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ВСТУП
Сьогодні розвиток готельних послуг набуває все більшого значення і є предметом уваги з боку
провідних науковців та спеціалістів країни. Окремі теоретичні і методичні аспекти готельного господарства в умовах активізації бізнесової діяльності викладені в працях вітчизняних і зарубіжних
вчених: С.І. Байлика, Ю.Ф. Волкової, Т.Т. Дорошенко, М.І. Кабушкіна, Е.В. Майдебурга, В.І. Мацоли, Г.А. Папиряна, А.Д. Чудновського. Що стосується безпосередньо досліджень ринкових відносин
у готельному бізнесі регіону, то їх надзвичайно мало.
Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до європейського суспільства пояснюється зручним географічним положенням України (розташована в центрі Європи на перехресті транзитних шляхів) та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та
людей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та
приведення готельного господарства регіонів України до європейських стандартів.
З підвищенням ділової активності регіонів зростає потреба й у більшій кількості готелів, оскільки першим питанням, яке незмінно виникає перед кожним приїжджим, є «де зупинитися в незнайомому місті?» Цим пояснюється важливість і актуальність теоретичних досліджень та аналізу практики готельного бізнесу в регіонах України, необхідність більш ретельного висвітлення основних досягнень індустрії гостинності, перспектив її розвитку тощо.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи із сказаного, метою даної статті є наукове дослідження розвитку ринкових відносин у
готельному бізнесі регіону.
РЕЗУЛЬТАТИ
Для України, яка стоїть на шляху формування ринкової економіки, готельний бізнес сьогодні є
важливим чинником соціально-економічного розвитку як усередині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. А ринок готельних послуг постає певною ознакою соціально-економічного рівня
розвитку регіону, його інтегрованості в світогосподарську систему. Він пов’язаний з іншими ринками, процесами обміну, характер та інтенсивність яких великою мірою залежить від рівня соціальноекономічного розвитку території. Економічну суть регіонального ринку готельних послуг неможливо розкрити без виділення його об’єктів та суб’єктів. Єдиним його об’єктом є готельні послуги, які
надаються на платній основі. Суб’єктами такого ринку є реалізатори готельних послуг (готельні
комплекси, транспортні організації, екскурсійні бюро, заклади дозвілля). Взаємодія цих суб’єктів є
основою для ефективного функціонування регіонального ринку готельних послуг економічні зв’язки між якими зображено на рис. 1.
Реалізатори готельних послуг репрезентують пропозицію, яка багато в чому залежить від готельних закладів конкретного регіону, їхньої кількості, категорійності. Сама різноманітність послуг спричиняє значну різноманітність суб’єктів ринкової діяльності та форми їх ринкової організації. Необхідно зазначити, що кожен із суб’єктів ринкових відносин певною мірою бере участь у формуванні
ситуації на ринку готельних послуг.
Безумовно, в кожному регіоні є потенційні споживачі готельних послуг, що формують потребу в
специфічних готельних послугах і величину попиту. Тому в процесі дослідження, варто, виділити
споживачів готельних послуг в регіоні. В більшості випадків це є — особи, які здійснюють подорож
за межі середовища постійного проживання незалежно від мети подорожі та транспортного засобу,
що використовується, а саме сюди можна віднести:
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Рис. 1. Взаємодія суб’єктів регіонального ринку готельних послуг
 замовник — фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкти туристичної діяльності, яка
укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та
здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим договором);
 турист — тимчасовий гість, що проживає в місті призначення не менше 24 годин, але не більше
6 місяців протягом календарного року, мета поїздки якого — відпочинок, бізнес, зустріч з родичами,
певна місія, зустріч;
 мандрівник — будь-яка особа, яка вчиняє поїздку між двома або більше географічними пунктами;
 візитер — людина, що приїхала з іншого регіону, держави, яка має будь-яку мету, крім заробітку
від своєї професійної діяльності. Це визначення стосується як туристів, так і екскурсантів;
 одноденний відвідувач — відвідувач, який не здійснює, хоча б одну, ночівлю у колективному
або приватному засобі розміщення у місцевості, що відвідується. Розрізняють дві категорії одноденних відвідувачів. До першої відносять тих відвідувачів, які починають подорож у своєму місті проживання і повертаються туди, не залишаючись на ночівлю в жодному з місць, що відвідуються. Ці
відвідувачі здійснюють всю подорож протягом одного дня. До другої категорії відносять тих одноденних відвідувачів, які здійснюють одноденні подорожі в будь-яке місце в ході свого перебування в
якості туристів в іншому місці;
 бізнесмен (вітчизняні чи зарубіжні) — тип людей, що здійснюють ділові поїздки і вимагають
особливого сервісу, наприклад, наявності конференц-залу, послуг секретарів;
 туроператор — крупні туркомпанії, що мають власну туристичну мережу і мають більш, ніж
готель можливостей для організації продажу готельних послуг. Це вважається найбільш перспективним ринком збуту послуг готелю;
 корпоративний клієнт — різноманітні господарюючі суб’єкти, що використовують придбані у
готелю за прямими угодами послуги для своїх внутрішніх цілей — розміщення своїх співробітників
та гостей. Укладені угоди з корпоративними клієнтами мають зиск, так як розміщення гостей має
довгочасний характер;
 транзит — учасник подорожі транспортних засобів (авто, потяг, автобус тощо);
 відрядник — особа, які переміщуються між місцевостями з метою оплачуваної роботи або
навчання.
