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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку

міжнародного готельного бізнесу,
який характеризується високою
інтенсивністю конкуренції, по)
глибленням спеціалізації готель)
ної пропозиції, впровадженням
новітніх комп'ютерних технологій,
об'єднання готелів, які знаходять)
ся у різних країнах світу, у єдину
готельну мережу "…з утворенням
унікального мережевого готель)
ного бренду є найбільш розпов)
сюдженою у світовій практиці
формою стратегічного управління
готельними підприємствами" [1, с.
9]. Деякі науковці [2—4] роблять
акцент на тому, що більшість із
того, що зараз вважається "стан)
дартом у виробництві" готельного
продукту, мало свій початок або
одержало підтримку у готельних
мережах. Так, С.В. Семиколєнова
наголошує, що готельні ланцюги
"…дають змогу презентувати на
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світовому ринку високі стандарти
обслуговування, а також сприяють
підтримці готельного обслугову)
вання туристів, поширенню рівня
організації виробництва, створен)
ню певного іміджу готельного об)
слуговування" [5, с. 99]. Спільної
думки з цього приводу з С.В. Се)
миколєновою Ю.Я. Опанащук,
який вважає, що міжнародні го)
тельні ланцюги "…мають велике
значення у розробці і впровад)
женні високих стандартів обслуго)
вування" [6, с. 71].

Але, незважаючи на усе більше
використання мережевої форми
організації у міжнародному го)
тельному бізнесі та успішність уп)
равління готелями у рамках мере)
жевих структур, у вітчизняній та
закордонній літературі представ)
лена невелика кількість дослід)
жень даної проблеми, що позна)
чається на відсутності єдиного
чіткого понятійного апарату. Так,

для фактичного позначення однієї
і тієї ж мережевої форми органі)
зації готельного бізнесу низка ав)
торів С.И. Байлик, Х.Й. Роглев,
В.К. Федорченко, П.Р. Пуцетайло,
О.Л. Ремеслова, Е.Е. Филиповский,
С.В. Семиколєнова, М.О. Білан, І.
Пандяк використовує термін "го)
тельний ланцюг", у той час коли ін)
ша група дослідників В.С. Катька)
ло, В.Н. Шемракова, В.Н. Мукба,
М. Смирнова, А.І. Усіна викорис)
товує термін "готельна мережа".
Немає достатньо чіткого розме)
жування між поняттями "готельна
мережа", "готельний оператор",
"готельна компанія". Відсутня та)
кож достатня кількість праць, при)
свячених дослідженню історичних
етапів розвитку готельних мереж.

Метою роботи є розкриття
сутності та специфіки мережевої
організації міжнародного готель)
ного бізнесу, запропонування виз)
начення терміна "готельна мере)
жа", встановлення етапів розвит)
ку міжнародних готельних мереж.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретико)методологічною та

інформаційною основою роботи є
наукові праці вітчизняних і заруб)
іжних вчених із проблем розвитку
міжнародного готельного бізнесу
та готельних мереж; матеріали пе)
ріодичних видань; ресурси Inter)
net.

У процесі дослідження викори)
стовувались методи: структурно)
логічного аналізу (для побудови
логіки і структури наукової робо)
ти);  табличний (для наочності
представленого матеріалу); по)
рівняння (для аналізу існуючих
дефініцій "готельних мереж"), те)
оретико)узагальнюючі (для об)
грунтування висновків).

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день у спеціа)
лізованій літературі поняття "го)
тельна мережа" не є остаточно
сталим, що підтверджується пара)
лельним співіснуванням великої
кількості дефініцій. На думку ав)
тора, більш коректно та доречно
використовувати термін "готельна
мережа", який більш чітко відоб)
ражає мережеву форму органі)
зації готельного бізнесу.

На думку Т. Козлової, саме по)
няття "мережа" передбачає розки)
дані по всій країні або по світу го)
телі від трьох до п'яти зірок під од)
ним ім'ям" [7, с. 22].

