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Постановка проблеми. Сучасні умови господа-

рювання, сформовані під впливом глобалізаційних 

та інтеграційних процесів, актуалізують залежність 

процвітання національних систем від формуван-

ня конкурентоспроможних галузей, що відіграють 

роль мультиплікаторів економічного розвитку в 

масштабах окремих територій і господарства в ціло-

му. При цьому стало очевидним, що для різних сфер 

діяльності потрібні свої принципи підтримки і роз-

витку конкурентоспроможності, що враховують їх 

особливості. 

Виступаючи складним багатогранним поліфунк-

ціональним феноменом, туризм є одним з найбільш 

ефективних міжгалузевих індустріальних комплек-

сів. Пропорціональний розвиток усіх його компо-

нентів виступатиме каталізатором комплексного 

економічного та соціального зростання регіону, 

сприятиме залученню інвестицій, пошуку альтер-

нативних шляхів виходу економіки з кризових си-

туацій [1].  

Підприємства готельного господарства пред-

ставляють матеріальну основу туристичної галузі і 

несуть в собі величезний потенціал для сталого до-

ходу в державний бюджет. Ефективний розвиток 

підприємств готельного господарства є стратегіч-

но важливим напрямком для туризму. Як елемент 

інфраструктури, готельне господарство відображає 

облаштованість соціального простору в рамках мі-

ста, культурно-ділових об’єктів та виробництва. 

Діяльність підприємств готельного господарства 

сприяє зміцненню зв’язків, перетворюючи їх у си-

стему інтеграційних процесів з реалізацією соці-

ально-культурного обміну, з розвитком культури 

пізнання. 

Окрім того, послуги розміщення є системоутво-

рюючим елементом індустрії туризму, що дає під-

ставу стверджувати – саме вони мають здатність 

генерувати мультиплікативний ефект впливу на 

суміжні галузі національної економіки. Це підтвер-

джують дані про те, що до 68% всіх доходів від ту-

ризму і до 65% всіх зайнятих у світовій індустрії ту-

ризму припадає на сферу розміщення [10, с. 8].

Треба зазначити, що вітчизняний ринок готель-

них послуг характеризується не тільки недостат-

ньою кількістю готелів, але й обмеженістю їх типів, 

відсутністю відповідної інфраструктури, що, у свою 

чергу, відбивається на рівні якості обслуговуван-

ня. Окрім того, на український ринок вийшли такі 

міжнародні бренди, як Radisson, Hyatt International, 

Rixos, що ще більше загострило проблему низької 

конкурентоспроможності готельних підприємств. 

Тобто, беручи до уваги прагнення України по-

слідовно інтегруватися у світове економічне співто-

вариство, актуальним завданням для вітчизняного 

ринку гостинності є пошук стратегічних орієнтирів 

збільшення конкурентних переваг, які дозволять 

більш повно задовольняти потреби споживачів, під-

вищити рівень сервісу і, як наслідок, сформувати 

необхідний рівень конкурентоспроможності галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питаннями, пов’язаними з функціонуванням готе-

лів, і аналізом їх діяльності займаються такі вчені, 

УДК 339.137.2:640.4

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Подлепіна П. О.,

старший викладач

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

У статті висвітлюється роль конкурентоспроможності в ефективному функціонуванні готельних підприємств, 
визначається сутність цієї наукової категорії, здійснюється аналіз методів оцінки конкурентоспроможності, пропо-
нуються шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії.

Ключові слова: конкурентоспроможність, готельне підприємство, готельна індустрія, методи оцінки, якість, 
конкурентні переваги, конкуренція.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье освещается роль конкурентоспособности в эффективном функционировании гостиничных предпри-
ятий, определяется сущность этой научной категории, осуществляется анализ методов оценки конкурентоспо-
собности, предлагаются пути повышения конкурентоспособности предприятий гостиничной индустрии.

Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиничное предприятие,  гостиничная индустрия, методы оцен-
ки, качество, конкурентные преимущества, конкуренция.

COMPETITIVENESS AS A FACTOR OF IMPROVING THE OPERATION OF HOTEL ENTERPRISES
The article highlights the role of competitiveness in the effective functioning of the hotels, the nature of the scientifi c 

category is determined, the methods for assessing competitiveness are analyzed, and the ways of improving the com-
petitiveness of enterprises in hospitality industry are suggested.

