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Анотація. У науковій статті надано основну характеристику апарт-

готелів, зокрема їх зовнішній вигляд, місце розміщення, контингент 

споживачів на який вони розраховані, послуги, що в них надаються. Розглянуто 

основні переваги проживання у апарт-готелях у порівнянні зі звичайними 

готелями, а саме – нижчу вартість на проживання у апартаментах, більшу 

ступінь незалежності гостя, істотно більші розміри номерів, комфортні 

умови для довгострокового проживання. Наведено приклади апарт-готелів 

різної категорії у світі: Франції, Англії, Росії та Україні. Проведено 

порівняльну характеристику апарт-готелів у м. Києві та визначено основні 

проблеми та перспективи розвитку створення апарт-готелів. Для студентів, 

викладачів і науковців, що працюють у сфері туризму та готельно-

ресторанній сфері. 

Ключові слова: апарт-готель, характеристика апарт-готелів, послуги 

апарт-готелю, ціни на апартаменти. 

Abstract. In scientific articles provided fundamental characteristic of apartment 

hotels, including their appearance, locations, contingent customers which they are 

designed, the services they provided. Advantages accommodation at aparthotel 

compared to conventional hotels, namely - lower cost of living in apartments, a 



greater degree of independence guest, larger room, comfortable for long-term 

residence. Examples of apartment hotels of different categories in the world: France, 

England, Russia and Ukraine. A comparative description aparthotel of Kyiv and the 

main problems and prospects of creating apartments. For students, teachers and 

researchers working in the field of tourism, hotel and restaurant business. 

Tags: aparthotel, characteristics of aparthotels, aparthotel services, prices for 

apartments. 

Сьогодні, коли конкуренція на ринку готельних послуг постійно зростає, 

багато підприємців шукають нові шляхи розвитку для свого бізнесу. Зокрема, 

одним з найбільш перспективних напрямів готельної індустрії важаються саме 

апарт-готелі.  

Апартамент-готель (апарт-готель) − готель, у якому номерний фонд 

представлений житловими кімнатами, у складі яких є кухня або функціональна 

зона з умовами для самостійного готування їжі, гість може користуватись усіма 

послугами готелю: обслуговуванням у номері, можливістю снідати в ресторані 

готелю, користуватись фітнес-центром та SPA. 

Як правило, за кордоном апарт-готелі розміщуються на верхніх поверхах 

готельних і багатофункціональних комплексів, розташованих у престижних 

районах. Такі апарт-готелі часто називають кондо-готелями або готелями-

кондомініумами. На перших поверхах розміщені хол з ресепшн, ресторани, спа- 

і фітнес-центри, басейни та інші елементи інфраструктури. Нижні поверхи 

займають готельні номери, а найвищі – приватні готельні апартаменти. Такий 

вид кондо-готелів популярний не тільки в європейських країнах: вони 

зустрічаються і в Об'єднаних Арабських Еміратах, в США, Канаді, Панамі та 

багатьох країнах Латинської Америки. Для управління кондо-готелями часто 

запрошуються відомі оператори п'ятизіркових готельних мереж, таких як 

Marriot, Kempinski, Ritz-Carlton, Sheraton.  

Однак апарт-готелі можуть представляти собою 3-4-поверхові будинки з 

п'ятьох-шістьох апартаментів і стійкою ресепшн на першому поверсі. Як 

правило, категорія їх обмежується двома-трьома зірками. Розміщуватися такий 



готель може у мегаполісі або в невеликому містечку, або ж у сільській 

місцевості, але це неодмінно повинен бути епіцентр туризму, інакше володіння 

апартаментами втрачає інвестиційну привабливість. 

У наш час проживанню у апарт-готелі віддають перевагу не лише зірки 

шоу-бізнесу, але й корпоративні клієнти, які приїжджають до міста на тривалий 

термін; бізнесмени; туристи, які подорожують з дітьми або друзями; молодята, 

чиє прагнення до усамітнення такий формат забезпечує. 

Головна перевага апарт-готелів полягає в дотриманні балансу між 

особистою свободою гостей і, достатнім для забезпечення їх комфортного 

перебування, рівнем сервісу і безпеки. Деякі постояльці апарт-готелів живуть в 

них навіть роками, так як в апартаментах створені практично домашні умови. З 

інших переваг можна відзначити: 

• економічність апартаментів (оскільки оплачується вартість апартаментів, 

а не кількість проживаючих, номер більшої площі обходиться дешевше, ніж 

номер у готелі аналогічного рівня, і дозволяє не бронювати додатковий номер 

для дітей); 

•  більш високий ступінь незалежності гостей (вони не прив'язані до 

розкладу сніданків, обідів і вечерь, можуть готувати їжу в своїх апартаментах 

або користуватися послугами ресторану; мають можливість запрошувати 

гостей і повертатися в будь-який зручний для них час); 

• апартаменти в апарт-готелі, як правило, істотно більші за площею, ніж 

номери в звичайному готелі; 

• апарт-готелі більш зручні для розміщення при довгостроковому 

проживанні. 

