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ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  
HILTON HOTELS & RESORTS В УКРАЇНІ

Давидюк Ю.В., Ущапівська О.М. Перспективи діяльності міжнародної готельної мережі Hilton 
Hotels & Resorts в Україні. У статті досліджується поточна ситуація на ринку готельних послуг для ви-
значення перспектив діяльності готелів міжнародної мережі Hilton Hotels & Resorts в Україні. Результати 
аналізу стану конкурентного середовища, в якому функціонує готель Hilton Kyiv, свідчать про його агресив-
ність. У наявних конкурентних умовах найбільший прогрес у розвитку мережі можливий із використанням 
стратегії зростання. Для розширення мережі Hilton Hotels & Resorts в Україні доцільно застосувати ефузію 
за рахунок брендів. Для забезпечення конкурентоспроможності й стійкості на ринку дієвим буде комплекс 
стратегій: BTL-стратегія, інноваційна стратегія, стратегія аутсорсингу, стратегії маркетингу готельного біз-
несу (диференціації та конкуренції), стратегія маркетингу персоналу, стратегія бенчмаркінгу. Реалізація 
пропонованих стратегічних альтернатив у діяльності міжнародної готельної мережі Hilton Hotels & Resorts 
в Україні є необхідною умовою конкурентоспроможності у постійно змінних умовах економічного серед-
овища та глобалізаційних процесах готельного бізнесу.

Ключові слова: готельний бізнес, готельні мережі, конкурентне середовище, конкурентні переваги, 
стратегія розвитку.

Давидюк Ю.В., Ущаповская Е.М. Перспективы деятельности международной готельной сети 
Hilton Hotels & Resorts в Украине. В статье исследуется текущая ситуация на рынке гостиничных услуг 
для определения перспектив деятельности гостиниц международной сети Hilton Hotels & Resorts в Украи-
не. Результаты анализа состояния конкурентной среды, в которой функционирует отель Hilton Kyiv, свиде-
тельствуют о ее агрессивности. В существующих конкурентных условиях наибольший прогресс в развитии 
сети возможен при использовании стратегии роста. Для расширения сети Hilton Hotels & Resorts в Украине 
целесообразно применить эффузию брендов. Для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости на 
рынке действенным будет комплекс стратегий: BTL-стратегия, инновационная стратегия, стратегия аутсор-
синга, стратегии маркетинга гостиничного бизнеса (дифференциации и конкуренции), стратегия маркетинга 
персонала, стратегия бенчмаркинга. Реализация предлагаемых стратегических альтернатив в деятельности 
международной гостиничной сети Hilton Hotels & Resorts в Украине является необходимым условием кон-
курентоспособности при постоянно меняющихся условиях экономической среды и глобализационных про-
цессах гостиничного бизнеса.

Ключевые слова: готельный бизнес, отельные сети, конкурентная среда, конкурентные преимущества, 
стратегия развития.
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Davydiuk Yuliia, Ushchapivska Olena. Prospects for the business activity of the international chain Hilton 
Hotels & Resorts in Ukraine. The article has examined the current situation in the market of hotel services to deter-
mine the prospects for the business activity of the international chain Hilton Hotels & Resorts in Ukraine. At the cur-
rent stage of the hotel business development, the chain Hilton Worldwide is one of the largest known hotel chains, 
which has 17 successful brands and more than 5,000 hotels in 114 countries. There is one Hilton Worldwide hotel in 
Ukraine that is focused mainly on serving guests from the MICE-tourism segment. The results of the analysis of the 
competitive environment state in which the Hilton Kyiv hotel operates have demonstrated that in the hotel services 
market in Kyiv there is a reduction in the number of collective accommodation facilities; due to the availability of 
substitute services (hostels, motels, private apartments, etc.) the number of tourists who choose to stay in hotels for 
the night is steadily declining; in terms of prices, hotels in the Kyiv region and the city of Kyiv occupy a leading 
position in Ukraine. All this has indicated that the competitive environment in which Hilton Kyiv operates is quite 
aggressive. The hotel has a five-star rating, therefore it has significant competitive advantages, primarily in the qual-
ity of services. In addition, competition takes place at the level of hotel chains. The hotel ranks IV in Kyiv and VI 
in Ukraine. The results of the SWOT analysis of the chain Hilton have demonstrated the advantage of opportunities 
over threats and the advantage of strengths over weaknesses. Given this, in the current competitive environment, the 
greatest progress in the hotel chain development is possible due to the use of growth strategies. To expand the chain 
Hilton in Ukraine, it is advisable to use the effusion at the expense of brands as a promising area of activity (Canopy 
by Hilton, Signia by, Hilton Garden, Home2 Suites By Hilton, Motto by Hilton). To ensure competitiveness and 
stability in the market, a set of strategies will be effective: BTL-strategy, innovation strategy, outsourcing strategy, 
marketing strategy of hotel business (differentiation and competition), personnel marketing strategy, benchmarking 
strategy. The business activity of the hotel has to be based on the following basic principles of strategic manage-
ment: iterative, comprehensive, directive and targeted, systematic, optimal, dynamic, continuous, innovative. The 
implementation of the proposed strategic alternatives in the activities of the international hotel chain Hilton Hotels 
& Resorts in Ukraine is a necessary condition for competitive activity under the existing economic environment and 
globalization processes of the hotel business.

