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Мета. Метою статті є виявлення тенденцій розвитку інфраструктури колективних засобів 
розміщення Донецького економічного регіону на підставі проведення аналізу основних показників 
діяльності об’єктів цієї інфраструктури.

Методи. З метою досягнення поставлених завдань у роботі використовувалися такі методи до-
слідження: системний і комплексний аналіз (для виокремлення тенденцій розвитку інфраструктури 
колективних засобів розміщення Донецького економічного регіону), розрахунково-аналітичні (для роз-
рахунку коефіцієнта використання місткості готелів та аналогічних засобів розміщування Доне-
цького економічного регіону), графічні й табличні методи (для наочного зображення статистичного 
матеріалу, візуалізації класифікації засобів розміщування згідно з ДСТУ 4268:2003).

Результати. Проведений аналіз основних показників діяльності об’єктів інфраструктури ко-
лективних засобів розміщення (юридичних осіб) Донецького економічного регіону (готелів та ана-
логічних засобів розміщування) дозволив виявити ключові тенденції їх розвитку, а саме: 1) стале 
скорочення кількості колективних засобів розміщування Донецького економічного регіону; 2) сут-
тєве скорочення кількості готелів та аналогічних засобів розміщування, яке супроводжувалось 
зменшенням кількості місць (койко-ліжок), за виключенням кількості місць (койко-ліжок) у До-
нецькій області; 3) стійке зростання середньої місткості готелів та аналогічних засобів розміщу-
вання на фоні скорочення цих суб’єктів туристичної інфраструктури, що свідчить про їх укрупнен-
ня; 4) хвилеподібну зміну динаміки кількості осіб, що перебували у готелях та аналогічних засобах 
розміщування з різною інтенсивністю та коливанням за регіонами, яка спричинена попитом на 
послуги розміщення, а не наявністю кількості місць у готелях та аналогічних засобах розміщуван-
ня, або їх завантаженістю; 5) суттєве скорочення ночівель осіб у готелях та аналогічних засобах 
розміщування у Луганській області, яке спричинило зменшення ночівель по Донецькому економіч-
ному регіону в цілому; 6) низький рівень використання місткості готелів та аналогічних засобів 
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розміщування у Донецькому економічному регіоні та відсутність стабільності завантаження цих 
суб’єктів туристичної інфраструктури.

Ключові слова: інфраструктура, Донецький економічний регіон, колективні засоби розміщу-
вання, готелі та аналогічні засоби розміщування, коефіцієнт використання місткості.

ності ведення готельного бізнесу. о. о. лупич 
[6] виокремлює чинники, що визначають ло-
кальний розвиток готельної сфери, а також 
чинники, що побічно впливають на розмір і 
структуру попиту на готельні послуги. разом 
з тим недослідженими залишаються питання 
аналізу інфраструктури колективних засобів 
розміщення Донецького економічного регі-
ону, який дозволить з урахуванням аутентич-
них аспектів його розвитку визначити основні 
тенденції та запропонувати вектори транс-
формації туристичного простору регіону.

Мета статті — виявлення тенденцій роз-
витку інфраструктури колективних засобів 
розміщення Донецького економічного регі-
ону на підставі проведення аналізу основних 
показників діяльності об’єктів цієї інфра-
структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведення діагностики сучасного стану та 
особливостей розвитку інфраструктури колек-
тивних засобів розміщення Донецького еконо-
мічного регіону доцільно розпочати з визна-
чення понятійно-категоріального апарату.

Згідно з Дсту 4269:2003 «Послуги турис-
тичні. класифікація готелів» готельні послу-
ги — це «діяльність з розміщування та нада-
вання тимчасового проживання споживачам у 
засобах розміщування, а також інша діяльність, 
пов’язана з розміщуванням та тимчасовим 
проживанням» [7]. Згідно з Дсту 4268:2003 
«Послуги туристичні. Засоби розміщування» 
засоби розміщування — це «будь-які об’єкти, 
в яких регулярно або час від часу надають по-
слуги розміщування для ночівлі» [8].

