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Анотація. У статті досліджено та проана-
лізовано основні терміни та поняття, зокре-
ма «потенціал», «економічний потенціал», 
«потенціал підприємства» та «економічний 
потенціал підприємства готельного госпо-
дарства». Проведено аналіз взаємопов’яза-
ності та синтезу даних понять. Вивчено та 
узагальнено сутність економічного потенці-
алу підприємства готельного господарства, 
а також удосконалено його структурні еле-
менти. Визначено першочергові завдання для 
збалансованого функціонування підприємств 
готельного господарства у період впливу над-
звичайних зовнішніх  та внутрішніх чинників. 
Запропоновано новий структурний елемент 
економічного потенціалу, що допоможе за-
кладам із тимчасового розміщення уникнути 
суттєвих негативних наслідків від економічної 
нестабільності ринку готельних послуг.

Ключові слова: потенціал, економічний по-
тенціал, потенціал підприємства, економічний 
потенціал підприємства, готельне господар-
ство, підприємство готельного господарства.

Постановка проблеми. У скрутні еконо-
мічні часи страждає не лише великий бізнес, 
а й середній та малий. Таким чином, пер-
шочерговим завданням управлінців у сфері 
готельного бізнесу є оцінка та формування 

перспективних можливостей, економічного 
потенціалу підприємства готельного госпо-
дарства. Питання ефективного управління 
готельним підприємством є актуальним для 
дослідження впродовж багатьох років. Зна-
чна кількість конкурентів на ринку унемож-
ливлює діяльність малих готельних підпри-
ємств. Конкурентоспроможність закладів із 
тимчасового розміщення базується на раці-
ональному розподілі та використанні еконо-
мічного потенціалу, збалансованість якого 
стає наукомісткою у період сьогоденних сві-
тових змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями вивчення та розгляду сутності 
та змісту поняття «потенціал» займалися 
такі вчені, як А.Б. Борисов, В.М. Архан-
гельський, Л.І. Самоукін, С.С. Шумська, 
О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, які 
у своїх працях зазначають, що потенціал є 
інтегральним відображенням поточних і 
майбутніх можливостей економічної сис-
теми для отримання максимального задово-
лення потреб. Тобто визначають потенціал 
як процес оцінки та трансформації, але не 
характеризують як сталу величину сукуп-
ності поточних можливостей. 
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У своїх наукових працях Н.С. Красно-
кутська трактує потенціал підприємства як 
можливості системи ресурсів і компетен-
цій. І.З. Должанська визначає потенціал 
підприємства як реальну або ймовірну здат-
ність виконувати цілеспрямовану роботу. 
І.М. Рєпіна надає трактування поняття 
«потенціал підприємства» як сукупності 
ресурсів для отримання максимального 
доходу і забезпечення сталого функціону-
вання та розвитку підприємства. 

Незважаючи на низку праць, присвяче-
них визначенню цього поняття, залишається 
відкритим питання щодо внесення певних 
уточнень та врахування особливостей для 
сфери готельного бізнесу.

Р.Б. Матковський, С.Г. Струмилін, А.Н. Люк- 
шинов розглядають економічний потенціал 
як сукупність можливостей задля створення 
благ; систему відносин економічної власно-
сті між людьми; показник, що характеризує 
ефективність діяльності підприємства. Усі 
ці визначення дійсно характеризують дане 
поняття, проте відсутнє виокремлення, уза-
гальнення та адаптування даних понять для 
підприємств готельної сфери.

У своїй статті Г.І. Рзаєв наводить тео-
ретичні підходи до визначення сутності 
поняття «економічний потенціал підприєм-
ства» різними вченими, проте не визначає 
особистого ставлення до цього поняття. 

Ф. Котлер у своїх наукових працях визна-
чає економічний потенціал підприємства як 
потенціал продажів, що виступає як абсо-
лютна межа попиту на товари підприємства. 

Незважаючи на значну кількість науко-
вих праць вітчизняних та іноземних учених 
щодо розгляду та розкриття сутності поняття 
«економічний потенціал», сутність та струк-
тура економічного потенціалу готельного 
підприємства залишається до цього часу не 
дослідженою.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження сутності та змісту поняття 
«економічний потенціал підприємства», 
зокрема для сфери готельного бізнесу; удо-
сконалення структури економічного потен-
ціалу підприємств готельного господарства 
шляхом виділення такого складника, як 
економічна стресостійкість, що допоможе 

закладам із тимчасового розміщення проти-
стояти негативним наслідкам економічної та 
фінансової нестабільності ринку готельних 
послуг в умовах пандемії.

