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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 330.12:640.41 П. В. Гудзь

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ РЕГІОНУ

Анотація. Визначено пріоритетний розвиток туристичної галузі і готельного господарства у економіці 
регіону. Проведено аналіз управління готельним господарством на прикладі Запорізької області. Виявлено 
проблеми адміністрування готельного господарства з боку регіональних і міських влад. На основі аналізу 
стану надходження туристичного збору запропоновано організаційні та комунікаційні заходи із підвищення 
якості адміністрування туристичного збору, сплачуваного суб’єктами готельного бізнесу і домогосподар-
ствами-власниками міні-готелів і номерного фонду.
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Summary. Determined the priority development of the tourism industry and hotel industry in the economy of 
the region. The analysis of management a hotel economy is conducted on the example of the Zaporizhzhya area. The 
problems of administration of hotel economy are educed from the side of regional and municipal power. On the basis of 
analysis of the state of receipt of tourist collection the organizational are of fered and communication west from upgrad-
ing of administration of tourist collection, hotel business paid by subjects and by the, housekeeping-proprietorsmini-
hotel and containing a number fund.
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Постановка проблеми. За оцінками голови 
Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC)  
тревел-сектор — це 10 % світового ВВП і 292 млн. 
робочих місць, а також щорічне зростання в турис-
тичному секторі, незважаючи на економічні і по-
літичні складнощі у світі [1]. У провідних економі-
ках європейських країн туризм є одним з основних 
джерел доходів регіонів: у літературі на прикладі 
Риму середня заповнюваність готелів складає біля 
80 %, середня вартість проживання — €80–85, ви-
трати в середньому чеку приблизно €30 [2].

Сучасний стан розвитку готельної сфери 
у регіоні відзначається тим, що разом із ло-
кальними факторами на розвиток ринку готе-
лів впливає глобалізація й інтернаціоналізація 
капіталу — з кожним роком все більше число 
нерезидентів країн купують нерухомість під 
готель або готові готельні комплекси, інвес-
туючи в них мільйони доларів або повністю 
переозброюючи відповідно до власних планів. 
Особливо це властиво для курортних регіонів, 
яким виступає Запорізька область. За цих умов 
зростає потреба ефективної організації регі-
онального простору, регулювання ринків на 
використання місцевих ресурсів і задоволен-
ня потреб мешканців регіону, тобто активного 
впливу регіональних і місцевих влад на розви-

ток туризму в цілому та готельних послуг зо-
крема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми туризму як галузі та його підгалузей ви-
кликають пожвавлений інтерес дослідників. це 
зумовлено як структурними трансформаціями у 
економіках регіонів, пов’язаними зі скороченням 
частки індустріальних галузей і зростанням сфе-
ри послуг, так і підвищенням капіталізації галузі 
готельно-ресторанного бізнесу, що робить його 
привабливою сферою капіталовкладень. Відпо-
відно, підвищується значення наукової інформа-
ції, як прогнозно-наукової — для стратегічного 
розвитку і прийняття рішень, так і статистично-
аналітичної — для ефективного управління го-
тельним господарством.

У літературі наведено широкий спектр до-
сліджень з питань функціонування регіонально-
го туризму [3] і меншою мірою — туристичних 
об’єктів, зокрема готелів. Так, С. В. Сидорук і 
Н. Є. циганюк проводять оцінку територіальної 
організації ринку готельних послуг, яка перед-
бачає визначення таких показників: доступнос-
ті готельних закладів для туристів, бізнесменів, 
транзитників; категоризації готельних закладів 
у регіоні; функції попиту залежно від місця роз-
ташування готельного закладу; функції пропо-
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зиції залежно від місця розташування готельного 
закладу [4, с. 210] І. Б. Андренко приділяє увагу 
організаційно-економічним аспектам розвитку 
готельного господарства регіону [5].

М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, О. В. Косар 
розглядають теоретичні засади формування ресто-
ранних мереж, під якими розуміють специфічний 
формат інтегрування однотипних суб’єктів ресто-
ранного бізнесу, що знаходяться під управлінням 
стратегічного центру, діють на підставі відносин 
власності/оренди, франчайзингу чи управління 
за контрактом, характеризуються уніфікованими 
внутрішніми параметрами і реалізують консолідо-
вану стратегію розвитку [6, c. 27].

