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Вступ. Важливою складовою туристичної ді-
яльності є готельне господарство. Розвиток вітчиз-
няного та міжнародного туризму значною мірою 
пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, 
розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю 
обслуговування в готельному господарстві. Саме 
підприємства готельного господарства виконують 
одну з основних функцій у сфері обслуговування ту-
ристів: забезпечують їх сучасним житлом і побуто-
вими послугами.

Основними якісними показниками, що відо-
бражають економічну ефективність підприємства го-
тельного господарства, його фінансовий стан, успіхи 
та можливості у виконанні розробленої програми 
економічного та соціального розвитку є прибуток і 
рентабельність. До законодавства України внесено 
зміни  згідно яких, тимчасово, строком на 10 років, 
починаючи з 1 січня 2011р., звільняється від оподат-
кування прибуток підприємств, отриманий ними від 
надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять 
зірок»,  «чотири  зірки» та «три зірки» у разі, якщо 
такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконстру-
йовані або в яких проведено капітальний ремонт чи 
реставрація існуючих будівель і споруд) були введе-
ні в експлуатацію до 1 вересня 2012р. [1]. В умовах 
ринкової економіки, з переходом готелів на самофі-
нансування, будь-яке підприємство готельного гос-
подарства може існувати тільки за умови прибутко-
вої, рентабельної діяльності. Готельне підприємство 
своїми грошовими ресурсами має забезпечити всю 
свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічне 
вдосконалення матеріально-технічної бази, соціаль-
не та матеріальне заохочення працівників. Тому під-
приємствам готельного господарства для того, щоб 
вижити, необхідно правильно визначити свою стра-
тегію та тактику поведінки на ринку та систематич-
но проводити управління діяльністю підприємства з 
метою підвищення ефективності діяльності та отри-
мання прибутку.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в 

даний час в нашій в країні індустрія гостинності роз-
винена не належним чином. Рівень обслуговування 
туристів в підприємствах готельного господарства не 
відповідає світовому рівню.  Підприємства готельно-
го господарства потребують значного оновлення свох 
послуг. Саме тому в даний час вирішальне значення в 
забезпеченні ефективності готельного підприємства 
відіграють інновації. Проблеми інноваційного роз-
витку готельних підприємств є малодослідженими. 
Готельні інновації продовжують аналізуватися лише 
у вузькому спектрі додаткових послуг, які може зро-
бити готель своїм клієнтам, а її інвестиційний розви-
ток продовжує залишатися за межами комплексного 
економічного аналізу. В умовах підвищеного попиту 
на послуги розміщення для різних категорій туристів 
незмірно зростає потреба в дослідженні інноваційно-
го розвитку з погляду організації інноваційних про-
цесів у середині підприємства і їхньої державної під-
тримки, обґрунтування критеріїв новизни при впро-
вадженні інвестиційних проектів у готелях  різної 
категорії, формування й використання інвестиційних 
ресурсів. Дотепер у регіональній економіці недо-
статньо враховуються й реалізуються інвестиційні 
можливості для розвитку рекреаційно-туристського 
комплексу, засобів розміщення, особливо, готелів.

Таким чином, актуальність статті визначаєть-
ся: відсутністю системних досліджень інноваційного 
розвитку готельних підприємств; недостатньою ви-
вченістю процесів інвестування інновацій у системі 
інфраструктурних підрозділів засобів розміщення 
рекреаційно-туристського комплексу.