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
економічна наука перейняла термін «потен-
ціал» (від лат. potentia – сила) з фізики, де 
він означає кількість енергії, яку накопичила 
система й яку вона спроможна реалізувати 
в роботі [2, с. 8]. У Малому економічному 
словнику термін «потенціал» визначено як 
«сукупність засобів, які є в наявності, мож-
ливостей в якій-небудь галузі» [3, с. 482]. 
Також у Тлумачному словнику економіста 
термін «потенціал» трактується як «наявні 
можливості, ресурси, запаси, засоби, що 
можуть бути використані для досягнення, 
здійснення чогось» [4, с. 216]. У тлумачному 
словнику С.І. Ожегова потенціал визнача-
ється як «ступінь потужності в будь-якому 
значенні, сукупність засобів, можливостей, 
необхідних для чого-небудь» [5]. Тобто 
загальне визначення терміна «потенціал» 
полягає у низці можливостей, засобів, ресур-
сів тощо для здійснення будь-якої дії. 

А.Б. Босиров у Великому тлумачному 
словнику зазначає, що потенціал як еко-
номічна категорія – це наявні можливості, 
ресурси, запаси, засоби, що можуть бути 
використані для досягнення, здійснення 
будь-чого [6]. В.М. Архангельський трактує 
термін так: «Потенціал – це засоби, запаси, 
джерела, які є в наявності і можуть бути 
мобілізовані для досягнення певної мети або 
розв’язання певної задачі» [4]. Л.І. Самоукін 
зазначає, що потенціал – це виробничі від-
носини, що виникають між окремими пра-
цівниками, трудовими колективами, а також 
управлінським апаратом із приводу повного 
використання їхніх здібностей зі створення 
матеріальних благ і послуг [7, с. 6].

Таким чином, із вищезазначених тракту-
вань терміна «потенціал» можна зрозуміти, 
що, крім матеріальних ресурсів, необхідні й 
трудові для створення товарів та послуг. 

С.С. Шумська трактує потенціал як 
сукупність накопичених ресурсів та їхніх 
використаних і невикористаних потенцій-
них можливостей у сфері виробництва мате-
ріальних благ та послуг із метою найбільш 
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повного задоволення потреб суспільства 
[8, c. 55]. В.І. Хомяков, І.В. Бакум розгляда-
ють поняття «потенціал» як джерела, мож-
ливості, засоби, запаси, які можуть бути 
приведеними в дію, використані для вирі-
шення якогось завдання, досягнення певної 
цілі, можливості окремої особи, суспіль-
ства, держави, підприємства в певній галузі  
[9, c. 11]. 

Найбільш влучне тлумачення тер-
міна «потенціал», на нашу думку, дають 
О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк: це 
інтегральне відображення (оцінка) поточ-
них і майбутніх можливостей економічної 
системи трансформувати вхідні ресурси 
за допомогою притаманних її персоналу 
підприємницьких здібностей в економічні 
блага, максимально задовольняючи в такий 
спосіб корпоративні та суспільні інтереси 
[10, с. 12–13].

Отже, термін «потенціал» можна охарак-
теризувати як: сукупність матеріальних та 
нематеріальних благ, які можуть бути заді-
яні задля задоволення потреб споживачів; 
трудові ресурси; використані та невикори-

стані можливості задля отримання бажаного 
результату.

Іноземні та вітчизняні вчені також мають 
декілька трактувань поняття «потенціал 
підприємства», тому найбільш поширені та 
відомі наведено в  табл. 1.

Зважаючи на вищевикладений матеріал 
у табл. 1, потенціал підприємства можна 
визначити як «симбіоз» можливостей, 
потужностей, засобів та ресурсів для ефек-
тивного досягнення поставлених цілей під-
приємницької діяльності.

Уважаємо за доцільне розглянути поняття 
«економічний потенціал», оскільки визна-
чення потенціалу підприємства та економіч-
ного потенціалу часто ототожнюють. 

В Економічному словнику надано таке 
трактування: потенціал економічний (англ. 
есоnоmіс potential) – сукупність економічних 
можливостей держави, які можуть бути вико-
ристані для потреб суспільства (виробництво, 
оборона тощо). Відображає економічну мо- 
гутність країни, досягнутий рівень розвитку 
продуктивних сил, обсяг національного багат-
ства, можливості їх зростання [11, с. 244].

