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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСА COVID-19
Вівсюк І. О., аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
В останні роки туризм став невід’ємною частиною людства та однією з
ключових галузей економіки будь-якої країни. Відповідно до даних Всесвітньої
туристичної організації ООН, у 2019 році у всьому світі було зафіксовано
1,5 млрд туристичних прибуттів. Зростання міжнародного туризму триває вже
десятий рік поспіль. Приріст на 4% в порівнянні з 2018 роком говорить про те,
що туризм став однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової
економіки. Проте, у зв’язку з пандемією коронавіруса COVID-19 у всьому світі
у 2020 році туристична галузь зазнала значних проблем, а сфера гостинності як
основний складник туристичної інфраструктури отримує збитки.
Доцільно звернути увагу на оприлюднені дані Державної служби
статистики України, станом на 1 січня 2019 р. в Україні було зареєстровано
2777 готелів та аналогічних засобів розміщування із загальною кількістю
номерних місць 135,3 тис. од. Тільки за 2018 рік припинило свою діяльність 303
підприємства. Така тенденція була зафіксована ще у часи стабільної діяльності
туристичної сфери та виникла у зв’язку з дисбалансом економічного потенціалу
підприємств готельного господарства.
У період всесвітньої пандемії та введення карантинних заходів, за
словами виконавчої директорки Асоціації індустрії гостинності Анни
Романової, збитки для глобальної індустрії вже сягають більше 50 млрд
доларів, але цифра постійно змінюється у бік зростання. Щодо України, то на
заклади розміщення приходиться 3 млрд доларів, на заклади з організації
харчування – майже 1 млрд доларів, ще 5 млрд доларів – на транспорт.
У випадку коли карантин ще продовжуватиметься, то збитки для індустрії
туризму України сягатимуть 3-5 млрд доларів. Приблизно 80% закладів сфери
гостинності – це підприємства малого бізнесу, які можуть не пережити цей
карантин.
Таким чином, діяльність багатьох закладів на ринку готельного
господарства знаходиться у зоні ризику втрати платоспроможності та
банкрутства. Задля підтримки «точки беззбитковості» економічної діяльності
готельного бізнесу необхідне втручання держави та її допомога.
Верховною Радою України 17 березня 2020 р. було прийнято Закон
України № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо підтримки платників податків на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)». Згідно з опублікованими даними у газеті
«Закон і Бізнес», основні зміни Закон № 533-IX вносить до Податкового
кодексу України. Зокрема, ці зміни стосуються:
 скасування штрафних санкцій за порушення податкового
законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
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 встановлення мораторію на проведення документальних та фактичних
перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року;
 перенесення кінцевого терміну подання річної декларації про
майновий стан і доходи на 1 липня 2020 року;
 відміни нарахування та сплати у період з 1 березня по 30 квітня 2020
року плати за землю що використовуються в господарській діяльності та
податку на об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб.
Відповідно до вищенаведеної інформації, можна зауважити, що даних
нововведень до закону недостатньо для захисту малого та великого бізнесу від
негативних наслідків, особливо галузі готельного господарства. Окрім відміни
нарахувань та плати за землю, також необхідне скасування нарахування
податків на прибуток, на додану вартість та єдиного соціального внеску, тобто
введення «податкових канікул». Також доцільно знизити тарифи на комунальні
послуги.
Вимушене призупинення діяльності закладів тимчасового розміщення у
зв’язку з пандемією коронавіруса викликало зростання циклічного безробіття.
Масове звільнення операційного та технічного персоналу в готелях під
виглядом фрикційного безробіття, оскільки підприємці не мають змогу
виплачувати хоча б мінімальну заробітну плату в розмірі 4723 грн. Заклади
готельного господарства опинилися у скрутному становищі, тому доцільно
запропонувати стратегію діяльності даних закладів на час карантину.
На наш погляд, з метою збереження економічного потенціалу
підприємств готельного господарства та задля запобігання банкрутства
потрібно запровадити наступні кроки:
 у закладах ресторанного господарства при готелях, відповідно до
розпорядження уряду, можна організувати службу доставки готової їжі
споживачам. Варто звернути увагу, що це можуть бути не лише позиції з меню
закладу, а й приготування напівфабрикатів чи готових страв домашньої кухні;
 на основі відділу хаускіпінгу та клінінгу надавати послуги жителям
міста з прибирання їх осель, попередньо забезпечив персонал захисним
одноразовим одягом ІІ типу;
 при наявності спортивних залів у готелі можливе надання он-лайн
тренувань як персональних, так і групових, та оренда фітнес інвентарю.
Розробка тренерами місячного он-лайн фітнес-марафону для бажаючих.
Таким чином, власники готельного бізнесу зможуть забезпечити роботою
певну частку персоналу та виплачувати їм заробітну плату хоча б на
мінімальному рівні. Зміна напрямків діяльності підприємств готельного
господарства надасть змогу отримувати певні доходи. Мінімальний дохід, в
умовах пандемії, допоможе покрити постійні витрати. Така економічна позиція
дозволить забезпечити підприємствам готельного господарства досягнення
«точки беззбитковості», що підвищить шанс закладів вийти з карантину без
банкрутства.
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