відповідно до національного законодав-
ства усі засоби розміщування поділяють на 
колективні та індивідуальні (рис. 1).

До колективних засобів розміщування 
відносять «…засоби розміщування, в яких 
надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншо-
му приміщенні, у яких число місць повинно 
перевищувати певний мінімум для груп осіб, 
більших ніж одна сім’я, а всі місця підлягають 
єдиному керівництву та оплаті відповідно до 
встановлених цін» [8].

До готелів та аналогічних засобів розміщу-
вання відносять «…колективні засоби розмі-

Постановка проблеми. найважливішою 
детермінантою розвитку туристичної галузі 
держави є інфраструктурна складова, суттє-
ве місце в якій займає інфраструктура ко-
лективних засобів розміщення. актуальність 
та своєчасність дослідження інфраструкту-
ри колективних засобів розміщення Доне-
цького економічного регіону продиктована 
необхідністю визначення сучасного стану та 
тенденцій її розвитку задля визначення шля-
хів модернізації туристичної інфраструктури 
і, як кінцевий результат — підвищення рівня 
атрактивності національного та регіонального 
туризму й отримання позитивного мультиплі-
кативного впливу на супутні галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
готельна інфраструктура є базовою складо-
вою інфраструктури туризму, який, у свою 
чергу, завдяки потужному мультиплікаційно-
му впливу є каталізатором розвитку супутніх 
галузей економіки україни. все це актуалізує 
та підтримує постійну зацікавленість вітчиз-
няних науковців щодо опрацювання питань 
формування, удосконалення й розвитку інф-
раструктури колективних засобів розміщення. 
так, і. власенко [1], досліджуючи сучасний 
стан готельного господарства україни, про-
понує перспективи та потенційні можливос-
ті його подальшого розвитку, окреслює деякі 
шляхи подолання проблем розбудові цієї га-
лузі економіки. г. о. горіна [2] проводить діа-
гностику сучасного стану й особливостей роз-
витку регіональних ринків готельних послуг 
та виявляє сучасні тенденції. М. с. рахман 
[3] здійснює кон’юнктурний аналіз інфра-
структури готелів і аналогічних засобів роз-
міщування за типами та формами власності, а 
також структури розміщених осіб у динаміці. 
Д. а. Макалендра, Д. Ю. Білоусов, о. в. лівар, 
о. в. кузьмін [4] на основі методів системного 
аналізу, статистичних методів обробки та збо-
ру інформації визначають основні напрямки й 
тенденції розвитку готельної індустрії в укра-
їні. Ю. в. ставська [5] досліджує інноваційні 
тенденції та основні проблеми розвитку інду-
стрії гостинності в україні, аналізує кількість 
колективних засобів розміщування в україні, 
пропонує напрями вдосконалення ефектив-
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щування, що складаються більше ніж із семи 
номерів; мають єдине керівництво; надають 
готельні послуги, зокрема обслуговування в 
номерах, щоденне заправляння ліжок та при-
бирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи 
і категорії відповідно до переліку надаваних 
послуг та наявного устаткування і не входять 
до категорії спеціалізованих закладів» [8].

До готелів відносять «…засоби розміщу-
вання, в яких надають готельні послуги, не 

обмежені щоденним заправлянням ліжок, 
прибиранням кімнат та санвузлів (напри-
клад, готелі, готелі квартирного типу, мотелі, 
дорожні готелі, клуби з проживанням, го-
телі у пристосованих транспортних засобах 
тощо)» [8].

До аналогічних готелям засобів розміщу-
вання відносять «…засоби розміщування, що 
складаються з номерів і надають обмежені 
готельні послуги, зокрема щоденне заправ-

Рис. 1. Класифікація засобів розміщування згідно з ДСТУ 4268:2003  
(розроблено авторами за даними [8])
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ляння ліжок, прибирання кімнат та санвузлів 
(наприклад, пансіонати, будинки відпочинку, 
туристичні бази тощо)» [8].

