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МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ
КУРОРТНОQРЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація. У статті розроблено прогноз різними моделями прогнозування продажів номерів готелю «Євро»
й обрано найбільш оптимальний варіант.

Ключові слова: готель, прогнозування, тренд, індекс сезонності, лінійна модель, степенева модель,
експоненціальна модель, логарифмічна модель.

Summary. The forecast is developed in the article by different models of predicting of room sales of the hotel
«Euro» and the best option option is made.

Key words: hotel, forecasting, trend, seasonality index, linear model A power model, exponential model, logarithmic model.

Постановка проблеми. Санаторно�курортна та
туристична галузь набуває дедалі більшого зна�
чення в соціально�економічному розвитку регіо�
ну. Розвиток цієї галузі — це реальне джерело
зростання добробуту місцевої громади та пріори�
тетний напрямок розвитку економіки. На сьо�
годні складаються сприятливі умови для розвит�
ку туризму та курорту у м. Бердянськ, природні
території якого оголошені курортом державного
значення, зі стабільною економічною та політич�
ною ситуацією. На даному етапі розвитку сана�
торно�курортної галузі в місті Бердянську проце�
си підтримки та постійного відтворення його
ресурсного потенціалу є недостатніми та недоско�
налими [1; 124]. За рахунок бюджету місцевого
самоврядування м. Бердянськ, а також суб’єктів

господарювання, які надають мешканцям та го�
стям міста санаторно�курортні та оздоровчі по�
слуги, неможливо вирішити весь комплекс заз�
начених проблем, забезпечити екологічний ба�
ланс територій, комплексно оновити інфраструк�
туру, економічно відтворити виробничий потен�
ціал курортно�рекреаційного комплексу.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Пробле�
матикою прогнозування займалися наступні нау�
ковці: С. І. Дорогунцов, Я. В. Коваль, В. С. Міщен�
ко, О. С. Новоторов. Дослідженням в області роз�
витку (функціонування) курортної сфери займа�
лись О. Г. Морозов, С. В. Трохимчук, М. М. Пала�
марчук, О. М. Паламарчук, Л. Т. Шевчук.

Формулювання завдання дослідження. Метою
цього дослідження є аналіз методології прогнозу�



Економіка та управління підприємствами

117

вання обсягів продажу курортно�рекреаційної
індустрії Бердянського району, на прикладі готе�
лю «Євро». Розвиток інфраструктури курорту по�
требує розв’язання соціально�економічних, еколо�
гічних проблем та завдань. Так, необхідно створю�
вати нові об’єкти та проводити капітальний ремонт
існуючих санаторно�курортних та оздоровчих за�
кладів, розвивати рекреаційний комплекс: будів�
ництво готельних комплексів, баз відпочинку.
Курортно�рекреаційний та туристичний комплекс
міста Бердянськ нараховує 118 закладів, у тому
числі: 87 санаторно�курортних та оздоровчих зак�
ладів (6 санаторіїв, 66 баз відпочинку, пансіонатів
та туристичних притулків, 15 дитячих та спортив�
но�оздоровчих закладів), 12 закладів готельного
типу, 19 туристичних фірм. Для економічної під�
тримки вирішення вказаних завдань необхідно ви�
користовувати дані прогнозу економічної діяль�
ності вищезазначених підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інс�
трументи прогнозування фінансових показників
тривалий час були досить консервативні і засто�
совувалися, виходячи з досвіду і кваліфікації відпо�
відального співробітника. Зараз, з появою нових
методів прогнозування та систем управління до�
ходом, є сенс переосмислити підхід до цього про�
цесу, особливо в умовах нестабільного ринку, який
ми спостерігаємо зараз [2; 87]. Прогноз — це не
малювання безпідставних перспектив, а при пра�
вильній реалізації це ефективний стратегічний
інструмент управління. Навіть загальний прогноз,
заснований на базових механізмах планування, —
краще, ніж його відсутність [3; 351]. Фактично це
шлях до розуміння ринку, на якому працює готель
«Євро». Прогноз підвищує ефективність роботи
готелю в питаннях управління витратами, наприк�
лад, при оснащенні номерного фонду або плану�
ванні штатного розкладу персоналу (особливо,
якщо частина персоналу, наприклад, покоївки,
знаходяться на відрядній оплаті). На підставі пе�
редбачуваного завантаження готелю ми можемо
оцінити очікувану кількість гостей, оперувати об�
сягом витрат по службі номерного фонду. Все це
дозволяє вам не тільки чекати певного рівня до�
ходу, а й оптимізувати витрати, які чекають під�
приємства у майбутніх періодах.

