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У статті визначається провідне місце 
сфери гостинності в економічному роз-
витку країни, зокрема готельного бізнесу. 
Актуалізується важлива роль малих під-
приємств у розвитку та урізноманітненні 
готельно-туристичних послуг. На підставі 
проведеного статистичного аналізу та екс-
пертних оцінок, автором робиться висно-
вок про сталу динаміку у розвитку малих 
підприємств сфери готельного бізнесу. Зро-
блено акцент на увазі з боку держави щодо 
економічних проблем малого бізнесу, у тому 
числі й сфери готельних послуг у зв’язку 
з пандемією коронавірусу. Зазначено, що з 
кожною хвилею поширення пандемії та поси-
лення карантинних заходів усе більше малих 
підприємств сфери гостинності змушені 
закриватися або зовсім збанкротували. 
Автором вивчено та висвітлено досвід 
діяльності перспективних підприємств. Зро-
блено висновок про те, що в складних умовах 
пандемії та невизначеності є необхідність як 
креативного підходу, так і об’єднання зусиль 
та тісної співпраці туроператорів, пере-
візників та самих готелів, від чого залежа-
тиме виживання в карантинних умовах кож-
ного із зазначених суб’єктів. Запропоновано 
досліджувати діяльність закордонних малих 
підприємств сфери готельного бізнесу та 
адаптувати їхній досвід до українських умов.
Ключові слова: готельний бізнес, готельні 
послуги, малі підприємства, розвиток під-
приємництва в умовах коронавірусу, туризм, 
сфера гостинності, COVID-19.

В статье определено ведущее место сферы 
гостеприимства в экономическом развитии 

страны, в частности гостиничного биз-
неса. Актуализируется важная роль малых 
предприятий в развитии и создании разноо-
бразия гостинично-туристических услуг. На 
основании проведенного статистического 
анализа и экспертных оценок автором дела-
ется вывод о постоянной динамике в разви-
тии малых предприятий сферы гостинич-
ного бизнеса. Сделан акцент на внимании 
со стороны государства относительно 
экономических проблем малого бизнеса, в 
том числе и сферы гостиничных услуг в 
связи с пандемией коронавируса. Отмечено, 
что с каждой волной распространения пан-
демии и усиления карантинных мероприя-
тий все больше малых предприятий сферы 
гостеприимства вынуждены были закры-
ваться или совсем обанкротились. Авто-
ром изучен и освещен опыт деятельности 
перспективных предприятий. Сделан вывод 
о том, что в сложных условиях пандемии и 
неопределенности есть необходимость как 
креативного подхода, так и объединения 
усилий и тесного сотрудничества туропе-
раторов, перевозчиков и самих гостиниц, 
от чего будет зависеть выживание в каран-
тинных условиях каждого из отмеченных 
субъектов. Предложено исследовать дея-
тельность зарубежных малых предприятий 
сферы гостиничного бизнеса и адаптиро-
вать их опыт к украинским условиям. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, 
гостиничные услуги, малые предприятия, 
развитие предпринимательства в условиях 
коронавируса, туризм, сфера гостеприим-
ства, COVID-19.

