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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано функціонування міжнародної го-

тельної мережі “Marriott” за 2009–2018 рр. Надано історичну 
довідку щодо створення готельної мережі та основних її осо-
бливостей. Розглянуто портфель брендів готельної мережі 
“Marriott” із зазначенням кількості готелів, номерного фонду 
та часткою від загальної кількості номерів мережі у відсо-
тках. Наведено розподіл готельних брендів мережі “Marriott” 
за окремими класами позиціонування. Нині в готельній мережі 
“Marriott”налічується 30 готельних брендів, сім з яких належать 
до класу «Люкс», десять – до класу «Преміум», одинадцять –  
до класу «З обмеженим сервісом», два – до класу «Тривале 
проживання». Проаналізовано розподіл номерного фонду ме-
режі “Marriott” за регіонами по категоріях у 2019 р. Проаналізо-
вано динаміку кількості номерного фонду та кількості готелів 
готельної мережі “Marriott” у світі за 2009–2018 рр. та за макро-
регіонами у 2016–2018 рр.

Ключові слова: міжнародна готельна мережа “Marriott”, 
портфель брендів мережі “Marriott”, кількість готелів мережі 
“Marriott”, кількість номерного фонду мережі “Marriott”, розпо-
діл за макрорегіонами.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано функционирование между-

народной гостиничной сети “Marriott” за 2009–2018 гг. Предо-
ставлена историческая справка о создании гостиничной сети 
и основных ее особенностях. Рассмотрен портфель брендов 
гостиничной сети “Marriott” с указанием количества гостиниц, 
номерного фонда и долей от общего количества номеров сети 
в процентах. Приведено распределение гостиничных брендов 
сети “Marriott” по отдельным классам позиционирования. Сей-
час в гостиничной сети “Marriott” насчитывается 30 гостиничных 
брендов, семь из которых относятся к классу «Люкс», десять – 
к классу «Премиум», одиннадцать – к классу «С ограниченным 
сервисом», два – к классу «Длительное проживание». Проана-
лизировано распределение номерного фонда сети “Marriott” по 
регионам по категориям в 2019 г. Проанализирована динамика 
количества номерного фонда и количества гостиниц гостинич-
ной сети “Marriott” в мире за 2009–2018 гг. и по макрорегионам 
в 2016–2018 гг.

Ключевые слова: международная гостиничная сеть 
“Marriott”, портфель брендов сети “Marriott”, количество гости-
ниц сети “Marriott”, количество номерного фонда сети “Marriott”, 
распределение по макрорегионами.

ANNOTATION
The article analyzes the functioning of the Marriott interna-

tional hotel chain for the period 2009–2018. It provides historical 
background on the creation of the hotel chain and its main fea-
tures. At year-end 2018, the Marriott international hotel chain had  

2,020 company-operated properties (566,759 rooms), which in-
cluded properties under long-term management or lease agree-
ments with property owners (management and lease agreements 
together, the “Operating Agreements”), properties that Marriott 
own, and home and condominium communities for which Marriott 
manage the related owners’ associations. The Marriott hotel brands 
are divided into different positioning classes. Currently, there are 
30 hotel brands in Marriott hotel chain, seven of which belong to 
the “Luxury” class, ten to “Premium”, eleven to “Select” and two 
to “Longer stays”. Luxury offers bespoke and superb amenities 
and services. Classic Luxury hotel brands include JW Marriott,  
The Ritz-Carlton, and St. Regis. Distinctive Luxury hotel brands in-
clude W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, and Bulgari. Pre-
mium offers sophisticated and thoughtful amenities and services. 
Classic Premium hotel brands include Marriott Hotels, Sheraton, 
Delta Hotels, Marriott Executive Apartments, and Marriott Vacation 
Club. Distinctive Premium hotel brands include Westin, Renais-
sance, Le Méridien, Autograph Collection, Gaylord Hotels, Tribute 
Portfolio, and Design Hotels. Select offers smart and easy ameni-
ties and services with longer stay brands offering amenities that 
mirror the comforts of home. Classic Select hotel brands include 
Courtyard, Residence Inn, Fairfield by Marriott, SpringHill Suites, 
Four Points, TownePlace Suites, and Protea Hotels. Distinctive 
Select hotel brands include Aloft, AC Hotels by Marriott, Element, 
and Moxy. The distribution of the Marriott network capacity by re-
gion by category in 2019 is analyzed. The dynamics of the number 
of rooms and the number of hotels of the Marriott hotel chain in 
the world from 2009 to 2018 is analyzed and in macro regions in 
2016–2018. At year-end 2018, Marriott had 4,735 franchised and 
licensed properties (729,413 rooms) and 151 unconsolidated joint 
venture properties (21,196 rooms).

