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Проаналізовано історичні та соціально-економічні передумови виникнення перших готелів
у Львові в австро-угорський період, формування та розвиток сфери гостинності у польський
та періоди СРСР і незалежності України. Упродовж ретроспективного та сучасного розвитку
схарактеризовано чинники впливу на зміну кількісних та функціональних показників розвитку
готельного господарства. Виявлено значний вплив соціально-економічного та політичного
чинників на зміну кількості готельних підприємств, їхніх розмірів, форми організації. Найбільшу
увагу зосереджено на вивченні сучасного стану ринку готельних послуг Львова – структурі,
формі організації, типах підприємств, проблемах категоризації, економічних показниках.
Виявлено основні проблеми й обґрунтовано напрями розвитку готельного господарства Львова.

Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура розміщення туристів, готельні підпри-
ємства, категорія, тип готелів, місткість номерного фонду, стратегія розвитку готельних
підприємств.

Для розвитку готельного господарства Львова характерна помітна тенденційність
в Україні, зумовлена особливостями історії, політичного, економічного розвитку,
демографічним та регіональним потенціалом міста. Ці процеси зумовлюють необхід-
ність наукового обґрунтування адекватних сучасному стану перспективних напрямів
розвитку.

Згідно з аналізом останніх досліджень, розвиток готельного господарства України,
окремих її регіонів, відображений у працях М. Бондаренко [1], К. Єсіпової [2],
Ю. Опанащук [3], Т. Ткаченко [6] та інших авторів. У них проаналізовано стан
і перспективи розвитку ринку готельного господарства, принципи його регулювання.
Проте недостатньо висвітлені актуальні питання комплексного дослідження готельного
господарства та наукового обґрунтування перспектив функціонування підприємств
індустрії гостинності, не розроблено пріоритетних напрямів та завдань їхньої еконо-
мічної стабільності саме для умов кризової ситуації в економіці. Водночас у сучасних
економічних умовах проблеми координації на рівні кожного регіону потребують
детальнішого дослідження.

Наша мета – проаналізувати чинники формування, особливості сучасного стану та
поглиблено вивчити стратегічні напрями розвитку готельного господарства Львова
з урахуванням передового світового досвіду та досвіду вітчизняних підприємств для
обґрунтування найбільш ефективних організаційно-економічних, фінансових, правових
механізмів його регулювання.

Історичні особливості розвитку Львова, значного торгового, науково-освітнього,
політичного, мультикультурного центру Західної України, зумовили появу в місті
перших в Україні готельних підприємств, а також найбільш інтенсивний їхній
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розвиток, формування автентичного стилю обслуговування. Львів сьогодні – головний
туристичний центр України, визнаний порталом Virtual Tourist у 2013 р. найкомфорт-
нішим містом для туристів у Європі.

Становлення готельного господарства як самостійної галузі економіки Львова
відбулось наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. В австрійський період історії міста,
у 1785 р., на місці сучасного Музею етнографії та художнього промислу підприємець
Й. Прешель відкрив перший в Україні готель “Під римським цезарем”. Львів у той
період у межах теперішньої території України виділявся найбільшою кількістю готелів,
зокрема фешенебельних. Уже на початку ХХ ст. у місті функціонувало 48 готелів,
найкращі з них облаштовували на зразок європейських: водопровід, телефон, елект-
ричне освітлення, інтер’єр оформлений оригінальною ліпниною, у багатьох готелях
в оздобленні використовували дорогі матеріали – мармур, червоне дерево, кольорові
метали та ін. Серед найвідоміших готелів Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст. виділялись
“De La Rus” (“Жорж”), “Європейський”, “Французький”, “Гранд Готель” та ін.

У період Радянського Союзу розвиток туризму простежувався після “хрущовської
відлиги” у 60-х роках. Економічні, культурні міжнародні зв’язки, насамперед між
країнами Східної Європи, зумовили розбудову інфраструктури для міжнародного
туризму. Важливу роль в організації міжнародного туризму у 70-х роках відіграло
державне акціонерне товариство “Інтурист”, зусиллями якого модернізовано мате-
ріально-технічну базу готелів, збудовано нові заклади гостинності. У Львові цьому
товариству передано готель “Жорж”, назву якого змінено на “Інтурист”, та новий
збудований готель “Дністер”; ці об’єкти були найбільш комфортабельними в місті.
Окрім готелю “Дністер”, упродовж 70–80-х років ХХ ст., насамперед для внутрішнього
туризму, в модерновому стилі побудовано ще вісім готелів значної місткості – “Львів”,
“Супутник”, “Карпати” (сьогодні “Гетьман”), “Росія” (сьогодні “Власта”),
“Сихів” (сьогодні “Соната”) та інші, кожен з яких розрахований на одноразове
розміщення понад 100 гостей.