Мета дослідження — аналіз управління го-
тельним господарством регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективному функціонуванню регіонального 
ринку готельних послуг, його пропорційності, 
динамічній рівновазі та розвитку сприяє не менш 
ефективне адміністрування галузі на регіональ-
ному та міському рівні, а також професійна опе-
раційна діяльність суб’єктів ринку, цільове при-

значення і роль яких полягає у якості стандартів 
надання готельних послуг. Організаційно-управ-
лінський вплив регіональної влади на розвиток 
туристичної і готельної діяльності може носити 
як стимулюючий, так і протидіючий характер. За-
лежно від цілей регіонального чи місцевого роз-
витку. Так, в окремих регіонах Європи, зокрема 
Венеції, посилюється протидія муніципалітету 
зростанню потоку туристів, оскільки зростання 
чисельності туристів понад критичну межу нега-
тивним чином впливає на екосередовище регіону 
[7]. Становлення регіонального ринку готельних 
послуг в Україні носить стимулюючий характер 
і потребує посилення чіткої регуляторної регіо-
нальної політики, інституційної підтримки, адмі-
ністрування просторового розміщення готельних 
закладів, стандартизації послуг тощо.

Проведені львівськими вченими досліджен-
ня вказують на пріоритетне значення розвитку 
готельної справи у великих містах, де індекс ін-
вестиційної привабливості вище, аніж в невели-
ких містах обласного значення, як Мелітополь чи 
Бердянськ (табл. 1).

Таблиця 1
Індекси інвестиційної привабливості готельної діяльності в містах України  [8, с. 123]

№ з/п Місто

Індекс 
кількості 
готельних 
місць, I

к

Індекс завантаженості 
готелів, І

з

Індекс 
прибутковості, І

п

Індекс інвестиційної 
привабливості, І

іп

1 Київ 2,93359 1,85122 8,99877 3,65606

2 Запоріжжя 0,69802 1,30113 2,38922 1,29640

3 Мелітополь 0,70404 1,23964 1,09242 0,98437

4 Бердянськ 0,31706 1,42820 0,68830 0,67809

5 Дніпро 0,94021 1,30428 1,43018 1,20622

6 Львів 1,24918 1,53704 4,15440 1,99837

Аналіз даних вказує на те, що чим краще 
оснащений готель основними фондами, тим 
вище рівень комфортності, зовнішнього оформ-
лення, технічного оснащення, тим вище ціна за 
проживання і, відповідно, прибутковість. У ко-
роткостроковій перспективі це призводить до на-
сичення готельного ринку і збільшення прибутку 
операторів, а в довгостроковій — дозволить інвес-
тувати в проекти з ревіталізації капітальної неру-
хомості і розширення готельних мереж.

На регіональному рівні адміністративні 
функції управління галуззю готельного госпо-
дарства здійснюються відповідними відділами 
туризму обласних рад, державних адміністрацій, 
виконкомами та постійними комісіями міськрад, 
а на рівні прийнятих рішень — через механізм 
розробки, прийняття й контролю та реалізацією 
стратегій розвитку туризму, програм і плану захо-
дів та способів їх реалізації на регіональному чи 
локальному рівні. Критичний аналіз відповідних 

документів з розвитку туризму і готельного бізне-
су відображає не надто оптимістичний стан. Так, 
Стратегія соціально-економічного розвитку За-
порізької області до 2020 року не містить безпосе-
редньо стратегічних пріоритетів та цілей у розвит-
ку туризму і готельно-ресторанного господарства, 
хоча область є провідним туристичним регіоном 
країни. Але разом з тим основні положення стра-
тегії узгоджуються із національними пріоритета-
ми розвитку державних секторів господарювання 
(табл. 2).

Аналіз операційних цілей Стратегії розвитку 
Запорізької області дозволив дійти висновку, що 
стимулювання створення понад 30 садиб зелено-
го туризму у сільських територіях області супро-
воджується облаштуванням міні-готелів як місць 
тимчасового проживання мандрівників.