Аналіз останніх досліджень. Для досліджен-
ня проблеми інноваційного розвитку готельної інду-
стрії досліджувалися фундаментальні основи впро-
вадження заходів науково-технічного прогресу, його 
економічна сутність, взаємозв’язок з підприємниць-
кими процесами. Це обумовило звертання до праць 
Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Ф. Друкера, А. 
И. Анчишкина, Н. Кондратьева, М. Делягина, Д. И. 
Кокурина, Ю. В. Яковца. Проблеми інвестиційного 
розвитку підприємств різних галузей економіки пред-
ставлені в працях В.М. Аньшина, B.C. Барда, И.А. 
Бланка, В.А. Колоколова, Р.А. Фатхутдинова. Однак 
у перерахованих джерелах проблеми інноваційного 
розвитку готельних підприємств або одержували не-
пряме висвітлення, або не висвітлювалися взагалі. 
Недостатня вивченість процесів впровадження ін-
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новацій і інвестиційного розвитку готельних підпри-
ємств, готельних послуг, фрагментарне й неповне 
висвітлення цієї проблеми в наукових публікаціях 
визначили вибір теми дослідження, її ціль, завдання.

Питання ефективності інновацій підприємств 
готельного господарства в свох працях розглядали 
такі автори, як  Балабанов І.Т., Забалдіна Ю.Б., Ани-
пін В. М., Данильченко І. В., Ільдеменов С. В., За-
влін  П.Н., Ільєнко ва С. Д. та інші.

Метою статті є визначення особливостей ін-
новаційної діяльності у сфері послуг готельного 
господарства, основних напрямків та чинників, що 
впливають на інноваційну діяльність підприємств 
готельного господарства.

Результати дослідження.  Готельне госпо-
дарство є однією з складових туристської індустрії. 
Матеріальна база, що призначена для розміщення ту-
ристів, посідає одне з перших місць при формуванні 
туристичної інфраструктури, бо якість проживання 
та відповідне обслуговування рішуче впливають на 
рівень туристичного сервісу. Готельна індустрія стає 
швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні 
грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчиз-
няна готельна галузь стає невід’ємною складовою 
світового готельного господарства.

Такий швидкий темп інтеграції до європей-
ського суспільства пояснюється зручним географіч-
ним положенням України (розташована в центрі Єв-
ропи на перехресті транзитних шляхів) та не менш 
швидким зростанням українського бізнесу, що також 
активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та лю-
дей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз 
стає актуальним питання відновлення та приведен-
ня готельного господарства країни до європейських 
стандартів. З підвищенням ділової активності країни 
зростає потреба й у більшій кількості готелів, оскіль-
ки першим питанням, яке незмінно виникає перед 
кожним приїжджим, є «де зупинитися в незнайомо-
му місті?» 

Україна може пишатися  значним рекреацій-
ним потенціалом, історико-культурною базою, при-
родним багатством територій та традиційно-культур-
ною спадщиною. Але щоб задовольнити всі потреби 
європейського споживача цього замало. Потрібно за-
безпечити комфортність проживання, високу якість 
обслуговування та створити такі умови, щоб людям 
хотілося повертатися на відпочинок до нашої дер-
жави. Щоб справити позитивне враження на відвід-
увачів України потрібно усунути основні перешкоди 
розвитку готельного господарства і зробити це в мак-
симально короткі строки. 

До основних недоліків готельної індустрії на 
даний час можна віднести багато економічних і за-
конодавчих чинників. По-перше, в нашій державі 
кількісно не вистачає готелів високого рівня обслу-
говування. Здавалося б, основна рекреаційна база є 
і вкладати кошти для інвесторів було б вигідно та 
через несприятливу державну політику та складність 
виходу на ринок будівництво нових готельних комп-
лексів перетворюється на довгу та нудну процедуру, 

яка включає: проблематичну можливість отримання 
земельної ділянки під будівництво через необхід-
ність отримання великої кількості дозволів та повно-
важень; велику кількість трансакційних витрат, які 
становлять іноді майже половину капіталовкладень. 
Показник забезпеченості готелями в Україні низький 
(при нормі 10 місць на 1000 осіб в Україні є лише 
2,9 готельних місця (для порівняння: у Москві - 9,3; 
у Санкт-Петербурзі - 6,4; у Парижі - 38,4; у Відні - 
25,6) [2]. 