Сьогодні готельне господарство Львова – ключова складова туристичної індустрії
міста, відображає її реальний потенціал в Україні. Готельне господарство міста
представлене нічліжними закладами короткотермінового проживання різних типів,
категорій, форми власності, здатне найліпше у державі забезпечити попит гостей.
Основу нічліжної бази формують готелі (78 підприємств), хостели (понад
100 підприємств) та аналогічні підприємства розміщення – мотелі, кемпінги на
околицях міста, а також приватні апартаменти квартирного типу.

Аналіз тенденцій сучасного розвитку готельного господарства Львова дав змогу
виявити найбільш несприятливий період закриття нерентабельних підприємств,
передачу в оренду окремих готелів упродовж 1991–2001 рр., зумовлений економічною
кризою, несприятливою фінансово-економічною політикою держави щодо його
розвитку – значне оподаткування, бюрократичні перешкоди в реалізації нових
проектів, зокрема з іноземними інвестиціями, низький розвиток в’їзного туризму та ін.

Період стагнації розвитку готельного господарства Львова тривав упродовж
2001–2005 рр., тоді кількість готелів була найменшою за всю історію їхнього розвитку
в місті, у 2001 р. діяло лише 21 підприємство, 2003 р. – 22, і лише з 2005 р. зафіксовано
пожвавлення ринку як наслідок стабілізації економічної ситуації, практичної реалізації
стратегії: Львів – туристичний центр України. Важливим чинником активної розбудови
та поліпшення якості готельних послуг стало проведення футбольного чемпіонату
Євро-2012. Лише впродовж 2008–2013 рр. кількість готельних підприємств Львова
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збільшилась майже втричі – з 28 до 78. Обсяг інвестицій у будівництво, реконструкцію
та перепрофілювання в готелі будівель іншого функціонального призначення становив
2,4 млрд грн, або 37,5 % від загальних інвестицій в інфраструктуру Львова. За
2009–2013 рр. кількість номерів збільшилась майже втричі (2,6 раза) і на серпень
2013 р. становила 3 313 одиниць. У місті побудовано чотиризірковий готель
“Nobilis” (49 номерів), “Євроспорт” (34 номери), завершено другу чергу будівництва
готелів “Леополіс” (33 номери), “Вінтаж” (17 номерів) та “Швейцарський” (18 номе-
рів), відкрито готелі “Цитадель Інн” (26 номерів), “Андріївський” (7 номерів),
“Едем” (20 номерів), “Шопен” (13 номерів), “Деліс” (15 номерів), “Сент-Федер” (12 но-
мерів), “LH Hotel & SPA” (22 номера), “Reikartz Дворжец Львів” (52 номери), “Reikartz
Медіваль Львів” (22 номери). Проведено реконструкцію 14 готелів на 1 386 номерів,
згідно з категоріями׃ “п’ять зірок” – 400 номерів, “чотири зірки” – 670 номерів, “три
зірки” – 316 номерів. Серед найбільших готелів реконструйовано “Львів” (370 номе-
рів), “Євроготель” (90 номерів), “Панорама” (53 номера), “Супутник” (200 номерів),
“НТОН” (76 номерів) та ін. Особливо активно розвивається приватний готельний
бізнес, сьогодні понад 60 % (47 об’єктів) власників – фізичні особи.

Значний інтерес виявляють інвестори щодо розвитку готельного господарства
Львова. Проте інвестиційний клімат у країні з огляду на політичну та економічну
нестабільність, високі ризики не обнадіює іноземних інвесторів. Водночас іноземних
операторів готельного бізнесу на український ринок, порівняно із західними ринками,
приваблює швидке повернення вкладених коштів. Згідно з оцінкою експертів, період
окупності готелів в Україні удвічі менший, а рентабельність досить висока. Навіть за
всіх ризиків вкладення капіталу у сферу гостинності досить привабливе.

Серед новітніх тенденцій розвитку готельного ринку Львова – поява перших корпо-
ративних форм організації – міжнародних та національних операторів. У 2012 р. на
ринок Львова вийшов відомий міжнародний оператор Wyndham Hotel Group (бренд
Ramada Worldwide), відкривши готель “Рамада Львів”. Серед перших в Україні інтерес
до ринку Львова виявили національні оператори Premier International – готель “Дністер
Прем’єр Готель” та Reikartz Hospitality Group – готелі “Reikartz Медіваль Львів”
і “Reikartz Дворжец Львів”.