отже, наведені визначення чітко 
розмежо вують типи засобів розміщення та 
створюють теоретичний базис дослідження. 
статистичним базисом дослідження є інфор-
мація Державної служби статистики україни, 
а саме звітів щодо діяльності колективних за-
собів розміщування [9–13]. разом з тим від-
сутність усього обсягу зіставних даних за весь 
обраний період дослідження (2015–2019 рр.) 
обмежує його та дозволяє проаналізувати ді-
яльність виключно юридичних осіб.

Динаміка кількості колективних засобів 
розміщування (юридичних осіб) Донецько-

го економічного регіону свідчить про наяв-
ність сталої тенденції їх скорочення. Причому 
пік низхідного тренду припадав на 2018 р., у 
2019 р. незначне збільшення кількості колек-
тивних засобів розміщування (юридичних 
осіб) з 9 одиниць до 11 одиниць по луганській 
області, з 78 одиниць до 88 одиниць по Доне-
цькій області, з 87 одиниць до 99 одиниць в ці-
лому по Донецькому економічному регіону. в 
цілому за аналізований період (2015–2019 рр.) 
кількість колективних засобів розміщування 
(юридичних осіб) зменшилась на 26 одиниць 
(–22,81 %) по Донецькій області, на 5 оди-
ниць (–31,25 %) по луганській області, на 31 
одиницю (–23,85 %) по Донецькому еконо-
мічному регіону (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості колективних засобів розміщування (юридичних осіб) Донецького економічного 
регіону, одиниць (розроблено авторами за даними [9–13], інформацію наведено без урахування тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

аналогічна тенденція не оминула ді-
яльності готелів та аналогічних засобів 
розміщування (юридичних осіб). так, аб-
солютне відхилення кількості готелів та ана-
логічних засобів розміщування (юридичних 
осіб) по Донецькому економічному регіону 
у 2019 р. відносно до 2015 р. склало 15 оди-
ниць (відносне відхилення — (–39,47 %)), 
по Донецькій області — 9 одиниць (віднос-
не відхилення — (–34,62 %)), по луганській 
області — 6 одиниць (відносне відхилен-
ня — (–50 %)). найнижчий спад від’ємної 
тенденції, як і з колективними засобами роз-
міщування (юридичними особами), було за-
фіксовано у 2018 р., потім відбулось незначне 
пожвавлення (табл. 1).

важливим показником, що відбиває ре-
альну спроможність готельної інфраструкту-
ри задовільними попит споживачів на послуги 

розміщування та тимчасового проживання, є 
загальна кількість місць у готелях і аналогіч-
них засобах розміщування. За аналізований 
період зазначений показник по Донецькій 
області збільшився на 22 одиниці, незважа-
ючи на зменшення кількості самих готелів та 
аналогічних засобів розміщування на 9 оди-
ниць. разом з тим суттєво зменшилась кіль-
кість місць по луганський області (на 298,6 
одиниць, що склало (–37,82 %)). це призвело 
до зменшення їх кількості в цілому по Доне-
цькому економічному регіону на 276,6 одини-
ці (–9,34 %).

наступний показник, який дозволяє оха-
рактеризувати діяльність готелів та аналогіч-
них засобів розміщування Донецького еконо-
мічного регіону, — це середня місткість готелів 
та аналогічних засобів розміщування, «який 
розраховується як середнє арифметичне за-
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Таблиця 1
Динаміка окремих показників діяльності готелів та аналогічних засобів розміщування (юридичних осіб) 

Донецького економічного регіону, одиниць (розроблено авторами за даними [9–13], інформацію наведено 
без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

область/регіон 2015 2016 2017 2018 2019

абсолютне 
відхилення 
у 2019 р. до 

2015 р.

відносне 
відхилення 
у 2019 р. до 

2015 р.