По-друге, ціни не відповідають рівню якості 
готельних послуг. Вартість проживання в україн-
ських готелях в 2-3 рази перевищує вартість прожи-
вання в готелях аналогічного рівня країн Європи, що 
зумовлено неналежним державним регулюванням 
цієї сфери. 

По-третє, в Україні готельна індустрія характе-
ризується низьким рівнем конкуренції. На сьогодні 
в Україні існує лише один національний мережевий 
готельний оператор - Premier-Hotels, до складу яко-
го входять сім готелів. Інші готелі існують в індиві-
дуальному порядку та функціонують самостійно і 
без чіткого централізованого керування. Ще однією 
суттєвою проблемою для розвитку готельного госпо-
дарства є низька кваліфікація персоналу. Створення 
законодавчих актів є основою для розвитку готельної 
індустрії в економічному, правовому та соціальному 
аспектах. Після отримання незалежності в Україні 
почали запроваджуватися програми розвитку готель-
ного бізнесу, проекти будівництв нових об’єктів го-
тельного господарства. 

Ще в 1995р. було прийнято Закон “Про туризм” 
[3], який був гарним поштовхом для розвитку цієї 
галузі, а також ряд інших нормативних актів щодо 
регулювання туристичної діяльності. Закон України 
“Про туризм”   містить статтю 18, яка носить назву 
“Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної 
діяльності”, а про категорії об’єктів туристичної 
інфраструктури йдеться у статті 19 зазначеного За-
кону: “Встановлення категорій об’єктів туристичної 
інфраструктури”. Необхідно зазначити, що серти-
фікація готельних послуг вже передбачена чинним 
законодавством України, а саме: Законом України 
“Про підтвердження відповідності”, Декретом Ка-
бінету Міністрів України “Про стандартизацію та 
сертифікацію” (№ 46-93 від 10.05.1993), Правилами 
обов’язкової сертифікації готельних послуг, затвер-
дженими Держстандартом (№ 37 від 27.01.1999). 

За 12 років існування Правил обов’язкової 
сертифікації послуг з тимчасового розміщення кате-
горію отримали лише 503 засоби розміщення. Вод-
ночас переважна кількість готелів по категоризацію 
ще досі не звернулася. Таке співвідношення пере-
конливо свідчить про неефективність раніше впро-
вадженої системи категоризації. Крім того, ця про-
цедура не відповідає вимогам щодо оперативності 
та прозорості, що викликало обґрунтовані нарікання 
суб’єктів підприємницької діяльності. Загалом брак 
категорії у засобах розміщення негативно впливає 
на якісні параметри ринку готельних послуг в Укра-
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їні і заважає свідомому вибору їх споживачем. Отже 
Держтуризмкурортом на виконання Закону України 
«Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про 
туризм» розроблено проект постанови Кабміну, яким 
передбачено інноваційний прозорий механізм вста-
новлення категорії на основі принципів дерегуляції, 
а також вільного доступу споживачів до інформації 
про готель.

Індустрія гостинності -  це індустрія, що пра-
цює на благо людей. Це - потужний механізм, що 
активно функціонує та розвивається, вимагаючи при 
цьому максимальної підтримки з боку держави та 
більших інвестицій. Індустрія гостинності є найваж-
ливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє 
важливу роль у підвищенні ефективності громад-
ського виробництва, та відповідно, росту життєво-
го рівня населення. Гостинність як науковий термін 
визначає систему заходів та порядок їх здійснення з 
метою задоволення найрізноманітніших побутових, 
господарських і культурних запитів гостей турист-
ських підприємств, їх запобігливого обслуговування, 
надання низки послуг. Термін «гостинність» введе-
ний в 1982 р. на конференції національних асоціацій 
готелів і ресторанів ЄЕС.

В Україні на даний час функціонує 2573 серти-
фікованих готелі, з яких 503 мають категорію: “пять 
зірок” - 15; “чотири зірки - 77; “три зірки”  - 215; 
“дві зірки” - 100; “одна зірка” - 96;  2070 готелів - не 
мають категорії.

