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Готельний бізнес у світі, у т. ч. в Україні, є однією з базових і динамічних 

секторів туризму і завжди має на нього безпосередній вплив. Він сприяє розвитку 

туристичних потоків, інтернаціоналізації капіталу, перерозподілу доходів між 

країнами, зростанню зайнятості населення і, в кінцевому рахунку, його добробуту. 

Проте, сьогодні готельний ринок України перебуває в критичній ситуації. 

Завантаження готелів по містах досягла абсолютного мінімуму - 28%. За даними 

компанії JLL, кількість готелів в Україні постійно зростає, на ринок виходять 

міжнародні компанії, але окупність цих готелів знаходиться на дуже низькому рівні. 

На сучасному етапі розвитку готельний бізнес в Україні має ряд певних проблем, 

які є перешкодами для становлення європейський стандартів якості послуг в 

підприємствах готельного господарства. До основних належить: невелика кількість 

готелів міжнародного класу; незначні обсяги інвестування у будівництво нових готелів; 

недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління підприємствами 

готельного господарства та обслуговування; низький рівень конкуренції на готельному 

ринку внаслідок відсутності корпоративних стандартів управління якістю готельних 

послуг; високий рівень податків. 

В нинішніх умовах складно говорити про перспективи готельного ринку і про 

інвестиційну привабливість, але в міру покращення ситуації інтерес інвесторів 

спрямовуватиметься на ті ж сектора, що й до кризи. 

Експерти відзначають, що найбільш перспективним сегментом для готельного 

ринку Києва та України залишаються якісні 2-3-зіркові готелі. 

За даними компанії ArtBuild Hotel Group (ABHG), столичний сектор гостинності 

все ще відстає за кількісними та якісними характеристиками від ринків Європи, Азії та 

Північної Америки. Приміром, у Києві на 1000 приїжджих доводиться 0,54 номера в 

готелях міста. Даний показник не тільки в рази поступається таким містам, як Варшава, 

Будапешт, Прага, Берлін, Відень, але і не перевищує аналогічні показники у Львові та 

Одесі. 

Для реалізації туристичного потенціалу України повною мірою і, відповідно, 

розвитку готельного ринку, держава повинна: 

- забезпечити туристам комфортні і безпечні умови для приїзду в Україну; 

- проводити ефективну політику розвитку масового туризму, відпрацювати 

відповідну концепцію; 

- зменшити готельний збір; 

- прийняти заходи до поліпшення стану пам'яток та створення нових об'єктів 

масового туризму. Внести зміни до законів про землекористування, до правил видачі 

відповідних дозволів організаціям суміжних галузей, щоб привертати інвестиції у 

відкриття нових осередків відпочинку; 

- створити можливості для будівництва та роботи малих мотелів і готелів 

сімейного типу, які забезпечать збільшення робочих місць для населення і можуть 

стати джерелом валютних надходжень. 