Групі вітчизняних науковців [2,
с. 13; 4 с. 12; 6 с. 71] притаманна
думка про те, що під ланцюгом
мається на увазі група підпри)
ємств, що здійснює колективній
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бізнес і знаходиться під безпосе)
реднім контролем керівництва
ланцюгом.

Досить близьким до наведено)
го визначення є тлумачення терм)
іна, надане А.Ю. Александровою,
яка наголошує, що "готельний лан)
цюг є групою готелів (два і більш),
що мають загальні керівництво,
концепцію просування продукту і
торгову марку" [8].

Автори вищенаведених де)
фініцій досить вузько трактують
поняття "готельної мережі". Так,
М. Смірнова підкреслює наявність
однорідності категорії готелів, які
входять до складу готельної ме)
режі, та визначає її як "…групу
об'єктів аналогічного класу, об)
'єднаних в єдину систему із загаль)
ною формою управління та низ)
кою уніфікуючих ознак, що підви)
щують її внутрішню і зовнішню
ефективність" [9, с. ].

В.С. Катькало та В.Н. Шемра)
кова включаючи в поняття "го)
тельна мережа" більш глобальний
зміст, визначаючи її як "… склад)
ну багаторівневу систему,  що
складається з різних підприємств
готельної  галузі  і  характери)
зується стратегічною співпрацею
як основною властивістю даної
системи. При цьому основними
структурними елементами систе)
ми є наступні рівні стратегічної
співпраці:

1)  рівень груп готельних під)
приємств, об'єднаних під визнач)
ним корпоративним брендом і на
основі базової бізнес)моделі;

2) рівень взаємодії груп го)
тельних підприємств з постачаль)
никами готельних субпослуг, ту)
ристичними посередниками;

3) рівень взаємодії з галузеви)
ми асоціаціями;

4) рівень взаємодії з фірмами з
супутніх галузей" [10, с. 128].

Наявність різнопланових де)
фініцій дає можливість говорити
про існування схожих за своєю
природою, але абсолютно різних
мережевих форм організації го)
тельного бізнесу. Як стверджують
В.С. Катькало та В.Н. Шемракова,
"… існування такої широкої різно)
манітності трактувань поняття
"готельна мережа" викликане
відсутністю зв'язку тих або інших
визначень з конкретними мереже)
вими формами організації готель)
ного бізнесу" [10, с. 117—118]. Є
актуальним твердження Є. Заму)
руєвої, що "в даний час навіть фа)
хівці з готельного менеджменту
насилу пояснюють різницю, що
існує між різними формами, які
пов'язують власників готелів з
різноманітними зовнішніми струк)
турами, створеними для підвищен)

ня ефективності управління го)
тельним бізнесом. Багато хто не
розуміє відмінності між незалеж)
ною управляючою компанією і
компанією, яка управляє готель)
ним ланцюгом, або відмінності між
франчайзинговою системою, доб)
ровільними готельними асоціація)
ми і мережею систем маркетинго)
вої інформації і бронювання" [11,
с. 21—22].

У зв'язку з цим необхідно
відзначити роботу дослідників
Л.В. Овчаренко і А.В. Овчаренко,
які пропонують розрізняти на)
ступні різновиди взаємин між
власником готелю (групою го)
телів) і управлінською ланкою го)
телю:

1) готелі, що входять у готельні
ланцюги (об'єднання), які залеж)
но від умов входження в ці об)
'єднання розрізняються таким чи)
ном: готелі, що є повноправними
членами ланцюгів, об'єднаних за)
гальною власністю власників, які
здійснюють колективний бізнес, і
готелі, які управляються адмініст)
рацією — представниками влас)
ників; готелі, що є асоційованими
(приєднаними) членами ланцюга,
які беруть участь в бізнесі на ос)
нові договору франшизи (фран)
шизні члени ланцюга); готелі, що
входять в об'єднання готелів на
умовах контрактного управління
ними (їх власністю) з боку профес)
ійної готельної компанії (готель)
ного оператора),  яка одержує
"операційну" винагороду за цю
діяльність від власника готелі, що
входять в об'єднання готелів на
комбінованих умовах, наприклад,
умовах контрактного управління
франшизним готелем з боку фран)
чайзодавця;