The article the leading place of hospitality in the economic development of the country defines, in particular the hotel business. The important role of small 
enterprises in the development and diversity of hotel and tourist services is being updated. Based on the statistical analysis and expert assessments, the 
author concludes that there is steady dynamics in the development of small enterprises in the hospitality sector. It was noted that the hopes of experts were 
affected by the pandemic Covid-19. The article focuses on the attention of the state regarding the economic problems of small businesses, including the 
hospitality sector in connection with the coronavirus pandemic, in particular, some tax and credit benefits have been developed. And, as the author notes, 
these benefits had small effect on the improvement of the functioning of small hospitality enterprises, and further precautions to the spread of Covid-19, 
further complicated their activities. It is noted that with each wave of the spread of the pandemic and the strengthening of quarantine measures, more and 
more small hospitality enterprises were forced to close, or went bankrupt. The author studied and highlighted the experience of promising enterprises. It was 
noted that some small hospitality enterprises at the beginning of the pandemic Covid-19 even benefited from the closure of borders and the deprivation of 
domestic tourists of rest abroad. The author identifies the brightest cities of Ukraine, according to which weekend tours were offered by tour operators. The 
need for cooperation with small carriers for their organization is highlighted. It was concluded that in the difficult conditions of the pandemic and uncertainty, 
there is a need for both a creative approach and a joint effort and close cooperation of tour operators, carriers and hotels themselves, on which the survival 
in quarantine conditions of each of these entities will depend. It is proposed to investigate the activities of foreign small enterprises in the hospitality sector 
and adapt their experience to Ukrainian conditions, further search for creative anti-crisis measures that will allow small hotels to effectively continue their 
activities in quarantine conditions of existence.
Key words: hotel business, hotel services, small enterprises, enterprise development in the conditions of coronavirus, tourism, hospitality, COVID-19.
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Постановка проблеми. Із набуттям Україною 
незалежності сфера гостинності поступово почала 
розвиватися та вдосконалюватися. З’явилися 
готелі різного рівня, хостели, започаткований 
розвиток культурного, зеленого, екстремаль-
ного туризму тощо, що, своєю чергою, сприяло 
розвитку готельних послуг, які проявилися як у 
сфері великого, середнього, так і малого бізнесу. 
Кожен знаходив та займав свій сегмент. Проте 

з поширенням коронавірусу сфера гостинності 
зазнала неочікуваних збитків, особливо це стосу-
валося малих підприємств, які не мали значних 
резервів для подолання обмежень, уведених дер-
жавою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останні роки проблемам розвитку малого біз-
несу у сфері гостинності було присвячено чимало 
праць. Зокрема, Л. Агафонова [3], С. Галасюк [6], 
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досліджували організаційно-економічні умови 
функціонування малих готелів, управлінсько-
технологічні аспекти висвітлені М. Мальською 
й І. Пандяк [10], Н. Барна [9] тощо. На шпальтах 
преси, по телебаченню, в Інтернет-мережі постійно 
висвітлюється проблематика COVID-19 як для 
життя людей, так і для економіки.

Проте розкриттю особливостей діяльності ма- 
лих підприємств саме готельної сфери під час 
карантину науковці ще не приділяли значної уваги, 
тому вважаємо цю тематику актуальною, осо-
бливо коли починається друга хвиля пандемії, а 
заходи, що вживає держава для підтримки малого 
бізнесу та економіки, взагалі не є ефективними.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз впливу пандемії коронавірусу та введених у 
зв’язку з ним карантинних обмежень на діяльність 
малих підприємств, що працюють у сфері готель-
ного бізнесу.

Завдання дослідження:
– охарактеризувати сферу малого бізнесу в 

індустрії гостинності;
– виявити проблеми сфери малого бізнесу в 

індустрії туризму з початком пандемії COVID-19;
– винайти шляхи подолання економічних про-

блем для малих підприємств, що працюють у 
сфері гостинності (зокрема, міні-готелів).

Під час проведення дослідження використано 
наукові методи аналізу та синтезу, порівняння й 
узагальнення статистичних даних розвитку галузі 
готельного-туристичної галузі, абстрактно-логіч-
ний – для формулювання висновків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За останні роки спостерігалося поступове зрос-
тання готельної галузі, про що свідчать ста-
тистичні дані, наведені у табл. 1. Також зазна-
чимо, що прогнози експертів були спрямовані на 
подальше зростання цієї галузі (що видно з наве-
деної таблиці).

Малі підприємства відігравали у цій сфері 
досить важливу роль, забезпечуючи надання 
недорогих та якісних послуг для клієнтів пере-
важно середнього та економ-класу.

Прогнози експертів були досить обнадійливі 
щодо подальшого розвитку галузі та збільшення 
малих підприємств у ній, а отже, й обслугову-
вання більшої кількості клієнтів. Проте пандемія  
COVID-19 внесла свої корективи та вплинула на 

індустрію гостинності, обмеживши як зовнішній, 
так і внутрішній туризм, саму діяльність закладів 
гостинності у зв’язку з карантинними заходами. 