Кількість готелів та аналогічних засобів розміщування
Донецька обл. 26 24 20 15 17 –9 –34,62
луганська обл. 12 11 10 6 6 –6 –50,00
Донецький економічний 
регіон 38 35 30 21 23 –15 –39,47

Загальна кількість місць у готелях та аналогічних засобах розміщування
Донецька обл. 2171 2112 1534 1191 2193 22 1,01
луганська обл. 789,6 728,2 790 518 491 –298,6 –37,82
Донецький економічний 
регіон 2960,6 2840,2 2324 1709 2684 –276,6 –9,34

Середня місткість готелів та аналогічних засобів розміщування
Донецька обл. 83,5 88 76,7 79 129 45,5 54,49
луганська обл. 65,8 66,2 79 86 82 16,2 24,62
Донецький економічний 
регіон 149,3 154,2 155,7 165 211 61,7 41,33

гальної кількості розміщених ліжок (койок) в 
усіх номерах на кінець звітного року» [14].

середня місткість готелів та аналогіч-
них засобів розміщування в цілому по Доне-
цькому економічному регіону і по Донецький 
та луганській областях збільшилась на 61,7 
одиниць, 45,5 одиниць та 16,2 одиниці відпо-
відно. це свідчить про укрупнення готелів та 
аналогічних засобів розміщування із загаль-
ною тенденцією зменшення їх кількості.

аналіз динаміки кількості осіб, що пере-
бували у готелях та аналогічних засобах роз-
міщування, свідчить про наявність хвиле-
подібної тенденції, яка спостерігалась в усіх 
досліджуваних регіонах з різною інтенсивніс-
тю та коливанням. характер цієї тенденції обу-
мовлений, в першу чергу, попитом на послуги 
розміщення, а не наявністю кількості місць у 
готелях та аналогічних засобах розміщування 
або їх завантаженістю. у цілому у 2019 р. від-
носно до 2015 р. зменшилась кількість осіб, що 
перебували у готелях та аналогічних засобах 
розміщування, по Донецькому економічному 
регіону на 10260 особи (–11,6 %) та по Доне-
цькій області на 13516 осіб (–18,3 %), проте у 
луганський області цей показник збільшився 
на 3256 осіб (22,35 %) (табл. 2).

Для готелів та аналогічних засобів розмі-
щування більш значущим показником, ніж 

показник кількості осіб, що перебували у них, 
є показник кількості ночівель осіб у готелях 
та аналогічних засобах розміщування. ці дані 
дозволяють оцінити завантаженість підпри-
ємства, що у свою чергу впливає на отриманий 
доход. Загальна кількість ночівель осіб у го-
телях та аналогічних засобах розміщування в 
цілому по Донецькому економічному регіону 
за досліджуваний період зменшилась на 18643 
одиниць, що склало (-7,86 %). Більш суттєве 
скорочення ночівель відбулося у луганській 
області — 56354 одиниць (-60,1 %). разом з 
тим по Донецькій області кількість ночівель 
осіб збільшилась зі зменшенням кількості 
осіб, які перебували у готелях та аналогічних 
засобах розміщування. це свідчить про зрос-
тання середньої тривалості їх перебування у 
зазначених підприємствах інфраструктури 
туризму. у той же час, суттєве скорочення 
кількості ночівель осіб у луганській області 
відбилось на зменшенні середньої тривалості 
перебування, яка скоротилась на 67,19 % — з 
6,4 днів у 2015 р. до 2,1 дня у 2019 р.

визначення ефективності використання 
міст або номерного фонду готелів та аналогіч-
них засобів розміщування можливо за раху-
нок застосування коефіцієнта використання 
місткості готелів та аналогічних засобів розмі-
щування, який розраховується як відношення 
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кількості ліжко-днів (людино-днів) перебу-
вання у готелях та аналогічних засобах розмі-
щування (кількість ночівель осіб) до кількості 
місць у готелях та аналогічних засобах розмі-
щування, помноженої на кількість днів його 
роботи.

коефіцієнт використання місткості готе-
лів та аналогічних засобів розміщування ( ):

  ,  (1)

де ΣQH — кількість ночівель осіб у готелях та 
аналогічних засобах розміщування; ΣQM — 
кількість місць у готелях та аналогічних засо-
бах розміщування.

розрахунок коефіцієнта використання 
місткості готелів та аналогічних засобів розмі-
щування Донецького економічного регіону та 
дослідження його динаміки дозволяє зробити 

висновок щодо низького рівня використання 
місткості та відсутності стабільності заванта-
ження підприємств. так, найменший рівень 
використання місткості за всіма регіонами 
спостерігався у 2016–1017 рр., у 2018 р. від-
булось незначне пожвавлення, яке змінилось 
падінням використання місткості у 2019 р. 
(табл. 3).