Світове господарство нараховує близько  350 
тис. комфортабельних готелів, що налічують більш 
ніж 14 млн. номерів (26 млн. місць). При цьому кіль-
кість номерів щорічно зростає в середньому на 3- 4 
%. На початку п’ятдесятих років практично сформу-
вався сучасний готельний ринок і бізнес. Тоді тільки 
випробувався досвід надання великими компаніями 
дрібним власникам права виступати на ринку від їх-
нього імені й під їхнім прапором. В англійській мові 
подібні взаємини великого й дрібного бізнесу нази-
ваються franchising. Нині старі готельні марки за-
пекло борються на готельному ринку. З одного боку, 
ніхто не зможе заперечувати, що такі імена, як Best 
Western, Holiday Inn, Howard Johnson або Quality Inn  
уже міцно урізалися на згадку практично кожного 
постійно подорожуючого, але й багато готелів, над 
якими розвиваються прапори цих готельних мереж, 
так само старі, як і самі ці бренди, що саме головне, 
виглядають відповідним чином. 

З іншого боку, більше молоді готельні компанії 
й марки, навпроти, не можуть похвалитись подібним 
реноме на готельному ринку, їхні назви маловідомі, 
але вони володіють новими сучасними готелями, по-
будованими з врахуванням останніх архітектурних і 
технологічних досягнень, що є значною перевагою в 
боротьбі за клієнта. Деякі фахівці готельної справи, 
такі, наприклад, як Патрик Форд, президент відомої 
в США корпорації Lodging Econometrics Hotel realty, 
вважають, що для переважної більшості споживачів 
слово «новий» має магічне значення й найчастіше 
визначає результат конкурентної боротьби. Форд 

упевнений, що якщо говорити про марки, сорти, іме-
на, товарних знаках у глобальному аспекті, а не тіль-
ки стосовно до готельного бізнесу, то зовсім очевид-
но, що такі споживчі асоціації мають універсальний 
характер: нове й свіже, безперечно, краще старого, 
що встиг ґрунтовно набриднути клієнтові. Для під-
тримки конкурентоздатності готельної марки необ-
хідно мати реальну програму відновлення. Бажано 
надавати готельній мережі кредити, пільги й бонуси 
для здійснення різних поліпшень і нововведень, а та-
кож підвищувати стандарти якості й установлювати 
більше тверді вимоги до їхнього дотримання всіма 
готелями мережі. Сьогодні готельні марки мають ви-
користовувати можливості економіки, що розвива-
ється швидкими темпами, й пропонувати ринку нові 
продукти й послуги. Зараз для готельних марок іс-
нують унікальні шанси якими неможливо не скорис-
татися. Беручи до уваги готельний ринок, який так 
інтенсивно змінюється й розвивається, в результаті 
появи на ньому нових “імен”, а також розширення 
й інтеграції всесвітньо відомих мереж. Це  нове та 
актуальне, і особливо корисно для визначення пер-
спективних напрямків розвитку готельної індустрії 
України, з використанням досвіду світових бреднів, 
чия історія та аналіз діяльності послугують прикла-
дом для вітчизняних готелів.

Розвиток готельного господарства в Україні 
сьогодні стримується  низкою чинників: економіч-
на криза; недоліки в роботі фінансово-банківської 
системи;  обмежена платоспроможність населення; 
недосконала податкова система. Законодавчо-пра-
вова база не відповідає вимогам сьогодення, немає 
інструкцій та інших нормативних документів, які 
були б логічно взаємопов’язані і не суперечили один 
одному. Слід відзначити відсутність необхідної інф-
раструктури, відповідних сервісних умов, що, в свою 
чергу, позначається на рівні якості обслуговування 
туристів. Стан сфери послуг не відповідає потенцій-
ним можливостям держави, яка має все для розви-
тку туристичної інфраструктури:  природні умови;  
історико-культурні ресурси;  трудові та матеріальні 
ресурси.