Key words: Marriott international hotel chain, Marriott brand port-
folio, Marriott hotel portfolio, Marriott number pool, macro regions.

Постановка проблеми. В сучасному світі 
невід’ємною частиною розвитку міжнародного 
туризму є готельна індустрія. Щорічне зрос-
тання кількості подорожуючих у світі сприяло 
постійній зміні та інновації сфери туризму та 
обслуговування, що зумовлені процесами глоба-
лізації та інтернаціоналізації.

Готельна індустрія зарекомендувала себе як 
одна з тих галузь, що має найбільш динамічний 
розвиток у світі. Зростання попиту та постійна 
зміна побажань споживачів допомагають роз-
виватися готельному бізнесу в різних проявах 
та напрямах. Головним результатом глобаліза-
ційних процесів стала поява готельних мереж, 
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що об’єднали відповідність міжнародним стан-
дартам та інноваційним процесам. Готельна ме-
режа є групою готелів (два й більше), маючих 
спільне керівництво, єдину концепцію просу-
вання продукту та торговий бренд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями розвитку міжнародної готель-
ної індустрії, питаннями статистичної аналіти-
ки, сучасного стану та тенденціями розвитку 
ринку готельних послуг готельних мереж за-
ймались Я.Є. Гончаренко [3; 4], Г.О. Горіна [1], 
Р.С. Козловський [3; 4], Т.В. Кудлай [2] та інші 
науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У здійснених наукових на-
працюваннях розглядались основні показники 
функціонування готелів, що входять до між-
народних готельних мереж, але вони не сто-
сувалися питань конкретної готельної мережі 
“Marriott” та показників її функціонування.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз функціонування 
міжнародної готельної мережі “Marriott” за 
2009–2018 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна готельна мережа “Marriott” – це міжна-
родна компанія на ринку готельних послуг, що 
включає більше 6 333 готелів, розташованих у 
США і 126 інших країнах, номерний фонд якої 
перевищує 1 195 141 номерів (табл. 1).

Таблиця 1
Показники міжнародної готельної мережі 

“Marriott” у 2017 р.

№ Показник Місце Кількість
1 Номерний фонд 1 1 195 141
2 Кількість готелів 4 6 333

3 Кількість готелів  
за франшизою 6 4 400

4 Кількістю готелів  
в прямому управлінні 4 1 949

5 Поширення країнами світу 1 127

Становлення мережі було довгим процесом, 
що почався 20 травня 1927 р. Віллард Марріотт 
щойно переїхав до Вашингтону й відкрив разом 
з дружиною та другом кафе “A&W Root Beer”. 
Восени 1937 р. Віллард Марріотт звернув увагу 
на те, що в його закладі біля нині неіснуючого 
аеродрому Гувер у Вашингтоні багато клієнтів 
перед посадкою в літак роблять однакові замов-
лення «з собою», а саме сендвіч та каву. Ідея 
розпочати продавати їжу на борті літака швид-
ко спала на думку Вілларду.

У 1957 р. подружжя відкрило найбільший 
мотель у світі на 365 номерів “Twin-Bridges 
Marriott Motor Hotel”. Всі номери були облад-
нані кондиціонером, телефоном, радіо й теле-
візором. Новий бізнес швидко пішов у гору, що 
в подальшому дало змогу компанії поступово 
відкриватися в інших країнах. У 1969 р. від-
крився готель під назвою “Paraiso” в Акапуль-
ко (Мексика). У 1975 р. був відкритий новий 

готель в Амстердамі. В наступні роки компа-
нія бурхливо розвивалася, а саме купувалися 
невеликі мережеві об’єкти у сфері торгівлі та 
послуг, відкривала нові готелі, ґрунтувала нові 
бренди.

У 1980 р. з’явилися плани щодо освоєн-
ня сегменту дешевих готелів. В результаті 
вже через два роки була впроваджена концеп-
ція “Courtyard by Marriott”, що перевернула 
уявлення американців про те, якими мають 
бути економічні готелі для мандрівників. Рі-
шення створити мережу економічних готелів 
“Courtyard” стало зворотним в історії компанії.

В середині 1980-х рр. компанія витрачала на 
будівництво готелів щорічно понад $1 млрд., 
до 1989 р. нові готелі відкривалися щотижня, і 
вони моментально заповнювалися.

