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ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА ТА КУРОРТНА СПРАВА

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В. С. Бондар, спеціальність Готельно-ресторанна справа, 
студентка групи ГРС-3(9)
Н. В. Мотунова, викладач -  науковий керівник
Коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Готельне господарство є найважливішим сектором у струк
турі туризму, який представляє собою матеріально-технічну 
базу галузі і визначальним вид, особливості та якість турист
ського продукту. Процеси, що відбуваються в туристській сфері 
в цілому, відображаються на основних показниках функціо
нування готелів, а останні визначають показники туристської 
активності на даному напрямку.

Готельний бізнес в Україні має певні особливості, пов’язані з 
характером праці в готельній індустрії, видом послуг, с спів
відношенням попиту і пропозиції, і т. д. Сьогодні індустрія 
гостинності як сукупність підприємств сфери обслуговування та 
інших організацій працює в умовах жорсткої конкуренції. Рин
кові перетворення в Україні, що супроводилися роздержав
ленням власності і появою нових структурних одиниць, повинні 
були привести до підвищення рівня конкуренції між суб’єктами 
національної економіки. На ринку готельних послуг України 
з’явилися приватні підприємства, і всі вони в процесі розвитку 
конкуренції стали боротися за споживача [4, с. 101].

Аналіз готельної індустрії на сьогоднішній день дозволяє 
своєчасно виявити набуті проблеми в її розвитку, саме це 
обумовило доцільність цього дослідження.

Над даною проблемою працюють такі науковці: Михайло- 
ва О. П., Брінь П. В., Роглєв X. И., Скопень M. M., Гуляєв В. Г., 
Плотникова H. І., Кифяк В. Ф. Пуцентейло П. Р.

Метою дослідження є встановити та проаналізувати проб
леми розвитку готельного господарства в Україні, запропонува
ти можливі шляхи їх вирішення.

До головних перешкод розвитку вітчизняного готельного 
господарства, які потребують усунення відносяться.

Низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок 
відсутності корпоративних стандартів управління якістю готель
них послуг. На сьогодні в Україні існує лише один національний 
мережевий готельний оператор -  Premier-Hotels, до складу якого 
входять сім готелів [7].
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Обмеженість практики використання електронних та автома
тизованих систем бронювання готельних номерів та новітніх 
технологій у процесі здійснення обслуговування в готелях та 
інших закладах розміщення [3].

Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість 
проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вар
тість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи [6].

За останні роки Україна стала в основному «виїздною» краї
ною. А ті гості, які приїздять до нас з-за кордону, бажають жити 
в Україні так, як вони звикли у себе вдома [2, с. 32].

Розглянувши дану проблематику, ми погоджуємося з тим, що 
ці проблеми є дійсно вагомими, для їх вирішення доцільно 
передбачити такі заходи.

З метою виведення з «тіні» необлікованих закладів розмі
щення (малих та мікро-готелів, апартаментів) створити сприят
ливі умови для легалізації їх діяльності [5].

Створення належного конкурентного середовища на готель
ному ринку України органам державної влади доцільно вива
жено підійти до питання залучення іноземних інвестицій (особ
ливо зі сторони відомих готельних операторів [1].

Врахувати у документах стратегічного планування підго
товки, організації розміщення, зокрема щодо: прогнозування 
очікуваної кількості туристів; диверсифікації закладів розмі
щення туристів (мотелі, хостели, садиби зеленого туризму та 
туристичні бази в рекреаційних зонах прилеглих до міста); 
розробки спеціальних економічних режимів для залучення 
вітчизняних інвесторів у розвиток мережі хостелів; впрова
дження електронних інформаційних та автоматизованих систем 
бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслу
говування в готелях [6].

Розвиток туризму, промисловості, торгівлі, економіки, а 
також культури і спорту обумовлює підвищення мобільності 
людей з метою встановлення контактів, обміну досвідом, оздо
ровлення і відпочинку. Нестача і погана матеріальна база готе
лів ускладнює всі ці процеси, зате розвиток готельного госпо
дарства веде і до розвитку суміжних видів підприємницької 
діяльності і сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних 
контактів, підсилює економічний потенціал держави [8].

Отже, сучасний стан готельної сфери в Україні залежить від 
підвищення інвестування туристичної інфраструктури в дер
жаві. Для ефективної діяльності готельного бізнесу, на нашу 
думку необхідна система державного стимулювання. Збіль
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шення кількості місць розміщення різних класів. Максимально 
підтримувати формування національних готельних ланцюгів на 
рівні держави. Заручитись підтримкою співпраці зацікавлених 
інвесторів, місцевого самоврядування та державних органів, для 
того щоб інвестувати в реконструкцію сучасних та збудувати 
нові готелі.

Наші подальші дослідження будуть присвячені потоку ту
ристів в нашу країну.
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