Прогнози та надії щодо виходу на готельний ринок Львова інших міжнародних
готельних операторів є лише обнадійливими. Львів сьогодні – найпотужніший
туристичний центр України, проте не ділового, а відпочинкового профілю. Для Львова
актуальним напрямом є відновлення інфраструктури розміщення з дотриманням
стандартів обслуговування та розвитку мережі малих і середніх бутик-готелів. Відомі
міжнародні оператори Hilton Worldwide, Holiday Inn, Carlson Rezidor Hotel Group та
інші, що є на ринку Києва, не розглядають Львів як перспективний центр вкладання
капіталу. Представники цих готельних мереж скрупульозно дотримуються стандартів
своїх компаній, вони не підлаштовуються під ринок, характерний для Львова. Для
більшості відомих операторів-брендів світу готелі до 100 номерів – неприпустимо малі.

Однією з найвагоміших характеристик якості діяльності готельних підприємств є
рівень комфорту, що ідентифікують з категорією готелю. Критерієм визначення певної
категорії (зірки) є комплекс якісних характеристик, згідно з національним стандартом
“Послуги туристичні. Класифікація готелів”, охоплює характеристику приміщень
будівлі, рівень та обсяг послуг, кваліфікацію персоналу та ін. Станом на 2013 р., за
даними Львівського регіонального державного центру стандартизації, у Львові діє
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57 категоризованих готелів, серед них 3 п’ятизіркові, 14 чотиризіркових, 29 тризірко-
вих, 10 двозіркових, один однозірковий (табл. 1).

Таблиця 1
Структура категоризованих готельних підприємств Львова, 2013

Категорія готелю Кількість, одиниць Частка, % Частка в обсягах
продажу, %

5* 3 3,8
4* 14 17,9 45–50

3* 29 37,3 35–40
2* 10 12,8
1* 1 1,3

Без категорії 21 26,9
10–20

Згідно з економічними показниками діяльності, готельні підприємства Львова
можна диференціювати на три сегменти якості послуг і цінові категорії:

- готелі високої якості сервісу і цінового сегмента (чотири–п’ять зірок);
- готелі середньої якості сервісу і ціни послуг (три зірки);
- готелі низької якості сервісу і ціни послуг (одна–дві зірки, без категорії).
Готелі першої категорії відповідають у сервісі міжнародним стандартам –

п’ятизіркові “Nobilis”, “Леополіс”, “Цитадель Інн”, серед чотиризіркових готелів, які за
стандартами близькі до відповідної категорії, насамперед виділяють “Дністер”, “Гранд
Готель”, “Андріївський”, “Супутник”, “Швейцарський”, “Шопен”.

Таблиця 2
Ціни на номери готелів “чотири–п’ять зірок” у Львові, 2013

Ціна, грнКатегорія номера мінімальна максимальна середня
Люкс 960 7 744 2 156

Напівлюкс 650 2 625 1 117
Стандарт 150 2 260 912

Незважаючи на незначну кількість підприємств високого цінового сегмента та
високу вартість проживання, навіть за європейськими цінами, на них припадає 45–50 %
частки ринку. Головно це готелі центральної частини міста, які відповідають очікуван-
ням гостей за комфортом та близьким розташуванням до об’єктів їхнього інтересу,
інфраструктури (табл. 2).

Готелі середнього цінового сегмента – найбільша серед категоризованих підпри-
ємств група (29), переважають малі за розмірами (20–60 номерів), вони надають доволі
значний обсяг послуг за помірними цінами (200–2 990 грн). Частка цієї групи готелів
на ринку становить 35–40 %, рівень заповнення змінюється від 40 до 70 % і залежить
від системи менеджменту, місця розташування, якості сервісу, маркетингових
досліджень і впровадження їх у діяльність підприємств. Рівень просування цієї групи
готелів достатньо низький і здебільшого обмежений окремими типами реклами,
насамперед в Інтернеті. Зміцнення конкурентних позицій на ринку серед бюджетних
готелів останніми десятиріччями відбулось унаслідок будівництва та реконструкції
частини підприємств (“Євроготель”, “НТОН”, “Еней” та ін.), поліпшення якості
номерів – збільшення кількості номерів категорії “люкс”, “напівлюкс” (табл. 3).