У 1992 році компанія “Marriott” була розді-
лена на “Marriott International” і “Host Marriott 
Corporation”. Перша компанія займається роз-
витком мережі готелів, скуповуючи повністю 
або частково інші готельні об’єкти, а друга за-
ймається всім, що може принести дохід у галу-
зях, пов’язаних з додатковими послугами для 
гостей, наприклад придбанням авіалінії, будів-
ництвом спортивних і розважальних споруд.

Придбання у 1995 р. “Ritz-Carlton Hotel 
Company LLC” принесло корпорації гучну сла-
ву, адже неперевершений сервіс і неповторні 
інтер’єри «Карлтона» користувалися успіхом 
у бізнесменів, політиків і зірок шоу-бізнесу. 
У 1997 р. “Marriott International” купив об’єкти 
“Renaissance”, а у 2015 р. “Marriott” поглинула 
готельну мережу “Starwood”.

Компанія управляє 30 брендами готелів 
та апартаментів “Luxury” (люкс), “Premium” 
(з пов ним сервісом), “Select-service and Extended 
Stay” (з обмеженим сервісом і для тривалого 
проживання) (табл. 2).

Нині готелі, що належать до мережі 
“Marriott”, можна зустріти практично в усіх 
країнах світу, їх налічується понад 6 000. Кіль-
кість працівників перевищує позначку 200 ти-
сяч осіб, що також є важливим показником.

Всі готелі мережі “Marriott” поділяються на 
4 рівні, а саме готелі з повним спектром по-
слуг (люкс та преміум), готелі з вибором опцій 
з надання послуг, готелі для тривалого перебу-
вання, Vacation Hotels для відпочинку на кані-
кулах. Кожен з рівнів складається з 4 і більше 
видів готелів. Так, наприклад, готелі з повним 
спектром послуг містять у собі “Marriott Hotels 
& Resorts”, “JW Marriott Hotels & Resorts”, 
“Renaissance Hotels”, “Ritz-Carlton” тощо, які 
є одними з найдорожчих за вартістю проживан-
ня за одну ніч, оскільки переважно вони розта-
шовані в таких місцях, як Time Square в Нью-
Йорку, узбережжя Тихого океану в Каліфорнії. 
У кожному з готелів є свій неповторний стиль 
декору. Так, наприклад, “Renaissance Hotels” 
виконаний в стилі Ампір з багатством квіткових 
композицій, в “Laguna Cliffs Marriott Resort & 
Spa” створена атмосфера затишку й спокою, що 
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дає змогу відвідувачу відчувати себе повністю 
розслабленим. Саме неповторність кожного го-
телю цінують усі відвідувачі.

Найбільшим брендом мережі “Marriott” за 
кількістю готелів є “Courtyard by Marriott” 
(категорія «З обмеженим сервісом»), а найбіль-
шим за кількістю номерного фонду – “Marriott 
Hotels” (категорія «Преміум»). Бренди кате-
горії готелів люкс-класу не перевищують за 
кількістю готелів позначку 110 готелів, один з 
найменших за кількістю готелів та номерним 
фондом бренд “Bulgari” (6 готелів у світі) нале-
жить до цієї категорії готелів. Практично поло-
вину всього номерного фонду мережі (48,16%) 
складають чотири бренди, а саме “Marriott 
Hotels” (15,2%), “Courtyard by Marriott” 
(13,55%), “Sheraton” (11,81%) та “Residence 
Inn by Marriott” (7,52%).

Виходячи з табл. 3, можемо сказати, 
що класом з найбільшою кількістю готелів 
(4 514 готелі) у мережі “Marriott” виявився 
клас «З обмеженим сервісом», а з найменшою 
кількістю – клас «Тривале проживання». Най-
більша кількість готелів мережі “Marriott” у 

2019 р. приходилась на Північну Америку, а 
найменша кількість – на Карибський регіон та 
Латинську Америку.

Розподіл номерного фонду мережі “Marriott” 
за регіонами (табл. 4) показав, що класом готелів 
з найбільшою кількістю номерів (592 917 номе-
рів) виявився «Преміум», а з найменшою кіль-
кістю – клас «Тривале проживання» (32 143 но-
мери). Найбільша кількість номерів у мережі 
“Marriott” у 2019 р. приходилась на Північну 
Америку, а найменша кількість – на Кариб-
ський регіон та Латинську Америку.

Розглянемо динаміку кількості готелів мере-
жі “Marriott” за 2009–2018 рр. (табл. 5).

