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Дослідження впливу пандемії на структуру дистрибуції готелів 

Асоціація «Готелів та курортів України» (UHRA) під егідою HOTREC прийняла участь у п’ятому 
дослідженні щодо структурних змін каналів дистрибуції у готельному секторі Європи. Тепер, коли 
готові результати дослідження - усі члени UHRA мають змогу ознайомитися з його повним змістом, а 
для широкої готельної спільноти публікуємо короткий огляд цього звіту, перекладеного на українську. 

1.1. Вихідні дані 

HOTREC, Європейська асоціація готелів, ресторанів і кафе, провела з січня по квітень 2022 року у 
співпраці з Університетом прикладних наук Західної Швейцарії Вале (HEV-SO Valais-Wallis) своє 
дворічне дослідження європейського ринку дистрибуції готелів. Метою дослідження є моніторинг 
еволюції каналів дистрибуції в європейській готельній індустрії. 

Головні тези: 

 Частка прямих бронювань зросла, в основному за рахунок бронювань, зроблених електронною 
поштою або через власні веб-сайти готелів, вперше з того моменту, як HOTREC почав проводити ці 
дослідження у 2014 р. 
 Не зважаючи на збільшення кількості прямих бронювань, результати за 2021 р. демонструють, що 
залежність готелів від OTA залишилася майже на тому ж рівні, що й у 2019 р. 
 Booking Holding є безумовно найвпливовішим гравцем з часткою 71,2% на ринку OTA. Домінування 
Booking.com зросла протягом останніх 8 років більш, ніж на 11%, з 60,0% у 2013 до 71,2% у 2021 р. 
 Більшість готелів (55%) відчувають тиск з боку OTA щодо прийняття умов та положень платформ 
 У 2021 році Hotel Ads від Google є лідером на ринку метапошуку (73%), за ним йдуть Tripadvisor (57%) 
і Trivago (44%). Ще у 2013 р. Tripadvisor був попереду, з часткою ринку 71%. 

Голова робочої групи HOTREC з дистрибуції та генеральний директор Німецької готельної 
асоціації (IHA) Маркус Люте сказав: «Збільшення кількості прямих бронювань можна було б щиро 
вітати, якби не руйнівні наслідки пандемії для європейських готелів. Під час пандемії прямий контакт з 
готелями, безсумнівно, заспокоював мандрівників, оскільки конкретні проблеми та запити можна 
легко вирішити за допомогою простого телефонного дзвінка або електронної пошти. Важливе 
нагадування: ці переваги безпосереднього бронювання так само дійсні і у звичайний час! 
Сподіваємося, що ця тенденція збережеться під час відновлення туризму та гостинності». 

Генеральний директор HOTREC Марі Одрен зазначила: «Коли справа доходить до онлайн-
посередництва, ринок дистрибуції готелів як ніколи зосереджений в руках однієї компанії. Ми з 
нетерпінням чекаємо повторення цього дослідження у 2024 та 2026 роках, щоб конкретно оцінити 
вплив нових правил ЄС на онлайн-платформи, цифрові ринки та послуги». 

HOTREC хоче щиро подякувати своїм членам та європейським готельєрам за активний внесок у 
дослідження, а також професору Роланду Шеггу за п’яту обробку результатів. 

 

1.2. Еволюція прямого бронювання та бронювання через онлайн-посередників у Європі 2013 - 2021 

Дослідження показує, що між 2013 і 2021 роками частка ринку OTA в європейському готельному 
секторі стабільно зростала з 19,7% у 2013 до 29,2% у 2019 р. У той же час частка прямих бронювань у 
Європі знизилася більш, ніж на 10% – з 57,6% у 2013 до 47% у 2019 р. Результати за 2021 рік показують, 
що під час пандемії залежність готелів від OTA залишилася майже на тому ж рівні, що й у 2019 р., у той 



час як прямі бронювання значно зросли. Частка OTA у 2021 р. становила 28,8%, тоді як прямі 
бронювання зросли до 55,2% (збільшення на 8% за 2 роки). 