Однак, при виборі готелю споживачем, багато важить місце його розташування і мета, з якою їде
гість. Наприклад, бізнесменові необхідна зручна інфраструктура, центр міста, доступ до Інтернету.
Для відпочивальників важливі, швидше, громадські зони і паркування, басейн, фітнес-центр і сфера
розваг тощо. Вибираючи готель, гість орієнтується насамперед на свої доходи і ціновий поріг. Сьогодні фахівці відзначають трансформацію попиту споживачів готельних послуг класу «люкс» на користь тризіркових готелів.
Готелі, призначені для тимчасового проживання людей, все частіше перетворюються на туристичний повносервісний комплекс, у якому надаються безліч різних послуг. Питання підвищення їх
якості займають особливе місце серед проблем розвитку готельних послуг в регіонах України. Престиж країни і враження, які залишаються в гостей після повернення додому, залежать від того, наскільки комфортним і гармонійним було перебування в готелі, наскільки доброзичливим і професійним був обслуговуючий персонал.
Вищезазначене, дає можливість, виділити основні види готельних послуг, що пропонуються на
регіональному ринку досить різні. Сюди відносять: послуги по розміщенню споживачів; переміщенню споживачів різними видами транспорту; забезпеченню харчуванням; послуги, спрямовані на задоволення культурних потреб, ділових інтересів; продаж різних сувенірів; оформленню документації (оформлення віз, закордонних паспортів) та інше [1].
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Варто додати, що сучасний ринок готельних послуг потребує їх частішого оновлення і зміни асортименту, а отже, періодичної перебудови технологічного процесу.
На сьогодні, готелі можуть задовольнити будь-які навіть найвибагливіші потреби споживачів, а
для клієнтів з метою задоволення потреби у тимчасовому місці проживанні з обмеженими можливостями можна скористатися пропозицією від замінників готелів. У даному разі до них належать: туристичні табори, літні будиночки, квартири, які здають під час відпускного періоду, майданчики для
кемпінгів, сімейні пансіони, молодіжні та гірських турбази тощо. Більш віддалено, але все ж таки
можуть бути віднесені до замінників готелів молодіжні гуртожитки, дитячі та студентські табори,
гуртожитки для приїжджих чи робітників-мігрантів, університетські містечка, будинки готельного
типу, інші приміщення, які здають для тимчасового проживання. Останні, роблять відчутну конкуренцію готельним послугам в регіоні.
Також в процесі дослідження, варто, конкретизувати суб’єктів ринку готельних послуг як з боку
попиту, так і з боку пропозиції, визначимо регуляторів взаємодії попиту і пропозиції, які відображено на рис. 2.
Попит
Споживачі готельних послуг — населення (туристи, транзити,
корпоративні клієнти, одноденний відвідувач, туроператор,
візитери, вітчизняні та закордонні гості і організації всіх форм
власності )

Регулятори
Регулятори взаємодії попиту та пропозиції на ринку
готельних послуг (управління культури і туризму обласної
адміністрації, органи місцевого самоврядування,
об’єднання власників готельних закладів)

Пропозиція
Готельні комплекси, міні-готелі, університетські містечка,
гуртожитки, будинки готельного типу що діють на основі
ринкових механізмів функціонування, тобто конкурентного,
вільного ціноутворення на їхні послуги в рамках взаємодії
попиту та пропозиції

Рис. 2. Конкретизація суб’єктів ринку готельних послуг в регіоні [3, модифіковано і доповнено
автором]
Конкретизація суб’єктів ринку готельних послуг дасть можливість визначити економічні інтереси
останніх, умови й особливості їх формування в сучасних умовах. Сутність економічних інтересів споживачів на ринку готельних послуг в регіоні полягає у наявності умов забезпечення потреби в готельних послугах, що відповідають якості від мінімально припустимого для нормальної життєдіяльності
рівня (санітарні та соціальні норми), до максимального рівня в силу можливостей і потреб споживача.
ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що в ринкових умовах основою регулювання розвитку готельного бізнесу в регіоні є підтримка балансу економічних інтересів всіх учасників ринкової інфраструктури, що характеризується рівною відповідальність при вирішенні проблем.