Орієнтиром  у роботі приведення готельного 
сектора до міжнародних стандартів є рекомендації, 
затверджені у листопаді 1989р. секретаріатом Всес-
вітньої туристичної організації (ВТО). У сучасній 
економіці з’явилися тенденції до швидкого розвитку 
туристичних послуг. Новий статут одержали готель-
ні послуги, критерієм якості яких став принцип гос-
тинності.

Прийняття нової редакції закону про туризм 
дозволяє не лише створити професійну систему в 
сфері формування і продажі туристичного продук-
ту, але й сформувати основи діяльності всіх засобів 
розміщення, закласти фундамент для розвитку всіх 
складників туристичної індустрії. Бізнес відповів на 
ініціативи влади будівництвом десятків нових готе-
лів в усіх регіонах країни, формуванням першої ві-
тчизняної готельної мережі, створенням аквапарків 
и розважальних центрів, збільшенням в багатьох ре-
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гіонах об’ємів обертань у внутрішньому та в’їзному 
туризмі.

 Важливо зауважити, що останнім часом як 
вітчизняні так і зарубіжні інвестори виявляють за-
цікавленість можливостями вкладень в туристичну 
інфраструктуру країни. У зв’язку з усіма вказаними 
факторами необхідно для більшої інформативності 
наявних та потенційних інвесторів, споживачів, те-
перішніх та майбутніх фахівців та професіоналів, 
а також для вдосконалення комплексного розвитку 
індустрії відтворити повний огляд організацій та ро-
бітників, які працюють на створення нового іміджу 
України в частині надання туристичних послуг, по-
слуг розміщення та харчування.

Готельний бізнес України сприятиме презента-
ціям ргіональних інвестиціних ідей та проектів, про-
позиціям готелів, ресторанів для потенційних інвес-
торів, розвитку франчайзних мереж, інвестуванню 
в рекреаційний і санаторно-курортний сектор, фор-
муванню маркетингових систем, рекламно-інфор-
маційному забезпеченню, а саме:  владні структури  
представників державних організацій, асоціації, які 
безпосередньо приймають участь у створенні стра-
тегії розвитку галузі;  органи, які сприяють розвитку 
індустрії гостинності; керівників засобів розміщен-
ня, підприємств харчування; керівників туристичних 
організацій; відомих фахівців та професіоналів га-
лузі; осіб та організацій, які сприяють забезпеченню 
готелів та ресторанів товарами та послугами.

Разом з тим існуюча інфраструктура туризму 
ще не відповідає вимо гам міжнародних стандартів. 
У більшості готелів відсутні сучасні засо би зв’язку 
та комунікацій, конференц-зали з відповідною ауді-
овізуальною технікою та технічними засобами для 
синхронного перекладу.

Подальший розвиток готельного господарства 
неможливий без су часного обладнання і новітніх 
технологій, про що нагадує девіз Все світньої турист-
ської організації: «Технологія і природа - два акту-
альних аспекти розвитку туризму на початку двад-
цять першо го століття». Це стосується насамперед 
інформаційних технологій, ефек тивних і надійних 
систем захисту, без чого неможливо досягти високо-
го рівня якості послуг.

Послуги підприємства гостинності мають ви-
дозмінюватись відповідно до потреб і запитів гостей.

Кількість готелів в Україні порівняно з турист-
ськими країнами світу незначна. У Великій Британії, 
наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. У 
країнах Європи число великих готелів становить 15 
-25 % загальної кількості готельних господарств, 75 
-85 % - мотелі та готелі сімейного типу. За даними 
аналізу структури готельного господарства Украї-
ни, такі форми готельного господарства, як мотелі, 
кемпінги, мо лодіжні бази, надзвичайно поширені в 
інших країнах, в Україні прак тично не розвинуті. Як 
свідчить міжнародний досвід, саме такі підприєм-
ства могли б дати істотний поштовх розвитку галузі 
та створенню додаткової кількості робочих місць.

