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Мета дослідження – характеристика теоретичних основ дослідження готельного господарства. Завдання: визначення сутності готельного 
господарства та висвітлення нормативно-правового регулювання готельного господарства. У рамках дослідження були використані такі ме-
тоди: аналітичні, історичний, оцінювання, опис та інші. Сьогодні індустрія туризму є однією з провідних галузей господарств багатьох держав 
світу, яка забезпечує значні надходження до бюджету держав переважно за рахунок іноземних туристів. На її розвиток впливає низка чинників, 
зокрема: соціальні, економічні, культурні, політичні, природно-ресурсні, історичні, науково-технічний прогрес тощо. Готельне господарство, як 
складова туристичного бізнесу, має велике значення і для економіки України. Головною метою готельної індустрії є надання послуг з тимчасового 
розміщення внутрішніх і закордонних туристів, що сприяє формуванню ринкового механізму господарювання, надходженню коштів до бюдже-
ту, створенню додаткових робочих місць і підвищенню рівня життя населення держави. Усе це свідчить про важливість вивчення загальних і 
особливих властивостей готельного господарства. Правове регулювання відіграє важливу роль не лише у готельному бізнесі, а й взагалі для в 
усій туристичній галузі. Правове поле, де функціонують підприємства індустрії гостинності, регулюється основними документами, зокрема: 
міжнародними конвенціями, законами, наказами та декретами, державними стандартами України тощо. Нормативно-правове регулювання 
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Сьогодні індустрія туризму займає провідне 
місце в господарствах багатьох країн світу 
та забезпечує значні надходження валюти за 

рахунок іноземних туристів. Туристичний бізнес на-
пряму афілійований із готельним господарством. 
Перш за все, це пояснюється тим, що розвиток вну-
трішнього та зовнішнього ринку туристичних послуг 
значною мірою залежить від стану матеріально-тех-
нічної бази та рівня обслуговування в готелях.

Дослідженням розвитку готельного господар-
ства України займалися багато вітчизняних науков-
ців, зокрема: Байлик С. І., Кашинська О. Є., Клап - 
чук В. М., Миронова М. І., Оболенцева Л. В., Писа-
ревський І. М., Шульгіна Л. М. та ін. Крім того, ва-
гомий науковий внесок зробили вчені Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: Пар-
фіненко А. Ю., Довгаль Г. В., Євтушенко О. В., Посо- 
хов І. С., Шамара І. М. та ін.

На становлення та розвиток готельного госпо-
дарства вплинув ряд чинників, зокрема: 

 соціальні. Динамічний розвиток суспільних 
відносин сприяв демографічним і міграцій-
ним процесам, які спричинили попит на засо-
би розміщення; 

 економічні. Зростання прибутків населення, 
наявність економічного потенціалу певних 
регіонів або держав сприяє розвитку турис-
тичних комплексів, передусім розвитку го-
тельного господарства; 

 культурні. Відмінні риси щодо менталітету, 
національності, релігії посприяли формуван-
ню особливих потреб і мети мандрівників, 
тим самим спричинили створення засобів 
розміщення;

 науково-технічні. Сплеск наукових і техніч-
них досягнень у світі вплинув на існуючий 
стан готельного господарства, зокрема: по-
чинають активно впроваджувати в роботу 
новітні технології та інформаційні системи; 

 політичні. Законодавча база та нормативні 
положення країни чинять прямий вплив на 
готельне господарство, а саме: на будівни-
цтво, відповідність існуючим стандартам, на-
явність корпоративних форм спілки;

 природно-ресурсні. Опанування рекреаційних 
і природних туристичних ресурсів сприяє по-
будові нових відповідних готельних комплек-
сів та інфраструктури;

 історичні. Процес змін одних форм організа-
ції процесу розміщення подорожуючих і го-
тельної галузі на інші. 

Вперше про засоби розміщення згадується в ІV 
тисячолітті до нашої ери, коли з’являється потреба 
надати мандрівникам місця, де вони змогли б від-
почити, переночувати та поїсти. Лише наприкінці 
ХVІ ст. у Франції починають відкриватися засоби го-
тельного типу в приватних палацах, які мають великі 

розміри, а також у багатих особняках, які належали 
державі. У той час вони отримують назву «готель». 
Тому при дослівному перекладі це – «міський палац 
магната», де прийнято було зупинятися закордонним 
дипломатам або місцевій владі. 

В Україні заклади розміщення починають від-
криватися у ХІІ–ХІІІ ст., коли відбувається економіч-
ний і політичний розквіт Київської Русі. Цьому сприя-
ли вигідне економіко-географічне розташування – на 
перехресті торговельних шляхів; культурні та релігій-
ні взаємини з державами Середземномор’я, Балтики 
та Західної Європи вплинули на розвиток міст, де по-
чинають будувати необхідні засоби розміщення. 