Внесемо дані по обсягу продажів номерів
готелю за 2007–2011 роки (таблиця 1).

Обчислимо рівняння тренда за формулою
Y^ = a + bx = 309281,68+�5242,33Х, a і b — змінні,
Y — результативний показник, х — факторний
показник, a = 309281,68 і b = �5242,3271. Графік
тренда за обсягом продажів номерів готелю за
2007–2011 роки зображено на рисунку 1.

Для туристичного ринку і пов’язаної з ним
туристичної індустрії характерні значні сезонні
коливання попиту на туристичні продукти. Се�
зонність — явище складне і за своїми наслідками
суперечливе. Поява на ринку турпродуктів обу�

Таблиця 1
Фактичні дані

Рис. 1. Графік тренда по обсягу продажів номерів
готелю за 2007–2011 роки

мовлює пік сезонних коливань продажу і цін у
літній період. Йому відповідає і сезонний підйом
попиту [4; 108]. За ступенем інтенсивності роз�
різняють чотири сезони туристської діяльності:

1) сезон пік — період, найбільш сприятли�
вий для організації рекреаційної діяльності лю�
дей, що характеризується максимальною щіль�
ністю туристів і найбільш комфортними умова�
ми для рекреації;

2) сезон високий — період найбільшої діло�
вої активності на туристичному ринку, час дії
найбільш високих тарифів на туристський про�
дукт і послуги;

3) сезон найнижчий — період зниження діло�
вої активності на туристичному ринку, для якого
характерні найнижчі ціни на туристський продукт
і послуги;

4) сезон «мертвий» — максимально неспри�
ятливий період для організації рекреаційної
діяльності.

Сезонність у туризмі накладає відбиток на
попит і виробництво, значно впливає на рента�
бельність всіх туристських підприємств, а також
інших виробництв, орієнтованих на обслугову�
вання туристів. Особливо це позначається на
підприємствах з високою трудомісткістю і капі�
талоємністю, а також на сфері послуг. Сезонний
спад викликає тимчасове вивільнення робочої
сили. Впливає він і на розподіл витрат виробниц�
тва, що тісно пов’язане з політикою цін на това�
ри та послуги для туристів і т. д. Під сезонністю
розуміється стійка закономірність внутрішньо�
річної динаміки того чи іншого явища, яка про�
являється у внутрішньорічній динаміці того чи
іншого явища, яка проявляється у внутрішньо�
річних підвищеннях (зниженнях) рівнів того чи
іншого показника протягом ряду років.
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Тому в процесі аналізу та планування об�
сягу реалізованих послуг туристського підпри�
ємства необхідно враховувати закономірність
відхилень показників окремих місяців від се�
редньорічних показників. З цією метою прово�
диться статистичне вивчення сезонних коли�
вань. Сезонні коливання вимірюються за допо�

могою індексів сезонності, які розраховуються
як процентне відношення середніх місячних
рівнів за ряд років до загального середньомісяч�
ного обсягу реалізованих послуг за весь розра�
хований період [5; 86].

Обчислимо індекс сезонності за наступними
даними (таблиця 2).

Таблиця 2
Розрахунок індексу щоквартальної сезонності

Y1ср. = 0,10458562 індекс сезонності 1�го
кварталу.

Y2ср. = 0,52971851 індекс сезонності 2�го
кварталу.

Y3ср. = 2,605669 індекс сезонності 3�го
кварталу.

Y4ср. = 0,754302 індекс сезонності 4�го
кварталу.

На основі даних індексів маємо загальний
індекс сезонності Yср. = Yi/4 = 0,998568774.

Знайдемо тренд, прогноз на 2012–2013 період
(таблиця 3).

Таблиця 3
Прогноз на 2012–2013 період

Динаміка об’єму продаж з прогнозом за пе�
ріод від 2007–2013 рік зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Динаміка об’єму продажів з прогнозом

Динаміка продажів по роках, з прогнозом (з
урахуванням довірливих інтервалів) зображено на
рисунку 3.