Таблиця 1
Трактування поняття «потенціал підприємства» різними науковцями

Автори Трактування
І.З. Должанська,  
Т.О. Загорна

Потенціал підприємства являє собою реальну або ймовірну здатність виконувати цілеспрямовану 
роботу [12, c. 13].

Н.С. Краснокутська Потенціал підприємства можна визначити як можливості системи ресурсів і компетенцій [7, c. 7].

І.М. Рєпіна
Підприємницький потенціал – сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансо-
вих, інноваційних і т. п.), навичок і можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій пер-
соналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу 
(прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства [10, c. 8].

О.І. Олексюк
Потенціал підприємства – максимально можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихова-
них альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи підприємства у 
певному середовищі господарювання (ситуаційно-ринковий складник) з урахуванням ресурсних, 
структурно-функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень [10, с. 10].

Б.Є. Бачевський
Потенціал підприємства – це його властивість як носія штучного походження забезпечити очі-
куваний суб’єктом оцінки позитивний (або негативний) результат в існуючій системі зовнішніх 
обмежень з урахуванням здатності носія до розвитку [13, с. 23].

Б.А. Карапінський,  
Т.Б. Щира 

Підприємницький потенціал як сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансо-
вих, інноваційних тощо), навичок і можливостей менеджерів різного рівня ієрархії та безпосеред-
нього виконавчого персоналу щодо виробництва товарів, надання послуг (робіт), отримання мак-
симального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства 
[19, с. 78].

А.П. Миргородська 
Підприємницький потенціал:
– сукупність можливостей та здатностей реалізації ідейного портфеля підприємця у товари, роботи, 
послуги, через ведення вибраного виду діяльності для отримання максимального прибутку.

А.П. Миргородська
– сукупність особистих якостей, за допомогою яких здійснюється господарська діяльність для 
отримання максимального прибутку;
– як вплив його складників на структурні елементи економічного потенціалу для досягнення мак-
симальної ефективності їх функціонування [20, с. 147].
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С.Г. Струмилін уважається засновником 
поняття «економічний потенціал», що визна-
чав його як сукупну виробничу силу праці 
усіх працездатних членів суспільства [4].

Інший вчений, Р.Б. Матковський, зазначає, 
що економічний потенціал можна розгля-
дати як систему відносин економічної влас-
ності між людьми у взаємодії з розвитком 
продуктивних сил та базисними елементами 
господарського механізму, що виступають 
основним джерелом розвитку економічної 
системи, її можливостей [14]. 

К.М. Міско трактує дане поняття як межу 
людського пізнання внутрішніх, прихованих 
можливостей результативного використання 
досліджуваного об’єкта, яка може бути кіль-
кісно оцінена та в кінцевому підсумку реа-
лізована за умови ідеальних можливостей 
практичної діяльності [15]. 

Натомість А.Н. Люкшинов визначає еко-
номічний потенціал як сукупність його мож-
ливостей для випуску продукції (надання 
послуг) [15]. У Т.Г. Храмцової  зазначено, 
що економічний потенціал є не тільки і не 
просто кількістю ресурсів, а й укладена в 
них можливість розвитку системи в зада-
ному напрямі [15]. М.В. Бойченко наголо-
шує на тому, що економічний потенціал – це 
максимально можливий обсяг виробництва 
матеріальних благ і послуг в умовах, що 
забезпечують найбільш ефективне викори-
стання за часом і продуктивністю наявних 
економічних ресурсів [16]. 

Лаконічно та стисло Є.В. Лапін визна-
чає дане поняття як складну, ієрархічну, 
динамічну систему, яка складається з низки 
елементів та підсистем [18]. Н.П. Любу-
шин, Г.В. Савицька трактують економіч-
ний потенціал як показник, який характе-
ризує ефективність діяльності організації; 
як резерв підвищення обсягу виробництва 
та підвищення ринкової частки шляхом 
ефективного використання обмежених  
ресурсів [17]. 

Найбільш влучне визначення поняття дає 
О.С. Федонін, а саме: економічний потен-
ціал значно залежить від оптимального спо-
лучення окремих видів економічних ресур-
сів, залучених до виробничого процесу, 
рівня організації виробництва і праці, ефек-

тивності системи управління підприємством 
[10, с. 535].