Key words: competitiveness, hotel enterprise, hotel industry, evaluation methods, quality, competitive advantage, 
competition

© Подлепіна П. О.,  2013



Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

129

як Г.  Яковлєв, Е. Балашова, А. Кусков, А. Медик, 

Х.  Інграм, Л. Шмакова, В. Кохненко, О. Любіцева, 

Х. Роглєв, В. Ревенко, П. Пуцентейло, М. Мальська, 

І. Пандяк та ін. Проблемам визначення стратегічних 

напрямків підвищення конкурентоспроможності 

підприємств присвячено ряд  наукових  досліджень 

таких відомих закордонних та вітчизняних авторів, 

як М. Портер, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, А.  Дж. Стри-

кленд III, Девід У. Кревенс, І. Зулькарнаєв, Л. Ільясова, 

Л. Азоєв, Є. Джанджугазова, Р. Фатхутдинов, І. Ліфіц, 

І. Спірідонов, А. Яновський та ін.

Аналіз наукової літератури дозволив зробити 

висновок про недостатню опрацьованість і необ-

хідність подальшого вивчення питань формування 

конкурентоспроможності готельних підприємств, 

оскільки автори ідей та концепцій досліджуваної  

проблематики залежно від своїх наукових погля-

дів по-різному обґрунтовують чинники та методи 

оцінки цієї категорії, що заважає розробці комплек-

сного (системного) підходу до підвищення конку-

рентоспроможності як пріоритетного напрямку по-

кращення функціонування готельних підприємств. 

Адже підвищення конкурентоспроможності готелів 

на міжнародному ринку і зниження економічного 

ризику в умовах ринкових відносин можуть бути 

забезпечені лише при використанні основополож-

них теоретичних і практичних розробок та реко-

мендацій системного підходу та системного аналізу.

Мета статті. Виявити сутність наукової категорії 

«конкурентоспроможність підприємств індустрії 

гостинності» та методи її оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Передусім зазна-

чимо, що науково обґрунтованої й загальновизнаної 

дефініції «конкурентоспроможність» наразі не іс-

нує. Незважаючи на різні підходи до визначення суті 

поняття, всі дослідники відмічають порівняльний і 

часовий (динамічний) характер цього показника.

Порівняльний характер означає, що конкуренто-

спроможність не є явищем, притаманним конкрет-

ному об’єкту (країні, галузі, підприємству, товару чи 

послузі). Вона не випливає з його внутрішньої при-

роди, а проявляється тільки за умов порівняння да-

ного об’єкта з іншими. Результатом цього порівнян-

ня є визначення рівня конкурентоспроможності. 

Часовий характер (динамічність) означає, що до-

сягнутий в окремий проміжок часу рівень конкурен-

тоспроможності об’єктом не може розглядатися як 

довгострокова характеристика його ринкової пози-

ції незалежно від ефективності діяльності. Протидія 

інших суб’єктів господарювання, рішучість та ак-

тивність їх конкурентних стратегій можуть призве-

сти до втрати досягнутої позиції та зниження рівня 

конкурентоспроможності [2, c. 105-106].

Конкурентоспроможність – це складне бага-

торівневе поняття, аналіз і оцінку якого необхідно 

найтіснішим чином пов’язувати з конкретним його 

рівнем. Ієрархічна декомпозиція конкурентоспро-

можності нараховує чотири рівні (рис. 1).  

Між усіма цими рівнями існує тісна внутрішня 

і зовнішня залежність. Конкурентоспроможність 

країни та галузі в остаточному підсумку залежить 

від здатності конкретного товаровиробника випу-

скати конкурентоспроможний товар.

Для нашого дослідження важливим є виокрем-

лення  конкурентоспроможності підприємства як 

складної економічної категорії. Адже поняття кон-

курентоспроможності пов’язане з визначенням 

сутності та ролі конкуренції, які обумовлені низ-

кою ключових проблем господарської діяльності. 

Можливості підприємства конкурувати на певно-
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Рис. 1. Ієрархічна структура конкурентоспроможності
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му ринку безпосередньо залежать від конкуренто-

спроможності товару, сукупності соціально-еконо-

мічних і організаційних чинників, а також методів 

діяльності підприємства, які мають вплив на резуль-

тати конкурентної боротьби. Останнім часом все 

більшого поширення на ринку готельних послуг на-

буває «утворююча» конкуренція, спрямована на по-

шук способів співпраці конкурентів в області збуту 

і маркетингу (напр., створення спільних пропозицій 

для клієнтів готелями з конкуруючих груп, що зна-

ходяться в різних містах) [5, c. 21].

Для сфери гостинності характерна висока сту-

пінь конкуренції, залежність від сезонності, при-

родних, загальнополітичних та інших зовнішніх 

факторів. Умови розвитку ринку готельних послуг, 

складність роботи на ньому диктуються також осо-

бливостями функціонування підприємств готельно-

го господарства. 

