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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛІВ КЛАСУ ЛЮКС 

 
Стаття присвячена вивченню та систематизації ключових ознак, що характеризують сегмент готелів класу люкс. 

Як вони впливають на задоволення потреб і лояльність відвідувачів на ринку готельних послуг. Розглянуто розвиток 

сприйняття гостей готельних послуг класу люкс. Запропоновано підходи до розуміння готельного сектору класу люкс. 

Тема сегменту готельних послуг класу люкс займає все більш важливе місце в практиці сучасного готельного  бізнесу. 

На даний момент можна відшукати багато літератури яка б визначала цей сектор гостинності та розкривала б 

проблематику , в тому числі реалізації даного сегменту на ринку туристичних послуг. Адже поняття «люкс» не 

можна асоціювати лише з високою вартість та з терміном привілейованості, так як дорогі товари та послуги не 

завжди можна розглядатися в якості предметів розкоші. 

Ключові слова: готелі класу люкс, готельні послуги, сектор гостинності, сегмент, готельний бізнес, ринок 

туристичних послуг. 

 

Постановка проблеми: Здійснення цілісної 

характеристики ознак сектору готелів класу 

люкс на тлі зменшення попиту цього сегменту, 

що допомогло б збільшити лояльність клієнтів 

та підвищити попит на цей вид послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: з 

розвитком сегменту розкоші відповідні 

питання знайшли відображення в роботах 

багатьох авторів, серед яких слід особливо 

відзначити публікації А.Н. Андрєєвої [1, 2], а 

також І.І. Скоробогатий [3, 4]. Серед сучасних 

дослідників триває дискусія з приводу 

термінології і кордонів сегменту продуктів 

класу люкс. Р. Йин виявив основні елементи 

бренду класу люкс [5]. 

Меті статті: проаналізувати та визначити 

ознаки, які характеризують сектор готельних 

послуг класу люкс. 

Основні результати дослідження: 

Готельна індустрія класу люкс стала значною 

частиною загальної індустрія гостинності та 

продовжує швидко розвиватися та 

розширюватися. Слово "розкіш" було 

деградовано надмірним використанням. Але 

"розкішний готель" повинен виконати цю 

вимогу, оскільки гості які багато платять мають 

право отримувати послуги високої якості та 

дотримування стандартів. Вони чекають високої 

якості обслуговування, в номерах, в ресторанах. 

Стандартів для "розкішних готелів" немає, 

тому як чотиризіркові, так і п'ятизіркові готелі 

в цілому описують себе як готелі класу люкс. 

Позиціонуючи себе як готель класу люкс він 

повинен відповідати певним характеристикам: 

1. Бронювання номеру в готелі повинно бути 

максимально легким та швидким для людей,  

які цінують свій час . 

2. Реєстрація поселення та виселення 

повинна займати не більше 10 хв на одного 

гостя, не примушуючи його чекати. 

3. Наданий номер повинен відповідати 

заявленим побажанням гостя при бронюванні. 

4. Кожен гість готелю повинен отримувати 

максимум уваги персоналу та відчувати себе 

особливим 

5. Готель класу люкс повинен безкоштовно 

пропонувати додаткові  послуги своїм гостям, 

які багато платять за проживання. 

Готельний сектор класу люкс надає гостям 

послуги високого класу та являє собою розкішні 

готельні комплекси, які є найбільш складними 

для роботи, і  представляють високий ступінь 

ризику для розробників та власників. Розкішні 

готелі, як правило, є одними з найбільш 

нестабільних у сфері гостинності, мають високі 

показники в добрі часи та часто страждають під 

час економічного спаду. 

Розкішні-готелі мають свій власний відмінний 

клас і стиль. Ці готелі змушують відчувати себе 

задоволеним вибором. Атмосфера таких готелів 

створюється починаючи від меблів і закінчуючи 

привітним персоналом, що створює особливу 

атмосферу для кожного гостя. Розкішне оточення 

таких готелів поєднується стильовим 

співвідношенням гостей, які проживають там. 

Такі готелі не є доступними для кожного, 

завдяки чому вони не містять простоти плебеїв. 

Гості в цих готелях мають власний стиль. Навіть 

запах парфумів змушує гостей усвідомити, що 
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вони знаходяться в відмінній компанії. Тому такі 

готелі набувають репутацію. 

Розкішні готелі стали обов'язковим вибором 

для будь-якої людини, яка бажає відчути 

екзотику. Коли турист перебуваєте в такому 

місці, як Багамські острови або Мальдіви, то він 

не може не відчути задоволення від 

перебування в готелях такого високого класу. У 

таких готелях кожен турист унікальний, його 

вимоги виконуються зі швидкістю світла.  

Висновки 

Рівень якості, досягнутий у послугах, 

включаючи естетику, меблі, функціональність, 

комфорт, майстерність та технології, що 

призводить до якісного, унікального 

результату бренду. Сфера гостинності класу 

люкс, схожа на розкішні торговельні бренди, 

дуже зацікавлена в суттєвому елементі 

характеристик і повинна  постійно 

вдосконалюватися, слідкувати за  інноваціями 

та прагнути до досконалості у досягненні якості 

у всіх своїх послугах. 

Якість має першорядне значення, і для того, 

щоб стати справжнім брендом сфери 

гостинності, увага до якості не може бути 

вибірковою, частковою прихильністю, вона 

повинна бути загальною та у кожній деталі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЛЕЙ КЛАCСА ЛЮКС 

Статья посвящена изучению и систематизации ключевых признаков, характеризующих сегмент отелей класса люкс. 

Как они влияют на удовлетворение потребностей и лояльность посетителей на рынке гостиничных услуг. 

Рассмотрено развитие восприятия гостей гостиничных услуг класса люкс. Предложены подходы к пониманию 

гостиничного сектора класса люкс. Заголовок сегмента гостиничных услуг класса люкс занимает все более важное 

место в практике современного гостиничного бизнеса. На данный момент можно найти много литературы которая 

определяет этот сектор гостеприимства и раскрывала бы проблематику, в том числе реализации данного сегмента на 

рынке туристических услуг. Ведь понятие «люкс» нельзя сравнивать только с высокой стоимость и со сроком 

привилегированности, так как дорогие товары и услуги не всегда можно рассматриваться в качестве предметов роскоши. 

Ключевые слова: отели класса люкс, отельные услуги, сектор гостеприимства, сегмент, отельный бизнес, рынок 

туристических услуг. 

 

CHARACTERISTICS OF LUXURY HOTELS 

The article is devoted to the study and systematization the key features that characterize a segment of luxury hotels. How do 

they affect the satisfaction of the needs and loyalty of visitors in the market of hotel services. The development of perception of 

luxury hotel services is considered. Approaches to the understanding of the hotel sector of the luxury class are offered. The 

theme of the luxury hotel segment is becoming more and more important in the practice of modern hotel business. At the moment 

it is possible to find a lot of literature that would determine this sector of hospitality and reveal the issues, including the 

implementation of this segment in the tourist market. After all, the concept of "luxury" can not be associated only with high cost 

and with the term of privilege, as expensive goods and services can not always be considered as luxury items. 

Keywords: luxury hotels, hotel services, hospitality sector, section, hotel business, market of tourist services. 

 

 

 

 

 