Частка ринку каналів дистрибуції в Європі 2021: загальна вибірка 

 

 

 

1.3. Структура ринку посередників 

Основними гравцями на ринку OTA залишаються Booking Holding, Expedia Group і HRS, тримаючи разом 
90,4% ринку. Booking Holding є найвпливовішим гравцем - 71,2% ринку OTA . Домінування Booking.com 
зросло за останні 8 років більш, ніж на 11% – з 60,0% у 2013 р. до 71,2% у 2021 р.  Expedia.com під час 
пандемії не змогла зберегти свої позиції, досягнуті у 2015-2019 роки, і її відносна частка ринку впала з 
16,3% у 2019 до 12,5% у 2021 р. Це зниження можна пояснити структурою ринку, який обслуговує цей 
онлайн оператор: частіше це розкішні та бізнес-готелі у великих містах, які значно постраждали під час 
пандемії;  а частка ринку HRS стабільно скорочується – з 16,6% у 2013 до 6,7% у 2021 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Тиск з боку посередників 

Відносини OTA ↔ Готель. Більшість готельєрів (55%) відчувають тиск з боку OTA. Готелі вимушені 
погоджуватись з умовами платформ (наприклад, щодо політики скасування, спеціальних знижок). Чим 
більший об’єм номероночей, які генерують OTA в певному готелі, тим сильніший на нього їх тиск. 
Стандартна комісійна ставка залишилася незмінною для майже 71% респондентів, але для значної 
частини готелів (26%) – комісійна ставка зросла. Майже дві третини готелів використовують варіанти 
онлайн-платежів  Booking або Expedia, і приблизно кожен другий готель використовує різні можливості, 
які пропонують OTA, для ефективного покращення рейтингу. 

 

1.5. Управління каналами продажів 

Порівняно з 2013 роком частка готелів, які керують тарифами та завантаженістю (revenue management) 
вручну, зменшилася з 56% до 37%, а використання channel-менеджерів зросла з 39% до 47%. Мережеві 
готелі використовують channel-менеджерів (49% готелів) і системи PMS-CRS (52%) значно частіше, ніж 
незалежні готелі (44% або 23%), які все ще керують каналами вручну більшу частину часу ( 43%).  

У готелях 4* і 5* рівень використання channel-менеджерів (60% і 51% відповідно) і програмного 
забезпечення CRS (35% і 45% відповідно) явно вищим, ніж в інших категоріях. У готелях рівня 1* і 2*  
більше половини об’єктів все ще керують каналами вручну (69% у готелях 1* та 55% у готелях 2*). 

Розмір має значення: 58% готелів з номерним фондом понад 50 номерів використовують channel-
менеджерів, тоді як у готелях, де менше 20 номерів – лише 34% використовують менеджер каналів, а 
54% все ще керують каналами вручну. Готелі у великих містах (57%) мають набагато вищий рівень 
проникнення менеджерів каналів, ніж загальна вибірка. Готелі з більшою часткою реалізації через OTA 
(понад 30%) частіше використовують менеджери каналів (55%), ніж готелі з менш ніж 15% бронювань 
OTA, де менеджери каналів використовуються в 29% закладів. 

Europe 2021 
(n=2608)

Agoda 0,6
Booking.com 70,6
Booking Holdings 71,2
HRS 5,9
hotel.ch 0,1
Hotel.de 0,7
Tiscover 0,1
HRS (total) 6,7
Expedia 9,3
Hotels.com 2,1
eBookers 1,0
Orbitz Travel 0,1
Expedia Group 12,5

TOTAL 90,4



1.6. Використання метапошукових систем 

У порівнянні з 2013 роком, коли майже половина готелів не знала варіантів інтеграції з 
метапошуковими системами подорожей, приблизно 80% респондентів у даному опитуванні знають 
про цей канал розподілу, яким користується 41% готелів. Найвищі показники постійного підключення 
до метапошукових систем спостерігаються в таких сегментах готелів: 

 мережеві готелі (68% порівняно з незалежними готелями з 37%) 
 готелі з понад 50 номерами (57%), 
 4 та 5-зіркові готелі (56% та 65% відповідно) 
 готелі у містах з населенням понад 250 000 (57%). 
 готелі з більш ніж 20% бронювань через OTA (46%), порівняно з 35% для готелів з менш ніж 20% OTA 
бронювань 

Ще у 2013 році TripAdvisor був домінуючою платформою метапошуку на ринку, з часткою використання 
71%. У 2021 році лідером ринку стала Hotel Ads від Google (73%), за нею йдуть TripAdvisor (47%) і 
Trivago (44%). 

 

 

Користуючись нагодою, звертаємо увагу наших готелів-учасників UHRA, що партнером Асоціації з 
підключення готелів до метапошукових систем вже традиційно виступає компанія Smart Planet. Щиро 
дякуємо за допомогу у підготовці цього звіту. 

Контакти: 
Alexander Moroz 
Director 
Tel.: +38 044 394 94 17 
E-mail: amoroz@smart-planet.com.ua 
 
Для членів UHRA за запитом може бути наданий повний звіт. 
Контакти: 

E-mail: office@uhra.com.ua 

Telegram: @UHRA2022 

Cтати членом UHRA 

 