Key words: hotel business, hotel chains, competitive environment, competitive advantages, development strategy.

Постановка проблеми. Мережевий бізнес у готель-
ній сфері є однією з найбільш поширених форм орга-
нізації діяльності. Зважаючи на гостру конкурентну 
боротьбу на ринку готельних послуг, а також сучасну 
економічну ситуацію в Україні, яка характеризується 
високим ступенем невизначеності й ризику, доцільним 
є визначення перспективи діяльності міжнародних 
готельних мереж, які функціонують в Україні, зокрема 
готельної мережі Hilton Hotels & Resorts.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти організації мережевого готельного 
бізнесу висвітлювали у своїх працях Р. Браймер, 
М. Жукова, В. Катькало, Ф. Котлер, М. Лайко, О. Куніл, 
Дж. Уокер. Проблему доцільності формування і роз-
витку готельних мереж в Україні висвітлено у працях 
вітчизняних дослідників: М. Бойко, О. Гарбери, Г. Горі-
ної, Н. Кузнєцової, М. Мальської, С. Мельниченко. 
Однак, незважаючи на глибину наукових розробок, 
спеціалізованих досліджень із визначення перспек-
тив діяльності щодо окремих міжнародних готельних 
мереж проводилося не досить.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
дослідження є визначення перспектив діяльності між-
народної готельної мережі Hilton Hotels & Resorts в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Worldwide Hilton – одна з найбільш швидко зроста-
ючих готельних компаній у світі. На сучасному етапі 
розвитку готельного бізнесу мережа Hilton Hotels & 
Resorts є однією із найбільших відомих готельних 
мереж. Історія та поступ її розвитку може бути при-
кладом для інших мереж. Вона має 17 брендів, понад 
5000 готелів у 114 країнах світу. За показниками 
кількості готелів мережа Hilton перебуває на п’ятому 

місці, а за номерним фондом – на четвертому місці у 
світі (таблиця 1).

В Україні функціонує один готель мережі Hilton 
Worldwide – це п’ятизірковий готель Hilton Kyiv. Готель 
є філією ланцюга Hilton Hotels. Комплекс був розробле-
ний відомою британською архітектурною фірмою John 
Seifert Architects Limited у співпраці з київським від-
діленням. Це частина житлового комплексу H-Tower, 
який знаходиться в центрі міста Києва. До заселення 
готель був готовий у березні 2014 р.

Готель Hilton Kyiv має свій фірмовий стиль, який не 
відрізняється від інших готелів цієї мережі. Політика 
готелю спрямована на те, щоб гості отримували повну 
інформацію про весь спектр послуг для забезпечення 
їх максимально комфортного перебування. Крім того, 
для задоволення потреб мандрівників готель постійно 
розширює перелік пропонованих послуг, що дало 
змогу отримати визнання серед відпочивальників.

Проаналізуємо стан конкурентного середовища, в 
якому функціонує готель Hilton Kyiv (рис. 1).

