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Економічний потенціал підприємства готельного господарства – поняття,
що має чималу кількість складових, які повинні злагоджено функціонувати.
Для ефективної діяльності підприємства необхідним є процес діагностики, що
сприятиме утриманню стійких позицій на ринку та виявлення необхідності у
внесенні змін до взаємопов’язаних ресурсів.
Термін «діагностика» вперше застосовувався у медичні практиці та
походить від грецького «diagnosis», що в дослівному перекладі означає
«розпізнання». Іноземні та вітчизняні вчені дають різні визначення поняттю
«діагностика». Учений В. В. Большаков зазначає, що діагностика – діяльність,
спрямована на виявлення, аналіз і оцінку проблем організації, діагностика є
функцією управління [1, с. 6]. В. В. Боковець визначає «діагностику» як спосіб
встановлення характеру порушень нормального ходу господарського процесу
на основі типових ознак, властивих даному порушенню [2, с.495].
Дж. К. Лафта, зазначає, що діагностика – це аналіз величин і
співвідношень
параметрів
(показників)
організації,
ринкового
та
інституціонального середовища, а також змін даних співвідношень з метою
встановлення: причин виникнення проблеми, ієрархічного рівня системи (рівня
виконуваних функцій, структури чи параметрів), на якому виникла і може бути
усунена проблема [3, с.304].
Учений С. Оптнер визначає «діагностику» процесом виявлення проблем,
які вирішуються. Вирішення проблеми – це діяльність, яка зберігає або
покращує характеристики системи [4, с. 67].
Відповідно вищенаведених трактувань поняття «діагностика» вченими,
варто зазначити, що це є процесом аналізу стану підприємства, виявлення
позитивних та негативних факторів впливу на нього. За допомогою діагностики
відбувається прийняття рішень щодо майбутнього «життя» організації.
Ряд українських та іноземних вчених економістів досліджують поняття
«економічна діагностика підприємства» у своїх працях. Група вчених Т.Ф.
Косянчук, В.В. Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид визначають економічну
діагностику підприємства можна розглядати як аналіз та оцінку економічних
показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів й
іншої інформації з метою виявлення можливих перспектив розвитку
підприємства і наслідків поточних управлінських [5, c.11].
Українські економісти Гетьман О.О. та Шаповал В.М. зазначають, що
економічна діагностика підприємства – оцінка економічних показників
діяльності підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної
інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків
ухвалення поточних управлінських рішень. Підсумком діагностики на основі
~ 173 ~

«СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ»

оцінки господарського стану і його ефективності є ґрунтовні висновки,
необхідні для прийняття термінових, але важливих рішень [6, с. 35].
Таким чином, варто узагальнити, що економічна діагностика
підприємства дає змогу проаналізувати стан економічних показників,
визначити можливі загрози діяльності та шляхи їх уникнення.
Економічний потенціал готельного підприємства налічує у собі такі
складові: фінансова, трудова, інноваційна, маркетингова, інформаційна,
організаційно-управлінська та соціальну. Тобто, дана структура включає в себе
різносторонні складові, за результатами оцінки яких готельне підприємство
може уникнути впливу негативних чинників або, при їх наявності, знайти
шляхи реновації певної складової.
Діагностика економічного потенціалу підприємства не має чіткого
алгоритму, тому вчені пропонують застосовувати різні підходи до оцінки:
факторний, витратний, порівняльний та результативний [7]. На основі цих
підходів рекомендовано застосовувати наступні методи: індексний, матричний,
оцінювання за вартістю ресурсів, рейтинговий порівняльний аналіз, бальний
експертний, метод аналогій, економічно-математичні [8, с.253].
Діяльність успішного та ефективного підприємства базується на
економічних результатах, тому здійснення діагностики економічного
потенціалу підприємства готельного господарства має відбуватися
щоквартально та щорічно. Така динаміка оцінювання дасть змогу «тримати
руку на пульсі» та прогнозувати функціонування підприємства.
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