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ВСТУП 

Сфера гостинності є одним з основних сегментів індустрії туризму. 

Жодна подорож не обійдеться без організації розміщення туристів. 

Враховувати різноманітні потреби людей, їх смаки, звички, національні 

особливості, форми проведення дозвілля покликана розгалужена система 

засобів розміщення туристів, значну частку яких становлять підприємства 

малого формату. В Європі малі готелі міцно зайняли свою нішу в готельному 

бізнесі, ставши одним з ключових елементів готельної індустрії. Будучи 

відображенням загальносвітових закономірностей, протягом останнього часу в 

нашій державі в цілому, і в Одеському регіоні зокрема, стала спостерігатися 

стійка тенденція розвитку малого готельного бізнесу. Кількість малих готелів в 

Одесі становить чималу частину готельної індустрії міста, загострюється 

конкуренція між готельними підприємствами, тому дана тема є актуальною і 

перспективною в розрізі розробки та реалізації конкурентних стратегічних 

напрямків розвитку готельних підприємств з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності та забезпечення ефективного функціонування. 

Актуальність теми дипломної роботи пов'язана зі значним поширенням 

досліджуваного явища і полягає в необхідності розробки рекомендацій щодо 

вдосконалення роботи в даній області. Таким чином, необхідність і можливість 

розвитку теоретичних і прикладних підходів до вирішення зазначених проблем 

та їх особлива практична значущість для вітчизняної економіки ставлять 

питання вибору шляхів пріоритетних напрямків і розробка конкурентної 

стратегії в умовах посилення економічної глобалізації та посилення 

конкурентної боротьби. 

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці вибору 

пріоритетних напрямків і формування конкурентної стратегії в господарської 

діяльності готельних підприємств на прикладі готелю «Palace Del Mar» 

(м.Одеса).  

Досягнення поставленої мети роботи передбачає вирішення таких 

основних завдань: 
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1) дослідити теоретичні аспекти конкурентоспроможності готельного 

підприємства; 

2) вивчити наукові підходи до обґрунтування стратегічного управління 

готельного підприємства; 

3) розглянути чинники конкурентних переваг на підприємствах гостинності; 

4) проаналізувати організаційну структуру управління і фінансово-

господарську діяльність готелю «Palace Del Mar»; 

5) на основі аналізу діяльності готелю «Palace Del Mar» розроблена система 

пропозицій щодо формування конкурентної стратегії компанії і підвищення її 

конкурентоспроможності. 

6) розробити заходи підвищення рівня сервісу в готелі «Palace Del Mar». 

Об'єктом дослідження є процес підвищення конкурентоспроможності 

готелю «Palace Del Mar». 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 

розробки конкурентної стратегії готельного підприємства. 

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці 

рекомендацій щодо вибору стратегії конкурентних переваг на основі стратегії 

підвищення якості обслуговування. 

Структура роботи обумовлена предметом, метою і завданнями 

дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів і висновків. 

 Введення розкриває актуальність, визначає ступінь наукової розробки 

теми, об'єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження, розкриває 

теоретичну і практичну значимість роботи. У першому розділі розглядаються 

науково-теоретичні аспекти стратегій конкурентних переваг. У другому розділі 

проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності готелю «Palace Del 

Mar». Третя глава присвячена розробці конкурентної стратегії в готелі «Palace 

Del Mar». 

 У висновку підводяться підсумки дослідження, формуються остаточні 

висновки по даній темі. 
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ВИСНОВКИ 

 

В першому розділі роботи були досліджені теоретичні аспекти 

конкурентоспроможності готельного підприємства, а саме розглянені 

теоретичні основи понять «конкурентоспроможність», «конкуренція», 

проводиться дослідження факторів, що впливають на конкурентоспроможність 

підприємств сфери готельної індустрії, типи, види та фактори формування 

конкурентоспроможності. 

Було вивчено наукові підходи до обґрунтування стратегічного управління 

готельного підприємства, також розглядається поняття «конкурентна перевага» 

та її чинники. 

В другому розділі проаналізована організаційну структура управління і 

фінансово-господарська діяльність готелю «Palace Del Mar». 

За допомогою аналізу діяльності готелю «Palace Del Mar» в третьому 

розділі розроблена система пропозицій щодо формування конкурентної 

стратегії -  а саме стратегії підвищення якості обслуговування. 

Були запропоновані заходи підвищення рівня сервісу в готелі «Palace Del 

Mar». 

Таким чином, за результатами аналізу літературних джерел, звітної і 

статистичної інформації, проведення оцінки розвитку готелю і власних 

спостережень можна зробити наступні висновки: 

1. В умовах постійних змін в ринковій економіці та динамічних процесів 

інтеграції, важливість і значення принципів і методів стратегічного управління і 

розробки стратегій не втрачають своєї актуальності, а стають все більш 

важливими. Однак єдиного конкретного визначення даних понять, яке б 

охоплювало всі сторони цього питання, не існує. Тому, в роботі були розглянуті 

основні напрямки у вивченні даних понять. Також були вивчені основні 

фактори конкурентоспроможності готелів та методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємств як необхідного і найважливішого 

елемента забезпечення стратегічного розвитку підприємств. Відзначимо, що 
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для оцінки конкурентоспроможності готельного підприємства не існує єдиної 

точної методики, яка б всебічно відображала позиції господарюючого суб'єкта 

на ринку. Звідси випливає, що керівництво будь-якого підприємства готельної 

індустрії має право самостійно вибирати спосіб і методику оцінки 

конкурентоспроможності свого об'єкта. 

2. В ході проведеного аналізу організаційної структури управління і 

фінансово-господарської діяльності готелю «Palace Del Mar» вдалося визначити 

основні показники і тенденції його розвитку, а саме: рівень завантаження, а 

також рівень рентабельності, кваліфікаційно-освітня структура персоналу 

готелю «Palace Del Mar ». В результаті проведеного дослідження можна 

сказати, що готель належить до категорії середніх готелів, має вигідне місце 

розташування, рентабельний і приносить прибуток. Основними проблемами є 

досить виражена сезонність попиту на послуги готелю і недостатній 

асортимент додаткових послуг. 

3. Для готелю «Palace Del Mar» були обгрунтовані напрямки стратегії 

розвитку і розроблено дерево цілей та запропоновані заходи щодо забезпечення 

конкурентної стратегії, а саме: 

1. Впроваджені нові технології по підвищенню рівня комфорту проживання. 

(інтерактивне телебачення, енергозберігаючі пристрої) 

2. Удосконалення тенісного корту та обладнання його як всесезонного 

3. Створення посади HR-менеджеру. 

4. Вдосконалення системи управління якістю. 

Результати даного дослідження можуть бути використані як в діяльності 

готелю «Palace Del Mar», так і в діяльності інших готельних підприємств. 
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