнний план розвитку підприємснтва «Прем’єр Компас» містить 

розробку рішень за такими розділами, як: передбаченння характеру й шляхів 

розвитку макросистнеми; тенденції розвитку галузі та їх вплив на стан 

підприємснтва; стратегія маркетингну; напрями й заходи щодо створення 

конкурентнних переваг (стратегія оновлення послуг, пропонованних 

підприємснтвом, стратегія розвитку організацнійно-технічного рівня 

виробництнва й сфери надання послуг, стратегія ресурсозанбезпечення певних 

структурнних підрозділнів підприємснтва); стратегічнний фінансовинй план; 

стратегія розвитку міжнароднної діяльностні; стратегія розвитку системи 

менеджменнту; оцінка ефективнонсті стратегій; реалізаці ня й контроль за 

втіленням у життя стратегії розвитку готелю. 

7. В роботі було проведено аналіз внутрішньного та зовнішньонго 
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середовищна «Прем’єр Компас». Найбільш сильними сторонами підприємс нтва 

є якість послуг, які надаються, цінова політика, психологінчний клімат в 

колективі та умови праці. Слабкими сторонами – плинність кадрів, стратегія 

підприємснтва, організацнія маркетингну та обсяг реалізацінї послуг фірми. 

Найбільш впливовимни факторами є високий ступінь прихильно нсті покупців до 

послуг готельногно підприємснтва, надання посереднинками вигідних форм 

оплати та умов отримання послуг, низький рівень інформованності покупців 

про послуги готелю, невідповіндність асортименнту (якості) послуг вимогам 

покупців, висока чутливістнь до ціни.  

8. Основними конкурентнними заходами при обраній стратегії можуть 

бути: забезпеченння оновлення персоналу; впровадженння інтернет-технологій; 

покращенння організацнії маркетингну на підприємснтві; за допомогою інтернет-

реклами готель стає більш відомим, а споживачі більш інформованними; 

надання посереднинками вигідних для готелю форм оплати та умов отримання 

послуг, дає можливістнь розробки ефективнонї стратегії розвитку підприємснтва; 

високий ступінь прихильнонсті покупців до послуг готелю, зростання реальних 

грошових доходів населення та правильна організац нія стратегії діяльностні 

готелю, призводитнь до збільшенння обсягів реалізацінї послуг; покращенння 

діяльностні готелю та його місця на ринку послуг регіону, стимулювантиме 

стабільнінсть у кадровій політиці підприємснтва. 

9. Якість послуг в сучасних умовах розвитку сфери туристичнного 

бізнесу є одним з найбільш важливих елементів ефективнонсті та 

прибутковності готельних підприємс нтв. Система управлінння якістю має стати 

постійним процесом діяльностні, що спрямованний на покращенння рівня послуг, 

вдосконалнення складових запроваджнення системи якості.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Використання методів плануванння та управлінння у готелі «Прем’єр Компас» 

Види методів 

Приклади 

застосуванння 

конкретнинх 

методів у фірмі 

Характеристика 

взаємозв’язку 

функцій і методів 

менеджменнту 

Характеристика 

механізму 

взаємодії різних 

методів 

менеджменнту у 

фірмі між собою 

Експертна 

оцінка 

застосуванння 

методів 

Економічні 

Довго -, середньо 

– та 

короткостнрокові 

плани 

Планування 

діяльностні 

підприємснтва на 

півроку вперед 

Взаємодіє із 

плануваннням, 

зокрема, 

стратегічнним. 

Взаємодіє з 

адміністрнативними 

методами та 

соціально – 

психологінчними, 

зокрема. із 

методами 

формуванння 

колективінв 

соціальнон-

психологічного  

клімату в 

колективі. 

7 

Економічні 

стимули 

Встановлення 

премій та 

надбавок. 

Взаємодіє з 

мотивацієню, 

плануваннням та 

контролем. 

Взаємодіє з 

адміністрнативними 

методами та 

соціальнон-

психологічними. 

8 

Податки 

Встановлення 

податків 

державою, які 

сплачує дане 

підприємснтво 

Взаємодіє з 

мотивацієню та 

плануваннням. 

Взаємодіє з 

адміністрнативними 

методами. 

10 

Фінанси 

Показують як 

підприємснтво 

розпоряджнається 

своїми коштами. 

Взаємодіє з 

плануваннням та 

керуваннянм. 

Взаємодіє з 

організацнійними 

діями. 

9 

Кредит 

Встановлення 

розміру кредиту, 

під який 

підприємснтво 

може надати свої 

послуги 

Взаємодіє з 

плануваннням та 

контролем. 

Взаємодіє з 

організацнійними ат 

розпорядчними 

діями. 

7 

Бюджет 

Складання плану 

доходів та витрат 

фірми на певний 

період. 

Взаємодіє з 

плануваннням, 

мотивацієню та 

контролем. 

Взаємодіє з ціною, 

кредитом, 

економічнними 

стимулами. 