Економічна сутність готельної діяльності має 

нематеріальний характер. Готельні підприємства 

пропонують ринку свій продукт у вигляді послуги, 

у виробництво якої залучається і споживач. Таким 

чином, вихідним елементом у трактуванні терміна 

«конкурентоспроможність підприємств готельного 

господарства» можна вважати вподобання та вибір 

споживачів готельних послуг. Саме конкуренто-

спроможність виступає запорукою успішного пере-

ходу від кастомізації до персоналізації клієнтського 

досвіду.

У даному випадку конкурентоспроможність готе-

лю може бути описана наступною формулою [5, c. 12]:

Конкурентоспроможність 
готелю

=   конкурентоспроможність          
готельних послуг

+ імідж 
(бренд),

де

Конкурентоспроможність   
готельних послуг

= якість + ціна + обслуговування.

Саме якість необхідно сьогодні розглядати як 

пріоритет в діяльності готельних підприємств. Під 

забезпеченням якості розуміється процес форму-

вання необхідних властивостей і характеристик по-

слуги, здатних задовольняти або передбачати очіку-

вання споживача.

На основі вищевказаного можна стверджувати, 

що управляти конкурентоспроможністю означає 

забезпечувати оптимальне співвідношення назва-

них складових, направляти основні зусилля на вирі-

шення наступних завдань: підвищення якості про-

дукції, зниження витрат виробництва, підвищення 

економічності й рівня обслуговування. Можливість 

забезпечення необхідного рівня розвитку складо-

вих елементів конкурентоспроможності визнача-

ється такими базовими виробничими факторами, 

як технічний рівень готелю, рівень організації ви-

робництва послуг і управління.

Отже, конкурентоспроможність підприємств го-

тельного господарства включає великий комплекс 

соціально-економічних характеристик, що визнача-

ють становище суб’єкта господарювання на ринку. 

З одного боку, це сукупність характеристик самого 

підприємства, яка визначається рівнем використан-

ня його виробничого, кадрового і маркетингового 

потенціалу. З іншого боку, зовнішніх по відношен-

ню до нього соціально-економічних та організацій-

них умов, які дозволяють створювати такі послуги, 
які за ціновими і неціновими характеристиками 
більш привабливі для споживачів, ніж у конкурен-
тів. Бути конкурентоспроможним в умовах відкри-
тої ринкової системи означає забезпечувати зрів-
нянні з міжнародними стандартами споживчі, якіс-
ні та цінові характеристики послуги незалежно від 
того, для зовнішнього або внутрішнього ринку вони 
призначені [10, c.11-12].

Необхідно зазначити, що підвищення конкурен-
тоспроможності готельних підприємств пов’язано, 
насамперед, з можливістю її оцінки. На даному ета-
пі відсутня загальноприйнята методика оцінки кон-
курентоспроможності організації. 

У розвинених країнах застосовують методи-
ки, що мають переважно конкретно-економіч-
ний, кількісний характер. Вони базуються на
системному аналізі фірми, відображають її діяльність 
за всіма провідними параметрами (в тому числі ана-
ліз ефективності використання ресурсів і рентабель-
ності виробництва, аналіз стійкості функціонування 
організації тощо). 

На наш погляд, застосування такої системи по-
казників для виявлення рівня конкурентоспромож-
ності готелю є не зовсім прийнятним, так як біль-
шість розрахункової базової інформації складає 
комерційну таємницю підприємств. Більш ефектив-
но у вітчизняних умовах господарювання в основу 
оцінки рівня конкурентоспроможності готелю за-
класти такі показники, як якість, ціна, рівень обслу-
говування, імідж та ін. [4]. 

Найбільш простими, зрозумілими й доступними 
методами, що не вимагають використання спеціаль-
ної документації про діяльність готельних підпри-
ємств, є: 

1) метод складання карти стратегічних груп кон-
курентів; 

2) метод, заснований на визначенні ринкової 
частки; 

3) метод балів; 
4) графічний метод – побудова багатокутника 

конкурентоспроможності;  
5) метод рангів; 
6) метод порівняльних переваг.
Також для оцінки рівня конкурентоспроможно-

сті готельних підприємств можливим є використан-
ня методів, зазначених у таблиці 1.

Конкурентоспроможність готельних підпри-
ємств треба оцінювати комплексно за всіма крите-
ріями й напрямками діяльності, отже, можливе  за-
стосування декількох методів одночасно.