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Ключові слова: інфляція, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, інвестиції, грошові доходи домогосподарств, споживчі витрати.
Шкварський М.Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ПОДАТКОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ
ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
У статті, на основі аналізу фактичних даних, досліджено питання факторної залежності «податкового
тиску» в організаціях санаторно-курортного комплексу. Також виявлені і класифіковані ознаки недотримання принципу рівного навантаження в оподаткуванні санаторно-курортних підприємств відповідно до
коефіцієнта податкового навантаження.
Ключові слова: оподаткування, податкове навантаження, санаторно-курортні організації, податкова
дискримінація.
Шулюк Б.С. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ НА
СФЕРУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Виділено етапи становлення і розвитку механізму бюджетного планування і прогнозування видатків
на сферу соціально-культурних послуг. Відстежено зміну пріоритетів держави в процесі надання суспільних послуг в умовах економічних трансформацій. Аргументовано необхідність вдосконалення функціонування згаданого механізму в контексті вирішення проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням сфери соціально-культурних послуг.
Ключові слова: бюджетне планування і прогнозування, бюджетні видатки, мінімальні державні гарантії, сфера соціально-культурних послуг.
Пурій Г.М. ОЦІНКА РИЗИКОВОСТІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Запропоновано модель оцінки рівня ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків. Здійснено
оцінку та проведено порівняльний аналіз ризиковості банківської діяльності на фінансовому ринку України за окремими групами банків, виділеними за величиною активів.
Ключові слова: банк, ризиковість, нормативно-індексна модель, динамічний норматив, кредитно-інвестиційна діяльність.
Радова Н.В. ПРІОРИТЕТИ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Досліджено процеси злиття та поглинання банківських установ і передумови створення високо капіталізованої банківської системи в Україні. Особлива увага приділена аналізу й узагальненню основних
тенденцій процесу злиття та поглинання у банківському секторі зарубіжних країн.
Ключові слова: злиття, поглинання, консолідація, поєднання, методи злиттів і поглинань.
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Веретенникова О.В., Бондаренко А.В. СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
І ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В статті розглянуто сутність і основні характеристики системи, визначені системні характеристики
інвестиційного ринку, особливості взаємодії його елементів — суб’єктів інвестиційної діяльності, а також вплив взаємодії елементів на формування додаткового ефекту функціонування суб’єктів інвестиційного процесу, що може бути застосований в подальшій діяльності кожного з учасників інвестиційної
діяльності.
Ключові слова: система, елемент, взаємодія, зв’язки, інвестиційний ринок, інвестиційна діяльність,
суб’єкт інвестиційної діяльності
Єжакова Н.В. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АР КРИМ
У статті проведений аналіз фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності підприємств
харчової промисловості Автономної Республіки Крим. Автором проаналізовані різні фінансові ресурси
для здійснення інноваційних процесів, а також виявлені сучасні тенденції фінансування науково-технічного розвитку досліджуваних підприємств.
Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансово-кредитне забезпечення, аналіз інноваційної діяльності, харчова промисловість
Назарова Л.В. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено визначенню місця і ролі іноземного інвестування у розвитку агропромислового
комплексу України, визначені основні проблеми. Розглянуто стан розвитку галузей АПК, висвітлені основні показники зовнішньої торгівлі аграрною продукцією.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, іноземне інвестування
Іголкін І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
У статті досліджено особливості розвитку партнерства держави та капіталу в інноваційній сфері в
країнах, що розвиваються та виявлено механізми і принципи його регулювання.
Ключові слова: національна інноваційна система, державно-приватне партнерство, інноваційна та інвестиційна політика.
Лацик Г.М. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЯ ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Розроблено методику визначення ефективної інвестиційної стратегії вкладення фінансових ресурсів
в іпотечні цінні папери контрагентами економічних відносин.
Ключові слова: антагоністична гра, іпотечні цінні папери, іпотечні облігації, інвестиційний портфель.
Семикіна К.В. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті зроблено аналіз ситуації щодо залучення інвестицій в сільське господарство і поліпшення
інвестиційного клімату, вивчені регіональні особливості залучення інвестицій в АПК України. Окреслено специфіку аграрного сектора економіки, виявлено головні проблеми залучення інвестицій в АПК та
основні чинники, що зумовлюють їх. Крім того, охарактеризовані основні умови для створення сприятливого інвестиційного клімату в економіці в цілому та в аграрному секторі зокрема.
Ключові слова: агропромисловий комплекс України, інвестування, фінансовий лізинг, дорадчі центри,
екологічний стан територій.
Сидорук С.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
РЕГІОНУ
У статті обґрунтовано суть готельного бізнесу для розвитку регіону, визначено суб’єкти та об’єкти
ринку, проаналізовано асортимент готельних послуг в регіоні.
Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний бізнес, суб’єкти послуг, асортимент готельних послуг, попит, пропозиція.
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