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ТЕМОЦЕНТРИЧНА АКЦІЯ, ЯК ЗАПОРУКА ПРОДУКТИВНОЇ 

АКТИВНОСТІ ГОТЕЛЮ 
 

В статті розглядається сутність темоцентричної акції в готельній індустрії та її ролі у сервісній діяльності. У 

продуктивній активності готелю об'єднуються в одне ціле матеріальні умови готелю з ефективністю сервісної 

діяльності. Встановлено, що розвиток темоцентричної акції захищає практичну сутність готельного господарства 

і визначає його конкурентоспроможність. Темоцентричні ефекти досягаються за рахунок: адаптаії, домістикації, 

сервісних дій, ергономіки, софтизації. В статті детально розглянуті ці складові. Зазначено, що поселення в номер 

готелю – подія об'ємного характеру. Темоцентрична акція, усуваючи «дрібниці», формує домістикацію, яка враховує 

як соціально-психологічний чинник, так і національно-культурну особливість відвідувачів. Головною умовою 

домістикації в цьому процесі стають сервісні дії серед яких пріоритет надається технології гостинності. Розвиток 

софтизації в готельному господарстві допомагає забезпечити значний організаційно-технологічний комплекс 

заходів. Встановлено, що темоцентрична акція передбачає пріоритет в подоланні перепон, виправленні порушень, що 

пов’язані з комфортним перебуванням гостя в готелі. 

Ключові слова: темоцентрична акція, готель, продуктивна активність, сервісне обслуговування, домістикація, 

софтизація, ергономіка.  

 

Постановка проблеми. У продуктивній 

активності готелю об'єднуються в одне ціле 

матеріальні умови готелю з ефективністю сер-

вісної діяльності. Таке органічне злиття даних 

чинників знаходить відтворення в темоцентрич-

ній акції, яка представляє реалізацію філософії 

бізнесу та лежить в основі продуктивної актив-

ності готелю. Розвиток темоцентричної акції в 

системі продуктивної активності готелю в наш 

час – явище тонкої дипломатії, яке провадить 

формування психотерапевтичного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню розвитку готельної індустрії при-

свячено праці таких закордонних учених, як: 

О.О.Балашова, М.Вудроу, Г.Клікет,  А.Майлер, 

Р.Мартін, Я.Мюррей, М.І. Кабушкін, В. С. Нові-

ков, Б. Сміт, Р. Розенберг та І. Рикова. Також різ-

ні аспекти розвитку ринку готельних послуг 

вивчали вітчизняні вчені: Г.А.Андрощук, Л.О. 

Іванова, Т.В.Буряк, Г.Я.Круль, М.П.Мальська, 

О.Ф.Моргун, І.Г.Пандяк, П.Р.Пуцентейло, С.В. 

Скибинський та А.В.Цірат. Однак готельний біз-

нес постійно розвивається. Для залучення турис-

тів використовують нові методи керування й тех-

нології обслуговування у секторі розміщення. 

Мета статті. Метою даної роботи є визначення 

сутності темоцентричної акції в готельній 

індустрії та її ролі у сервісній діяльності. 

Основні результати дослідження. 
Дослідженням, так званої, моделі групової 

роботи «Інтеракція (взаємодія), сконцентро-

вана на темах (TZI)» розроблена швейцарським 

психоаналітиком Рут Кон. 

Темоцентрична взаємна акція – це метод 

встановлення балансу стану індивідума, його 

відносин з іншими та загальною задачею.  

В готельній сфері темоцентрична акція – 

метод встановлення балансу між ступенем 

комфортності гостя, основаним на його 

оперативної адаптації до нових умов в готелі та 

основними функціональними задачами останнього. 

Даний метод передбачає пріоритет в подоланні 

перепонів, виправленні порушень, що повязані з 

комфортним перебуванням гостя в готелі. Тому 

розвиток темоцентричної акції захищає практичну 

сутність готельного господарства і визначає його 

конкурентоспроможність. 

