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Екопідприємства індустрії гостинності України переважно дотримуються часткової екосертифікації. На 
основі проведеного аналізу нами показаний позитивний економічний ефект від пропонованого впровадження 
технологій для водоощадності. Якісне інформування громадськості про той вагомий внесок, який готель ро-
бить у добробут країни, регіону, конкретного району, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності самого 
готелю. Розглянуто можливість управління споживчим попитом на «зелений» готель через нейромаркетингові 
технології. 
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Экопредприятия индустрии гостеприимства Украины преимущественно придерживаются частичной эко-
сертификации. На основе проведенного анализа нами показан положительный экономический эффект от 
предлагаемого внедрения водосберегающих технологий. Качественное информирование общественности о 
весомом вкладе отеля в благосостояние страны, региона, конкретного района будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности самого отеля. Рассмотрена возможность управления потребительским спросом 
на «зеленый» отель через нейромаркетинговые технологии.
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Environmental Sustainability in the Hospitality Industry is usually followed partly. Based on the analysis we have 
shown positive economic impact of the proposed implementation of water-saving technologies. High-quality inform-
ing the public about the hotel's contribution to the welfare of the country or region contributes to the competitiveness 
of the hotel itself. We have studied the possibility of influencing consumer demand for the “green” hotel through 
neuromarketing technologies.

Keywords: eco-hotel, green hotel, environmental sustainability in the hospitality industry, green certification, 
“Green Key”, green management, water-saving technologies, the greening of business, neuromarketing.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для задоволення потреб зростаю-
чих туристичних потоків збільшується кіль-
кість підприємств готельного господарства 
(ПГГ). Найчастіше вони сконцентровані у 
«важливих» екосистемах, до яких належать 
пляжі, узбережжя річок і озер, гори непода-
лік гірських хребтів, території з гарними кра-
євидами недоторканої природи [1, с. 109]. 

З одного боку, готелі, кемпінги, курорти стають 
усе більш популярними і залучають нових, 
екологічно свідомих і підготовлених туристів 
[2]. З іншого – таке «сусідство» призводить 
до забруднення довкілля та пошкодження 
найцінніших природних об’єктів. Туристична 
діяльність впливає на атмосферне повітря, 
водні ресурси, ландшафти туристичних дес-
тинацій. Виявлено суттєву пряму кореляційну 
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залежність між показниками туристичних 
потоків, купівельною спроможністю туристів, 
кількістю населення туристичних дестинацій 
та обсягами утворення твердих відходів у 
межах туристичних дестинацій [3, с. 129]. Так, 
гість ПГГ використовує води в середньому 
на 1/3 більше, ніж місцевий житель; викорис-
тання енергії на 1 м2 площі у «незірковому» 
готелі становить 157 кВт/год., у 4-зірковому – 
вже 380 кВт/год. [1, с. 109]; кількість викорис-
таних ресурсів на 150 готельних номерів у 
тиждень дорівнює використаним ресурсам на 
100 сімей на рік [4].

Екологічні (зелені) ПГГ є яскравим при-
кладом застосування принципів циркулярної 
економіки (економічної моделі, заснованої 
на енергозбереженні, розвитку регенератив-
ного екологічно чистого виробництва, обігу 
та споживання [5, с. 25]). Система екологіч-
ного маркування є дієвим інструментом мар-
кетингу, що сприяє як розвитку туристичного 
бізнесу, так і збереженню довкілля. У світі є 
низка організацій, що розробляють і впрова-
джують системи екологічного менеджменту: 
British Airways Holidays (BAH), Certification for 
Sustainable Tourism (CST), Green Globe, HAC 
Green Leaf, HVS Eco Services, Touristik Union 
International (TUI), Green Hotel, Green Key 
тощо [6, с. 160]. Так, світове господарство 
налічує понад 124 ПГГ, відзначених сертифі-
кацією програми Green Key. Україна знахо-
диться на 4-му місці за кількістю «зелених» 
готелів світу з відзнакою Green Key (майже 
11%) [7, с. 1219]. Згідно з даними експертів 
організації з розвитку екологічного туризму 
The Ecotourism Society 85% американ-
ських туристів надають перевагу туристич-
ним операторам, що опікуються довкіллям 
[8, с. 156]. Варто задуматися над тим, що за 
2017 р. Україну відвідували з метою туризму 
лише 695 американців, тоді як у приватних 
цілях – 152,4 тис. осіб. Так само, на жаль, 
туристично непривабливою наша держава є 
для громадян таких країн, як Саудівська Ара-
вія (1 особа з 2,6 тис. осіб), Об’єднані Араб-
ські Емірати (1 особа з 1,7 тис. осіб), Данія 
(9 осіб з 13,2 тис.), Швейцарія (391 особа з 
19,9 тис. осіб) [9], де екотехнології широко 
застосовуються у галузі туризму та гостин-
ності. Для порівняння: частка екоготелів у 
країнах Західної Європи та США відносно 
невелика і рідко перевищує 20% від загальної 
кількості готелів, тоді як в Україні їх набагато 
менше [10]. Така ситуація створює перспек-
тиви для розвитку вітчизняних екоготелів та 
залучення екоорієнтованих туристів, котрі 