Проаналізувавши, як змінювалася в столиці кіль-
кість учасників ринку колективних засобів розміщу-
вання (КЗР) протягом 2011–2018 рр., слід зазначити, 
що на ринку готельних послуг м. Києва переважали 
негативні тенденції – кількість КЗР у 2018 р. на 42 оди-
ниці скоротилася порівняно з 2017 р.

Важливо також проаналізувати кількість осіб, які 
перебували в готелях та аналогічних засобах розміщу-
вання м. Києва (рис. 2).

Відповідно до наведених даних, у 2014 році спосте-
рігався найбільший спад кількості осіб, що перебували 
у КЗР м. Києва. Причиною було зменшення туристич-
ного потоку через військові дії на сході та півдні дер-
жави. До 2016 р. показники покращилися, але відтоді 
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Таблиця 1
Найбільші готельні мережі світу*

Назва ланцюга (країна де знаходиться штаб-квартира) Кількість готелів Кількість кімнат
Wyndham Worldwide (США) 8145 708545
Choice Hotels (США) 6557 500000
Marriot International (США) 6200 1200000
Inter Continental Hotels Group (Великобританія) 5272 785544
Hilton Worldwide (США) 5100 837692
Best Western Hotels (США) 3651 295878
Accor Hotels (Франція) 3400 597132
Jin Jiang International (Китай) 3090 890000
Home Inns (Китай) 3000 296075
G6 Hospitality (США) 1450 100000

*станом на початок 2018 року
Джерело: [13]

Рис. 1. Кількість колективних засобів розміщування м. Києва
Джерело: [6]

залишаються практично на одному рівні. За кілька 
років до розпалу пандемії коронавірусу дещо активізу-
вався іноземний туризм у м. Києві. Але менша прибут-
ковість КЗР привела до того, що чисельність закладів із 
2016 р. постійно зменшується.

У м. Києві з 2016 р. кількість туристів, які серед 
усіх видів КЗР вибирали для проживання саме готелі, 
стабільно йде на спад. Припускаємо, що причиною є 
наявність значної кількості закладів, які пропонують 
послуги-замінники: хостели, мотелі, приватні помеш-
кання тощо. Оскільки після 2014 р. мало місце скоро-

чення кількості в’їзних туристів у м. Київ, коефіцієнти 
використання місткості в КЗР вкрай низькі, як резуль-
тат – загострення конкуренції між суб’єктами готель-
ного бізнесу. Отже, конкурентне середовище, в якому 
функціонує Hilton Kyiv, погіршилося, стало більш 
агресивним.

З погляду цінової конкуренції у м. Києві також не 
зовсім сприятливе середовище як для споживачів, так 
і для готелів. Найнижчі ціни у готелях та аналогічних 
засобах розміщування впродовж останніх років спо-
стерігаються у таких областях, як: Кіровоградська, 

Рис. 2. Кількість осіб, які перебували в готелях  
та аналогічних засобах розміщування в м. Києві

Джерело: [5]
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Луганська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, 
Хмельницька. Найвищі ціни традиційно мають місце 
у Київській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львів-
ській, Одеській, Харківській областях, а м. Київ займає 
лідерські позиції за рівнем цін у країні.

Серед усіх видів КЗР Hilton Kyiv позиціонує себе 
та реалізує діяльність як підприємство готельного 
бізнесу високого класу. У м. Києві станом на початок 
2020 р. є 412 готелів. З них за категоріями: «5 зірок» – 
8 готелів, «4 зірки» – 41 готель, «3 зірки» – 113 готе-
лів, «2 зірки» – 45 готелів, без категорії – 205 готелів. 
І всі вони між собою конкурують. Hilton Kyiv має 
категорію «5 зірок», тому йому властиві суттєві кон-
курентні переваги, насамперед за якістю послуг. Най-
ближче його конкурентне оточення, з яким доцільні 
порівняння, – це п’ятизіркові готелі м. Києва, що фор-
мують одну ринкову нішу. Огляд оцінок таких готе-
лів відвідувачами, за даними сайту Booking.com, за 
такими критеріями, як чистота, комфорт, місцерозта-
шування, зручності, персонал, співвідношення ціни 
та якості, Wi-Fi, дає підстави стверджувати, що най-
вищі оцінки (понад 9) отримали готелі: Riviera House, 
InterContinental-Kyiv, «Опера Готель». Найнижче 
споживачі оцінили готель «Сіті Холідей Резорт» та 
СПА (8,6) [12]. Hilton Kyiv обійняв IV позицію серед 
п’ятизіркових готелів столиці.