2) готелі, що входять в асоці)
ації незалежних готелів: готелі, що
входять в асоціації  з  метою
збільшення прибутку і комерцій)
них можливостей; готелі, що вхо)
дять в асоціації (добровільні со)
юзи підприємців у сфері гостин)
ності), не переслідуючи цілі здобу)
вання додаткового прибутку, а
створені для надання допомоги
членам асоціації в таких питаннях,
як взаємини з урядовими органа)
ми, консультації з юридичних пи)
тань і бухгалтерського обліку; з
кадрових питань і освіти, з розпов)
сюдження позитивного досвіду в
управлінні і з інформаційного об)
слуговування (союзи, суспільства,
професійні клуби, ради, спів)
дружність, федерації, торгові асо)
ціації і т. д.) [12, с. 121—122].

А. Захаров пропонує відок)
ремлювати два основних типи
готельних операторів, які зуст)
річаються у міжнародній прак)

тиці ведення готельного бізнесу,
а саме:

1) глобальний оператор, який є
одночасно правовласником торго)
вої марки готельної мережі і бере
на себе управління об'єктами го)
тельної нерухомості за доручен)
ням її власника на підставі довго)
строкового договору управління,
тобто управляє всіма операціями
готелю і здійснює переказ фінан)
сового результату від діяльності
керованого готелю на спеціальний
рахунок власника;

2) незалежний оператор, який
володіє великим практичним дос)
відом і ноу)хау в сфері управління
готельною нерухомістю і бере на
себе управління готелями також
на підставі договору управління,
як правило, під тією або іншою
торговою маркою готельної ме)
режі. Такий оператор працює, як
правило, з декількома торговими
марками, правовласники яких че)
рез його високу професійну репу)
тацію, досвіду наявного ноу)хау в
сфері управління готельною неру)
хомістю надають йому відповідну
довіру [13].

Спільної думки з ним Є. Заму)
руєва, яка вважає, що "у більшості
міжнародних операторів участь у
мережі не передбачає обов'язко)
вого володіння готелем. Форм
відносин може бути декілька:
компанія може викупити готель
чи готель може бути тільки під уп)
равлінням компанії,  це також
може бути франчайзинг" [11, с.
38].

Твердження попередніх нау)
ковців вірні, але вони акцентують
увагу на різновидах взаємин між
окремим готелем та готельним
оператором (готельною компа)
нією), не роблячи чіткого розме)
жування між конкретними мере)
жевими формами організації го)
тельного бізнесу.

На відміну від попередніх ав)
торів, V. Das та P. De Groote у
якості головної ознаки при класи)
фікації готельних мереж викорис)
товують ступінь залежності го)
телів, які входять до складу мереж
та пропонують виділяти два типи
готельних мереж:

1) інтегровані готельні мережі
— передбачають, що до всіх го)
телів, які формують мережу, вису)
вається вимога підтримання одна)
кових стандартів комфорту та сер)
вісу [14, с. 17];

2) відкриті готельні мережі пе)
редбачають формування мережі
незалежних готелів, які працюють
сумісно на обмеженій основі. На)
приклад, система маркетингу або
резервування організується мере)
жею, але інші аспекти функціону)
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вання готелі виконують само)
стійно. Таким чином, готелі
підтримують свою незалежність,
але отримують вигоди від участі у
мережі [14, с. 17]. На думку V. Das
та P. De Groote, відкриті готельні
мережі поділяються на два типи:
об'єднання та консорціум. Голов)
на відмінність між ними у тому, що
готелі, які є частиною об'єднання
мають спільну назву, наприклад,
Best Western.  Консорціум має
менш жорсткі правила та готелі,
які є членами консорціуму працю)
ють на частковій основі, наприк)
лад, вони мають лише спільну сис)
тему бронювання. Прикладом кон)
сорціуму є The Great Hotels of the
World. Інтегровані готельні ме)
режі також можуть бути частиною
консорціуму [14, с. 17—18].