готові платити більше за звичайного туриста 
з метою охорони довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Кількість закладів розміщення, що 
вводилися в експлуатацію для проведення 
«Євро-2012», є значно більшою, ніж потре-
бує український туристичний ринок. Згідно 
з даними ВТО, середня завантаженість у 
готелях світу становить 65–75%. В Україні з 
2013 по 2015 р. цей показник коливався від 
13% у Херсонській області до 65% у Києві. 
Однак про розвиток ринку готельних послуг 
свідчить кількість готельних місць на 1 тис. 
населення, тобто для України мало би бути 
440–450 тис. ліжко-місць [11, с. 66]. У 2015 р. в 
Україні функціонувало близько 110 тис. номе-
рів, що у чотири рази нижче від міжнародного 
нормативу. За даними Державної служби ста-
тистики України, на ринку готельних послуг 
переважають малі готельні підприємства (до 
100 місць) [9]. Це є ще одним сприятливим 
показником для розвитку екоготелів чи еко-
сертифікації вже наявних.

За останнє десятиріччя організовано і про-
ведено сотні конференцій і круглих столів, 
наприклад «Зелений бізнес: життя заради 
майбутнього» (Міжнародна науково-прак-
тична конференція, Київ, 2016), опубліко-
вано тисячі наукових праць як про важли-
вість застосування циркулярної економіки 
(за даними пошукової платформи Web of 
Science, лише за період 1970–2016 рр. було 
826 публікацій з різних напрямів досліджень, 
що частково або повністю стосуються цирку-
лярної економіки [цит. за 12, с. 55]), так і про 
екологізацію засобів розміщення (наприклад, 
праці львівських науковців М.В. Клапчука [13], 
Н.Є. Кудли і О.М. Замрій [14], Н.Є. Паньків [1], 
Н. Шувар та ін. [15.1); 15.2)].

Слід зазначити, що принцип 3R як основа 
циркулярної економіки впродовж уже більш 
ніж півстоліття не змінюється. Так принцип 
3R, як зазначає Ді Ву [16, с. 64], «полягає у 
скороченні споживання ресурсів, повтор-
ному їх використанні та рециклінгу». Принцип 
зменшення (Reducing) полягає у максималь-
ному зменшенні витрат матеріальних ресур-
сів на процес виробництва та, у свою чергу, 
споживання. Натомість принцип повторного 
використання (Reusing) покликаний забез-
печувати якнайдовший термін використання 
продукції. Економічна ефективність прояв-
ляється у тому, що використання вторинної 
сировини дає змогу досягти суттєвої економії 
порівняно з використанням первинних ресур-
сів, а також досягти екологічного ефекту 
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завдяки зниженню забруднення вод і вики-
дів різних шкідливих речовин в атмосферу. 
Принцип переробки (Recycling) передбачає 
забезпечення повторного використання, від-
новлення продукції або ж відходів з метою 
продовження їх корисного «існування».

Незважаючи на вищеописане, 1) вітчиз-
няні публікації містять лише описові відомості 
менеджменту окремих зарубіжних чи україн-
ських зелених готелів без наведення еконо-
мічного обґрунтування; 2) екоготелі в Україні 
досі статистично не обліковуються (згідно з 
довідкою Держстату); 3) далі побутує міф про 
«великі капіталовкладення під час переходу 
підприємства на засади, визначені екосер-
тифікацією»; 4) відзначається неготовність 
українських внутрішніх туристів споживати 
екологічні послуги та товари.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є виявлення стану використання напря-
мів екоменеджменту в ПГГ України та роз-
криття економічного і психологічного аспектів 
у перспективі розвитку екоготелів. Завдання: 
1) навести приклади ведення екоменедж-
менту згідно з міжнародною екосертифікацією 
Green Key; 2) встановити економічний ефект 
від упровадження водозберігаючих техноло-
гій у готелі; 3) висвітлити психологічні аспекти 
виробництва і споживання екологічних послуг.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Приклади ведення екоменеджменту 
ПГГ України згідно з міжнародною екосерти-
фікацією Green Key [17] висвітлено у табл. 1. 
Сертифікація готельних послуг (послуг із роз-
міщення) в Україні є добровільною процеду-
рою (з 05.09.2012 р.). Як бачимо, окремі готелі 
позиціонують себе як «еко» завдяки впрова-
дженим екотехнологіям без проходження про-
цедури екосертифікації. 