Темоцентричні ефекти досягаються за 

рахунок: 

1) адаптації – процес пристосування до змін 

середовища; 

2) домістикації (від лат. domesticus – 

«домашній») – наближення умов перебування 

гостя в готелі до домашніх; 

3) сервісних дій серед яких пріоритет 

залишається за технологією гостинності; 

4) ергономіки (від давньогрецької ергос 

(дія, робота) і номос (закон, порядок)) – дії 

щодо організації простору, основані на 

дотриманні комфорту, зручності, екології, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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безпечності речей, що оточують людину та 

спрямовані на досягнення очікуваного нею 

результату. Завдяки ергономіці успішно 

ведеться робота з профілактики «професійних» 

захворювань, підвищується емоційний стан, 

продуктивність праці; 

5) софтизації – процесу перетворення 

нематеріальних засобів (послуг, інтелектуального 

потенціалу, рівня підготовки персоналу) на 

важливий  фактор економічного розвитку готелю.  

Розглянемо ці складові більш детально. 

Адаптація. Розвиток темоцентричної акції в 

системі продуктивної активності готелю – 

явище тонкої дипломатії, яка визначає цінність 

гостинності формування психотерапевтичного 

ефекту. Тут більшою мірою приховані можли-

вості конкуренції. Соціально-культурний, 

психологічний стан гостя легко відчувається 

після задушливих вагонів, кают і автобусів. 

Прибуття гостя  в готель – це багаточисельне 

сплетіння бажань. Він прагне швидше відпо-

чити, відчути очікуваний результат від задума-

них планів, відчути безпомилковість вибору, 

побачити оригінальність нового місця, привіт-

ну гостинність. У такій ситуації будь-яке відхи-

лення від очікуваного результату – це вибух 

емоцій, виникнення неминучого конфлікту. І як 

результат – активізує агресивність в його 

характері. За зустріччю відвідувачів слідує 

надання номерів, характеристика умов для 

мешкання; режим роботи готелю.  

До привабливих ознак слід віднести: блиск 

предметів санітарно-гігієнічного призначення; 

забезпеченість аксесуарним приладдям; сві-

жість портьєр; безшумність роботи дверей; 

чистоту вікон та інше. «Родзинкою» аксесуарів 

може бути: свіжа квітка у вазі, мінеральні на-

пої; інформація про готель, про місто; про 

розташування готелю серед інших культурних 

об'єктів. Аксесуарне оформлення номера ство-

рює піднесений емоційний настрій, зміцнює 

асоціації того, що тут ретельно готувалися до 

прийому гостей. 

Поселення в номер готелю – подія об'ємного 

характеру. Темоцентрична акція, усуваючи 

«дрібниці», формує домістикацію, яка враховує 

як соціально-психологічний чинник, так і 

національно-культурну особливість відвідувачів. 

Як відомо, використання деталей в облаштуванні 

готельного номера може підсилити відчуження, а 

може оперативно його усунути. Демістикація в 

умовах готельного господарства перетворює 

відвідувачів на клієнтів. Відомо, що разові візити 

гостя – це візити обережні, без права бути 

господарем положення (клієнтом). Клієнт, як 

якісна характеристика відвідувача (гостя), 

забезпечує собі найбільше право на увагу та 

розкривається через морально-правовий 

принцип – «завжди має рацію».  

Головною умовою домістикації в цьому 

процесі стають сервісні дії серед яких пріоритет 

надається технології гостинності. У всіх 

технологічних аспектах матеріальної основи 

гостинності реалізується тактика «невидимих 

процесів». Збалансований такими способами 

номер в готелі готується до розкриття сервісних 

стосунків. Номер стає об'єктом бізнесу, відмітні 

якості якого передбачають: 

1) відповідність умов для мешкання 

фінансовим витратам; 

2) створена база для обслуговування клієнта; 

3) формування умов для відновлення сил 

відвідувачів; 

4) виконання заявленої оферти (обіцяних 

умов) в єдності з нормативними вимогами. 