Серед відомих світових брендів, які пропонують сьогодні послуги апарт-

готелів: французька мережа MaMaison, бренд Staybridge Suites від готельної 

коропраціі InterContinental Hotels Group, мережа апарт-готелів Adagio від Accor. 

Пропозиція апарт-готелів мають більшість готельних корпорацій від Hyatt до 

Hilton.  



Апарт-готелі досить популярні у Франції, особливо в столиці і на 

узбережжі. Так, на Лазурному Березі, недалеко від Канн розташовані 

п’ятизіркові резиденції з видом на гольф-поле: Канни Mandelieu Le Petit Lac. 

Знаходяться апарт-готелі всього в 600 м від пляжів, казино, магазинів і 

ресторанів та чарівного містечка Ла-Наполі. Для продажу пропонуються 

апартаменти з однією, двома або трьома спальнями, повністю обладнаними і 

мебльованими в сучасному стилі, величезними терасами і підземною 

парковкою. На території резиденції озеро, басейн площею 500 м2, SPA-салон, 

тенісні корти, майданчики для гри в волейбол, а також бізнес-центр і ресторани.  

У Каннах – на прилеглих впритул до набережної Круазет вуличках, є 

кілька незвичайно затишних апарт-готелів з розкішними видами з вікон, вельми 

хорошим меблюванням і дизайном. Купити в них апартаменти сьогодні досить 

складно, оскільки квартири вже здобули постійних господарів, а ось 

орендувати за помірну плату (від 60 до 400 євро) цілком реально.  

Формат апарт-готелів дуже розвинений в Лондоні, особливо в районі Найт-

Брідж. Як правило, це готельні номери від 100 до 150 м2 з невеликою кухнею. 

Для Лондона вони досить дорогі: якщо звичайний номер можна зняти за 200 

або навіть 100 фунтів, то апартаменти пропонуються за 400-450 фунтів на добу 

за умови бронювання на тиждень.  

Поширена така форма проживання і в Мілані – місті, з відмінною 

цілорічною діловою активністю. Діапазон цін, характерний для промислової 

столиці Італії – 150 - 400 євро. 

На 2013 рік у Москві кількість апарт-готелів не перевищує 30 одиниць. 

Крім Москви та Санкт-Петербурга, апарт-розміщення представлено в таких 

містах Росії, як Єкатеринбург, Рязань, Самара, Виборг. У більшості випадків це 

індивідуальні невеликі проекти, побудовані в рамках існуючих будівель. У 

цілому ж, сукупний обсяг російського ринку апарт-готелів становить 

приблизно 2,2 тис. номерів. Головними недоліками російських апарт-готелів 

вважаються: незручне розташування (більшість будівель перебуває на 

околицях), невідповідність міжнародним стандартам рівня сервісу, невисокий 



рівень комфорту. По суті, приміщення в таких апарт-готелях відрізняються від 

традиційних готелів форматом номерів і небагатим набором додаткових послуг.  

Апарт-готелі міста Києва (Україна) пропонують житло для туристів різної 

категорії комфортності, за гнучкими цінами, в залежності від спектру послуг, 

які надаються. Серед додаткових послуг у апарт-готелях столиці представлені:  

конференц-зали, бізнес-центри, ресторани, обслуговування номерів, SPA-

послуги.  

 Характеристику апарт-готелів м. Києв. що можуть забезпечити якісними 

послугами туристів надано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика апарт-готелів м. Києва 
Апарт-
готель 

Місце 
розташування 

К-сть 
зірок 

Апартаменти, 
кількість номерів 

Наявність 
кухні 

Ціна, 
грн./доб. 

Додаткові 
послуги 

“Senator 
Apartments 

Maidan” 

м. Київ, 
пров. Тараса 

Шевченко, 8Б 

4* Стандартний, 
покращений - 18; 

апартамент “Студіо”- 
15; 

 2-км. апартамент-6; 
апартамент з 2-ма 

спальнями-6 

У всіх номерах 1870 – 4590  • конференц-хол; 
• ресторан; 
• Wi-Fi; 
• апартаменти 

для курящих; 
• щоденне 

прибиран-ня; 
• послуги водія; 
•  послуги няні; 
• послуги 

перекладача 
• доставка їжі з 

ресторану; 
• доставка 

продуктів; 
•  SPA послуги; 

 “Готель на 
Кропив-
ницького” 

м. Київ, вул. 
Кропивницьког
о,14 

2* Стандарт Double – 4; 
покращений стандарт 
– 4; стандарт Twin – 4  

Тільки 
холодильник і 
чайник у всіх 

номерах 

600 – 700  • Wi-Fi; 
• їдальня; 
• обслуговування 

номерів; 
•  виклик таксі; 
• трансфер 

“Apart - 
Hall” 