Сайт про подорожі TripAdvisor склав рейтинг 
25 кращих готелів України. Серед них 12 готелів зна-
ходяться у м. Києві, 7 – у м. Львові, 3 – в м. Одесі, по 
одному – у м. Харкові, м. Запоріжжі та м. Рівне. Hilton 
Kyiv у цьому рейтингу займає VI місце в Україні [11]. 
За даними оцінок, які залишали туристи на сайті, Hilton 
Kyiv – другий за рейтингом із 150 готелів у Києві. Його 
оцінки: місце розташування – 9 з 10, чистота – 10 з 
10, сервіс – 9 з 10. Незначне невдоволення висловили 
лише 5,7% респондентів. 

Аналізуючи конкурентне середовище, доцільно 
враховувати, що Hilton Kyiv належить до однієї із 
найбільших готельних мереж світу. Тому конкуренція 
відбувається і на рівні готельних ланцюгів. Станом на 
2018 р. в Україні діяли 22 міжнародні готельні мережі. 
Вони включали 27 готелів Reikartz Hotel Group, 
5 готелів Radisson Blu Hotels and Resorts, 6 закладів 
мережі Accor, по 2 заклади Starwood Hotel & Resorts 
Worldwide та Windham Hotel Group, а також по одному 
закладу Hilton Hotels and Resorts, Hyatt Regency, Rixos 

тощо. Відзначимо, що до готельних ланцюгів входять 
п'яти- та чотиризіркові готелі, які розташовані здебіль-
шого у м. Київ.

На території України діють і національні готельні 
оператори. Першим вітчизняним готельним ланцюгом 
є Premier Hotels and Resorts, який започаткував свою 
діяльність у 2003 р., а станом на 2018 р. налічував уже 
16 готельних закладів по всій Україні.

Стратегічна діяльність у готельному бізнесі пови-
нна забезпечувати конкурентоспроможне функціону-
вання та розвиток підприємств з урахуванням стабіль-
ності зовнішнього середовища. 2020 р. повинен був 
відзначитися розширенням портфеля Hilton Hotels & 
Resorts. У світі планували відкрити 48 нових готелів 
із 14487 номерами. Зважаючи на пандемію COVID-
19, багато з нових стратегічних завдань перенесені на 
2021 р. Подальший розвиток ситуації напряму залежа-
тиме від стану на ринках, на які орієнтована компанія.

Враховуючи огляд діяльності мережі Hilton Hotels 
& Resorts, у тому числі перспективи її розширення в 
Україні, було проведено SWOT-аналіз (таблиця 2). 

Отже, ідентифіковані сильні і слабкі сторони дають 
змогу виявити ті аспекти, які знаходяться у виграшній 
позиції та які потрібно підтримувати на належному 
рівні, а також аспекти, опрацювання яких може при-
скорити процес підвищення ефективності функціону-
вання готелів і уникнути втрати іміджу компанії. 

Стратегічна діяльність у готельному бізнесі як важ-
лива функція в індустрії гостинності повинна забезпе-
чувати конкурентоспроможне функціонування та роз-
виток підприємств з урахуванням стану стабільності 
зовнішнього середовища. Оскільки можливості пере-
важають над загрозами, а сильних сторін більше, ніж 
слабких, вважаємо, що стратегічні перспективи розши-
рення мережі Hilton Hotels & Resorts матимуть успіх. 

