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РЕФЕРАТ

На магістерську роботу Грибіник Євгенія Вікторовича
«Забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства на основі
інноваційного маркетингу»

У дипломній роботі здійснена спроба оцінити формування конкурентних
переваг на основі інноваційних ресурсів та визначення ефективності 
впровадження  управління інноваціями.

Актуальність дипломної роботи характеризується необхідністю вивчення 
організації та контролю управління інноваціями для придбання конкурентних 
переваг, аналізу стану підприємства в конкурентному середовищі та врахування 
впливу інновацій методи управління поведінкою підприємств у конкурентному 
середовищі.

Об'єктом роботи є оцінка конкурентних переваг та методів їх 
вдосконалення на ринку.

Предметом роботи є забезпечення конкурентних переваг підприємства на
основі впровадження управління інноваціями.

Метою дипломної роботи є аналіз організації конкурентних переваг на
основі впровадження інноваційного підприємстві на прикладі готелю «АН-2», 
та розробка методичних рекомендацій у цій галузі. Основні проблеми 
конкурентних переваг розглядаються такими вченими, як М. Портер, Г. Хамель, 
К. К. Прахалад, Дж. Х. Дайер та Х. Сінгх, які характеризують та аналізують 
значення конкурентних переваг та проблем їх досягнення.

Для досягнення мети роботи розглядаються наступні теоретичні,
методологічні та практичні проблеми:

обґрунтування природи та змісту терміна "конкурентні переваги";
вивчення теоретико-методологічних основ ролі конкурентних переваг на

туристичному підприємстві;
вивчення фінансової діяльності підприємства та визначення проблем,

пов’язаних з конкурентними перевагами підприємства;
висунення рекомендацій щодо конкурентних переваг на підприємстві;

виявлення методів управління інноваціями для розвитку конкурентних
переваг підприємства. В роботі використовувалися такі методи: аналіз, синтез,
угруповання, порівняння, розрахунково-аналітичні методи, структурно-
динамічні методи.

У першому розділі на основі узагальнення та аналізу літературних джерел
визначено, що конкурентна перевага - це перевага, здобута перед
конкурентами, пропонуючи клієнтам більшу цінність або за рахунок зниження
цін, або надання додаткових переваг та послуг, що виправдовують подібні або,
можливо, більш високі ціни.

В другому розділі проведено аналіз та виявлено, що готельний бізнес
один з найперспективніших в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація
на європейські стандарти послуг та швидкий перехід до них. Як і будь-який



інший бізнес, готельний бізнес має тенденцію до збільшення доходів і шукає
інструменти та ефективні способи досягнення бажаних фінансових результатів.

У третьому розділі на основі розрахунків та висновків виявлено, що
основна та правильна організація процесу додаткових послуг - це серйозна
допомога в готельному бізнесі. Розвиток додаткових послуг може не тільки
розширити перелік пропозицій для гостей готелю, але й може залучити жителів
міста відвідувати готель. Система додаткових послуг, на відміну від інших
частин готельного бізнесу, вимагає інноваційних підходів для вирішення
багатьох питань. Правильна організація процесу впровадження та надання
додаткових послуг забезпечують можливість розширення переліку пропозицій
для клієнтів готелю та залучення додаткових категорій споживачів.

Різноманітність та універсальність у переліку наданих додаткових
готельних послуг дозволяє готельним компаніям перемогти у конкуренції на
ринку гостинності.

В дипломній роботі були сформульовані теоретичні передумови щодо
необхідності організації управління інноваціями на ринку та наведено
практичні вказівки щодо процесу впровадження інноваціями, засновані на 
дослідженні методів управління фінансово-економічні показники
діяльності підприємства в умовах жорсткої конкуренції з боку виробників
готельних послуг. Більше того було визначено основні характеристики та
суперечності конкурентних переваг підприємства, що виникають у результаті
складної системи організації.

 



ABSTRACT OF THE DIPLOMA

by Gribinyk Evgenii Viktorovich
«Providing competitive advantages of tourism enterprise based on innovative
marketing»
The thesis attempts to evaluate the formation of competitive advantages on the

basis of innovative resources and determine the effectiveness of implementation of
innovation management. The relevance of the thesis is characterized by the need to
study the organization and control of innovation management in order to gain
competitive advantages, analyze the state of the enterprise in a competitive
environment and take into account the impact of innovation methods of managing
enterprise behavior in a competitive environment.

The object of work is to evaluate the competitive advantages and methods of
their improvement in the market.

The subject of the work is to ensure the competitive advantages of the
enterprise through the implementation of innovation management.The aim of the
diploma thesis is to analyze the organization of competitive advantages on the basis
of the introduction of innovative management in the tourism enterprise on the
example of the hotel "AN-2", and to develop methodological recommendations in
this field. The main problems of competitive advantages are considered by such 
scientists as M. Porter, G. Hamel, K. K. Prahalad, J. H. Dyer and H. Singh, who
characterize and analyze the importance of competitive advantages and the problems
of their achievement. The following theoretical, methodological and practical 
problems are considered to achieve the purpose of the work: substantiation of the 
nature and content of the term "competitive advantage"; studying the theoretical and
methodological bases of the role of competitive advantages in the tourism enterprise;
study the financial performance of the enterprise and identify problems related to the
competitive advantages of the enterprise; making recommendations on the
assessment of competitive advantages in the enterprise; identifying methods of
innovation management for the development of competitive advantages of the
enterprise. The following methods were used in the work: analysis, synthesis,
grouping, comparison, calculation-analytical methods, structural-dynamic methods.
The first section, based on the synthesis and analysis of literary sources, identifies
that competitive advantage is an advantage over competitors by offering customers
greater value either by reducing prices or by providing additional benefits and
services that justify similar or possibly higher prices. The second section analyzes
and reveals that the hotel business is one of the most promising in Ukraine. The
peculiarity of this business is its focus on European standards of services and the
rapid transition to them. Like any other business, the hotel business tends to increase
revenue and looks for tools and effective ways to achieve the desired financial
results.In the third section, based on calculations and conclusions, it is revealed that
the basic and correct organization of the ancillary services process is a serious help in
the hotel business. The development of additional services can not only expand the
list of offers for hotel guests, but can also attract city residents to visit the hotel.



Unlike other parts of the hotel business, the value-added system requires innovative
approaches to address many issues. Proper organization of the implementation
process and the provision of additional services provide an opportunity to expand the
list of offers for hotel clients and attract additional categories of customers. The
variety and versatility in the list of additional hotel services provided allows hotel
companies to compete in the hospitality market.

The thesis formulated theoretical prerequisites for the need for the organization
of innovation management in the market and gave practical instructions on the
process of implementation of innovation management methods based on the study of
financial and economic performance of the enterprise in the conditions of fierce
competition from the manufacturers of hotel services. Moreover, the main
characteristics and contradictions of the competitive advantages of the enterprise
resulting from the complex system of the organization were determined.