Аналізуючи табл. 5, бачимо, що у 2018 р. порів-
няно з 2017 р. кількість готелів мережі “Marriott” 
збільшилась на 386 одиниць. За 2009–2018 рр. 
кількість готелів мережі “Marriott” збільшилась 
на 3 486. Найбільший темп росту за дослідже-
ний період порівняно з базисним роком спостері-
гався у 2018 р., склавши 2,02 рази. Найбільший 
темп приросту спостерігався у 2016 р. порівняно 
з 2015 р., склавши 37,43%. За 2009–2018 рр. 
в середньому щорічно в мережі “Marriott” кіль-

Таблиця 2
Портфель брендів готельної мережі “Marriott” у 2019 р.

Назва бренду Назва категорії Кількість 
готелів

Кількість 
номерів

Частка від 
загальної кількості 

номерів мережі
JW Marriott Люкс 84 37 183 2,82%
The Ritz-Carlton Люкс 101 27 650 2,10%
W Hotels Люкс 55 15 043 1,14%
The Luxury Collection Люкс 110 21 956 1,67%
St. Regis Люкс 41 9 039 0,69%
EDITION Люкс 8 1 868 0,14%
Bulgari Люкс 6 523 0,04%
Marriott Hotels Преміум 567 201 366 15,29%
Sheraton Преміум 441 155 617 11,81%
Westin Преміум 223 82 153 6,24%
Renaissance Hotels Преміум 175 55 099 4,18%
Le Mйridien Преміум 107 28 034 2,13%
Autograph Collection Hotels Преміум 166 34 902 2,65%
Delta Hotels by MarriottTM Преміум 63 15 467 1,17%
Gaylord Hotels Преміум 6 9 918 0,75%
Marriott Executive Apartments Преміум 30 4 440 0,34%
Tribute Portfolio Преміум 31 5 921 0,45%
Courtyard by Marriott З обмеженим сервісом 1 199 178 438 13,55%
Residence Inn by Marriott З обмеженим сервісом 803 99 081 7,52%
Fairfield by Marriott З обмеженим сервісом 979 94 288 7,16%
SpringHill Suites by Marriott З обмеженим сервісом 414 48 959 3,72%
Four Points by Sheraton З обмеженим сервісом 271 49 144 3,73%
TownePlace Suites by Marriott З обмеженим сервісом 388 39 231 2,98%
Aloft Hotels З обмеженим сервісом 159 27 352 2,08%
AC Hotels by Marriott З обмеженим сервісом 145 20 777 1,58%
Protea Hotels by Marriott З обмеженим сервісом 80 82 65 0,63%
Element Hotels З обмеженим сервісом 39 59 34 0,45%
Moxy Hotels З обмеженим сервісом 37 7 577 0,58%
Residences Тривале проживання 89 9 957 0,76%
Timeshare Тривале проживання 89 22 186 1,68%
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кість готелів складала 4 650. За досліджуваний 
період кількість готелів в середньому щорічно 
збільшувалась на 387.

Розглянемо динаміку кількості готелів ме-
режі “Marriott” у світі за макрорегіонами у 
2016–2018 рр. (табл. 6).

За 2016–2018 рр. кількість готелів мережі 
“Marriott” демонструвала загальний ріст. Най-
більший ріст кількості готелів було зафіксовано в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де він склав 
+26,01%, друге місце посіла Європа, маючи темп 

приросту +13,67%, третє місце – Північна Аме-
рика, маючи +12,74%, четверте – Карибський 
регіон та Латинська Америка, маючи +10,67%, а 
п’яте – Середній Схід та Африка, маючи +2,86%. 
Найбільша кількість готелів у 2018 р. спостеріга-
лась у Північній Америці, а найменша – в Кариб-
ському регіоні та Латинській Америці.

Аналізуючи табл. 7, бачимо, що у 2018 р. 
порівняно з 2017 р. кількість номерного фон-
ду готелів мережі “Marriott” збільшилась на 
59 702 номери.

Таблиця 3
Розподіл готелів мережі “Marriott” за регіонами у 2019 р.

Назва категорії

Кількість готелів

РазомПівнічна 
Америка Європа Середній Схід 

та Африка

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон

Карибський регіон 
та Латинська 

Америка
Люкс 121 80 33 131 40 405
Преміум 947 282 105 376 99 1 809
З обмеженим сервісом 3 909 209 112 191 93 4 514
Тривале проживання 129 11 2 19 17 178
Всього 5 106 582 252 717 249 6 906

Таблиця 4
Розподіл номерного фонду мережі “Marriott” за регіонами у 2019 р.

