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У статті визначено необхідність дослідження капіталу готелів і проблем 

його регулювання в приватних готелях України в період підготовки до Євро-

2012 і в період після проведення Євро-2012, яке вплинуло на зміцнення 

приватних готелів і підвищення ролі у процесах економічних перетворень. 

Досліджені і визначені проблеми управління капіталом, необхідність і 

значимість капіталу в приватних готелях. Визначено три стадії кругообігу 

капіталу приватного готельного підприємства. 

Ключові слова: капітал приватних готелів, готельні послуги, приватні 

готелі. 

The paper identified the need to study the problems of capital hotels and its 

regulation in the private hotels of Ukraine in preparation for Euro 2012 and in the 

period following the Euro 2012, which influenced the strengthening of private hotels 

and the role in the process of economic transformation. Investigated and identified 

the problem of capital management, the need and importance of capital in private 

hotels. Identifies three phases of the cycle of capital from the private hotel company. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що Україна є державою, де 

проводилась фінальна частина чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і гідний 

рівень розвитку бажаних готельних послуг для представлення нашої держави 

залишає, бажати кращого. Насамперед, зауважимо, що влада намагалася 

максимально наблизити рівень готельної індустрії України до європейського 

рівня.  

Приватні готелі - це основна складова туристичної індустрії за обсягом 

матеріальних, фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом 

доходів. Приватні готелі містять комплекс послуг для туристів, відпочиваючих, 

і є насамперед чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. 

Сутність готельного бізнесу визначає його нематеріальний характер. 

Насамперед результатом діяльності готелів є пропозиція ексклюзивного виду 

приватних готельних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, проблеми управління 

капіталом підприємства, його структуру широко висвітлили провідні вчені: А. 

Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Хікс, К. Віксель, О.А. Агєєва, Д.Н. 

Акуленок, Н. М. Васильєв, Ю. Л. Васянін, М. А. Жукова, Г.А. Папірян, І.О. 

Бланк, В.В. Ковальов, Є.С. Стоянова, Т.В. Теплова та інші. Саме ці дослідження 

дозволили виявити основні характеристики економічної сутності категорії 

«оборот капіталу». 

На наш погляд, виробництво готельного продукту можливе лише за 

наявності трьох основних чинників: готельних ресурсів, капіталу і трудових 

ресурсів. На погляд Папіряна Г. А., капітал, це сукупність матеріальних або 

нематеріальних благ, використання яких у виробництві послуг дозволяє 

створення більшої кількості і іншої якості матеріальних або нематеріальних 

благ. Водночас, капітал приватного готелю є якоюсь само зростаючою 

вартістю, зростанням якої можлива лише в процесі виробництва. Відсутність 

виробництва перетворює капітал в звичайну сукупність матеріальних або 

нематеріальних цінностей [1]. 



Дослідження показало, що капітал як чинник виробництва готельного 

продукту, для приватних готелів, є матеріальні або не матеріальні цінності, 

здібні до використання у виробництві і створення в його результаті доходу.  

На думку Карла Маркса, індивідуальний, так само як і суспільний капітал 

знаходиться в постійному русі, науковець зазначив, що це сфера його життя [2]. 

Вагомий науковий внесок у розвиток науки здійснив професор І.О. Бланк у 

своїх монографіях: «Стратегія і тактика управління фінансами», «Управління 

формуванням капіталу», «Управління використанням капіталу», він розкрив 

питання щодо формування активів підприємств, їх використання в операційній 

та інвестиційній діяльності, керування за формуванням прибутку підприємства 

в процесі його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, управління 

фінансовими ризиками тощо, визначив сучасні методи оптимізації обсягу та 

структури капіталу підприємств на етапі його утворення та в процесі розвитку.  

Основний виробничий капітал, на думку Бланка І.О. у процесі повного 

циклу кругообігу проходить три стадії [3]: 

 на першій стадії основний виробничий капітал у грошовій формі 

авансується в засоби праці, приймаючи відповідно форму продуктивного 

основного капіталу; 

 на другій стадії основний капітал у продуктивній формі поступово 

переносить свою вартість частинами в міру свого зношення на вироблену 

продукцію (товари, послуги), трансформуючись у певну частину товарного 

капіталу. Цей процес здійснюється протягом багатьох виробничих циклів і 

продовжується до повного зносу окремих видів засобів праці, в авансований 

основний капітал; 

 на третій стадії в процесі реалізації продукції складова її частина вартості 

основного капіталу в товарній формі перетворюється в основний капітал у 

грошовій формі, який носить назву «амортизаційний фонд». У міру 

накопичення коштів амортизаційного фонду основний капітал у грошовій 

формі знову готовий до авансуванню у засоби праці, здійснюваного шляхом їх 

ремонту або придбання нових аналогів. 