Варто зазначити, що поняття «економіч-
ний потенціал» характеризується викорис-
танням максимального обсягу сукупних 
ресурсів для отримання кінцевого ефектив-
ного результату. 

Синтезом понять «потенціал підприєм-
ства» та «економічний потенціал» є термін 
«економічний потенціал підприємства», ха- 
рактеристику якого дає низка вітчизняних та 
іноземних учених.

Наприклад, Є.В. Лапін відзначає, що еко-
номічний потенціал підприємства відобра-
жає реальну, фактичну здатність до ство-
рення максимального обсягу матеріальних 
благ з урахуванням конкретних ресурсних 
обмежень, збалансованості трудових та ма- 
теріальних ресурсів [18, c. 27].

Л.С. Сосненко трактує поняття «еконо-
мічний потенціал підприємства» як здат-
ність підприємства забезпечувати своє дов-
гострокове функціонування та досягнення 
стратегічних цілей на основі використання 
системи наявних ресурсів [10, c. 20]. 

Й.М. Петрович і Л.М. Прокопишин-Раш-
кевич визначають складники економічного 
потенціалу підприємства в широкому форма- 
ті, до яких належать такі потенціали: інформа-
ційний, фінансово-інвестиційний, інновацій-
ний, виробничий (включає природно-ресурс-
ний, технологічний та технічний), потенціал 
відтворення, кадровий, науково-технічний, 
маркетингово-логістичний, а також орга-
нізаційно-управлінський потенціал, який 
складається з потенціалів організаційної 
структури управління й управлінського [21].

І.П. Мойсеєнко характеризує «економіч-
ний потенціал підприємства» як наявність 
ресурсів і резервів, залучених у виробни-
цтво або не залучених у даний момент, 
тобто авансованих, сукупних можливостей 
формувати і задовольняти потреби в това-
рах і послугах, оптимально використовуючи 
наявні ресурси, з огляду на умови й обме-
ження в рамках галузевої приналежності 
підприємства [22, c. 58].

Узагальнену характеристику поняття «еко- 
номічний потенціал підприємства» наве-
дено в табл. 2.
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Підхід, який пропонує Р.Б. Матковський, 
на нашу думку, повністю відображає сут-
ність поняття «економічний потенціал під-
приємства», згідно з яким речовий зміст 
економічного потенціалу розкриває зв’язок 
економічного потенціалу з розвитком про-
дуктивних сил, а використання економіч-
ного потенціалу має, своєю чергою, забезпе-
чувати розвиток усіх його елементів, а саме: 
людей (як головної продуктивної сили), 
засобів виробництва, інформації, науки (як 
специфічної продуктивної сили), сил при-
роди, що використовуються людьми (енергія 
сонця, вітру тощо), форм та методiв органі-
зації виробництва (система Тейлора, система 
Мейо та ін.) [14, с. 18].

Вищенаведені поняття мають узагаль-
нену характеристику, тож доцільно виокре-
мити складники економічного потенціа- 
лу підприємства готельного господарства,  
зокрема: 

– фінансовий (залучення інвесторів для 
втілення вітчизняних та іноземних стан- 
дартів); 

– трудовий (забезпечення кваліфікова-
них та мотивованих кадрів); 

– інноваційний (запровадження сучас-
них автоматизованих систем управління); 

– маркетинговий (упровадження іннова-
ційних ідей на діючому ринку);

– інформаційний (створення різноманіт-
них баз даних); 

Таблиця 2
Теоретичні підходи до визначення сутності економічного потенціалу підприємства

Автори Трактування

Р. Марушков Здатність підприємства забезпечувати своє довгострокове функціонування та досягнення стратегічних 
цілей на основі використання системи наявних ресурсів.

О. Живолуга Сукупність усіх ресурсів підприємства і здатність персоналу їх ефективно використовувати.

Ф. Русинов,  
О. Макаренко 

Це наявні в системі можливості: сучасна технологія, устаткування, підготовлені кадри, сукупність 
необхідних матеріальних, фінансових, інноваційних, організаційних та інших ресурсів, що забезпечу-
ють функціонування і стратегічний розвиток організації в умовах конкуренції.

Економічний 
словник за ред. 
А. Архипова

Ресурси, які за повного їх використання дають змогу створити максимальний валовий продукт. 
Складовими елементами потенціалу є природні ресурси, виробничий, трудовий, науково-технічний  
потенціал.