у цілому по Донецькому економічному 
регіону та Донецькій області коефіцієнт ви-
користання місткості готелів та аналогічних 
засобів розміщування за аналізований період 
збільшився на 0,36 та 4,52 пункти відповідно. 
Проте значно скоротився у луганській об-
ласті, а саме на 11,66 пунктів. низький рівень 
коефіцієнта використання місткості готелів 
та аналогічних засобів розміщування свідчить 
про відсутність попиту на готельні послуги та 
послуги розміщення.

Таблиця 2
Динаміка кількості осіб та тривалості їх перебування у колективних засобах розміщування (юридичних осіб) 

Донецького економічного регіону (розроблено авторами за даними [9–13], інформацію наведено  
без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) 

область/регіон 2015 2016 2017 2018 2019

абсолютне 
відхилення 
у 2019 р. до 

2015 р.

відносне 
відхилення 
у 2019 р. до 

2015 р.

Кількість осіб, що перебували у готелях та аналогічних засобах розміщування, осіб

Донецька обл. 73845 26004 28541 61648 60329 –13516 –18,30

луганська обл. 14571 14676 17388 22274 17827 3256 22,35

Донецький еконо-
мічний регіон

88416 40680 45929 83922 78156 –10260 –11,60

Кількість ночівель осіб у готелях та аналогічних засобах розміщування, од.

Донецька обл. 143548 120090 103698 111066 181259 37711 26,27

луганська обл. 93763 58170 59614 41402 37409 –56354 –60,10

Донецький еконо-
мічний регіон

237311 178260 163312 152468 218668 –18643 –7,86

Середня тривалість перебування осіб у готелях та аналогічних засобах розміщування, днів

Донецька обл. 1,9 4,6 3,6 1,8 3,0 1,1 57,89

луганська обл. 6,4 4,0 3,4 1,9 2,1 –4,3 –67,19

Донецький еконо-
мічний регіон

2,7 4,4 3,6 1,8 2,8 0,1 4,24

Таблиця 3
Динаміка коефіцієнта використання місткості готелів та аналогічних засобів розміщування (юридичних 

осіб) Донецького економічного регіону, % (розраховано авторами за даними [9–13], інформацію наведено  
без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) )

область/регіон 2015 2016 зміна 2017 зміна 2018 зміна 2019 зміна

Донецька обл. 18,12 15,58 ↓ 18,52 ↑ 25,55 ↑ 22,64 ↓
луганська обл. 32,53 21,89 ↓ 20,67 ↓ 21,90 ↑ 20,87 ↓
Донецький еконо-
мічний регіон

21,96 17,20 ↓ 19,25 ↑ 24,44 ↑ 22,32 ↓
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Проведений аналіз інфраструктури ко-
лективних засобів розміщення Донецького 
економічного регіону дозволяє створити під-
ґрунтя для формування концептуальних засад 
та стратегії розвитку туристичної інфраструк-
тури регіону і визначити вектори його транс-
формації.

Висновки. Проведений аналіз основних 
показників діяльності об’єктів інфраструкту-
ри колективних засобів розміщення (юридич-
них осіб) Донецького економічного регіону 
(готелів та аналогічних засобів розміщування) 
дозволив виявити ключові тенденції їх роз-
витку, а саме: 

1) стале скорочення кількості колектив-
них засобів розміщування Донецького еконо-
мічного регіону; 

2) суттєве скорочення кількості готелів 
та аналогічних засобів розміщування, яке су-
проводжувалось зменшенням кількості місць 
(койко-ліжок), за виключенням кількості 
місць (койко-ліжок) у Донецькій області; 

3) стійке зростання середньої місткості го-
телів та аналогічних засобів розміщування на 
фоні скорочення цих суб’єктів туристичної інф-
раструктури, що свідчить про їх укрупнення; 