Отже, під готельною мережею
пропонується розуміти об'єднання
різних підприємств готельного
бізнесу, які знаходяться під конт)
ролем управляючої компанії (го)
тельного оператора) на підставі
власності/оренди, франчайзингу
чи управління по контракту та ви)
користовують одну і ту ж назву та
фірмовий знак.

Виникнення та розвиток мере)
жевої організації міжнародного
готельного бізнесу має свою істо)
рію. В дослідженнях вітчизняних,
російських та зарубіжних авторів
[3; 4; 10; 14; 15] зазначається, що
перші форми об'єднання готелів
з'явилися наприкінці ХІХ — по)
чатку ХХ сс. Їх виникнення і по)
дальший розвиток суттєво впли)
нули на становлення міжнародно)
го готельного бізнесу. Аналіз те)
оретичних джерел дозволив виді)
лити 3 історичні етапи формуван)
ня та розвитку міжнародних го)
тельних мереж, які відображені в
табл. 1.

Виділення окремих етапів роз)
витку міжнародних готельних ме)
реж дозволяє зрозуміти причини
економічного, соціального та
культурного характеру, що спри)
яють виникненню мережевих форм
міжнародного готельного бізнесу;
прослідкувати основні характери)
стики та тенденції, притаманні
розвитку та становленню міжна)
родного готельного бізнесу.

Отже, інтенсивне впроваджен)
ня мережевої організації бізнесу у
економіку гостинності є невід'єм)
ною характеристикою міжнарод)
ного готельного бізнесу. Разом з
тим, відсутність чіткого та загаль)
новизнаного понятійного апарату,
що підтверджується паралельним
співіснуванням великої кількості
дефініцій "готельних мереж" та
постійним змішенням різних за
своїм змістом понять "готельна

Таблиця 1. Основні етапи формування та розвитку міжнародних готельних
мереж

Складено автором [3; 4; 10; 14; 15].

Період Назва етапу Основні характеристики етапу 
І етап  
(1890–1950 рр.) 

Етап виникнення 
мережевої організації 
готельного бізнесу 

• розвиток масового групового туризму; 
• зародження концепції міжнародних готельних 
мереж; 
• поява перших форм готельних 
об’єднань;стандартизація готельної пропозиції. 

ІІ етап  
(1950–1990 рр.) 

Етап стабільного 
розвитку  

• широке розповсюдження та застосування 
мережевої форми організації готельного бізнесу; 
• географічна експансія готельних мереж 
(зростання кількості готелів та сукупного номерного 
фонду, розширення географічних точок 
присутності); 
• використання контрактів на управління та 
франчайзингу в управлінні готельними мережами. 

ІІІ етап 
(1990 р.  
до нашого часу) 

Етап прискореного 
розвитку  

• інтенсивна географічна експансія на міжнародному 
та глобальному рівнях; 
• посилення тенденції до консолідації за рахунок 
операцій по злиттю та поглинанню як окремих 
готелів, так і цілих мереж; 
• зміна структури організації готельного бізнесу, за 
рахунок розмежування права володіння об’єктами 
(готелями, готельними мережами) та управління 
ними. 

мережа", "готельний оператор",
готельна компанія",  потребує
більш глибокого вивчення та вдос)
коналення. Виділення етапів фор)
мування та розвитку міжнародних
готельних мереж може стати пер)
спективним напрямом досліджен)
ня причин виникнення мережевої
організації міжнародного готель)
ного бізнесу.
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