Ф. Котлер Визначається потенціалом продажів та виступає як абсолютна границя попиту на товари підприємства.
В. Герасимчук Сукупність власне виробничого потенціалу підприємства і потенціалу його управління.
В. Ковальов,  
О. Волкова 

Під економічним потенціалом комерційної організації розуміють здатність підприємства досягати 
поставлених перед ним цілей, використовуючи наявні матеріальні, трудові і фінансові ресурси.

М. Войнаренко, 
О. Осауленко,  
Л. Скоробагата, 
О. Шевчук 

Сукупність взаємопов’язаних ресурсів та їх здатність забезпечувати перебіг основних бізнес-процесів 
у заданих межах ризику з метою набуття економічних вигід.

А. Асаул,  
М. Войнаренко, 
С. Князев,  
Т. Рзаєва 

Під економічним потенціалом щодо діяльності господарюючих суб’єктів економіки (комерційних 
організацій) розуміють засоби, ресурси, приховані та невикористані резерви, можливості та здібності 
господарюючого суб’єкта забезпечувати мету економічного зростання і соціально-економічного роз-
витку, що включає можливості підвищення рівня конкурентоспроможності і розвитку самої системи 
управління.

О. Лепьохін 
Сукупна здатність наявних у підприємства економічних ресурсів забезпечувати максимально можливе 
виробництво товарів і послуг, що користуються платоспроможним попитом на ринку, з метою одер-
жання прибутку та задоволення соціальних потреб.

Р. Матковський 
Система відносин економічної власності між людьми у взаємодії з розвитком продуктивних сил та 
базисними елементами господарського механізму, яка виступає основним джерелом розвитку еконо-
мічної системи, її можливостей.

П. Осипов 
Максимально можлива ефективність ресурсно-виробничого потенціалу, якої можна досягнути на 
основі максимальної ефективності елементів виробництва, що формують ресурсно-виробничий 
потенціал.

Е. Лапін 
Розуміють сукупні можливості максимально можливого обсягу виробництва матеріальних благ та 
послуг в умовах, що забезпечують найефективніше використання за часом та продуктивністю еконо-
мічних ресурсів.

М. Лагун Здатність підприємства до подальшого здійснення безперервної діяльності, яка ґрунтується на наявно-
сті ресурсів, які в контексті їх використання розглядаються як резерви.
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– організаційно-управлінський (створен- 
ня та забезпечення безперебійного функціо-
нування закладу);

– соціальний (для створення зворотного 
зв’язку з клієнтами).

У зв’язку з новими світовими кризовими 
обставинами необхідно додати до складни-
ків економічного потенціалу готельного під-
приємства такий складник, як економічна 
стресостійкість. Якщо будь-яке підпри-
ємство розглядати як суцільний організм, 
який функціонує завдяки взаємопов’язаним 
системами, тоді доцільно його порівняти з 
організмом людини. Ефективна діяльність 
людського організму базується на збалансо-
ваності та пов’язаності систем тіла. Поняття 
«стресостійкість» розглядається, зокрема, у 
медичному аспекті. Велика кількість інозем-
них та вітчизняних учених дає різні пояс-
нення даного поняття. 

В. Корольчук визначає стресостійкість як 
структурно-функціональну, динамічну, інте-
гративну властивість особистості, результат 
трансактного процесу зіткнення індивіда зі 
стресогенним фактором, що включає про-
цес саморегуляції, когнітивну репрезента-
цію, об’єктивну характеристику ситуації та 
вимоги до особистості [23, с. 74].

Г. Андрєєва зазначає, що стресостій-
кість – це комплексна якість особистості, яка 
характеризується необхідною адаптацією до 
впливу зовнішніх та внутрішніх чинників 
у процесі діяльності, забезпечує успішне 
досягнення мети діяльності та реалізується 
за допомогою засобів співвласної поведінки 
в емоційній, мотиваційній, когнітивній та 
поведінковій сферах діяльності особистості 
[24, с. 39].

Стресостійкість у працях Лі Канг Хі – це 
психофізіологічний стан людини, що забез-
печує оптимальну адаптацію до екстремаль-
них умов, дає змогу вирішувати службові 
та побутові завдання без утрат (фізичних та 
психічних), тобто перебуваючи у стані пси-
хофізіологічної рівноваги [25, с. 41]. 