Економічний ефект впроваджування водо-
зберегаючих технологій у ПГГ. Нами прове-
дено розрахунки для впроваджування водо-
зберігаючих технологій (принцип Reducing) в 
одному зі львівських готелів, а саме водозбе-
рігаючої насадки на кран (53 шт.), арматури 
зливної до бачка унітазу марки T-003 (44 шт.) 
і лійки-аератора для душу (39 шт.) німецької 
компанії Eco-Water. Так, сумарні витрати ста-
новлять 27,6 тис. грн. (за цінами станом на 
30.04.2017 р. на офіційному сайті компанії 
Eco-Water, URL: http://eco-water.com.ua). При 
цьому річна економія на платі за водокорис-
тування та водовідведення від упровадження 
водозберігаючих технологій становить 
28,9 тис. грн./рік. Розрахований коефіцієнт 
економічної ефективності капіталовкладень 

Ер повинен порівнюватися з нормативним 
коефіцієнтом Еn, який встановлюється Мініс-
терством економіки України на певний період. 
[18]. Так, абсолютний ефект або коефіцієнт 
економічної ефективності капітальних витрат 
(Ер) від упровадження ресурсозберігаючих 
технологій становить 0,98, що є вищими за Еn 
(0,15), тобто капіталовкладення є доцільним. 
Термін (період) окупності капіталовкладень 
(Тр) нами прогнозується як 1 рік. Показником 
порівняльної ефективності капітальних вкла-
день у розвиток ресурсозберігаючих техно-
логій є мінімум приведених витрат (З прив.) 
[18]. Згідно з нашими розрахунками цей 
показник становить 32 365,4 тис. грн. Якщо 
прийняти дисконтовану ставку – 0,15%, то 
теперішня приведена вартість (PV) становить 
44,0 тис. грн. Цей показник більшість фахів-
ців розглядає як найприйнятніший критерій 
оцінювання капітальних інвестицій. Чиста 
приведена вартість показує вірогідну вели-
чину приросту капіталу підприємства у разі 
реалізації інвестиційного проекту. А оскільки 
основною метою управління підприємством є 
збільшення власного капіталу (власності акці-
онерів), то такий критерій цілком відповідає 
потребам і завданням, які виникають перед 
управлінським персоналом [19, с. 73]. Визна-
чення чистого приведеного ефекту (NPV) 
показало 24,9 тис. грн., тобто значення NPV 
є позитивним і вказує на доцільність інвесту-
вання, оскільки проект буде прибутковим. Під 
час розрахунків нами виявлено індекс прибут-
ковості (PI) більший за 1 (а саме 1,6), тобто 
проект приймається. Таким чином, нами 
показаний позитивний економічний ефект від 
пропонованого впровадження технологій для 
водоощадності,

Психологічні аспекти виробництва і спо-
живання екологічних послуг. Мотивацією до 
впровадження екологічного менеджменту в 
українських готелях є: 

– подвійний виграш – впровадження 
ресурсо- і природоохоронних заходів може 
давати економічну вигоду. «Зелені» готелі, що 
впроваджують енергоефективні технології, 
озеленення прилеглих територій і самих буді-
вель значно скорочують викиди СО і СО2 у 
довкілля; 

– нова бізнес-етика – соціальна відпові-
дальність бізнесу, яка базується на концепції 
сталого розвитку;

– вплив та співвідношення сил між групами 
менеджерів (тими, що підтримують еколо-
гічні рішення, нейтральними та скептиками) 
[20, с. 10];
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– здоров’я персоналу – компанії, які ство-
рюють екологічні умови праці для персоналу 
(органічна їжа у кафетерії чи використання еко-
логічно чистих засобів для чищення), можуть 
зменшити витрати на медичне обслуговування 
персоналу за страховкою та підвищити продук-
тивність праці. При цьому кількість лікарняних 
днів, використаних співробітниками, скорочу-
ється в середньому на 20% [21, с. 134].

Щодо самих еко-орієнтованих споживачів, 
то портрет покупця органічної продукції – це 

жінки віком від 21 до 40 років, освіта вища, 
сфера діяльності – службовець, робітник, 
підприємець, щомісячні витрати на харчу-
вання становлять 26–50% сімейного бюджету 
[22, с. 73].

