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За останні десять років в Україні спостерігається значне зростання готельного 

бізнесу. Менеджери готельної індустрії стали інтенсивно освоювати науку управління 
готельним бізнесом. В результаті цього готельний бізнес став індустрією з мільярдними 
прибутками. Готельний бізнес в Україні найактивніше розвивається в Києві, Львові, 
Одесі, причорноморських містах і гірських курортах. Розвиток готельного бізнесу в 
Україні стоїть перед серйозними проблемами. Одна з них - це старіння основних 
фондів готелів, 60% готелів вимагають реконструкції. Як показує практика, банки не 
хочуть вкладати гроші в реставрацію і ремонт, так як це досить дорого обходиться. 
Тому знайти інвестора справа не з легких. Так як термін окупності в середньому 5-6 
років, а у самих власників таких грошей часто просто немає. 

Так само однією з першорядних проблем даного бізнесу є дефіцит 
кваліфікованих кадрів. В Україні резерви високо підготовлених працівників відсутні, а 
для якісного навчання недосвідчених співробітників потрібна велика кількість часу і 
фінансових ресурсів. Робота некваліфікованого готельного персоналу призводить до 
збитків у даній галузі. І нарешті третя проблема - це зростання конкуренції в сфері 
гостинності. На вітчизняний ринок готельних послуг проникають міжнародні мережеві 
компанії. Це пов'язано з нестачею досвіду вітчизняних компаній у цій сфері. 
Міжнародні компанії викуповують вже побудовані готелі, поглинають конкурентів, 
будують нові об'єкти за свої кошти і за своїми технологіями. Ці проблеми готельного 
бізнесу обумовлені тим, що основну ставку інвестори роблять на будівництво торгових 
та розважальних комплексів, офісних і житлових центрів. А готелі відкладаються на 
потім, оскільки терміни їх окупності вище. У зв'язку з цим навіть у нових готелях в 
результаті може «кульгати» сервіс, не налагоджена чітка система безпеки гостей, не 
вирішено питання сезонності, коли в сезон готелі переповнені, а в «несезон» 
простоюють без прибутку і так далі. Основною тенденцією на сьогоднішній день для 
вітчизняного готельного бізнесу є активне впровадження інновацій в готельному 
бізнесі. Всі вони спрямовані не тільки на залучення якомога більшої кількості клієнтів, 
а й на те, щоб кожного постояльця зробити постійним гостем і забезпечити готелям 
приплив стабільного прибутку. Однією з найпопулярніших нині розробок є електронне 
управління готелем - для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, 
до якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть: 
отримувати всю необхідну інформацію про готелі в будь-який момент; в режимі онлайн 
бачити всі зміни що в ньому відбуваються; бронювати номери для гостей і інше. 
Особливо такі системи актуальні для сезонних готелів, які в «гарячий» час стикаються з 
повальним бронюванням номерів і насилу встигають реагувати на зміни в їх мережі. 
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