Виходячи з вищенаведеного, можна погодитись із думкою І. О. Бланка [3] 

щодо управління капіталом підприємства як системи принципів і методів 

розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних із оптимальним 

формуванням капіталу із різних джерел, а також забезпечення його 

ефективного використання у різних видах господарської діяльності 

підприємства. 

На наш погляд грошовий капітал авансується підприємцем на придбання 

засобів виробництва і робочої сили, які з'єднуючись в процесі виробництва, 

продовжують взаємодіяти аж до випуску готової продукції  (готельної послуги). 

Реалізуючи товар, підприємець отримує його вартість в грошовій формі, 

спочатку авансована сума капіталу повертається до свого власника, але вже 

збільшена на певну величину. Таким чином, на трьох стадіях руху відбувається 

зміна форм капіталу грошова переходить в продуктивну, продуктивна форма 

змінюється на другій стадії товарною формою і на третій стадії відбувається 

повернення до первинної грошовій формі [4]. 

Ми вважаємо, капітал приватного готелю одночасно своїми частинами 

знаходиться на всіх трьох стадіях і у всіх трьох формах. Тим самим 

забезпечується безперервність надання готельної послуги, а отже, і вжитків. 

Варто капіталу затриматися на якій-небудь з трьох стадій, буде порушений весь 

його кругообіг. У широкому і схематичному вигляді кругообіг капіталу 

приватного готельного підприємства можна подати таким чином (рис.1): 
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Рис. 1. Кругообіг капіталу приватного готельного підприємства 

Повна реалізація готельної послуги і характеризує ринкову рівновагу, за 

якої існує повна відповідність між пропозицією і попитом. 

При проходженні капіталом всіх трьох стадій (тобто повернення капіталу 

від авансування і до видатків через процес надання послуги) є здійснення 

капіталом одного повного звороту. З викладених характеристик капіталу як 

чинника виробництва туристичного продукту ми можемо виділити: 

 неможливість вилучення з процесу надання послуги без певної зупинки 

виробничого процесу ; 

 повна зупинка надання послуги (наприклад, через його нерентабельність) 

не завжди свідчить про зниження вартості раніше залученого в нього капіталу; 

 ідентичні по кількісному і якісному вираженню капітали, що розташовані 

в різних географічних місцевостях або належать різним власникам, можуть 

мати різні можливості для власного залучення до надання послуги, а тому і 

різну вартість; 

 капітал мобільний за своєю суттю. З цієї причини допустимі міграції  

капіталу з надання послуги в іншу поширену (наприклад, рентабельніше). У 

зв'язку з тим що у Донецькому регіоні надання готельної послуги є 

високорентабельним, туристична галузь такого регіону представляється вельми 

привабливою для власних і іноземних (за допомогою прямих або портфельних 

інвестицій, покупки туристичних виробництв, що діють, або самостійного 

виходу на регіональний ринок) капіталів;  

 розмір капіталовкладень у надання готельної послуги можна змінювати 

як у велику, так і в меншу сторону (за допомогою само інвестування або 

«відкачування» капіталу) з безпосередньою дією на стан і темпи зростання 

процесу надання послуги; 



 капітал за рахунок своєї участі в процесі надання послуги і створення 

додаткової вартості здатний сформувати капітал, який може бути використаний 

і в іншому виробничому процесі. Цей процес можна умовно визначити як 

диверсифікацію капіталу, при якому одне капіталовкладення з часом формує 

новий капітал, лежачий в основі інших виробничих процесів [5]. 