Назва категорії

Кількість готелів

РазомПівнічна 
Америка Європа Середній Схід 

та Африка

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон

Карибський регіон 
та Латинська 

Америка
Люкс 42 181 14 325 11 301 37 492 7 963 113 262
Преміум 342 880 67 995 30 714 122 821 28 507 592 917
З обмеженим сервісом 471 347 33 131 15 872 44 454 14 242 579 046
Тривале проживання 25 272 1 175 197 2 615 2 884 32 143
Всього 881 680 116 626 58 084 207 382 53 596 1 317 368

Таблиця 5
Аналіз динаміки кількості готелів мережі “Marriott” за 2009–2018 рр.

Рік Кількість 
готелів, од

Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту, %
∆ц ∆б Трц Трб Тпрц Тпрб

2009 3 420 … 0,00 … 1,00 … 0,00
2010 3 545 125 125 1,04 1,04 3,65 3,65
2011 3 718 173 298 1,05 1,09 4,88 8,71
2012 3 801 83 381 1,02 1,11 2,23 11,14
2013 3 916 115 496 1,03 1,15 3,03 14,50
2014 4 175 259 755 1,07 1,22 6,61 22,08
2015 4 424 249 1 004 1,06 1,29 5,96 29,36
2016 6 080 1 656 2 660 1,37 1,78 37,43 77,78
2017 6 520 440 3 100 1,07 1,91 7,24 90,64
2018 6 906 386 3 486 1,06 2,02 5,92 101,93

Таблиця 6
Динаміка кількості готелів мережі “Marriott” у світі за макрорегіонами у 2016–2018 рр.

Макрорегіон
Роки

Тпр16-18
2016 2017 2018

Північна Америка 4 529 4 839 5 106 12,74%
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 569 646 717 26,01%
Європа 512 547 582 13,67%
Середній Схід та Африка 245 248 252 2,86%
Карибський регіон та Латинська Америка 225 240 249 10,67%
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За 2009–2018 рр. кількість номерного фон-
ду готелів мережі “Marriott” збільшилась на 
721 907 номерів. Найбільший темп росту за до-
сліджений період порівняно з базисним роком 
спостерігався у 2018 р., склавши 2,21 рази. 
Найбільший темп приросту спостерігався у 
2016 р. порівняно з 2015 р., склавши 56,80%.

За 2009–2018 рр. в середньому щорічно у го-
телях мережі “Marriott” номерний фонд скла-
дав 843 251 номер. За досліджуваний період 
кількість номерного фонду в середньому щоріч-
но збільшувалась на 80 211 номерів.

Розглянемо динаміку кількості номерного 
фонду мережі “Marriott” у світі за макрорегіо-
нами у 2016–2018 рр. (табл. 8).

За 2016–2018 рр. кількість номерного фон-
ду мережі “Marriott” демонструвала загаль-
ний ріст. Найбільший ріст кількості номерного 
фонду було зафіксовано в Азіатсько-Тихооке-
анському регіоні, де він склав +18,34%, дру-
ге місце посіла Європа, маючи темп приросту 
+10,77%, третє місце – Північна Америка, ма-
ючи +9,53%, четверте – Середній Схід та Афри-
ка, маючи +7,47%, п’яте – Карибський регіон 
та Латинська Америка, маючи +5,05%.

Найбільша кількість номерів у 2018 р. спо-
стерігалась у Північній Америці, а найменша – 
в Карибському регіоні та Латинській Америці.

Висновки. Таким чином, готельна мережа 
“Marriott” славиться своїми високими стан-
дартами обслуговування в усьому світі. Цьому 
сприяють навчальні програми, застосовувані в 
усіх готелях системи. Американська мережа 
готелів “Marriott” входить до п’ятірки найбіль-
ших та найпотужніших готельних мереж світу. 

Портфель брендів готельної мережі “Marriott” 
включає 30 готельних брендів, сім з яких на-
лежать до класу «Люкс», десять – до класу 
«Преміум», одинадцять – до класу «З обмеже-
ним сервісом», два – до класу «Тривале прожи-
вання». Найбільший бренд мережі “Marriott” 
за кількістю готелів, а саме “Courtyard by 
Marriott”, займає категорію «З обмеженим сер-
вісом», а найбільший за номерним фондом, а 
саме “Marriott Hotels”, займає категорію «Пре-
міум». За 2009–2018 рр. кількість готелів мере-
жі “Marriott” збільшилась на 3 486, а кількість 
номерного фонду – на 721 907 номерів. Най-
більша кількість готелів та номерного фонду 
в мережі “Marriott” у 2018 р. спостерігалась у 
США, а найменша – в Карибському регіоні та 
Латинській Америці.
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