Висновок. У наш час готельна індустрія яв-

ляє собою галузь із високим рівнем конкуренції. Всі 
частіше ми стаємо свідками того, як відкриваються 
новий ресторан або готель. Нові концепції створю-
ються з метою максимально повного задоволення 
потреб певних груп споживачів. Підприємства ство-
рюються, а через якийсь час частина з них не витри-
мує конкуренції й виходить із бізнесу. У готельному 
господарстві слово «сервіс» означає систему мір, 
що забезпечують високий рівень комфорту, що задо-
вольняють найрізноманітніші побутові, господарські 
й культурні запити гостей. 

Важливим відповідальним завданням для готе-
лів є створення репутації підприємства високої якос-
ті обслуговування. Висока якість обслуговування 
гостей забезпечується колективними зусиллями пра-
цівників всіх служб готелю, постійним і ефективним 
контролем з боку адміністрації, проведенням роботи 
з удосконалювання форм і методів обслуговування, 
вивчення й впровадження передового досвіду, нової 
техніки й технологій, розширенню асортименту і 
вдосконаленню якості наданих послуг.

В умовах сьогоднішньої конкуренції підпри-
ємства індустрії гостинності, якщо вони хочуть ви-
жити, не можуть більше опиратися на традиційні, 
неефективні, консервативні форми культури вироб-
ництва.

Згідно даним Всесвітньої туристичної органі-
зації, щорічно компанії, що займаються міжнарод-
ним туризмом, збільшують свої доходи на 9%. Крім 
того, з кожним роком росте на 4% і кількість між-
народних туристів. У цілому інтерес до  динаміки 
розвитку готельного  бізнесу з усіх боків проявляють 
банки, страхові компанії, будівельні компанії, навіть 
великі гравці туристичного ринку - усі будують свої 
готелі. Останнім часом в Україні спостерігається 
бурхливий ріст внутрішніх і іноземних інвестицій у 
розвиток готельної сфери.

Чинне законодавство України нечітко визначає 
готельне господарство, його належність до сфери ту-
ристських послуг та відомче підпорядку вання. Тому 
для розвитку готельного господарства України, під-
вищення попиту на ринку споживання готельних по-
слуг, створення і входження на ринок малих готель-
них підприємств доцільним є розробка проекту Зако-
ну України про розвиток готельного господарства. 
Положення Закону мають визначити правові, еконо-
мічні та організаційні засади створення і подальшого 
розвитку конкурентних відносин на цьому ринку.

При проведені інноваційної діяльності в го-
тельному комплексі   особлива увага повинна приді-
лятися підвищенню рівня гостинності. Без відчуття, 
що про неї піклуються, людина, що переступила по-
ріг туристичного підприємства, є скоріше спожива-
чем, ніж гостем, скоріше прохачем, чим постійним 
покупцем, скоріше неживим предметом, чим люди-
ною. Гостинність як добрі особисті відносини персо-
налу до клієнтів, часто забувається і стає втраченим 
мистецтвом. Пояснення цьому шукають чи у пово-
дженні службовців, чи в ігноруванні потреб клієнтів, 
чи в більшій зацікавленості керівників туристичних 
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підприємств в збільшенні прибутку.
Для збереження своїх позицій на ринку під-

приємство гостинності має впроваджувати передові 
технології, шукати нові форми в умовах зовнішнього 
середовища, що постійно змінюється.
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В статті розкрито значення інновацій в готельно-
му сервісі і їх вплив на розвиток туризму. Виявлені чин-
ники, що впливають на подальший розвиток готельного 
господарства в сфері послуг України.
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In the article the values of innovations in hotel service 
and their influence are exposed on development of tourism. 
Found out factors which influence on subsequent development 
of hotel economy in the sphere of services of Ukraine.
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economy, innovative activity, hotel industry, hotel business.
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