Як і усякий суб'єкт виробництва, працівники 

готелів освоюють принципи ергономіки 

(закони роботи, обслуговуючої праці), в якій 

функціонують закономірності по розкриттю 

чистоти і порядку. 

Порядок в ергономіці – це система дій, 

спрямованих на досягнення очікуваного 

результату. У готелі очікуваним результатом 

вважається стійке самопочуття клієнтів, в 

якому переважають:  

 увага до прохань клієнта;  

 доступність послуг;  

 яскравість вражень від місця перебування. 

Чистота в системі ергономіки підтримує ма-

жорну життєдіяльність, примножуючи чинник 

оздоровлення і безпеки. Реалізація даного по-

казника передбачає: свіже повітря, безвідмовна 

робота санітарно-гігієнічного устаткування, 

справні меблі, аромат свіжості постільної бі-

лизни. Порядок, що забезпечує безпеку і збере-

ження сил, стає основою соціального настрою.  

На практиці це розкривається як турбота про 

відвідувачів, про їх фізичне і моральне 

самопочуття, позитивне емоційне враження.  

Стійкість соціально-психологічних вражень 

виключають негативні оцінки. А якщо такі 

виявляються, то вони збільшують підгрунття 

для конфлікту. У зв'язку з цим негативні оцінки 

обслуговування можуть завдати невиправного 
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збитку в конкуренції, викликати хвилю обурен-

ня про невідповідність фінансових затрат рівню 

послуг.  

Отже, реалізація організаційних аспектів 

зміцнює систему філософії бізнесу, а впровад-

ження продуктивної активності стимулює 

систему сервісних стосунків. Тут нормативні 

вимоги доповнюються функціональними діями 

обслуговуючого персоналу.  

Функціональна спрямованість в системі 

сервісу - це ініціатива, самостійність і винахід-

ливість у вирішені питань соціально-культур-

ного характеру, де розкривається ефективність 

обслуговування. Це передбачає виключення 

економії на працівниках, тобто, поєднання фун-

кцій, збільшення нормативів з обслуговування, 

додавання «чужих» територій. 

Сервісні стосунки як невід’ємні аспекти в 

розвитку готелів відображають, також, актив-

ність людської участі, внутрішню мобільність 

персоналу. Щоб уникнути організаційних 

прорахунків в управлінні необхідно ретельно 

відбирати персонал, стимулювати його до 

ефективної роботи, оптимально підходити до 

економії людської праці, забезпечувати персо-

нал необхідною кількістю та відповідної якості 

супутніх предметів для ефективного виконання 

обов'язків, здійснювати своєчасний ремонт, 

оптимально поєднувати функції працівників та 

недопускати їх перевантаження, формувати 

традиції в організації обслуговування та ін. 

Розвиток софтизації в готельному господарстві 

допомагає забезпечити значний організаційно-

технологічний комплекс заходів, що передбачає:  

 формування цінності обслуговуючої 

праці як чинника відновлення і збереження 

здоров'я людей;  

 проведення своєчасної ротації в 

обслуговуючій праці (уникати звичних дій в 

роботі персоналу з метою підвищення  

відповідальності виконавців за доручену справу);  

 винагороду «за працю» адекватну 

«ставленням до справи». 

Разом з тим, в основі софтизації в обслуго-

вуванні має бути закон енергетичної ефектив-

ності, де функціонує установка на досягнення 

підвищеного емоційного стану відвідувачів, що 

є передумовою їх повторних візитів до готелю. 

Закон енергетичної ефективності розкриває 

сервісну систему дії, виключає завищену вар-

тість відповідно до рівня організаційно-матері-

ального стану готеля. У ньому закладено форму-

вання високого іміджу готельного комплексу.  