4) хвилеподібну зміну динаміки кількості 
осіб, що перебували у готелях та аналогічних 
засобах розміщування з різною інтенсивністю 
та коливанням за регіонами, яка спричинена 
попитом на послуги розміщення, а не наяв-
ністю кількості місць у готелях та аналогічних 
засобах розміщування або їх завантаженістю; 

5) суттєве скорочення ночівель осіб у го-
телях та аналогічних засобах розміщування 
у луганській області, яке спричинило змен-
шення ночівель по Донецькому економічно-
му регіону в цілому; 

6) низький рівень використання місткості 
готелів та аналогічних засобів розміщування у 
Донецькому економічному регіону та відсут-
ність стабільності завантаження цих суб’єктів 
туристичної інфраструктури.

напрямом подальших досліджень, які до-
повнять отримані результати оцінки інфра-
структури туризму, є дослідження транспорт-
ної інфраструктури Донецького економічного 
регіону.
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Objective. The objective of the article is to identify trends of the collective accommodation facilities in-
frastructure development of the Donetsk economic region based on the analysis of the main indicators of this 
infrastructure facilities activities.

Methods. In order to achieve the set tasks and goals, the following research methods are used: systematic 
and complex analysis (to highlight the development trends of the collective accommodation facilities infra-
structure of the Donetsk economic region), calculation and analytical (for calculating the utilization rate of 
the capacity of hotels and similar accommodation facilities in the Donetsk economic region), graphic and 
tabular methods (for a visual representation of the statistical material, visualization of the accommodation 
facilities classification according to DSTU 4268: 2003).

Results. The analysis of the key performance indicators of the collective accommodation facilities infra-
structure (legal entities) of the Donetsk economic region (hotels and similar accommodation facilities) made 
it possible to identify key trends in their development, namely: 1) constant reduction of the number of col-
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lective accommodation facilities of the Donetsk economic region; 2) a significant reduction of the number of 
hotels and similar accommodation facilities, which was accompanied by a decrease of the number of places 
of accommodation, except the number of places of accommodation in the Donetsk region; 3) steady growth of 
the average capacity of hotels and similar accommodation facilities against the reduction of these entities of 
the tourism infrastructure, which indicates their consolidation; 4) undulating change of the dynamics of the 
people who were staying in hotels and similar accommodation facilities with different intensities and fluctua-
tions by region, caused by the demand for accommodation services, and not by the places of accommodation 
number availability in hotels and similar accommodation facilities or their workload; 5) significant reduc-
tion of the number of overnight stays in hotels and similar accommodation facilities in the Luhansk region, 
which led to a decrease of overnight stays in the Donetsk economic region; 6) the low level of the hotels and 
similar accommodation facilities capacity use in the Donetsk economic region and the lack of the load stabil-
ity of these tourist infrastructure enterprises.

Key words: infrastructure, Donetsk economic region, collective accommodation facilities, hotels and 
similar accommodation facilities, capacity utilization rate.
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ANALYSIS OF ENTERPRISES COMPETITIVE POSITIONS  
IN THE MARKET OF FAST FOOD RESTAURANTS AS THE BASIS  

OF ENTERPRISE MARKETING PRODUCT POLICY

Мета. Мета статті — проаналізувати конкурентні позиції підприємств на ринку ресторанів 
швидкого харчування для формування маркетингової товарної політики підприємства.

Методи. Використано матричний метод (під час складання матриці конкурентного про-
філю вітчизняних ресторанів швидкого харчування), метод аналізу (під час визначення лідерів 
ринку вітчизняних ресторанів швидкого харчування, при інтерпретації конкурентних позицій 
мереж ресторанів на ринку, при дослідженні особливостей маркетингової товарної політики 
ресторанів), метод синтезу (при вивченні факторів, які сприяли утриманню «McDonalds» міс-
ця лідера на українському ринку ресторанів швидкого харчування під час пандемії-2020; під час 
визначення заходів щодо удосконалення маркетингової товарної політики підприємств ресто-
ранного бізнесу), експертних оцінок (при визначенні складу та ваги ключових факторів успіху 
ресторанів швидкого харчування).
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