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 РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ХОСТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що хостельний бізнес 
є важливою складовою туристичної галузі, проте незважаючи на 
значний ресурсно-рекреаційний та історичний потенціал м. Києва, як 
туристичного осередку, ринок хостельних послуг не можна назвати 
насиченим та конкурентоспроможним. 

В Україні поширена практика здавання в оренду на добу кімнат 
у хостелах та міні-готелях. Як правило, такі заклади тимчасового 
проживання розміщуються в одній-двох квартирах або займають 
один-два поверхи. Це житло особливо популярне у Києві, що 
пов’язано із збільшенням кількості заробітчан та переселенців. 

Хостели та міні-готелі найчастіше розташовуються у центральній 
частині міста і також досить популярні серед туристів. Така висока 
популярність свідчить ще й про те, що легальний готельний ринок 
недостатньо конкурентний і не здатний запропонувати доступних 
форм короткострокового житла. 

На думку іноземців, ціни на готелі у Києві високі, а пропозиція 
невелика. Тому часто набагато вигідніше найняти квартиру за допо-
могою сервісу Airbnb. 

Спостерігається поступове зростання бізнес-активності усере-
дині країни, збільшується частота ділових візитів в регіони України, 
росте загальна туристична привабливість України, відбувається 
спрощення візового режиму та подальша інтеграція у світовий ринок 
шляхом появи світових готельних мереж на Україні.  

Проведений нами аналіз сучасного стану засобів розміщення в 
Україні виявив такі проблеми: 

 сьогодні не існує розвиненої мережі приміщень, де б дитячі,
молодіжні групи та туристи могли зупинятися на ночівлю у випадку 
кількаденної подорожі;  

 ціни на готелі та інші види ночівлі зазвичай не доступні для
дітей і молоді, що стримує розвиток екскурсійних та туристичних 
поїздок Україною;  
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 туристично-рекреаційний та інвестиційний потенціал багатьох
провінційних міст, де є база для розвитку історичного та рекреа-
ційного туризму, залишається невикористаним. 

Для вирішення означених проблем перспективним, але досі 
практично не використовуваним ресурсом готельної спеціалізації є 
саме студентські готелі – хостели. 

В Україні функціонує Всеукраїнська молодіжна хостельна 
асоціація (ВМХА), яка була створена у 2003 році. ВМХА щорічно 
проводить перевірку хостелів на предмет відповідності стандартам 
IYHF.  

Стандартні вимоги для хостелів в Україні розроблені мережею 
«Молодіжний туризм і хостели України». Відповідно до даних вимог, 
подібно до стандартів, розроблених Міжнародною асоціацією, 
хостели поділяють на три категорії: стандарт (Standart), покращений 
(Superior) та люкс (Luxury). Головним параметром для відношення 
хостелу до тієї чи іншої категорії є місце знаходження засобу 
розміщення – категорія підвищується за рахунок близькості розта-
шування до центру міста, крупних бізнес-центрів, рекреаційних 
центрів.  

Підсумовуючи все вище сказане, зазначимо, що хостел – це 
один із найбільш затребуваних засобів тимчасового розміщення серед 
молоді в Європі та у всьому світі. Популярність даного типу 
розміщення забезпечується, перш за все, невисокою вартістю послуг. 
Вимоги до хостелів в Україні практично не відрізняються від 
міжнародних вимог, що в свою чергу повинно свідчити про належний 
рівень обслуговування клієнтів у вітчизняних хостелах.  
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