Готельне господарство Львова …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

213

Таблиця 3
Ціни на номери готелів “три зірки” у Львові, 2013

Ціна, грнКатегорія номера мінімальна максимальна середня
Люкс 530 2 990 1 135

Напівлюкс 290 1 540 742
Стандарт 200 990 503

Готелі низького цінового сегмента (одна–дві зірки, без категорії) мають низький
рівень сервісу. На ринку готельних послуг їхня частка – 10–20 %, середня ціна послуг –
300–400 грн, низьку конкурентоспроможність відображає невисокий рівень завантаже-
ності. Готелі цієї категорії нові, побудовані у 70–80-х роках ХХ ст. (“Власта”, “Ту-
рист”, “Тустань”, “Львів”) і мають значну місткість, також у категорію долучено
невеликі приватні готелі на 10–30 місць, відкриті впродовж останнього десятиріччя.

Попит на готельні послуги у Львові формують туристи, які прибувають з куль-
турно-пізнавальною метою, тому порівняно з іншими містами в Україні заповнення
готелів більш рівномірне впродовж тижня – у будні дні – 60–80 %, у вихідні – 30–40 %,
та впродовж року. Попит на готельні послуги українських та іноземних туристів
стійкими темпами постійно збільшується. Упродовж 2000–2010 рр. індекс кількості
обслуговуваних гостей у готелях Львова, згідно з офіційною статистикою, становив
176,6 %, в абсолютних показниках їхня кількість збільшилась з 122,0 до 215,4 тис. осіб.
Частка обслуговуваних іноземних туристів у 2010 р. становила 32,9 % від загальної
кількості обслужених. Порівняно з 2000 р. їхня частка суттєво збільшилась, індекс
кількості обслужених становив 286,3 %, абсолютна кількість збільшилась з 24,8 до
71,0 тис. осіб, що свідчить про суттєве підвищення туристичного іміджу Львова
та поліпшення показників якості сервісу в готелях.

У 2010 р. готелі Львова прийняли близько 7 % усіх приїжджих, які проживали
в готелях України. Проте використання житлового фонду готелів міста поступається
містам Європи (75–90 %) і, згідно з проведеним аналізом, становить 50–70 % залежно
від категорії і типу готелю, за офіційною статистикою – на 22 %. Значні розходження
в показниках зумовлені недостовірністю інформації, яку подають готелі, та недоскона-
лою статистикою.

Іноземні туристи надають перевагу в розміщенні категоризованим готелям, у таких
закладах зупинялось 58,6 % (46,1 тис. осіб) гостей. За категорією гості з-за кордону
насамперед вибирали готелі чотири–п’ять зірок – 36,8 %, номери класу “люкс”,
“напівлюкс”. Такий вибір зумовлений попитом на якісне обслуговування, безпеку,
прийнятними цінами та прибуттям в Україну насамперед з діловою, службовою, дипло-
матичною метою (50 %). Підтверджує цей факт частка доходів у готелях від наданих
іноземним громадянам послуг – 40,4 %, хоча частка іноземців у загальному часі
перебування становила 28,9 %. Найбільше іноземних гостей у 2010 р. прибуло з
Польщі (27,9 %), Російської Федерації (13,4), Німеччини (8,1), Білорусі (7,2), США (6,3 %).

Доходи готельних підприємств Львова у 2011 р. загалом становили 142,6 млн грн,
частка наданих основних послуг з проживання – 64,5 %, решта 35,5 % – доходи від
надання додаткових послуг. Іноземні гості забезпечили дохід у сумі 57,6 млн грн, серед
них найбільшу частку традиційно забезпечували росіяни (26,3 %), поляки (14,0),
азербайджанці (12,5), казахи (5,2 %).
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Альтернативною та конкурентною в бюджетному сегменті колективних закладів
розміщення Львова є хостели. Перші хостели у місті створено у 2004 р., особливо
інтенсивно їхня кількість збільшилася у 2010–2012 рр., напередодні чемпіонату Європи
з футболу 2012 р. Сьогодні у Львові функціонує понад 100 молодіжних готелів, які
пропонують проживання з належними санітарно-гігієнічними умовами. У ціну ліжко-
місця включено безкоштовний Wi-Fi, кабельне телебачення, холодильник, пральну
машину, мікрохвильову піч, користування санвузлом, розеткою. Середня ціна спаль-
ного місця в чотиримісному номері становить від 100 до 250 грн за добу, у багатоміс-
ному номері з двоярусними ліжками вартість для однієї особи – 80 грн, окремий номер
у хостелах Львова коштує від 450 грн.