Зважаючи на вищенаведені поняття 
медичного терміна «стресостійкість», можна 
провести паралелі з діяльністю підприєм-
ства, особливо готельного господарства. 

Зокрема, звернути увагу на те, що необхідно 
наладити взаємозв’язок функціонування 
складників економічного потенціалу діяль-
ності підприємства для отримання процесу 
«стресостійкості» під час надзвичайних та 
кризових ситуацій. 

Складники економічного потенціалу під- 
приємства готельного господарства, як ней-
рони головного мозку, мають «відчувати» 
найменші негативні впливи, проте не «відчу-
вати» їхнього впливу. Тобто адаптовуватися 
під зовнішні та внутрішні чинники «втру-
чання» в діяльність підприємства готель-
ного господарства.

Висновки і пропозиції. Економічна адап-
тація для готелів дасть змогу підприємствам 
у мінімальні терміни та за найменших еко-
номічних утрат модернізувати процес своєї 
діяльності. На основі цих дій для спожива-
чів не відбудеться підвищення ціни готель-
них послуг, погіршення сервісу та втрати 
трудових ресурсів.

Підводячи підсумки, ватро сформувати 
поняття «економічна стресостійкість» – це 
злагоджений процес адаптування діяльності 
підприємства готельного господарства на 
надзвичайні зовнішні та внутрішні чинники, 
що дає змогу зберігати свої позиції на ринку 
без суттєвих економічних утрат.

Таким чином, перераховані складники є 
невід’ємною частиною економічного потен-
ціалу в ефективній та конкурентоздатній 
діяльності підприємства готельного госпо-
дарства на ринку готельних послуг.
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Аннотация. В статье исследованы и проанализированы основные термины и понятия, в частности 
«потенциал», «экономический потенциал», «потенциал предприятия» и «экономический потенциал 
предприятий». Проведен анализ взаимосвязанности и синтеза данных понятий для определения понятия 
«экономический потенциал предприятия гостиничного хозяйства». Изучена и обобщена сущность эко-
номического потенциала предприятия гостиничного хозяйства, а также усовершенствованы его струк-
турные элементы. Определены первоочередные задачи для сбалансированного функционирования пред-
приятий гостиничного хозяйства в период воздействия чрезвычайных внешних и внутренних факторов. 
Предложен новый структурный элемент экономического потенциала, который поможет заведениям вре-
менного размещения избежать существенных негативных последствий экономической нестабильности 
рынка гостиничных услуг.

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, потенциал предприятия, экономический 
потенциал предприятия, гостиничное хозяйство, предприятие гостиничного хозяйства.

Summary. The article investigates and analyzes the main terms and concepts, in particular, such as: «poten-
tial», «economic potential», «enterprise potential» and «economic potential of enterprises». An analysis of the 
interconnectedness and synthesis of these concepts to determine the concept of «economic potential of the hotel 
industry.» In difficult economic times, not only big business suffers, but also medium and small ones. When 
forming the definition of the potential of the enterprise it is important to calculate the specifics of economic 
activity of the enterprise. Thus, for the hotel business the potential is determined by the real possibilities of 
performing the maximum amount of work and services, provided the rational use of available resources. Thus, 
the primary task of managers in the hotel business is to assess and form promising opportunities, the economic 
potential of the hotel industry. The issue of effective management of the hotel business is relevant for research 
by scientists for many years. A significant number of competitors in the market makes it impossible for small 
hotel enterprises. The competitiveness of temporary accommodation institutions is based on the rational distri-
bution and use of economic potential, the balance of which becomes knowledge-intensive in today's world of 
change. Modern business conditions encourage the hotel business to form sufficient opportunities and resources 
to ensure a competitive position in the market, taking into account the negative impact of changing factors of the 
external and internal environment. It is the potential of enterprises that can not only provide adaptive measures, 
but also contribute to their long-term development. The essence of the economic potential of the hotel enterprise 
is studied and generalized, as well as its structural elements are improved. The priority tasks for the balanced 
functioning of the hotel industry in the period of influence of extraordinary external and internal factors are 
determined. A new structural element of economic potential has been proposed, which will help temporary ac-
commodation institutions to avoid significant negative consequences from the economic instability of the hotel 
services market.

Keywords: potential, economic potential, potential of the enterprise, economic potential of the enterprise, 
hotel economy, enterprise of hotel economy.