Із першою хвилею COVID-19 у діяльність закла-
дів гостинності були внесені обмеження, які зна-
чно ускладнили діяльність закладів, а декотрим із 
них навіть не дозволили продовжувати роботу у 
зв’язку з відсутністю прибутку та подальшим бан-
крутством. Отже, зазнавши неочікуваних витрат 
та зменшення клієнтів, багато малих підприємств, 
які працювали у сфері гостинності, були виму-
шені закритися. Порівняно з 2019 р. їх кількість 
на початок весни 2020 р. зменшилася на 8% [1] і 
продовжує знижуватися. І це були лише перші від-
голоски коронавірусу, адже подальша відсутність 
туристичного сезону у багатьох містах України та 
подальші запобіжні заходи призвели до ще біль-
шого загострення проблем.

Через складну економічну ситуацію малих під-
приємств у сфері готельно-туристичного бізнесу 
державою були прийняті відповідні заходи та нор-
мативно-правові акти (пільги щодо оподаткування, 
доступні кредити, спрощена процедура закриття 
підприємства та ін.), що полегшують діяльність 
цих підприємств у складних умовах, в яких їм тим-
часово прийшлося опинитися.

Проте навіть зниження відсотків на кредиту-
вання для малого бізнесу у готельній сфері не 
допомогло утримати деяким власникам свій біз-
нес. До того ж знизився попит на готельні послуги 
у зв’язку із загальною проблемною ситуацією, яка 
спричинила звільнення працівників, закриття під-
приємств, зниження попиту на послуги інших під-
приємств, а отже, і загальне зниження платоспро-
можності громадян.

Із уведенням державою зонування щодо небез-
пеки поширення коронавірусу малі підприємства 
у сфері торгівлі, обслуговування, перевезень і т. 
д. зовсім утратили віру в майбутнє, адже ніхто не 
може гарантувати, що вони будуть і надалі ефек-
тивно працювати, отримувати прибутки, працю-
вати зі своїми постачальниками у запланованому 
обсязі, забезпечувати робочі місця.

І якщо більшість малих готелів тримала баланс 
завдяки «турам вихідного дня», то такі законодавчі 
ініціативи ще більше обмежили можливість при-
буткової діяльності малих підприємств, що спри-
яло закриттю ще більшої їх кількості. 

Таблиця 1
Основні показники діяльності готелів та аналогічних засобів в Україні в 2017–2019 рр.  

(з розмежуванням діяльності юридичних та фізичних осіб – підприємців)

Роки Готелі та аналогічні 
засоби розміщування Юридичні особи Фізичні особи-

підприємці
2017 2474 716 1758
2018 2777 789 1989
2019 3165 792 2373

Джерело: складено автором на підставі [1]
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Під час коронавірусу існує загроза не лише 
здоров’ю громадян, про яке, безумовно, держава 
повинна піклуватися й уживати усіх заходів для 
запобігання поширення хвороби, але існують і 
великі небезпеки для розвитку та просування біз-
несу та економіки країни у цілому. Малий бізнес у 
даній ситуації зазнає найбільшого впливу.

Найбільше у сфері готельно-туристичного біз-
несу зазнали збитків саме малі підприємства, адже 
великі фірми мали кошти і довгострокові домовле-
ності, які не можна було скасувати навіть під час 
коронавірусу. Проте середній споживач обмежив 
свої потреби у готельно-туристичних послугах, 
що значно вплинуло на дохід малих підприємств 
гостинності, а в деяких випадках призвело до бан-
крутства, адже підприємства не мали коштів на 
утримання свого бізнесу.

Проте, незважаючи на важку ситуацію, багато 
готелів та інших підприємств гостинності продовжу-
ють існувати та навіть отримувати більші прибутки.