Важлива перевага молодіжних готелів Львова – розміщення більшості з них
у центральній історичній частині міста, де вони поза конкуренцією у вартості
комерційного житла. Моніторинг настроїв серед гостей, більшість з яких –
українці (60 %), свідчить про те, що ціни прийнятні, гості готові платити більше, щоб
проживати в окремому номері. Отже, попит на дешеве проживання серед українців
сформувався, водночас він значно більший серед іноземців.

Про належний рівень розвитку молодіжних готелів у Львові свідчить структурна
диференціація – розвиток тематичної спрямованості, орієнтація на різні категорії
гостей згідно з їхніми фінансовими можливостями, віком, культурними пріоритетами.
Диверсифікація стратегії розвитку властива лише 20 % молодіжних готелів, які
виникли на етапі становлення хостелів у Львові, сьогодні їхні власники – досвідчені
керівники на ринку готельних послуг.

Інфраструктура молодіжних готелів у Львові розвинена найліпше в Україні і забез-
печує близько 2 тис. місць для ночівлі. Проте, зважаючи на значний туристичний
потенціал міста та ціну на послуги в хостелах, яка коливається в межах 100–250 грн,
тоді як у столицях найближчих держав – Празі, Варшаві та інших – ціна удвічі нижча
(60–80 грн), це ознака значного потенціалу розвитку хостел-інфраструктури в Україні.

Щодо специфіки, то молодіжні готелі Львова орієнтуються головно на осіб, які
прибувають з метою відпочинку, найчастіше в складі невеликих груп (двох–п’яти осіб,
віком 20–30 років). За видом занять це студенти, працівники приватних компаній.
Серед гостей найбільше українців – 40 %, головно зі Східної та Центральної України,
поляків – 20 %, росіян – 15, білорусів – 10 %, решта – німці, чехи, американці, гості
з інших країн. Українці прибувають для відпочинку, менше – з діловою метою,
іноземці – винятково з туристичною метою.

Проте проживання в молодіжних готелях має і певні недоліки, властиві цьому типу
засобів розміщення незалежно від країни – колективне проживання за принципом
гуртожитку або військової казарми, сусіди по ліжку не завжди відповідають очікуванням,
спільні комунальні зручності. У виборі хостелів важливе значення мають рекомендації
друзів, знайомих, відгуки попередніх гостей, бажано не на власному сайті хостелу.

Отже, на найближчу перспективу можна прогнозувати такі тенденції розвитку
готельного господарства Львова׃

- посилення інтересу девелоперів, інвесторів та операторів до сегмента бюджет-
них готелів;

- посилення конкуренції готелів на ринку міста до малих форм розміщення – міні-
готелів, приватних апартаментів, у зв’язку зі збільшенням обсягу пропозиції та
поліпшення якості послуг;
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-  посилення конкуренції серед готелів люкс-класу (чотири–п’ять зірок) і зни-
ження показників доходів у зв’язку зі значним обсягом нової пропозиції, сформованої
останніми роками;

- широка диверсифікація, спрямована на посилення спеціалізації готелів,
урізноманітнення послуг, поліпшення якості обслуговування;

- поглиблення форм організації готельного ринку зі збільшенням частки між-
народних та національних готельних операторів;

- посилення кооперації капіталу готельного бізнесу з іншими видами біз-
несу (банківським, будівельним, енергетичним та ін.).
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HOTEL INDUSTRY OF LVIV: HISTORICAL BACKGROUND,
CURRENT STATUS, TRENDS OF DEVELOPMENT

Igor Pandyak

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Historical and socio-economic predictors of the first hotels in Lviv in Austria-Hungarian period
were shown. Formation and development of hospitality area in Polish, Soviet and independent Ukraine
periods were analysed. The factors that influenced the changes of quantitative and functional parameters
of the hotel industry during the retrospective and modern development were characterized. Significant
impact of socio-economic and political factors on the change of number of hotel enterprises, their sizes
and forms of organization was revealed. The most attention was focused on the investigation of current
status of Lviv hotel services. Among them are structure, forms of organization, types of companies,
problems of categorization, economic indexes. Basic problems and directions of development of hotel
industry of Lviv were disclosed.

Key words: hospitality, infrastructure of tourist accommodation, hotel companies, category, hotel
types, capacity of room stock, strategy of hotel business development.