Раніше «готельне господарство» відносили до 
господарської діяльності, основною функцією якої 
було надання платних послуг за розміщення. З часом 
побажання подорожуючих змінювалися, тому готелі 
почали надавати за додаткові кошти можливість хар-
чування. 

Від глибини дослідження та розуміння значен-
ня поняття «готельне господарство» залежить 
ефективність організації роботи, зокрема: стан 

матеріально-технічної бази, рівень професіоналізму 
працівників, а також обсяг задоволеності споживачів 
цих послуг.

Науковець Шкапова О. М.  розглядає готельне 
господарство як важливу складову сфери послуг, до 
основних функцій якої належать надання послуг при-
ймання, розміщення, а також інших послуг, які потре-
бують споживачі, на час перебування і цьому закладі. 
Крім того, до складу готельного господарства автор 
відносить підприємства, з якими готелі мають дого-
вори, наприклад щодо надання послуг з трансферу, 
харчування, спорту, екскурсійної діяльності та інші 
[1, с. 172].

Клапчук В. М. в Польова Л. В. вважають, що 
сучасне готельне господарство – це складова еконо-
мічної діяльності. Масштаби її розвитку залежать від 
зростання попиту та розширення послуг, існуючих на 
ринку. При цьому вони акцентують увагу на необхід-
ності наявності відповідних інформаційних техноло-
гій у готелях задля оптимізації їхнього функціонуван-
ня [2, с. 117]. 

Науковець Круль Г. Я. вивчає «готельну справу» 
як комплексну діяльність, яка надає подорожуючим 
необхідні послуги з розміщення та харчування, а також 
супутні послуги, які можуть знадобитися під час ман-
дрівки. Наприклад, прання, прасування й інші [3, с. 13]. 

Згідно з визначенням Всесвітньої туристичної 
організації, готель – це об’єкт розміщення, для якого 
характерні наявність номерного фонду, необхідних і 
першочергових важливих послуг, зокрема: прибиран-
ня, можливість обслуговування в номерах та інші [4]. 

Відповідно до Національного стандарту України 
ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація 
готелів» готель – це підприємство будь-якої організа-
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ційно-правової форми та форми власності, що надає 
готельні послуги, не обмежені щоденним заправлян-
ням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів [18]. 

До готельних послуг відносять функції надання 
ліжко-місця або номеру для тимчасового розміщення 
та будь-яку іншу діяльність, що з цим пов’язана. Виді-
ляють основні та додаткові послуги. Під першими ро-
зуміють обсяг послуг готелю, які входять до вартості 
номера (місця) та надається згідно з укладеним дого-
вором. Під другими – ті, що не належать до основних 
послуг готелю та які споживач замовляє та сплачує 
додатково за окремим договором (рис. 1).

пропозицією певного виду сервісу. Крім того, вико-
ристання матеріально-технічної бази є базисом ство-
рення та надання послуг. 

Надання послуг прийнято розглядати як сукуп-
ність поєднання процесів виробництва та споживан-
ня послуг, під час яких не відбувається створення но-
вого продукту або вартості в готелі. При цьому саме 
робота готелів має великий вплив на збільшення на-
ціонального доходу, надходження валюти до держави 
завдяки зарубіжним туристам. 

У готельному господарстві під готельним лан-
цюгом розуміють об’єднання декількох готельних 

Готельні послуги  

Основні  Додаткові  
• прання;  
• прасування;  
• парко-місце;  
• прокат спортивного

чи туристичного інвентарю; 
• медичні;  
• спортивні;  
• посередницькі;  
• комунально-побутові;  
• SPA-послуги й інші

а) розміщення:
– бронювання;
– підготовка та підтримка номерів 
   до заселення;
– прийом і розміщення гостей 
   (оформлення, реєстрація та облік, 
   розрахунки);
– збереження майна гостя;
– виїзд;
б) харчування

Рис. 1. Основні та додаткові готельні послуги
Джерело: складено за [6, с. 10].

Розвиток туристичної індустрії, намагання отри-
мати більший дохід, збільшення кількості пла-
тоспроможних клієнтів – усе це привело до 

змін у готельному господарстві. Зокрема, з’явився 
додатковий сервіс з проведення ділових заходів, на-
дання лікувальних послуг, анімаційних розваг й інші. 
Усе це, своєю чергою, сприяє збагаченню сутності 
поняття «готельне господарство», яке починає про-
понувати послуги інших сфер економіки, а не тільки 
власного виробництва.