м. Київ, вул. 
Вел.Житомирс
ька 20 

4* Люкс клас – 4; 
бізнес клас – 6 

У всіх номерах 9600–12000   • Wi-Fi; 
• трансфер; 
• виклик таксі; 
• доставка їжі в 

номер; 
• цілодобове 

обслуговування 
номерів 

 “City Hotel” м. Київ, вул. Б. 
хмельницького 
56а 

4* Стандарт – 37; 
покращений – 30; 

напівлюкс - 25 

У номері 
Напівлюкс 

1445– 3400   • Wi-Fi; 
• конференц-

зал; 
• бізнес-центр; 
• фітнес-центр; 
• SPA; 
• трансфер; 
• ресторан 

“Грегуар” М. Київ, вул. 4* Single – 20; У всіх номерах 1380– 2880  • Wi-Fi; 



Червоноармійс
ька 67/7 

double – 15; 
suite - 10 

• обслуговува-
ння номерів; 

• виклик таксі; 
• парковка 

 

Як бачимо, із пяти розглянутих апарт-готелів, тільки 4 мають категорію 4*, 

хоча і не повністю відповідають заявленій категорійності, а саме апарт-готель 

“City Hotel”, який пропонує кухню тільки у найдорожчому номері – класу 

“напівлюкс”.  

Спільною характеристикою апарт-готелів є місцезнаходження – центр 

столиці, адже більшість з них розраховані на проживання бізнес-туристів.  

Жоден з розглянутих апарт-готелів не належить до міжнародної мережі, 

проте “Senator Apartments Maidan”, “Apart-Hall”, “City Hotel” і “Грегуар” мають 

англомовний персонал, що робить їх більш привабливими для іноземних 

туристів.  

Найдешевшу ціну пропонує “Готель на Кропивницького” – 600 грн. за 

добу у номері класу “стандарт”, на відміну від “City Hotel”, де такого ж класу 

номер коштуватиме 1445 грн. (більше в 2,5 рази). Але, якщо порівнювати ціни 

апартаментів зі звичайними готельними номерами, вони є нижчими на 20-30%. 

Найвищі ціни та найвибагливіші апартаменти пропонує “Apart-Hall”, 

розрахований на розміщення гостей у апартаментах класу “бізнес” та “люкс”, 

вартістю до 12000 грн. на добу.  

Окрім Києва розвиток апарт-бізнесу набирає все нових обертів у курортній 

столиці Західного регіону – місті Трускавці. Лікувально-рекреаційний 

комплекс, апарт-готель “Лісова пісня” 4*, побудований у кращих європейських 

традиціях. Комплекс загальною площею 24 тис. м2 має дво- та трикімнатні 

апартаменти. Помешкання повністю умебльовані, оснащені необхідною 

побутовою технікою, з облаштованою кухнею. У кожному апартаменті є 

додаткові розкладні ліжка для дітей, передбачено високий рівень систем 

безпеки. Інфраструктура комплексу включає: найсучасніший медичний центр, 

SPA-центр, плавальний басейн, велику банну зону, салон краси, масажні 



кабінети, фітнес-центр, ресторан та бари, зону відпочинку, дитячі кімнати та 

дитячий ігровий майданчик. 

Як бачимо із закордонного досвіду, будівництво апарт-готелів досить 

перспективне у великих ділових містах. Основною проблемою розвитку 

українських апарт-готелів є одноманітність послуг, що надаються, недостатньо 

високий рівень сервісу, і як наслідок менша популярність даного сегменту 

готельної індустрії серед інвесторів, ніж класичних готелів. 

 

Література: 

1. Мазаракі А.А., Пересічний М.І., Шаповал С.Л, та ін. Проектування 

готелів: Навчальний посібник – К. КНТЕУ, 2012 

2. Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика: 

Підручник – К. : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с 

3. Апарт-готелі / Професійний девелопмент нерухомості та будівництва. - 

2014. - Режим доступу: www.sozidateli.com/wiki/apart-oteli 

4. Апарт-готелі/ Тур. cайт – 2013.- Режим доступу: http://www.city-of-

hotels.ru/168/types-of-hotes/apart-hotels.html 

5. Готельний бізнес/ Тур. Сайт – 2014. - Режим доступу: http://www.horeca-

consulting.biz/publication/567-apartoteliluchshezhitchemostanavlivatsja.html 

6. Свірський Євгеній Апарт готелі як інструмент інвестування та плану -

вання відпочинку –2014. - Режим доступу: 

http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/statii  

   Науковий керівник: доц., канд. тех. наук Пересічна С. М.  

Стаття відправлена: 18.11.2014 

© Драчук Г. Є. 