Фахівці готельного бізнесу відверто визна-
ють: «Основними складнощами в розвитку об-
ласті як туристичного регіону можна назвати 
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відсутність підтримки з боку міської влади, не-
розвиненість міської туристичної інфраструктури 
і певну інформаційну обмеженість» [10], що вка-
зує на низький рівень ефективності управління 
галуззю з боку органів публічного управління та 
адміністрування.

Опосередковано це підтверджується і проти-
річчям інформації, яка надходить від регіональ-
них і місцевих влад. Так, у преамбулі Стратегії 
розвитку м. Бердянськ на період до 2017 року вка-
зано на величину потенціалу номерного фонду — 
одночасно оздоровчі заклади можуть прийняти 
понад 15 тис. осіб, а місто Бердянськ користу-
ється великим попитом серед туристів: щороку в 
місті відпочивають 500–600 тис. осіб як з України, 
країн СНД, так і з далекого зарубіжжя [11]. Нато-
мість «Паспорт м. Бердянськ Запорізької області» 
станом на 01 січня 2018 року, розміщений на офі-
ційному сайті міськради, висвітлює номерний по-
тенціал готелів у 20,0 тис. осіб і стверджується, що 
саме стільки одночасно оздоровчі заклади міста 
можуть прийняти відпочивальників [12].

Рішення виконавчого комітету Бердянської 
міської ради № 112 «План заходів щодо підготов-
ки до літньо-оздоровчої кампанії та проведення 
курортного сезону 2018 року» від 10 квітня 2018 р. 
містить в частині «12. курортно-готельна діяль-

ність» комплекс системних заходів із розбудови 
курортної і туристичної рекреації, а саме: перелік 
заходів інженерно-технічного, інфраструктурного, 
транспортного, безпекового, санітарного, органі-
заційного, маркетингового, сервісного, інформа-
ційного, що є суттєвим кроком підвищення якості 
управління, показом фахової компетентності ме-
неджерів муніципального управління. Зокрема, 
серед дій зазначено заходи із інвентаризації сана-
торно-курортних, оздоровчих, готельних закла-
дів, інших засобів розміщення, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, а також забезпечення 
в період курортного сезону прийому звернень гро-
мадян з питань підготовки та проведення курорт-
ного сезону, забезпечення безпечного відпочинку 
населення, підтримки санітарного стану міста, по-
ліпшення якості послуг, що надаються мешканцям 
та гостям міста, — усього 141 захід за 15 напрямка-
ми [13]. Разом з тим заходів, пов’язаних зі створен-
ням та започаткуванням діяльності Асоціації при-
ватних власників міні-готелів, адмініструванням 
туристичного збору, роботою з активними грома-
дянами та залученням їх ініціативи до мікропроек-
тів локального розвитку в межах вулиці, мікрора-
йону тощо не вдалося віднайти.

У виконаній Стратегії розвитку м. Бердянськ 
на період до 2017 року взагалі не згадувалося про 

Таблиця 2
Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку [9]1

Сектори

Стратегічні цілі (Запорізька область) 