Раніше під поняттям «готельна справа» розумі-
ли роботу в готелях. Пізніше зміст було розширено, 
і в наш час сюди відносять мотелі, ботелі, кемпінги, 
резерт-отелі тощо. Таким чином, саме готель можна 
назвати засновником інших видів засобів розміщен-
ня, який посприяв створенню індустрії гостинності.

Зазначимо, що деякі заклади розміщення типу 
санаторіїв, пансіонатів, дитячих таборів тощо, не слід 
відносити до готелів. Це пояснюється тим, що до їх 
першочергової функції не відноситься розміщення, а 
цінова політика, як правило, на рівні собівартості. 

Економічна природа готельного господарства 
характеризується нематеріальністю. Це підтверджу-
ється тим, що виробничо-експлуатаційна робота за-
собів розміщення є не готовим продуктом, а лише 

підприємств у загальний (колективний) бізнес, який 
має єдині керівництво, концепцію просування про-
дукту та торгову марку. На його створення вплива-
ють певні фактори (рис. 2) [7].

Сьогодні в готельному господарстві діє низка 
нормативно-правових актів, які впливають на стан 
туристичної галузі та сприяють її розвитку. Правове 
поле, де функціонують підприємства індустрії гостин-
ності, регулюється основними документами, зокрема:

1) міжнародними:
 Міжнародна готельна конвенція щодо укла-

дання контрактів власниками готелів та 
туристичними агентствами. Вона регу-
лює та контролює підписання та виконан-
ня готельних контрактів (документів). Вони 
укладаються між туристичними агентами та 
власниками готелів, якими було взято на себе 
зобов’язання щодо дотримання всіх правил 
цієї конвенції. Крім того, конвенцію засто-
совують до готельних контрактів, що мають 
міжнародний характер і укладені серед влас-
ників готелів та туристичними агентами міс-
цезнаходження підприємств, що мають реє-
страцію в різних країнах світу [9].
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Готельний ланцюг 

 

 
 

Підписання угоди 
на управління  

Придбання 
підприємств 

готельною компанією 

Будівництво 
підприємств 

готельною компанією 

Укладання з готельною 
компанією – 

франчайзером угоди 
франчайзингу

Рис. 2. Схема утворення готельного ланцюга 
Джерело: складено за [8].

 Міжнародні готельні правила. До їх функції 
належить кодифікування загальноприйнятої 
міжнародної торговельної практики, яка, крім 
того, регулює договори щодо розміщення в 
готелях. Ці правила доповнюють положення, 
що передбачені національними законодав-
ствами. 

 Конвенція міжнародної організації праці  
№ 172 про умови праці в готелях, ресторанах 
і аналогічних закладах. Вона зобов’язує держа-
ви-учасниці, які ратифікують цю Конвенцію, 
забезпечити політику, яка буде спрямована на 
покращення умов праці всіх працюючих у готе-
лях. Ціль цієї політики – надання соціального 
захисту всім працівникам [10].

 Міжрегіональна гармонізація критеріїв го-
тельної класифікації. Визначає мінімальні 
вимоги щодо будівель і номерів, якості обслу-
говування в готелях, наявності меблювань, 
енерго- та водопостачання, опалювання, рів-
ня санітарних умов, безпеки та зв’язку, наяв-
ності та облаштованості кухні, а також усіх 
готельних послуг і обслуговуючого персоналу, 
що є в готелях [11]. 

2) Законодавчими та правовими докумен-
тами України:

 Закон «Про туризм» визначає загальні пра-
вові, організаційні та соціально-економічні 
засади реалізації державної політики України 
в галузі туризму та спрямований на забез-
печення закріплених Конституцією України 
прав громадян на відпочинок, свободу пере-
сування, охорону здоров’я, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, задоволення ду-
ховних потреб та інших прав при здійсненні 
туристичних подорожей. Він встановлює за-
сади раціонального використання туристич-
них ресурсів і регулює відносини, пов’язані з 
організацією та здійсненням туризму на те-
риторії України [12].

 Закон «Про підприємництво» визначає за-
гальні правові, економічні та соціальні засади 
здійснення підприємницької діяльності (під-
приємництва) громадянами та юридичними 
особами на території України, встановлює 
гарантії свободи підприємництва та його дер-
жавної підтримки [13].

 Закон «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» визначає правові й організа-
ційні засади розроблення, прийняття та за-
стосування технічних регламентів і передба-
чених ними процедур оцінки відповідності,  
а також здійснення добровільної оцінки від-
повідності [14].

 Наказ Державної туристичної адміністрації 
України «Про затвердження Правил корис-
тування готелями й аналогічними засобами 
розміщення та надання готельних послуг». 
Цими правилами регламентуються основні 
вимоги, за яких споживачі використовують 
засоби розміщення незалежно від їхньої фор-
ми власності на території України. Крім того, 
ними регулюються відносини споживачів, з 
одного боку, та виконавцем цих самих послуг –  
з іншого, тобто готелем [15].

 Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
стандартизацію і сертифікацію» – у ньому 
сформовані правова й економічна бази щодо 
стандартизації та сертифікації. Також він за-
тверджує форми організації, за якими вони 
функціонують в Україні [16].

3) Державними стандартами України, ін-
струкціями, правилами:

 ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засо-
би розміщення. Загальні вимоги». Цей стан-
дарт застосовують для сертифікації засобів 
розміщення. Він також поширюється на за-
соби розміщення, в яких проживають турис-
ти. Ним регулюється класифікація та загальні 
вимоги засобів розміщення, а також послуги, 
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які надаються. Суб’єктами господарювання 
виконуються вимоги стандарту. Крім того, цей 
стандарт надає можливість розробляти влас-
ні нормативні документи, які деталізують ви-
моги до певних видів засобів розміщення. Але 
вони не повинні бути нижче тих, що пропону-
ються цим стандартом. Сьомий і восьмий роз-
діл надають інформацію щодо вимог безпеки 
та охорони навколишнього середовища [17].

 ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні Класи-
фікація готелів». Цей стандарт, так само як і 
попередній, можна застосовувати для серти-
фікації засобів розміщення. Крім того, ним за-
тверджується їхня класифікація незалежно від 
форм власності або відомчої належності [18]. 

 Національній Стандарт України. «Послуги 
туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 
визначення». У цьому стандарті встановлені 
строки, яких необхідно дотримуватися в усіх 
нормативних документах щодо сертифікації 
послуг тимчасового розміщення або прожи-
вання. Крім того, він призначений для катего-
ризації всіх видів засобів розміщення та для 
роботи стандартизації [19].

 «Туризм та пов’язані з ним послуги. Інструк-
ція з розроблення екологічних специфікацій 
щодо розміщення закладів» – надає низку ре-
комендацій щодо розробки специфікації, яка 
направлена на зростання позитивного впливу 
закладів розміщення на навколишнє серед-
овище. Важливо відмітити, що вимоги цього 
стандарту не поширюються на кемпінги [20].

 «Управління якістю та елементи системи 
якості. Частина 2. Настанови щодо послуг» – 
закріплено принципи та елементи системи 
якості, що включають важливі процеси щодо 
ефективної послуги, починаючи з маркетингу 
та до її надання, а також її аналіз. Цей стан-
дарт дії для підприємств, організацій, уста-
нов в Україні. При цьому не важливі їх форми 
власності або види діяльності, міністерства 
(відомства), органи, якими надається сертифі-
кація, а також технічні комітети сертифікації.

 «Правила сертифікації послуг з розміщення» –  
встановлюються вимоги щодо проведення 
сертифікації послуг, які надаються закладами 
тимчасового розміщення в системі сертифіка-
ції продукції в Україні. Крім того, ці правила 
є необхідними для дотримання органами, що 
сертифікують готельні послуги [21].

 «Національний знак відповідності. Форма, 
розміри, технічні умови та правила засто-
сування» – встановлюється форма, розмір і 
всі технічні вимоги до національного знаку 
відповідності, а також правила його застосу-
вання під час сертифікації продукції, проце-
сів і послуг у системі сертифікації. Також за 

цим стандартом надається знак, який позна-
чає сертифіковану продукцію, тим самим ін-
формуючи про це споживачів. Зауважимо, що 
вимоги цього стандарту є обов’язковими для 
дотримання.

 «Оцінювання відповідності. Словник тер-
мінів і загальні принципи». Цим стандартом 
встановлюються загальні терміни та визна-
чення щодо оцінювання відповідності, а та-
кож охоплено акредитацію органів, які про-
водять оцінювання відповідності.

4) Державними будівельними норми:
 «Будинки і споруди. Готелі»:

а) норми розповсюджуються на розробку про-
єктів щодо нових або реконструкцію готельних бу-
динків і комплексів, які вже існують.

б) нормами встановлюються саме головні по-
ложення та загальні вимоги до організації території 
закладів розміщення та до окремих їх елементів.

ВИСНОВКИ
Отже, проаналізувавши природну складову та 

сутність готельного господарства, можна визначити 
його як економічну діяльність виробничої галузі, до 
функцій якої належить вироблення та надання ту-
ристичних послуг, а їх продаж приносить значні при-
бутки. Розглянуте нормативно-правове регулювання 
забезпечує функціонування готельного господарства 
та сприяє його розвитку на території України. Важ-
ливим залишається рівень державної підтримки го-
тельної індустрії, яку спрямовано на стимулювання 
пріоритетних напрямів розвитку готельного бізнесу, 
дотримання державних стандартів і координацію ту-
ристичного обслуговування.                  
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