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                                                              АНОТАЦІЯ

 Обґрунтування створення та просування хостелів як перспективних засобів
розміщення в Україні.

Обґрунтувано теоретико-методичны засад становлення хостелів в світовому
господарстві.  Проаналізовано  динаміку  розвитку  ринку  хостелів  в  Україні  та 
діяльності
хостелу «Pid Strihoyu» в місті Кременчук. Визначено рекомендації щодо шляхів
удосконалення  роботи  хостелу.  Розробленно  практичні  рекомендацій  щодо 
створення бізнес
проекту відкриття хостелу в місті Кременчук. Прораховано фінансові показників 
проекту
відкриття хостелу. Надано маркетинговий план просування хостелу.
Ключові  слова:  туризм,  хостел,  засоби  розміщення,  бізнес-план,  туристичні 
послуги, туристичне  підприємство,  готельна  індустрія,  об'єкти  розміщення,  
туристична інфраструктура, стандарти костелу.

 SUMMARY

Grounds for the creation and promotion of hostels as promising facilities in Ukraine
The theoretical and methodological principles of the formation of hostels in the world
economy are substantiated. The dynamics of development of the market of hostels in 
Ukraineand  activity  of  the  «Pid  Strihoyu»  hostel  in  Kremenchyk  city  are  analyzed. 
Recommendations on how to improve the work of the hostel are determined. Practical 
recommendations for creating a business project for opening a hostel in Kremenchyk  
city  are  developed.  The financial  indicators of  the  hostel's  project  are  calculated.  A  
marketing plan for promoting the hostel is provided.
Keywords:  tourism,  hostel,  accommodation  facilities,  business  plan,  tourist  services, 
tourist enterprise, hotel industry, accommodation facilities, tourist infrastructure, hostel 
standards.


