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СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Сучасні умови господарювання спонукають підприємства готельного бізнесу
до формування достатніх можливостей та ресурсів для забезпечення конкурентних
позицій на ринку з урахуванням негативного пливу мінливих факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища. Саме потенціал підприємств здатний забезпечити
не лише адаптативні заходи, але й сприяти перспективному їх розвитку.
Академічний тлумачний словник визначає потенціал сукупність усіх наявних
засобів, можливостей, продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в
якій-небудь галузі, ділянці, сфері як [1]. В Оксфордському словнику потенціал
визначається як приховані якості та здібності, які можуть бути вдосконалені та
зумовити в майбутньому успіх або корисність [3, с. 377]. Дане трактування є
безумовно широким, проте визначає головний зміст даного поняття, що
виражається через приховані, проте реальні можливості забезпечення
ефективного розвитку підприємства в перспективі.
Узагальнюючи наявні дослідження теоретико-методологічних аспектів
потенціалу підприємств готельного бізнесу, встановлено, що в широкому розумінні
потенціал визначається з урахуванням ресурсного підходу. Зокрема, акцентується
увага на виробничих фондах готелю (площі, номерному фонді) та трудових
ресурсах. В той же час фінансова складова є вагомою передумовою підвищення
ефективності використання потенціалу підприємства індустрії гостинності.
В праці Н. І. Верхоглядової та Є. В. Коваленко виділено п’ять основних
концептуальних підходів до визначення потенціалу підприємства:
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1) з позицій ресурсного підходу, що є найбільш поширеним та характеризує
наявні ресурси, які є у розпорядженні підприємства;
2) з позицій функціонального підходу, що передбачає визначення потенціалу
підприємства з огляду на виконувані ним функції;
3) з позицій цільового підходу як здатність підприємства досягати
поставлені ним цілі;
4) з позицій результативного підходу як можливість досягнення певних
результатів діяльності;
5) з позицій діяльнісного підходу, що визначає потенціал як сукупність
відносин між суб’єктами господарювання щодо створення матеріальних та
нематеріальних благ [2].
Таким чином, потенціал підприємства є визначальним при прийнятті
управлінських рішень щодо ефективності управління господарською діяльністю
підприємства та слугує основою для ухвалення стратегічних орієнтирів його
розвитку. На нашу думку, термін потенціал – це фактичні та приховані
можливості підприємства, які за певних умов можуть забезпечувати досягнення
результатів у короткостроковому та довгостроковому періодах.
При формуванні визначення потенціалу підприємства важливим є
вираховування специфіки господарської діяльності підприємства. Так, для
підприємств готельного бізнесу потенціал визначається реальними можливостями
виконання максимального обсягу робіт і послуг за умови раціонального
використання наявних ресурсів. Визначальним при визначені потенціалу готелю є
рівень операційного менеджменту, тобто ефективність управління виробничими,
трудовими, фінансовими, інформаційними та інноваційними ресурсами.
Визначальними критеріями формування потенціалу підприємств
готельного господарства є:
– кількісний та якісний склад наявних ресурсів (матеріальних,
нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів);
– інтелектуальний потенціал працівників готелю, враховуючи їх здатність до
креативності та прийняття нестандартних рішень;
– рівень операційного менеджменту;
– рівень забезпечення та готовність готелю до впровадження інноваційних
технологій;
– рівень платоспроможності та кредитоспроможності готелю;
– рівень інвестиційної привабливості;
– рівень купівельної спроможності населення.
Отже, сутність потенціалу підприємств готельного бізнесу слід розглядати
крізь призму сукупності фактичних ресурсів та наявних можливостей для
досягнення бажаних результатів. Потенціал готелів не є статичною величиною, а
має здатність до змін із врахуванням мінливості факторів попиту та пропозиції на
ринку готельних послуг. Процес формування потенціалу готелю починається на
етапі його проектування та визначення концептуальних основ його розвитку.
Проте зміна факторів зовнішнього середовища може внести певні корективи, що
негативно впливатиме на точність досягнення очікуваних результатів.
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ЕКОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК
САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва визначають як цінні зразки
паркового будівництва, що створюються з метою охорони і використання в
природоохоронних, оздоровчих, естетичних, наукових та виховних цілях (ст. 37
Закону України “Про ПЗФ”) [3]. Це рекреаційні установи, де забороняється будьяка діяльність, що загрожує їх збереженню. Парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва можуть служити ядрами для короткострокового відпочинку,
підґрунтям для розвитку пішохідного, велосипедного та кінного туризму,
основою при прокладанні тематичних туристичних маршрутів екологопізнавального спрямування.
researcheurope.org

177