Важливим також є оцінка готельного ринку як 
конкурентного середовища готельного підприєм-
ства: його ємність, рівень конкуренції тощо. Для 
аналізу стану ринку готельних послуг широко вико-
ристовується індексний метод, заснований на роз-
рахунку спеціальних показників та їх порівнянні. 
При цьому найважливішими показниками є коефі-
цієнт завантаження номерного фонду і середня ціна 
номера. Ці показники є необхідною базою для роз-
рахунку відповідних індексів.

На основі виявлених характеру ринкового се-
редовища, специфіки конкуренції, особливостей і 
тенденцій розвитку ринку готельних послуг, а та-

кож потреб і переваг цільового сегмента, можливим 

є розробка організаційно-економічного механізму 
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підвищення конкурентоспроможності готельних під-
приємств, який повинен враховувати фактори, які 
активно впливають на формування вказаної катего-
рії, а саме асортимент послуг; якість обслуговування, 
виражена через показник задоволеннності спожива-
чів отриманими послугами; ціна і доля ринку [3].

Так, з метою підвищення якості та культури об-
слуговування клієнтів, а також конкурентоспро-
можності на світовому ринку готельних послуг, під-
приємства повинні мати не тільки високий рівень 
комфорту, але й широкий набір додаткових послуг. 
Сервіс готелів доцільно організувати не за принци-
пом попиту, а за принципом пропозиції. Необхідно 
зазначити, що рушійною силою конкуренції є сти-
мул до нововведень. Саме на основі нововведень 
можливо підвищувати якість послуг, покращувати 
їх корисний ефект, розширювати спектр пропози-
ції, тим самим формувати конкурентні переваги да-
ного готелю. Таким чином, забезпечення конкурен-
тоспроможності послуг та готелю потребує нова-
торського, підприємницького підходу, суттю якого є 
пошук і реалізація інновацій.

Аналіз кадрового забезпечення готельного 

господарства України свідчить про погіршення 

якісного складу персоналу, недостатню увагу до під-

готовки кадрів та організації системи неперервної 

освіти відповідно до сучасних вимог. Тому вкрай 

необхідним є розробка уніфікованих професій-

но-кваліфікаційних та поведінкових вимог до пер-

соналу, які відповідали б європейським стандартам 

обслуговування, що допоможе сформувати конку-

рентоспроможну структуру персоналу готельного 

підприємства [9, c. 215].

Висновки. Таким чином, на основі вищевказа-

ного можна стверджувати, що конкурентоспро-

можність виступає найважливішим фактором за-

безпечення ефективного та прибуткового розвитку 

підприємств індустрії гостинності. Саме ця кате-

горія визначає здатність готельних підприємств 

функціонувати не тільки в поточних фінансово-е-

кономічних і політичних умовах, а й в умовах фі-

нансово-економічної кризи. Тому управління кон-

курентоспроможністю є стратегічно необхідним та 

передбачає сукупність заходів щодо систематично-

го вдосконалення послуг, постійного пошуку нових 

видів реклами, нових груп потенційних клієнтів, по-

ліпшення сервісу тощо.

Найменування 
методу Характеристика Можливість застосування для готельних 

підприємств

1 SWOT-аналіз
Дозволяє проаналізувати

слабкі й сильні сторони підприємства, потенційні небезпеки й 
загрози, виявити існуючі можливості для розвитку

Можливо в повній мірі

2 Профіль 
полярностей

В основі методу лежить визначення показників, за якими 
підприємство випереджає або відстає від конкурентів

Показує напрямки, на які повинне звернути 
увагу керівництво готелю для виживання в 

конкурентній боротьбі

3
Метод 

експертних 
оцінок  

Заснований на узагальненні думок фахівців-експертів про 
ймовірність ризику

Допомагає отримати інформацію, необхідну для 
вироблення управлінського рішення

4 Метод «4Р»

Дозволяє дати кількісну оцінку окремих факторів і всіх 
факторів у цілому. Заснований на порівняльному аналізі 

підприємств конкурентів за наступними факторами: продукт, 
ціна, просування на ринку, регіон і канали збуту

Дозволяє гнучко реагувати на зміни й 
зміцнювати власні конкурентні позиції

5 Оцінка на базі 
якості продукції

Даний метод складається в зіставленні ряду параметрів 
продукції, що відображають споживчі властивості 

Дає можливість одержати ряд «параметричних» 
індексів, що характеризують ступінь 

задоволення потреби в готельних послугах
* Таблиця складена автором за матеріалами: [6, с. 500-502]

Таблиця 1
Можливі методи оцінки конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії
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