7 
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продовження додатку А 

Види методів 

Приклади 

застосуванння 

конкретнинх 

методів у фірмі 

Характеристика 

взаємозв’язку 

функцій і методів 

менеджменнту 

Характеристика 

механізму 

взаємодії різних 

методів 

менеджменнту у 

фірмі між собою 

Експертна 

оцінка 

застосуванння 

методів 

Ціни 
Встановлення цін 

на послуги 

Планування, 

контроль. 

Взаємодіє з 

фінансами, 

податками, 

кредитом, 

організацнією 

8 

Адміністративні 

Організаційні дії 

Застосовуються 

через закони, 

декрети, статути. 

Взаємодіє з 

організувнанням, 

контролем. 

Взаємодіє з 

методами 

формуванння 

колективінв, 

економічнними 

планами. 

10 

Розпорядчі дії 

Застосовуються з 

метою усунення 

недоліків у 

роботі, 

виправленння 

помилок 

Взаємодіє із 

контролем, 

регулюваннням та 

організувнанням. 

Взаємодіє з цілями, 

дисципліннарними 

діями. 

8 

Дисциплінарні дії 

Накладання 

штрафу на 

працівникна, який 

поламав 

обладнанння. 

Взаємодіє з 

плануваннням, 

контролем та 

регулюваннням. 

Взаємодіє з 

моральнимни 

стимулами та 

розпорядчними 

діями. 

10 

Соціально - психологінчні 

Соціальні плани 

Програма 

допомоги 

багатодітнним 

працівникнам. 

Взаємодіє з 

мотивацієню, 

плануваннням. 

Взаємодіє з 

розпорядчними 

діями, моральнимни 

стимулами  

формуванння 

колективінв. 

6 

Моральні 

стимули 

Надання 

винагородни за 

блискучо 

проведену 

роботу 

Взаємодіє з 

мотивацієню та 

регулюваннням. 

Взаємодіє з 

економічнними 

стимулами та 

дисципліннарними 

діями. 

7 

Методи 

формуванння 

колективінв та 

соціальнон-

психологічного 

клімату в 

колективін 

Здійснюється 

через створення 

здорового 

клімату в 

колективі. 

Взаємодіє з 

організувнанням, 

мотивацієню та 

контролем. 

Взаємодіє з 

організацнійними 

діями, моральнимни 

стимулами та 

соціальнинми 

планами. 

8 
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продовження додатку А 

Технологічні 

Технологічні 

документин 

Інструкція по 

користуваннню 

обладнаннням. 

Взаємодіє з 

організувнанням та 

контролювнанням. 

Взаємодіє з 

документанцією та  

розпорядчними 

діями. 

9 

Конструкторські 

документин 

Плани 

приміщень, 

комп’ютерної 

мережі. 

Взаємодіє з 

плануваннням та 

організувнанням. 

Взаємодіє з 

технологінчними 

документанми та 

розпорядчними 

діями. 

9 
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Додаток Б 

Аналіз мікросерендовища підприємснтва готелю «Прем’єр Компас» 

Можливість Ступінь 

впливу 

Загроза Ступінь 

впливу 

1 2 3 4 

Споживачі 

Виявлення тенденції зростання 

цільового ринку 

3 Високий ступінь мінливостні 

потреб, вимог і смаків 

покупців 

2 

Виявлення потенційнного попиту 4 Значна привабливність 

цільового сегменту для 

конкурентнів 

3 

Високий ступінь прихильнонсті 

покупців до послуг фірми 

 

5 Слабка здатність підприємснтва 

до ефективнонго 

функціонунвання в 

привабливному ринковому 

сегменті 

3 

Обмежена можливістнь покупців 

у виборі інших продавцівн 

3 Низький ступінь задоволенності 

покупців товарами (сервісом) 

підприємснтва 

4 

Висока чутливістнь покупців до 

реклами, різних дій щодо 

стимулюванння збуту 

3 Низький рівень 

інформованності покупців про 

товари підприємснтва 

4 

Сприятливе ставлення покупців 

до інноваційнних рішень 

підприємснтва в галузі 

асортименнтної політики 

2 Висока чутливістнь покупців до 

ціни 

4 

Посередник 

Укладення довгостронкових 

договорів співпраці з 

посереднинками 

4 Відсутність пільг з боку 

посереднинків 

2 

Надання посереднинками вигідних 

для фірми форм оплати та умов 

надання послуг 

 

4 Скорочення кількості по-

середників, які надають 

необхідні для підприємснтва 

послуги 

4 

Розширення кількості 

посереднинків підприємснтва 

3 Збільшення кількості 

посереднинків на шляху від 

виробника до підприємснтва 

3 

  Посилення тиску з боку 

посереднинків 

 

Конкуренти 

Нові конкурентни стимулюютнь 

роз-виток готельногно 

підприємснтва 

4 Поява нових конкурентнів, що 

веде до зниження стійкості 

фірми на готельномну ринку 

4 

 