В умовах конкурентної боротьби підприємствам 
необхідно правильно вибрати стратегію, принципи 
стратегічного управління, що є актуальним і гострим 
питанням сьогодні. Серед згаданих стратегій най-
більший прогрес у діяльності мережі досягається у 
разі використання стратегії зростання, тому для Hilton 
Hotels & Resorts у м. Києві ми пропонуємо саме її. 
Проте нині офіційних заяв про розширення мережі 
готелів Hilton в Україні не надходило. Навпаки, у засо-
бах масової інформації України ще у квітні 2019 р. 
з’явилася інформація про те, що у зв'язку з політико-

Таблиця 2 
SWOT-аналіз мережі готелів Hilton Hotels & Resorts

S – сильні сторони W – слабкі сторони
1. Великий досвід та широка сфера бізнесу.
2. Ефективні схеми утримання клієнтів.
3. Сильний портфель нерухомості.
4. Ефективне керівництво.
5. Високий рівень обслуговування за рахунок 
технологічної інтеграції.

1. Надмірність на американському ринку (80%) 
та недостатність на європейському (9%).
2. Високий рівень заборгованості.
3. Незначна частка світового ринку, незважаючи 
на великий портфель брендів.
4. Відсутність гнучкості через великі розміри.

O – можливості T – Загрози
1. Подальше розширення міжнародного ринку.
2. Формування стратегічних альянсів.
3. Зосередження уваги на наукових дослідах 
та розробках.
4. Створення присутності в бюджетному секторі 
готельного середнього ринку.

1. Загроза політичної нестабільності
2. Несприятливі зміни макроекономічного клімату.
3. Втрата кваліфікованих кадрів.

Джерело: розробка авторів
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економічною ситуацією в країні і відсутністю у насе-
лення достатньої купівельної спроможності припи-
няється реалізація великих девелоперських проектів 
преміум-класу. На цьому етапі розвитку готелю Hilton 
верхні поверхи готелю розвиваються як апартаменти, 
які переважно займають VIP-клієнти. Розширення 
мережі Hilton поки не планується через слабкий потік 
іноземних і внутрішніх туристів [9]. Проте, на нашу 
думку, у разі нормалізації соціально-економічної, полі-
тичної, епідемічної ситуації розширення може стати 
реальним. Тим більше, що невдовзі після інформації 
про скорочення інвестицій, прозвучала в пресі й інфор-
мація про можливу побудову нового готелю Hilton у 
Львові [4]. Для розширення мережі Hilton в Україні 
пропонуємо застосувати як перспективний такий варі-
ант: ефузію за рахунок брендів, які матимуть успіх 
на ринку. Це такі бренди: Canopy by Hilton, Signia by, 
Hilton Garden, Home2 Suites By Hilton, Motto by Hilton. 

Для забезпечення конкурентоспроможності і стій-
кості на ринку Hilton Kyiv вважаємо за доцільне засто-
совувати комплекс стратегій: BTL-стратегію, інно-
ваційну стратегію, стратегію аутсорсингу [8, с. 304], 
стратегії маркетингу готельного бізнесу (диференціа-
ції [10, с. 214], [7, с. 211] та конкуренції [3]), стратегію 
маркетингу персоналу, стратегію бенчмаркінгу [5]. 

Діяльність готелю доцільно будувати на принци-
пах стратегічного управління: ітеративності, комп-
лексності, директивності й адресності, системності, 
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оптимальності, динамічності, безперервності, інно-
ваційності [3, с. 13]. Вважаємо, що подібний підхід 
передбачатиме ефективну діяльність та лише багато-
гранний розвиток міжнародної готельної мережі Hilton 
Hotels & Resorts в Україні.

Висновки. Відповідно до результатів аналізу, кри-
тичний період, коли призупиняли діяльність деякі 
готелі на ринку, позаду. Хоча стрімкого зростання нині 
не спостерігається, проте ринок змінився якісно. І це 
позначилося на появі готелів під міжнародними брен-
дами, що ускладнює конкурентне середовище та ста-
вить вищі вимоги до якості готельних послуг.
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можного функціонування у постійно змінних умовах 
економічного середовища та глобалізації готельного 
бізнесу. Україна має бути зацікавлена у співпраці з 
міжнародною готельною мережею Hilton Hotels & 
Resorts, адже це сприятиме розвитку якісної інфра-
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