Із початком світової пандемії багато міжна-
родних перевезень були заборонені, а готелі не 
приймали іноземних відвідувачів, що дало змогу 
більш активно розвивати туристичні маршрути 
Україною. Це навіть посприяло розвитку малого 
готельного бізнесу, адже невеликі групи туристів 
мандрували визначними куточками України та 
зупинялися переважно у міні-готелях, хостелах 
тощо. Подібні тури організовувалися зазвичай на 
вихідні дні.

У вітчизняних туристів з’явилася змога дізна-
тися більше про найяскравіші міста своєї країни. 
Як і раніше, найбільшою популярністю користу-
ються Карпати та морське узбережжя, зокрема 
Одеси, проте з посиленням інформаційної та 
маркетингової діяльності туроператорів українці 
змогли отримати тури замками (в Україні замків 
та фортець, палаців налічується більше 5 тис, але 
не всі вони збереглися у гарному стані, від деко-
трих залишилися лише руїни, але такі, як Луцький 
замок Любарта, Збаразький замок, Жовківський 
замок, Підгорецький замок, Замок Паланок та 
ін., усе більше приваблюють туристів своєю кра-
сою, величчю та історією), водоспа-
дам (Шипіт, Жинецький, Джуринський, 
Манявський, Шолохівський та ін.). Піз- 
нали такі дивовижні місця, як заповід-
ник Асканія-Нова, Долина нарцисів у 
Карпатах, Шафранове диво у Колочаві, 
Буцький каньйон, Лемурийське озеро 
(«Мертве море в Україні»), озеро Синевир, 
дендрологічний парк «Софіївка» та багато 
інших мальовничих місць України.

Спочатку подібні тури розроблялися 
операторами зазвичай на вихідні та для 
невеликих груп відвідувачів, а отже, 
давали маленьким готелям та іншим під-
приємствам гостинності працювати та не 

втрачати потік відвідувачів. В умовах «карантину 
вихідного дня» туроператорам набагато склад-
ніше було зібрати групу навіть із десяти людей, 
яка б, наприклад, могла вирушити за тим чи іншим 
туром у вівторок-середу.

А у турах вихідного дня попитом користувалися 
саме міні-готелі, бажано з окремими входами до 
номерів, адже люди хоча і не відмовляють собі 
у відпочинку та отриманні вражень, але ж піклу-
ються про своє здоров’я та бажають безпечного 
оточення. У піки пандемії особливим попитом 
користувалися гостинні садиби та маєтки, де люди 
мали змогу усамітнитися, наприклад, родиною на 
природі (насолоджуватися прекрасними краєви-
дами, отримувати домашню їжу на замовлення та 
з доставкою без контакту з господарями, користа-
тися послугами онлайн-гіда тощо). 

Тісна співпраця з невеликими перевізниками 
дає змогу туроператорам організовувати пере-
везення у комфортних умовах невеликих груп до 
місця проведення туру, перевезення впродовж 
туру та назад.
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підприємств сфери гостинності, особливо малих. 
Адже, як свідчать дані різних країн, ВНП від діяль-
ності саме малих підприємств становить близько 
50%. У разі значних обмежень на діяльність малих 
підприємств, у тому числі й готельно-туристич-
ної сфери, зазнаватимуть збитків і підприємці, і 
держава. У разі закриття підприємств гостинності 
погіршується туристична привабливість країни, 
знижуються доходи, не відбувається розвиток 
галузі. Отже, не лише підприємства, а й держава 
повинна опікуватися розвитком сфери гостинності 
своєї країни, яка буде приваблювати як вітчизняних 
туристів, так і закордонних, представляти країну у 
її перлинах та неповторних враженнях, а для еко-
номіки – збільшувати прибутки та надавати робочі 
місця.

Ця робота – лише один із перших кроків щодо 
вирішення непередбачуваних проблем у розви-
тку малого бізнесу, зокрема готельного. Подальші 
дослідження повинні спрямовуватися на антикри-
зові заходи в розвитку нашої економіки та вивчення 
досвіду зарубіжних країн у подоланні економічних 
проблем, пов’язаних із COVID-19.
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