Отже, будь-яка цінність, стаючи капіталом, повинна залучатися до надання 

послуги. У виробництві туристичного продукту капітал формується з: 

 грошових коштів (власника готелю або що залучаються), які 

витрачаються в стадіях надання готельної послуги; 

 предметів матеріального світу, які безпосередньо беруть участь у наданні 

готельної послуги (наприклад офіс і оргтехніка для приватного готелю, або 

будівля і меблі для готелю); 

 нематеріальних активів, які не мають речового вираження, проте здатні 

не посередньо визначати рівень рентабельності готельного бізнесу в регіоні 

(наприклад, бренди, торгові марки, креативні ідеї або образи). Оборотність 

капіталів у наданні готельної послуги визначається основними 

характеристиками туризму як соціально-економічного явища: інвестиційним 

характером надання послуги і сезонністю. Інвестиційний характер надання 

готельної послуги полягає в необхідності попереднього вкладення капіталів і 

подальшого їх «заморожування» на термін від декількох тижнів до декількох 

місяців залежно від типа поточної виробничої операції. 

Тому одним із основних питань управління власним капіталом готелю є 

визначення оптимальної структури капіталу. Тут і надалі під оптимальною 

структурою капіталу ми будемо розуміти таке співвідношення власних і 

позикових коштів, яке забезпечує максимізацію ринкової вартості готелю. 

Н. Шевчук пропонує включати процес пошуку оптимальної структури 

капіталу у підсистему управління його формуванням [6], проте процес 

визначення оптимальної структури капіталу повинен відбуватися 

безпосередньо перед початком етапу його формування (збільшення чи 

зменшення), а оскільки вибір раціонального співвідношення власних та 



позикових коштів залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників, то 

аналіз оптимальності повинен проводитися періодично. А отже, формування 

методики визначення оптимальної структури капіталу є відокремленим 

процесом та однією із складових ефективного управління власним капіталом.  

Інвестиційний характер надання готельної послуги визначається 

необхідністю передоплати багатьох туристичних послуг постачальників і, на 

відміну від покупки послуг у відмінних від туризму сферах діяльності, без 

супроводу одночасним наданням послуги.  

Насамперед, оплата послуг готелів на сезон відпусток надається (і 

частенько в повному об'ємі) ще в квітні-травні (тобто за один-два місяці до 

початку продажу туристичних пакетів на літо); чартерний рейс потребує повної 

або часткової своєї передоплати ще до початку яскраво - червоної рекламної 

кампанії туристського пакету. 

Причому чим рентабельніше надання готельної послуги, тим більше тяжкі 

умови передоплати виставляються постачальниками готельних послуг. Отже, 

готельне виробництво вимагає «заморожування» грошових коштів на певний 

термін, протягом якого продажів готової  готельної послуги бути не може. 

Власник готелю вимушений інвестувати власний оборотний капітал і протягом 

задоволений тривалого терміну не отримувати жодного прибутку ради того, 

щоб з максимальною рентабельністю відпрацювати майбутній літній або 

зимовий туристичний сезон [7]. 

Отже, надання готельної послуги характеризується також і своєю 

сезонністю, тобто значними коливаннями обсягу надання послуг і продажів 

протягом року. Зазвичай в наданні готельної послуги виділяють два сезони  

літній і зимовий [8]. На наш погляд, міжсезонням (часом не високих обсягів 

виробництва і продажів) вважаються осінні і весняні канікули, що існують в 

суспільстві свята і вихідні. 

Дослідження показало, що залежно від швидкості звороту виробничий 

капітал ділиться на основний і оборотний. До основного капіталу готельного 

виробництва можна віднести будівлі, споруди, техніку, пристрої зв'язку і 



комунікацій. Це довгодіючий капітал, складові: матеріально-технічна база 

виробництва туристичного продукту, його повний кругообіг обчислюється 

роками [9]. 

Вартість основного капіталу, на наш погляд, переноситься на надання 

готельних послуг по частинах, у міру зносу складових його активів. Після 

продажу готельних послуг, включена в послуги вартість основного капіталу 

накопичується в так званому амортизаційному фонді, за рахунок якого 

здійснюються його відшкодування. Ця частина виробничого капіталу здійснює 

повний круг в перебігу одного циклу, і його вартість переходить на вартість 

вироблених за час циклу готельних послуг, повертаючись до власника в 

грошовій формі з певною долею прибутку. Зіставивши визначення 

інвестиційного характеру готельного виробництва і оборотного капіталу, 

можна передбачити, що наявність значного про капіталу необхідно для ведення 

успішного надання готельної послуги, оскільки за рахунок зворотних активів і 

здійснюються описані сезонні інвестиції в ході виробничого процесу. За 

наявності у виробника готельних послуг значного оборотного капіталу процес 

виробництва готельного продукту стає максимально рентабельним [10]. 

