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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГОТЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА  

Джерелом отримання готельним підприємством інвестиційного 
доходу виступає інвестиційний потенціал. Від його розміру, якості 
і параметрів формування залежать наявні, а також потенційні можли-
вості реалізації певного виду та типу інвестиційної політики. Аналіз 
літературних джерел [1–4] дозволяє узагальнити міркування та сфор-
мулювати для даного дослідження наступне визначення інвестицій-
ного потенціалу: можливості і здатності системи ресурсів та компе-
тенцій підприємства мобілізуватися та трансформуватися в інвестиції 
в певних конкурентних умовах. За певних умов при зниженні 
кількісних параметрів потенціалу, його якісні характеристики можуть 
бути поліпшені. Для цього зупинимось на питаннях оцінки потенціалу 
(рис. 1).  

Як показує рис. 1, вся система інвестиційного потенціалу 
спрямована на формування базових умов здійснення інвестиційної 
діяльності та підвищення її ефективності. Збирання та аналітична 
обробка інформації допомагає приймати рішення щодо здійснення 
інвестиційної діяльності в певних напрямках та формах, а також 
передбачати перспективу вкладання коштів, тимчасово вивільнених 
з обороту внаслідок зростання ефективності використання майна, 
в якості інвестицій. Взаємодія ресурсної та організаційно-економічної 
підсистем створюють можливість розробки та впровадження нових 
методів управління майном, персоналом, пошуку нових шляхів спри-
ятливої взаємодії з учасниками інвестиційного процесу. 
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Рис. 1. Структура інвестиційного потенціалу готелю 

Таким чином, інвестиційний потенціал визначає можливості 
готелю вкладати кошти для отримання певного зиску. При цьому, 
якість інвестиційного потенціалу, яким володіє чи буде володіти 
готельне підприємство, доцільно детальніше вивчити його кількісний 
склад (рис. 2). 

 

Рис. 2. Оцінка кількісного складу інвестиційного потенціалу 
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Продемонстровані на рис. 2 складові інвестиційного потенціалу 
вказують на досить широкі можливості підприємства у формуванні 
його інвестиційного потенціалу. Слід зазначити, що саме завдяки 
застосуванню інтелектуальних здібностей, а також практичних напра-
цювань фінансових менеджерів сформована інвестиційна вартість 
майна здатна приносити вигоду підприємству. Тому при кількісному 
розрахунку інвестиційного потенціалу важливо враховувати і вартість 
кадрового потенціалу, яка виражається фондом оплати праці даної 
категорії працівників. 
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