Таким чином, сервісна діяльність з 

використанням продуктивної активності, 

софтизації дозволяють в рамках готелю 

досягти демістикації, адаптації. Сервісні 

елементи сприяють перетворенню відвідувачів 

готелю на клієнтів з підвищеним емоційним 

станом, готовим у будь-який час повернутися 

сюди назад, отримуючи очікуваний результат. 

Висновки та пропозиції. Так, як готельне 

господарство – частина соціальної інфраструк-

тури регіону, яка створює сприятливі умови 

для руху та облаштування населення. Без роз-

винутого готельного господарства неможливий 

розвиток туризму, ділових стосунків, вдоско-

налення виробничих відносин. Досвід інших 

країн свідчить, що готельне господарство відіг-

рає значну позитивну роль і забезпеченні насе-

лення відповідними послугами. У цій галузі за-

діяна значна кількість населення, існує праг-

нення до покращення роботи в умовах постійно 

існуючої ринкової конкуренції, забезпечуючи 

рентабельну їх роботу. А темоцентрична акція, 

в свою чергу, передбачає пріоритет в подоланні 

перепон, виправленні порушень, що пов’язані з 

комфортним перебуванням гостя в готелі. 
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Гудованый Д.В. 

ТЕМОЦЕНТРИЧНА АКЦИЯ КАК ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ОТЕЛЯ 

В статье рассматривается сущность темоцентричной акции в гостиничной индустрии и ее роли в сервисной 

деятельности. В продуктивной активности отеля объединяются в одно целое материальные условия отеля с 

эффективностью сервисной деятельности. Установлено, что развитие темоцентричнои акции защищает 

практическую сущность гостиничного хозяйства и определяет его конкурентоспособность. Темоцентрични 

эффекты достигаются за счет: адаптации, домистикации, сервисных действий, эргономики, софтизации. В статье 

подробно рассмотрены эти составляющие. Отмечено, что поселение в номер отеля - событие большого характера. 

Темоцентрична акция, устраняя «мелочи», формирует домистикацию, которая учитывает как социально-

психологический фактор, так и национально-культурную особенность посетителей. Главным условием 

домистикации в этом процессе становятся сервисные действия среди которых приоритет отдается технологии 

гостеприимства. Развитие софтизации в гостиничном хозяйстве помогает обеспечить значительный 

организационно-технологический комплекс мероприятий. Установлено, что темоцентрична акция 

предусматривает приоритет в преодолении препятствий, исправлении нарушений, связанных с комфортным 

пребыванием гостя в отеле. 

Ключевые слова: темоцентрична акция, отель, производительная активность, сервисное обслуживание, 

домистикация, софтизация, эргономика. 

 

Hudovanyi Dmytro 

THEMOCENTRIC ACTION AS A GUARANTEE OF THE PRODUCTIVE ACTIVITY OF THE HOTEL 

The article deals with the essence of the temocentric action in the hotel industry and its role in the service industry. The 

productive activity of the hotel combines the material conditions of the hotel with the efficiency of service activity. It is 

established that the development of the temocentric campaign protects the practical nature of the hotel industry and determines 

its competitiveness. Temocentric effects are achieved at the expense of: adaptation, domestication, service actions, ergonomics, 

softisation. The article deals with these components in detail. It is stated that the hotel room check-in is a three-dimensional 

event. Temocentric action, eliminating the "little things", forms of domestication, which takes into account both the socio-

psychological factor and the national and cultural characteristics of visitors. The main prerequisite for domestication in this 

process is service activities, among which priority is given to hospitality technology. The development of software in the hotel 

industry helps to provide a significant organizational and technological set of events. It is established that the theme-centric 

action foresees the priority in overcoming obstacles, correction of violations related to the comfortable stay of the guest at the 

hotel. 

Keywords: temocentric action, hotel, productive activity, service, domestication, softisation, ergonomics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