Таким чином, готельне виробництво, вимагає присутності серед своїх 

чинників - капіталу, яким однаковою мірою можуть виступати грошові кошти, 

матеріальні і нематеріальні і нематеріальні активи. Ґрунтуючись як на ролі 

оборотних коштів в процесі надання готельних послуг, так і на специфіці 

готельного виробництва, можна стверджувати, що для здійснення максимально 

успішного і рентабельного виробництва готельного продукту потрібна 

наявність істотних оборотних капіталів, в противному випадку настає 

модифікація самого готельного виробництва, або скорочення і стабілізація 

норми прибутку з кожного циклу капіталообігу. 

На підставі вищесказаного, можна зазначити: 

 що якщо відсутність чинників надання послуги і свідчить про повну 

неможливість надання готельної послуги, то їх присутність ще не гарантія 

процвітаючої і прибуткової діяльності;  



 що кругообіг капіталу у наданні готельної послуги виходить двічі в рік, 

тобто тривалість одного повного звороту (з моменту інвестування оборотного 

живила до моменту здобуття максимально можливого прибутку) в середньому 

шість місяців (перший зворот з березня по жовтень, другий з вересня по 

березень). 

 

Література: 

1. Папирян Г.А. Экономика туризма. / Папирян Г.А. – М. : Финансы и 

статистика, 1998. - 209 с. 

2. Маркс К. Капитал. / Маркс К., Энгельс Ф. М. : Наука (Соч. 2-е издание, 

т. 23), 1968 С. 645 - 646.  

3. Бланк. И. А. Управление капиталом. / Бланк И.А. [Учебный курс] К. : 

Эльга, 2004. - 576 с. 

4. Туризм і готельне господарство: [Підручник] / Агєєва О. А., Акуленок Д. 

Н., Васильєв Н. М., Васянін Ю. Л., Жукова М. А. - М. : Екмос, 2004. - 400 с.  

5. Іонін Є. Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження 

власного капіталу // Актуальні проблеми економіки України, 2005. - № 1 (43). - 

С. 43-53. 

6. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність 

функціонування. // Ринок цінних паперів України, 2004. - № 5. - С. 39-43. 

7. Гальчинський А. Праця і капітал // Економіка України, 1992. - № 5. - С. 

33. 

8. Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. 

А. М. Румянцева. - М.: Экономика, 1979. - 624 с. 

9. Осадчая Н. Государство в постиндустриальной экономике // Мировая 

экономика и международные отношения, - 1999. - № 7. – С. 56 -57. 

10. Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: [Монографія]. - К. 

: КНЕУ, 2000. - 248 с. 

 

References: 



1. Papiryan G.A. Tourism economy. / Papiryan G.A. - Moscow: Finance and 

Statistics, 1998. - 209 p. 

2. Marx's Capital. / K. Marx and F. Engels, Moscow: Nauka (Works 2 nd 

Edition, Vol. 23), 1968 pp. 645 - 646. 

3. Blank I.A.Capital Management. / Form I.A. [Tutorial] K.: Elga, 2004. - 576 p. 

4. Tourism and Hospitality Management [Tutorial] / Ageeva O.A., Akulenok 

D.N., Vasiliev, N.M. Vasyanin L. and A. Zhukov - Moscow EKMOS, 2004. - 400 p. 

5. Jonas EE Analytical framework the concept of equity capital preservation / / 

Actual problems of economy of Ukraine, 2005. - № 1 (43). - S. 43-53. 

6. Shevchuk N. Capital of company: the development and effective operation. / / 

Stock Market of Ukraine, 2004. - № 5. - S. 39-43. 

7. Galchinsky A. Wage Labour and Capital / / Economy of Ukraine, 1992. - № 

5. - S. 33. 

8. Economic Encyclopedia: Political Economy: 4 volumes / ed. A.M. 

Rumyantsev. - Moscow: Economics, 1979. - 624 p. 

9. Osadchaya N. State in the post-industrial economy / / World Economy and 

International Relations - 1999. - № 7. - Pp. 56 -57. 

10. Maly I. The theory of distribution of the social product [Monograph]. - 

Moscow: Finance, 2000. - 248. 

 


