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strong and rapid recovery is in the interests of the majority of people and societies 
globally, albeit with the hope that future development learns from past mistakes. 
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Постановка проблеми. Форми і методи регулювання діяльності готе-

льного господарства що існують в Україні не враховують повною мірою 
кон’юнктуру ринку, орієнтацію та спеціалізацію бізнесу регіонів, повне ви-
користання історико-культурних, природних та інших ресурсів. Через це є 
необхідність дослідити шляхи вдосконалення  механізмів регулювання про-
позиції і попиту туристичної діяльності, які конкретно елементи потребують 
найбільше оптимізації та покращення , сформування сучасних систем аналі-
тичного та інформаційного забезпечення і систем моніторингу ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінку стану готельного 
господарства України та проблеми пов’язані з ними досліджували наступні 
вітчизняні вчені Ткаченко Т. І., Паньків Н. М., Мальська М. П., Мельничен-
ко С. В., Бойко С. В., Рутинський М. Й. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною частиною готельного біз-
несу є господарська діяльність спеціалізованих підприємств, які надають 
послуги, засновані на бізнесі, та забезпечують необхідні умови для прожи-
вання та харчування споживачів, які подорожують. 

Відповідно до визначення [1] готельна індустрія ‒ це група різних ти-
пів готельних компаній, які приймають та надають житло, харчування та до-
даткові послуги. Особливістю надання готельних послуг є те, що вони ство-
рюються та впроваджуються в рамках однієї компанії. 



 12

Проведені дослідження та аналіз можуть визначити провідні регіони 
надання готельних послуг: Київ, Львів, Івано-Франківськ та Одеська об-
ласть. Серед аутсайдерів ‒ Чернігів, Рівне, Кіровоград і Сумська область. 

Донецька та Луганська області мають великий туристичний потенціал, 
але в даний час вони належать до групи аутсайдерів. 

Існуюче конкурентне середовище призводить до дедалі більш різно-
манітних та складних послуг гостинності, вони стають комплексного харак-
теру. Без формування великих готельних будівель ‒ розважальних, спортив-
них, торгових та інших, сучасна готельна індустрія неможлива. 

Представники готельного господарства широко використовують тер-
мін «готельний продукт», наголошуючи на комплексності готельних послуг. 
Як правило, категорія «готельний продукт» відображає результати госпо-
дарської діяльності, що поданий у вигляді матеріальних (матеріальні проду-
кти), духовних, інформаційних формах (інтелектуальні товари) або у формі 
виконання робіт та послуг [3]. 

Важливою особливістю служб прийому є неоднорідність якості обслу-
говування споживачів. Ця особливість відрізняє їх від процесів промислової 
діяльності. Споживачі готельних послуг є важливим фактором непостійності 
якості послуг. Відмінності споживачів та особисті потреби призведуть до 
високо персоналізованих послуг, що унеможливить виробництво послуг у 
великих масштабах. Для забезпечення більшої якості та зменшення неодно-
рідності якості послуг більшість готельних компаній встановлені та підтри-
муються стандарти обслуговування. Стандарти гостинності включають на-
бір обов'язкових норм щодо обслуговування споживачів, які забезпечують 
певний рівень якості всіх наданих послуг та пов’язаних з ними проміжних 
підприємств. 

Слід зазначити, що визначення стандартів та процес вимірювання яко-
сті готельних послуг призвели до необхідності комплексного підходу, який є 
складним і в основному суб’єктивним. 

Підвищення категорії вимагає відповідного обладнання, необхідних 
службових приміщень та оснащеної товарною продукцією. 

Детальніше аналізуючи проблеми готельного господарства, можна за-
значити, що рівень розміщення та забезпеченості персоналом в Україні не-
однаковий. Серед районів є такі туристичні центри, як Київ, Дніпропет-
ровськ, Донецьк, Львів, Одеса та Харків, де зосереджена більшість великих 
готелів та велика кількість працівників готелів. Тому понад 30% готельних 
експертів зосереджено в 13 містах України. Сучасна ситуація на ринку ту-
ристичних послуг в різних містах та регіонах України є досить стабільною, 
тому вона повинна бути предметом дослідження, а основною її метою є 
більш ефективне укомплектування кадрами туристичної галузі в містах та 
регіонах для подальшого туризму [4]. 
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Найбільша перевага для споживачів готельного та ресторанного гос-
подарства у наданні туристичних послуг є готельні послуги, це зазначають 
близько 83% клієнтів. 

В українському регіоні місто Київ посідає перше місце серед напрям-
ків відвідувачів. У 2013 році українську столицю відвідало близько 2 міль-
йонів іноземних туристів. За результатами «Глобального індексу MasterCard 
найбільш відвідуваних міст», Київ посідає 61-е місце в світі та 20-е місце 
серед європейських міст [5]. 

Слід зазначити, що сьогодні бракує кваліфікованих експертів з основ-
них сучасних питань готельно-туристичної галузі України. Адміністратив-
но-трудова дисципліна працівників низька; рівень кваліфікації не відповідає 
займаній посаді; рівень мотивації працівників низький. 

Складність існуючих проблем призвела до зниження мотивації персо-
налу туристичної галузі при вирішення проблеми оптимального задоволення 
споживачів. 

Висновок. Дослідження поточної ситуації та динаміки готельного го-
сподарства в Україні підкреслює неоднорідність готельного господарства в 
Україні, Слід зазначити, що загальною тенденцією є зменшення кількості 
готелів та подібних закладів розміщення. Зменшення кількості готелів та 
подібних приміщень, а також зменшення інвестицій у їх створення та розви-
ток зумовлене зменшенням кількості туристів. 

Для вирішення цієї проблеми деякі пропонують наголосити на ство-
ренні мереж спеціалізованих невеликих сімейних готелів, що оживить на-
прямок дозвілля туристичної галузі. Також рекомендується створити спеціа-
лізоване національне житлове та державне підприємство, таке як хостели, 
діяльність якого покликана забезпечити мандрівників бюджетним місцем, 
які подорожують лише з одним ранцем по країні. 

Все це створить збалансований готельний ринок у регіонах, стимулю-
ючи тим самим внутрішній та міжнародний в'їзний туризм. 
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