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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ  

ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Однією з найважливіших складових туристичної галузі, яка визначає її 

справжній потенціал, є готельна індустрія. В Україні у період ринкових 

відносин розвиток готельного господарства вимагав підвищення 

конкурентоспроможності готельних компаній на внутрішньому та світовому 

туристичному ринку. Однак неможливо сформулювати однакові рекомендації 

щодо всіх готельних комплексів, щоб забезпечити успіх напевне. Рекомендації 

щодо вдосконалення та розвитку готельного господарства на кожному 

конкретному ринку (регіональному, міжнародному, внутрішньому, місцевому) 

є найбільш доречними. Тому в сучасних умовах, коли розвиток українського 

регіону є незбалансованим, необхідно приділити особливу увагу 

формулюванню регіональної стратегії розвитку готельного господарства з 

метою підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності 

регіонального готельного комплексу [1]. 

Тільки тоді, коли окремі готельні компанії в регіоні сформують 

конкурентну ринкову стратегію, може бути сформований конкурентне 

готельне підприємство, що підвищить конкурентоспроможність готельного 

бізнесу в регіоні та країні та покращить конкурентоспроможність усього 

туристичного продукту. Поведінка та успіх окремого підприємства залежить 

від виявлення конкурентних переваг та розробки конкурентних стратегій. 

Конкурентна стратегія кожного підприємства формулюється відповідно до 

структури попиту, галузей та конкретних ринкових умов, тому лише шляхом 

ретельного аналізу найбільш конкурентоспроможного ринку та діяльності 

конкурентів можна сформулювати ефективну конкурентну стратегію. 

Сьогодні не існує методу аналізу конкуренції та конкурентів, визначення 

конкурентних переваг та порівняння конкурентоспроможності підприємств та 

http://intkonf.org/ken-ovechkina-oa-pokazniki-otsinki-naukovoyiskladovoyiintelektualnogo-potentsialu-vitchiznyanoyiekonomiki-negativni-ta-pozitivni-zmini/
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послуг (товарів). Насправді, майже завжди неможливо зібрати всі дані, 

необхідні для аналізу конкурента. Для цього широко використовується 

зарубіжний досвід. 

Формування конкурентоспроможного регіонального готельного 

комплексу визначається ринковим середовищем, тому рекомендується 

вивчити його формуючі фактори та ринок готельних послуг як складову 

організації та господарського механізму готельного бізнесу [2]. 

Для того, щоб сформулювати конкурентну стратегію, готельний ринок 

також слід оцінювати як конкурентне середовище для готельного бізнесу. 

Необхідно оцінити місткість ринку та інтенсивність конкуренції. Для того, щоб 

визначити позицію компанії на регіональному готельному ринку, потрібно 

скласти конкурентну карту. 

У світі з точки зору переваг сегментації як однієї із стратегій досягнення 

конкурентоспроможності існують різні способи сегментування споживчого 

ринку та споживачів, але єдиного методу сегментації не існує. Вибір попиту та 

критерії розподілу залежать від конкретних умов кожного ринку. 

Беручи до уваги регіональні особливості готельного комплексу, його 

конкурентні позиції на ринку та аналіз внутрішнього середовища, компанія 

здатна сформулювати найкращу конкурентну стратегію [3]. 

Сучасний стан готельного господарства повинен враховувати прогнози 

попиту для визначення ціни на готельні послуги. Відповідно до попиту 

коригуються стратегії корпоративної конкуренції та активно 

використовуються також і цінова конкуренція. Зокрема, використання знижок 

для стимулювання попиту не завжди підходить для готельного господарства. 

Для гнучкого ціноутворення необхідно враховувати ризики при ціноутворенні 

готельних послуг [1]. 

Враховуючи важливість розуміння інформації про готельний ринок, 

рекомендується створити систему моніторингу – систему спільної інформації, 

яка дозволяє аналізувати інтерактивні взаємовідносини між готелем, 

конкурентами та ринком, щоб готель завжди міг зрозуміти фактичну ціну на 

надання послуг та орієнтуватись на ринку. 

Обмін інформацією може здійснюватися за такою схемою: 

–  надсилати щотижневу інформацію про готель муніципальному уряду 

факсом або електронною поштою за встановленою формою; 

–  аналіз інформації що була отримана в управлінні, та зведення її 

у єдину таблицю; 

–  розповсюдити зведені дані між учасниками готельної системи 

взаємної інформації у вигляді звітів та графіків. 

Висновок. Отже, створення загальноміської, регіональної та державної 

бази даних про стан готельного ринку дозволить потенційним інвесторам 

приймати зважені рішення. Порівняльні показники аналізу дозволять 

керівництву готельної компанії отримати найновішу інформацію про ринкові 

умови готельних послуг та визначити позицію кожного готелю на ринку для 
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контролю ситуації та визначення стратегії збуту. Щомісяця є можливість 

розробляти конкурентну карту готельного ринку, оскільки для її редагування 

достатньо інформації, яка дозволить відстежувати місцевий ринок готельних 

послуг. Відділи, що координують роботу готельних компаній, система 

взаємної інформації дозволить організаціям формувати та реалізовувати 

цільові плани розвитку готельного господарства для координації діяльності 

агентств, підприємств та організацій, незалежно від галузевої власності на 

готель. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ  

УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАХ  

 

У сучасних умовах певною мірою стирається різниця між міським 

і сільським способом життя, а головна відмінність між різними типами 

поселень має радше формальний – адміністративно-правовий характер 

і частково пов’язана зі сталими закономірностями територіального розподілу 

праці. Водночас, не можна нехтувати регіональними відмінностями описаних 

процесів. Безсумнівно, у країнах, що розвиваються, і загалом у певних 

регіонах більшості країн світу суперечності між міським та сільським 

способом життя все-таки достатньо суттєві. Оскільки ж така ситуація на 

певному етапі характерна і для розвинутих країн світу, то можна дійти 

висновку, що різні типи країн (регіонів) у сучасних умовах перебувають на 

різних стадіях урбаністичного розвитку. В зв’язку з цим існує можливість, 

наприклад, спрогнозувати особливості подальшої стадії трансформації 

урбанізаційних процесів у країнах, що розвиваються, на засадах сучасних 

тенденцій перебігу таких процесів у економічно розвинутих країнах світу. 

Темпи сучасної урбанізації багато в чому залежать від її рівня. 

Здебільшого в економічно розвинутих країнах, котрі досягли високого рівня 

урбанізації, частка міського населення останнім часом зростає порівняно 
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