Екоорієнтованого гостя готелю за видом 
споживача можна визначити згідно з моделлю 
ValS2 [цит. за 23, с. 342] як «борця» – віддає 
перевагу товарам (послугам у нашому при-
кладі, прим. авторів) тільки одних марок, 
довіряє рекламі. Тобто такий гість завжди 

Таблиця 1
Ведення екоменеджменту зеленими готелями України згідно з Green Key

№
п/п Зелений готель Наявність екосертифікату

Принципи 
екоменеджменту

застосовані не 
реалізовані*

1. Radisson Blu Hotel 
Kiev

міжнародний  
екосертифікат Green Key, 2011 р.

1–4, 6–8 5, 9–13

2. Дністер Прем’єр 
Готель (Львів)

міжнародний  
еко-сертифікат Green Key, 2012 р.

2–4, 6–8, 11, 
12, 13

1, 5, 9, 10

3.

Екоготель 
«Ковчег»

1) Екологічний сертифікат «Зелений 
журавлик» СОУ ОЕМ 059
2) «Господа шанує природу», 
виданий Інформаційним центром 
«Зелене досьє», 2011 р.
3) «Кращий об’єкт зеленого 
туризму» за версією Green Awards 
Ukraine, 2011 р.

1, 3, 4, 6–8, 
10, 11, 13

2, 5, 9, 12

4.

Maison Blanche 
міні-готель Київ

1) міжнародний екосертифікат Green 
Key
2) «Кращий об’єкт зеленого 
туризму» за версією Green Awards 
Ukraine

1, 3–8, 10 2, 9, 11–13

5. Сіті Парк Готель 
Київ 

* 1, 3–8 2, 9–13

6. Готель 
«Театральний» 

* 1–8, 10, 11 9, 12, 13

7. Екоготель 
«Романтік Спа»

* 7, 8 1–6, 9–13

Примітка: 
п. 1. Екологічний менеджмент. 
п. 2. Залучення персоналу. 
п. 3. Інформування гостей.  
п. 4. Споживання води. 
п. 5. Використання миючих засобів. 
п. 6. Відходи. 
п. 7. Споживання енергії. 
п. 8. Харчування.
п. 9. Внутрішній клімат на підприємстві. 
п. 10. Зелені насадження. 
п. 11. Екологічне просвітництво. 
п. 12. Адміністрування та співпраця з партнерами/постачальниками. 
п. 13. Транспорт.
* – інформація на офіційному сайті ПГГ відсутня

Джерело: складено нами на основі офіційних сайтів ПГГ
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вибиратиме «зелені» готелі. Управляти спо-
живчим попитом на екоготелі через нейро-
маркетинг варто акцентуючись на рекламі 
безпеки для здоров’я та екологічно чистої їжі, 
використовуючи у слоганах «вічні цінності». 
Також ефективним є проведення екологічних 
заходів із залученням місцевого населення 
та іноземних туристів, із висвітленням через 
ЗМІ, наприклад, екофоруму (подібний від-
бувся у 2017 р. у вище згадуваному екоготелі 
«Дністер Прем’єр Готель», м. Львів), еколо-
гічних фестивалів тощо. Залучення нових 
споживачів можливе шляхом створення про-
грам стимулювання лояльності до екоготелю 
(у тому числі знижки, промоушн-акції, про-
грами «відданого гостя»), використання вер-
бальної та невербальної поведінки обслуго-
вуючого персоналу як складника визнання 
гостя та іміджу закладу. Такими нейромар-
кетинговими технологіями можуть бути залу-
чені ще 4 із 8 видів споживача: «такий, що 
прагне», «такий, що експериментує», «діяль-
ний» і «консервативний». 

Мотивуючи до споживання послуг екого-
телів із використанням нейромаркетингових 

технологій, потрібно враховувати етичний бік, 
щоб не викликати зворотного ефекту від від-
чуття маніпулювання, описаного у публікації 
О.Г. Зими «Мотивація і маніпуляція як інстру-
менти впливу на людину» [24, с. 479].

Висновки. Таким чином, 1) нами встанов-
лено відповідність ведення екоменеджменту 
екоготелями України до міжнародної екосер-
тифікації Green Key; 2) показано, що окремі 
готелі позиціонують себе як «еко» завдяки 
впровадженим екотехнологіям без прохо-
дження процедури екосертифікації; 3) вияв-
лено позитивний економічний ефект від про-
понованого впровадження технологій для 
водоощадності; 4) розглянуто можливість 
управління споживчим попитом на «зелений» 
готель через нейромаркетингові технології; 
5) доведено перспективи для розвитку вітчиз-
няних екоготелів та залучення екоорієнтова-
них туристів, котрі готові платити більше за 
звичайного туриста з метою охорони довкілля 
чи екосертифікації вже наявних ПГГ.

Надалі планується дослідження ефектив-
ності управління відходами готельно-ресто-
ранними комплексами.
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