Рис. 3. Динаміка продажів по роках, з прогнозом

В таблиці 4 зображені результати досліджен�
ня методології прогнозування обсягів продажу
підприємств курортно�рекреаційної індустрії.

Таблиця 4
Результати дослідження

Прогноз на 2012 рік зображено в таблиці 5.
Висновки. В даному дослідженні була проана�

лізована методологія прогнозування продажу
підприємств курортно�рекреаційної індустрії. За
результатами дослідження можна зробити висно�
вок, що експоненціальна модель на 99,3 % точ�

ніша за лінійну, логарифмічну і степеневу моделі
прогнозу. Таким чином, на 2012 рік запрогнозо�
вано отримати 749 тис. грн. прибутку. Сформо�
ваний прогноз дає підприємству запас часу, про�
тягом якого можна вжити необхідних заходів для
коригування завантаження, переглянути страте�
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Таблиця 5
Прогноз на 2012 рік

гію і зробити додаткові дії. У випадку, якщо ви
припускаєте зниження попиту на послуги готе�
лю, є можливість заздалегідь зосередити зусилля
на продажах, розробити маркетингові акції, пе�
реглянути тарифну політику. Коли робота з про�
гнозування доходу ведеться постійно, напрацьо�
вана інформація з кожним разом стає наближе�
ною до реальності. Порівнюючи результати про�

гнозу і фактичні дані, можна отримати середній
відсоток похибки по кожному з каналів продажів
і при подальшому аналізі закладати його як кое�
фіцієнт коригування.

Література

1. Гуляєв В. Г. Організація туристської діяль�
ності : навчальний посібник / В. Г. Гуляєв. — М. :
Нолидж, 2001. — 342 с.

2. Раіцкій К. А. Економіка підприємства : під�
ручник для ВУЗів / К. А. Раіцкій. — М. : Інфор�
маційно�впроваджувальний центр «Маркетинг»,
2000. — 289 с.

3. Іванова Ю. М. Економічна статистика /
Ю. М. Іванова. — М. : ІНФРА, 2000. — 542 с.

4. Морозова Т. Г. Прогнозування та плануван�
ня в умовах ринку / Т. Г. Морозова, А. В. Пі�
кулькін, В. Ф. Тихонов. — М. : ЮНИТИ�ДАНА,
2000. — 382 с.

5. Рябушкін Б. Г. Система національних ра�
хунків / Б. Г. Рябушкін, Т. А. Хоменко. — М. :
Фінанси та статистика, 1993. — 248 с.

© О. В. Лепьохіна, 2011

УДК 338.242.2 О. В. Лепьохіна

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розглянуто застосування стратегічного планування та стратегічного управління.
Досліджено впровадження прогресивних технологічних процесів на конкретному підприємстві. Виведена
динаміка вказаних процесів на промислових підприємствах по містах та за видами економічної діяльності
Херсонської області.

Ключові слова: ресурси, стратегічне планування, стратегічне управління, координація стратегій, ефект
синергії, раціональне використання фондів, ефективність, прибутковість підприємств, конкурентоспроможність.

Summary. The application of the strategic planning and strategic management is considered in the article. The
introduction of progressive technological processes on a concrete enterprise is researched. The dynamics of these processes
is shown out at the industrial enterprises of the cities and according to the types of economic activity of the Kherson area.

Key word: resources, strategic planning, strategic management, coordination of strategies, effect of synergy, rational
use of funds, efficiency, profitability of enterprises, competitiveness.

Постановка проблеми. Діяльність підприєм�
ства — це погоджений у часі та просторі потік ре�
сурсів (сировини, матеріалів, обладнання, грошей,
трудових ресурсів, інформації), а також їх запасів,
які допомагають балансувати та підтримувати ці
потоки для отримання запланованих результатів
діяльності. Незважаючи на схожість характеристик
підприємств як соціально�економічних систем,
кожне підприємство самостійно розв’язує пробле�

ми, що пов’язані з налагодженням зв’язків у сис�
темі «підприємство — держава» врахуванням на�
явних чи можливих «технологічних проривів», із
структурною перебудовою на макро� та мікрорівні
з соціальними процесами в суспільстві.

Машинобудівна промисловість є ключовим
елементом економічної системи, яка визначає
місце національної економіки в міжнародному
поділі праці і визначає динаміку конкурентоспро�


