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OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

У статті проведено деталізований аналіз понятійного апарату дефініції "готель", згруповано отримані результаN
ти та здійснено розподіл за характерними класифікаційними ознаками (за економічним змістом діяльності (орієнтаN
ція на прибуток); за напрямом діяльності (надання базових послуг); за напрямом діяльності (надання додаткових
послуг, окрім базових). У роботі наведено перелік суб'єктів ринку туристичних послуг України згідно з чинним закоN
нодавством та виокремлено із наведеним обгрунтуванням для подальшого вивчення поняття "готель". Опрацьовано
нормативноNправові документи, що здійснюють контроль діяльності готельного підприємства. Виокремлено основні
характеристики існуючого понятійного апарату дефініції "готель". Запропоновано узагальнююче визначення поN
няття "готель". Вивчення основних понять термінологічного апарату, що супроводжують та забезпечують проведенN
ня поглибленого аналізу наукових поглядів дефініції "готель" є невід'ємною частиною цього дослідження, адже дозN
воляє більш масштабно розуміти тенденції розвитку зазначеного питання крізь призму отриманих результатів.

The article provides a detailed analysis of the conceptual apparatus of the definition of "hotel", grouped the results
and distributed according to the characteristic classification features (by economic content of activity (profit orientation);
by direction of activity (provision of basic services); The list of the subjects of the tourist services market of Ukraine
according to the current legislation is given in the work and is separated with the justification for further study of the
concept of "hotel". normative legal documents controlling the activity of the hotel enterprise were identified, the main
characteristics of the existing conceptual apparatus of the definition of the hotel were identified, a generalization of the
definition of the concept of the hotel was proposed. is an integral part of this study, allowing a broader understanding of
the trends of the issue through the lens of the results obtained.

In the conditions of transformation of the national economy, there is a need to constantly monitor the trends of the
development of the tourist services market of Ukraine in order to ensure a smooth cycle of its work. Today, apart from
the main actors of the tourist services market — tourist operator and travel agent, it is necessary to study such entity as
a "hotel" in more detail, as it is able to ensure regular replenishment of foreign exchange earnings into the country and, at
the same time, serves as a means of ensuring employment of the population.. However, it is worth noting that there are a
number of problematic issues that hinder the progressive development of hotels and similar facilities of temporary
accommodation of Ukraine, so, before solving them, it is necessary to analyze in detail the conceptual apparatus of the
definition of "hotel". A key problem in the study of the concept of "hotel" and familiarity with the specifics of its activities
is the lack of clear systematization of the interpretation of the basic characteristics developed by the precursors, which
leads to a more detailed study of this issue.

Considering the above list of participants (intermediaries) of the tourist services market, who promote tourist
products and / or provide tourist services, we can distinguish the following, namely: other business entities providing
temporary accommodation (accommodation), catering, sightseeing, entertainment and other tourist services. From the
above list of subjects in this study will be clarified the issue of the definition of "hotel", because it is part of the specified
category of subjects of the tourist services market of Ukraine and, directly, the list of funds that are part of the infrastructure
component of the relevant market.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах трансформації національної еко(
номіки виникає необхідність постійно спостері(
гати за тенденціями розвитку ринку туристич(
них послуг України з метою забезпечення без(
перебійного циклу його роботи. На сьогодні,
окрім основних суб'єктів ринку туристичних
послуг — туристичного оператора та туристич(
ного агента, варто більш детально вивчити та(
кий суб'єкт, як "готель", адже він спроможний
забезпечити регулярне поповнення валютних
надходжень у країну та одночасно виступає за(
собом забезпечення зайнятості населення. Од(
нак варто відзначити, що є низка проблемних
питань, які гальмують прогресивний розвиток
готелів і подібних засобів тимчасового розмі(
щення України, тому, насамперед варто деталі(
зовано проаналізувати понятійний апарат
дефініції "готель". Ключовою проблемою у дос(
лідженні поняття "готель" та ознайомлення із
специфікою його діяльності є відсутність чіткої
систематизації до трактування основних його
характеристик, виокремленні класифікаційних
ознак вченими(попередниками, що спонукає до
більш детального вивчення цього питання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженням основних характеристик

понятійно(категоріального апарату дефініції
"готель" та його теоретико(методологічних
аспектів займалися низка вітчизняних та закор(
донних науковців, у роботах яких викладено
актуальні проблеми та запропоновані шляхи їх
вирішення. Сучасний стан розвитку готельного
господарства України відображено в наукових
працях Косій Т.М. [1]. У роботах Мельник О.П.
розроблено деталізований план щодо удоско(
налення управління готельним господарством
[2]; Кузнецова Н.М. описує основи економіки

Іt is worth noting that hotels and other temporary accommodation facilities are one of the key actors of the tourist
services market and directly influence the formation of tourist attractiveness of our country, and as a result of these
activities — lead to an increase in tax revenues to the local and state budget of Ukraine.

Ключові слова: готель, ринок туристичних послуг, суб'єкти ринку туристичних послуг, готель?
на послуга, готельне підприємство.

Key words: hotel, tourist services market, subjects of tourist services market, hotel service, hotel enterprise.

готельного та ресторанного господарства [3];
Сєміколенова С.В. здійснила статистичне оці(
нювання стану та розвитку готельного госпо(
дарства [4]. В роботах Горіної Г.О. відображе(
но особливості сучасного розвитку готельної
індустрії України [5], здійснено аналіз розвит(
ку міжнародних та національних готельних
мереж в Україні [6] та розроблено стратегії
розвитку міжнародних готельних мереж, їх
теоретичні засади та механізм реалізації [7].
Зроблено значний науковий внесок у розбудо(
ву та вдосконалення теоретичної частини да(
ного дослідження у працях Мальської М.П.,
Пандяк І.Г. [8], Журавльової С.М., Білячен(
ко В.Д., Кукліної Т.С. [9], Зоріна І.В., Кварталь(
нова В.А. [10], Федорченка В.К., Мініч І.В. [11],
Сапрунової В.Б. [12], Бугаєнко В.С., Бречко Г.Т.,
Манучарової Н.Д. [13], Гранильщикова Ю.В.
[14]. Опрацювавши наукові роботи вищезазна(
чених вчених задля більш детального вивчення
та розкриття обраного питання, варто зазна(
чити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід,
сутність та основні характеристики дефініції
"готель" через неоднозначне тлумачення його
функціональних складових, що потребує по(
дальшого дослідження з метою формування
повноцінного розуміння усіх теотерико(мето(
дологічних аспектів.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є здійснення аналізу

поняття "готель", його обгрунтування і систе(
матизація отриманих результатів аналізу за ха(
рактерними класифікаційними ознаками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На сьогодні важливе значення у забезпе(
ченні сталого розвитку ринку туристичних по(
слуг України становить його інфраструктурна
складова, де в свою чергу кожен із суб'єктів
ринку туристичних послуг виступає інфра(
структурним форматором та індикатором ту(
ристичної привабливості регіонів та країни
вцілому. Відповідно до даних, наведених у
Статті 5 "Учасники відносин, що виникають при
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здійсненні туристичної діяльності" Закону Ук(
раїни "Про туризм" (поточна редакція від
28.06.2015 року), зазначено: "…суб'єктами, що
здійснюють та/або забезпечують туристичну
діяльність (далі — суб'єкти туристичної діяль(
ності), є: 1) туристичні оператори…; 2) турис(
тичні агенти…; 3) інші суб'єкти підприємниць(
кої діяльності, що надають послуги з тимчасо(
вого розміщення (проживання), харчування,
екскурсійних, розважальних та інших турис(
тичних послуг; 4) гіди(перекладачі, екскурсо(
води, спортивні провідники та інші фахівці ту(
ристичного супроводу…; 5) фізичні особи, які
не є суб'єктами підприємницької діяльності та
надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання), харчування тощо…" [15].

Враховуючи вищезазначений перелік учас(
ників (посередників) ринку туристичних по(
слуг, які просувають туристичні продукти та /
або надають туристичні послуги, можна виок(
ремити такі: інші суб'єкти підприємницької
діяльності, що надають послуги з тимчасового
розміщення (проживання), харчування, екс(
курсійних, розважальних та інших туристичних
послуг. З наведеного переліку суб'єктів в дано(
му дослідженні буде деталізовано розкрито пи(
тання дефініції "готель", адже саме він входить
до складу зазначеної категорії суб'єктів ринку
туристичних послуг України та безпосередньо
до переліку засобів, що входять до складу інфра(
структурної складової відповідного ринку.

 Варто зазначити, що готелі та інші засоби
тимчасового розміщення виступають одними з
ключових суб'єктів ринку туристичних послуг
та напряму впливають на формування турис(
тичної привабливості нашої країни, та як ре(
зультат такої діяльності — спонукають до
збільшення податкових надходжень до місце(
вих та державного бюджетів України.

Задля отримання комплексної характерис(
тики досліджень і трактувань науковцями сут(
ності поняття "готель" проведено аналіз їх на(
укових праць.

Трактування поняття "готель" по(різному
висвітлено у працях науковців. Журавльо(
ва С.М., Біляченко В.Д., Кукліна Т.С., Гурова Д.Д.,
Зайцева О.Л. вважають, що це "…комерційне
підприємство, яке спеціалізується на наданні
комплексу послуг із розміщення, харчування,
а також інших додаткових послуг, що забезпе(
чують безпечну й комфортну життєдіяльність
людині, яка тимчасово перебуває поза місцем
постійного проживання" [9]. На думку Бугаєн(
ко В.С., Бречко Г.Т., Манучарової Н.Д., під по(
няттям "готель" варто розуміти "…підприєм(
ство, що надає за заздалегідь встановлену пла(

ту місце або кімнату для відпочинку або
ночівлі" [13, с. 25]. Сєміколєнова С.В. трактує
поняття "готель" як "…найпоширеніший тип
готельного підприємства, основною функцією
якого є надання приїжджим загальних платних
послуг щодо короткотермінового проживання
та додаткових послуг, залежно від сертифіка(
ційного типу даного підприємства …" [4].

Враховуючи вищенаведені тлумачення вчени(
ми(науковцями поняття "готель" виокремлено
спільну характерну класифікаційну ознаку "за
економічним змістом діяльності", адже кожен ав(
тор під час висвітлення основ цього поняття ак(
центує увагу на отриманні прибутків та їх макси(
мізації за допомогою надання відповідних послуг.

Пуцентейло П.Р., Мальська М.П., Пандяк І.Г.,
Сапрунова В.Б. трактують поняття "готель" як
"…підприємство, що надає людям, які знахо(
дяться за межами дому, комплекс послуг, най(
важливішими серед яких (комплексоутворю(
ючі) — тобто в однаковій мірі є послуга розмі(
щення і харчування…" [8; 12; 16].

Мельник О.П. вважає, що готель — це
"…підприємство, яке призначене для прийому,
розміщення на ночівлю або короткочасний відпо(
чинок і надання житлово(побутових послуг тер(
міном на 45 діб незалежно від місця постійного
проживання" [2, с. 31]. Всесвітня туристична
організація (UNWTO) висвітлює це поняття як
"…колективні засоби розміщення, які складають(
ся з певної кількості номерів, мають єдине керів(
ництво, надають певні послуги (заправлення по(
стелі, прибирання номера й санвузла), згруповані
у класи й категорії відповідно до надаваних по(
слуг і наявного устаткування" [17]. Відповідно до
Наказу №19 "Про затвердження Правил корис(
тування готелями й аналогічними засобами роз(
міщення та надання готельних послуг" від
16.03.2004 року (поточна діюча редакція —
12.11.2010 року під поняттям "готель" слід розу(
міти "…підприємство будь(якої організаційно(
правової форми власності, що складається із
шести і більше номерів та надає готельні послуги
з тимчасового проживання з обов'язковим обслу(
говуванням [18]. Запропоновано на основі опра(
цьованих наукових тверджень виокремити таку
характерну класифікаційну ознаку, а саме "за
напрям діяльності (надання базових послуг)",
адже в кожному наданому визначенні вченими
поняттю "готель" йдеться про надання базових
послуг — розміщення та харчування.

Федорченко В.К., Мініч І.В. описують по(
няття "готель" як "…традиційний тип готельно(
го підприємства, який має великий штаб обслу(
говуючого персоналу і надає широкий набір
додаткових послуг і високий рівень комфорту"
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[11]. Гранільщиков Ю.В. висвітлює це поняття
як "…установа, призначена для розміщення,
харчування, побутового, туристсько(спортив(
ного, екскурсійного і культурно(масового об(
слуговування" [14, с. 9].

Кузнецова Н.М. трактує поняття "готель"
як "… найбільш поширений стаціонарний тип

засобів розміщення, характерними рисами яко(
го є високий рівень розвитку матеріально(тех(
нічної бази та використання сучасних прогре(
сивних форм і методів управління і організації
господарства" [3]. Посилаючись на наведені
твердження, сформовану наступну характер(
ну класифікаційну ознаку "за напрямом діяль(

Таблиця 1. Характерні класифікаційні ознаки трактувань вченими дефініції "готель"

Джерело: сформовано на основі [(складено автором на основі [1—4; 8; 9; 10—13; 16—18].

Класифікаційна 
ознака Автор(и) Трактування вченими поняття «готель» відповідно до розподілу 

за наведеними характерними класифікаційними ознаками Джерело 

Журавльова С.М.,  
Біляченко В.Д., 
Кукліна Т.С., 
Гурова Д.Д.,  
Зайцева О.Л. 

Готель – це комерційне підприємство, яке спеціалізується на наданні 
комплексу послуг із розміщення, харчування, а також інших 
додаткових послуг, що забезпечують безпечну й комфортну 
життєдіяльність людині, яка тимчасово перебуває поза місцем 
постійного проживання 

 
 
[9] 

Бугаєнко В.С.,  
Бречко Г.Т.,  
Манучарова Н.Д. 

Підприємство, що надає за заздалегідь встановлену плату місце або 
кімнату для відпочинку або ночівлі 

[13, с. 25] 

За економічним 
змістом діяльності 
(орієнтація на 
прибуток) 

 
Сєміколєнова С.В. 

Найпоширеніший тип готельного підприємства, основною функцією 
якого є надання приїжджим загальних платних послуг щодо 
короткотермінового проживання та додаткових послуг, залежно від 
сертифікаційного типу цього підприємства 

[4] 

За напрямом 
діяльності (надання 
базових послуг) 

Пуцентейло П.Р. Підприємство, що надає людям, які знаходяться за межами дому, 
комплекс послуг, найважливішими серед яких (комплексоутворюючі),  
тобто в однаковій мірі, є послуга розміщення і харчування 

[16, с. 7] 

Мальська МП.,  
Пандяк І.Г. 

Засіб розміщення, що надає особам, які перебувають поза місцем 
постійного проживання комплекс послуг, головними серед яких є 
послуги розміщення та харчування 

[8] 

Сапрунова В.Б. Підприємство, що надає повний комплекс послуг щодо прийому, 
розміщення, харчування гостей, обслуговування їх перебування в 
готелі 

[12, с.17] 

Зорін І.В.,  
Квартальнов В.О. 

Основне підприємство індустрії гостинності, що здійснює прийом і 
обслуговування відвідувачів 

[10] 

Мельник О.П. Підприємство, яке призначене для прийому, розміщення на ночівлю 
або короткочасний відпочинок і надання житлово-побутових послуг 
терміном на 45 діб незалежно від місця постійного проживання 
 

[2, с. 31] 

Всесвітня туристична 
організація  (UNWTO) 

Колективні засоби розміщення, які складаються з певної кількості 
номерів, мають єдине керівництво, надають певні послуги 
(заправлення постелі, прибирання номера й санвузла), згруповані у 
класи й категорії відповідно до надаваних послуг і наявного 
устаткування 

 
[17] 

 

Наказ №19 від 16.03.2004 
року «Про затвердження 
Правил користування 
готелями 
й аналогічними засобами 
розміщення та надання 
готельних послуг»  

Підприємство будь-якої організаційно-правової форми  
та  форми  власності,  що складається із шести і більше номерів та 
надає  готельні  послуги  з  тимчасового проживання з обов'язковим 
обслуговуванням 
 

[18] 

Федорченко В.К.,  
Мініч І.В.  

Традиційний тип готельного підприємства, який має великий штаб 
обслуговуючого персоналу і надає широкий набір додаткових послуг і 
високий рівень комфорту 

[11] 

Пуцентейло П.Р.  Класичний тип підприємств розміщення, що регулярно чи епізодично 
надає туристам місця для ночівлі і якому притаманні специфічні 
ознаки: 
— номерний фонд, що перевищує визначений мінімум; 
— набір обов’язкових послуг прибирання номерів і санвузлів, 
щоденне заправляння ліжка, обслуговування в номерах 

 
 
 
 
[16, с.194]

Гранільщиков Ю.В. Установа, призначена для розміщення, харчування, побутового, 
туристсько-спортивного, екскурсійного і культурно-масового 
обслуговування. 

[14 ,с.9] 

Косій Т.М. Готель – це візитна картка міста або країни, він може бути як місцем 
для прихильників відпочинку і подорожей, так і центром активних 
ділових контактів 

[1] 

За напрямом 
діяльності (надання 
додаткових послуг, 
окрім базових) 

Кузнецова Н.М. Найбільш поширений стаціонарний тип засобів розміщення, 
характерними рисами якого є високий рівень розвитку матеріально-
технічної бази та використання сучасних прогресивних форм і методів 
управління і організації господарства 

[3] 
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ності (надання додаткових послуг, окрім базо(
вих). Саме ці науковці у цьому трактуванні по(
няття акцентують увагу на тому, що готель має
окрім базових послуг, обов'язково надавати до(
даткові (туристсько(спортивного, екскурсійно(
го і культурно(масового обслуговування і т.д.).

Отже, з урахуванням детального вивчення
трактувань ученими поняття "готель", виділені
ключові характерні класифікаційні ознаки за
економічним змістом діяльності (орієнтація на
прибуток), за напрямом діяльності — надання
базових послуг та надання додаткових послуг,
окрім базових (табл. 1).

Проведений аналіз трактувань вченими по(
няття "готель" спонукає до виокремлення та(
ких основних характеристик існуючого термі(
нологічного апарату:

1) готель є візитною карткою будь(якого
міста, адже саме від вражень приїжджих та
створеної атмосфери для відпочинку в готелі
залежить загальна оцінка туристичної приваб(
ливості місця тимчасового перебування;

2) відповідно до сертифікаційного типу го(
тельного підприємства залежить можливість
надання пакету послуг (основних і додаткових);

3) до основних послуг слід віднести перелік
послуг готелю (проживання, харчування), що
входять у базову ціну номера (місця) і надають(
ся споживачу відповідно з укладеним догово(
ром;

4) додаткові послуги — послуги, яких немає
в переліку основних послуг готелю, їх оплачу(
ють та отримують споживачі додатково (до їх
переліку можна віднести: пральні, салони кра(
си, сауни, фітнес(центри, послуги автостоян(
ки і тд.).

Отже, узагальнюючи вищезазначене, слід
акцентувати увагу на тому, що поняття "готель"
варто розуміти як найпоширеніший тип го(
тельного комерційного підприємства, однією з
основних функцій якого виступає надання
приїжджим загального пакету основних та до(
даткових платних послуг на короткостроковій
основі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, основний науковий результат статті
полягає у вивченні та обгрунтуванні теорети(
ко(методологічних аспектів дефініції "готель",
узагальненні існуючих теоретичних і норматив(
но(правових підходів до визначення цього тер(
міну. Запропоноване визначення дефініції "го(
тель" не лише узагальнює вже існуючі підходи

та характеристики, але й збагачує терміноло(
гічний зміст даного поняття.

Подальші дослідження повинні бути спря(
мовані на дослідження теоретико(практично(
го аспекту кластерного аналізу діяльності
суб'єктів ринку туристичних послуг України.
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