1. Запорізький 
край — регіон  

з високим рівнем 
та якістю життя 

населення 

 2. Запорізький 
край — інвестиційно 
приваблива територія 

з розвинутими 
індустріальним 
комплексом та 

інфраструктурою 

3. Запорізький 
край — регіон 

розвинутих 
сільських територій 

 4. Запорізький 
край — регіон 

екологічної безпеки 
та збереження 

природних ресурсів

Економіка й торгівля х Х Х х

Промисловість та 
інфраструктура х Х Х Х

Сільське. лісове 
господарство, харчова 
промисловість х Х Х х

Транспорт і дороги х Х Х

Екологія і природні 
ресурси х х х Х

Освіта й молодь Х х Х

Здоров’я, соціальний 
захист, сім’я й дитина Х Х х

Культура й туризм х Х Х х

Обмін інформацією Х х х х

Комунальне 
господарство

Територіальний 
розвиток, земля і 
кадастр Х Х Х х

1 Х — істотний кореляційний зв’язок, х — послаблений кореляційний звязок
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розвиток готельного ринку в межах місцевого 
економічного розвитку. При розробці Страте-
гії розвитку міста до 2020 року та обґрунтуванні 
стратегічного вибору міста основна ідея розробки 
стратегії полягає у подоланні інерційного розвит-
ку, що відбувався на засадах історично сформо-
ваних традиційних тенденцій тяжіння до моделі 
промислово-курортного міста. Йдеться про пере-
хід від зазначеної моделі до дещо іншої моделі, де 
поступово переважною системою діяльності стає 
курортно-розважальна, дозвільно-туристична, ак-
тивно-пізнавальна діяльність, яка підтримується 
інноваційною конкурентоспроможною екологіч-
но-коректною промисловістю із енергозбережен-
ням, адекватною умовам курортного міста [11]. 
Така модель розвитку базується на сучасних світо-
вих тенденціях, передбачає визначення точок рос-
ту, використання конкурентних переваг території 
та дозволяє активно залучати до міста зовнішні 
ресурси. Попри те, місія і стратегічне бачення роз-
витку курортного міста на етапі розробки поки не 
містять положень щодо організації розвитку го-
тельного бізнесу, він перебуває в полоні стихійного 
формотворення, на відміну від розважальних за-
кладів, закладів харчування, анімаційних, вистав-
кових, культурних проектів, які належним чином 
адмініструються.

Аналіз документу «Про стан виконання у 
2017 році Програми розвитку курортно-рекре-
аційної зони та туризму в місті Бердянську на 
2017–2020 роки» дозволив виявити усього два ін-
формаційних блоки, присвячених управлінню го-
тельним господарством курортного міста: напрям 
публічного адміністрування готельних послуг 

шляхом забезпечення відповідності санаторно-
курортних, готельних, сервісних послуг вимогам 
національних та міжнародних стандартів, а також 
проведення навчальних семінарів-тренінгів для 
керівників санаторно-курортних, оздоровчих та 
готельних закладів (проведено семінар щодо «По-
рядку встановлення категорій готелям та іншим 
об’єктам, які використовуються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення (проживання)» 
[14], що є позитивним явищем).

Слід визнати, що активність місцевого са-
моврядування у курортних містах є вищою за 
інші типи міст і поселень, оскільки діловий цикл 
міського господарства підпорядкований циклам 
природнім і активізується із початком високого 
курортно-оздоровчого сезону та вимагає узго-
дження організаційних рішень, проведення ді-
євих комунікацій, налагодження партнерства між 
суб’єктами влади, громади, готельного бізнесу. 
Аналіз прийнятих упродовж 2017–2018 рр. рішень 
Бердянської міськради стосовно розвитку курорту, 
туризму і готельного господарства виявив вкрай 
низьку кореляцію адміністрування готельного 
господарства. В Україні виокремлюють також по-
няття «міні-готелі» — готелі до 10 номерів з мініму-
мом сервісу [15, с. 71]. Слід додати, що суб’єктами 
розміщення туристів у курортному місті є офіційні 
юридичні особи — готельні заклади різних типів, 
фізичні особи для упровадження підприємницької 
діяльності, та сектор домогосподарства. Готельні 
комплекси домогосподарств без юридичної реє-
страції як суб’єкта підприємницької діяльності за 
потужністю номерного фонду уже тепер конкуру-
ють із підприємницькими структурами (табл. 3).

Таблиця 3
Планування надходжень туристичного збору в місцевий бюджет м. Бердянська, 2016–2018 рр. (тис. грн.) 

Туристичний збір 2016 р. 2017 р. 2018 р. (план) 2018/2016 р.,%

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 280 230 300 107

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 240 420 630 262

Разом 540 650 930 172

Аналіз даних табл. 3 вказує на найбільш при-
скорену динаміку зростання обсягів сплаченого 
туристичного збору саме фізичними особами — 
за три роки у 2,6 раза. На нашу думку, потенціал 
зростання обсягів надходжень туристичного збо-
ру саме фізичними особами буде випереджаль-
ними темпами зростати і надалі, у міру переходу 
домогосподарств-власників готельного фонду на 
статус ФОП і залучення до реєстрації домогоспо-
дарств як платників податків.

Проведене експертне обстеження домогос-
подарств, що надають готельні послуги, лише по 
вул. Гостинній у м. Бердянську на початок курорт-
ного сезону 2018 р. виявило 120 житлових будин-

ків, як приватних, так і багатоквартирної забудови, 
з кількістю не менше 865 місць готельних номерів 
різного типу і класу для відпочивальників, з яких 
має стягуватися туристичний збір як засіб доходної 
частини місцевого бюджету і, водночас, як засіб 
витратної частини бюджету для розвитку цих те-
риторій: благоустрою, вивезення сміття, розвитку 
електромереж, водовідведення та каналізації тощо. 
Згідно з Положенням про порядок справляння ту-
ристичного збору на території міста Бердянська, 
базою справляння туристичного збору є вартість 
усього періоду проживання (ночівлі) в місцях тим-
часового проживання за вирахуванням податку на 
додану вартість, а ставка туристичного збору вста-
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новлюється у розмірі 1 відсотка вартості прожи-
вання за весь період перебування [16].

Враховуючи фактори формування доходної 
частини домогосподарств, що надають готельні 
послуги: а) вартість тимчасового проживання ту-
ристів в межах 300–1200 грн./добу; б) тривалість 
курортного сезону протягом 2,5 місяців — із се-
редини червня до кінця серпня; в) у середньому 
10-денний термін перебування туриста на нічліги 
в осіб, які здають власне або орендоване житло в 
найм, але не зареєстровані як суб’єкти господа-
рювання; г) 100 % зайнятість номерного фонду 
в курортний сезон; д) індекс обороту житлового 
фонду упродовж курортного сезону не менше 6–7 
заїздів (60–70 днів), можна вирахувати при вста-
новленій на сезон ставці туристичного збору орі-
єнтовну вартість тимчасового проживання і мак-
симальний і реальний обсяг туристичного збору.

Недоотримання коштів туристичного збору 
саме з числа неорганізованих відпочивальників у 
приватних міні-готелях, власники яких не заре-
єстровані як суб’єкти господарювання, зменшує 
можливості місцевого економічного розвитку, 
розвиток інфраструктури за принципом цільово-
го використання коштів для конкретних мікрора-
йонів і локалітетів. Якщо влада і громада міста не 
будуть активними і конструктивними учасниками 
зазначених ринкових відносин, інтенсивний роз-
виток дозвільно-туристичної і санаторно-курорт-
ної галузей не зможе позитивно відобразитися на 
соціальному розвитку громади міста.

Тому важливими є не лише організаційні за-
ходи із регулювання діяльності готелів, а й кому-
нікативні — залучення усіх власників готельного 
фонду до встановлених правовідносин та сплати 
готельного збору, співучасті у розбудові кому-
нального господарства тощо.

Висновки. Готельне господарство регіону — 
це інтегрована галузь сфери економіки із проду-
кування послуг проживання та суміжних послуг 
гостинності з використанням регіональних пере-
ваг регіонального розподілу праці та місцевих ре-
сурсів, спрямованих на задоволення потреб клієн-
тів і позитивний імідж території. Встановлено, що 
потенціал зростання обсягів надходжень турис-
тичного збору саме фізичними особами буде ви-
переджальними темпами зростати і надалі, у міру 
переходу домогосподарств-власників готельного 
фонду на статус ФОП і залучення до реєстрації 
домогосподарств як платників податків. Визначе-
но, що ефективне впровадження організаційних 
заходів із регулювання діяльності готелів можли-
ве на основі активності мешканців територіальної 
громади і комунікативній основі — залученні усіх 
власників готельного фонду до встановлених пра-
вовідносин та сплати готельного збору, співучасті 
у розбудові комунального господарства.

Напрямом подальших досліджень має стати 
аналіз операційних факторів підвищення ефек-
тивності діяльності готелів і готельних мереж ре-
гіону.
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