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Коронавірусна пандемія (COVID‑19) – це найбільш поширене і нищівне 
захворювання, із яким зіткнувся світ після Другої світової війни. Уперше 
вірус з'явився в китайській провінції наприкінці минулого року. Згодом він 
поширився майже на кожному континенті світу і всюди завдав непоправної 
шкоди як економіці країн, так і здоров’ю їхніх мешканців. У деяких районах 
світу статистика захворювань до сих пір невгамовно збільшується. Щодня 
кількість нових випадків ураження COVID‑19 зростає в Африці, Сполучених 
Штатах Америки і деяких країнах Європи [1].

Окрім явного негативного впливу на економіку нашої країни, коронаві‑
рус завдав шкоди кожному з нас особисто. Така невтішна ситуація не могла 
не зачепити туристичної галузі.

Якщо йдеться про наслідки пандемії COVID‑19 у сфері туризму, то Україна 
відносно легко перенесла цей період порівняно з більшістю країн, оскільки 
у нас частка внутрішнього та виїзного туризму значно перевищує рейтинги 
вхідного потоку. А от всесвітня готельна індустрія опинилася в небаченій 
досі ситуації: майже всі готелі, відпочинкові комплекси та курорти у більшо‑
сті країн були змушені зачинити свої двері для туристів через упроваджені 
карантинні заходи для боротьби з поширенням пандемії коронавірусу. Ту‑
ризм робить важливий внесок у національну економіку, тож надходження 
в державну казну суттєво скоротилися.

Уряди сусідніх країн і країн‑ членів ЄС запроваджували всі можливі захо‑
ди для підтримки туристичної галузі на їхніх територіях. На томість туризм 
в Україні не отримав такого необхідного системного реагування з боку влади. 
Це сильно ускладнило становище малого та середнього бізнесу (МСБ), який 
розвивається у сфері гостинності, туризму та відпочинку. Готелі, рекреаційні 
споруди, комплекси відпочинку, туристичні бази – усі ці суб’єкти туристичної 
діяльності зазнали непоправних збитків, адже багато з них розраховували 
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на збільшення туристичних потоків на літній період у 2020 р. Для багатьох 
із них робота у літню пору року приносила до 70 % річного бюджету. Туризм 
в Україні містить низку специфічних підсекторів, наприклад, бари та ресто‑
рани, музеї, заповідники та національні парки. Усі вони зазнали збитків від 
нестабільної ситуації впродовж періоду ізоляції через COVID‑19. Ситуація 
була невтішною, адже багато суб'єктів туристичної діяльності припинили 
свою діяльність частково або повністю. Значна їх частина вдавалася до ско‑
рочення персоналу через нестачу коштів для заробітної плати працівникам.

Україні буде важко оговтатись після незворотних змін, які спричинила 
ця криза, в економіці та туризмі зокрема. Згідно з прогнозуванням МВФ, 
усесвітній туризм досягне рівня розвитку 2019 року тільки через 3–5 років, 
це дуже оптимістичний прогноз. Після завершення всесвітньої пандемії 
COVID‑19 необхідно удосконалити методи використання природних і ан‑
тропогенних ресурсів та об’єктів культурної спадщини нашої Батьківщини. 
Основні завдання України в посткарантинний період [2]:

• зберегти та розвивати внутрішній туризм, а також сприяти його біль‑
шому поширенню серед різних верств населення;

• перенаправляти український вихідний туристичний потік на дестинації 
в межах нашої держави, даючи змогу локальному малому та середньому 
бізнесу покрити частину збитків, спричинених примусовим закриттям 
через COVID‑19.

За оцінками звіту МВФ, Україна, як решта світу, зможе відновити свій 
економічний стан у 2021–2021 р. Не варто згадувати про те, що повністю 
компенсувати збитки, які були спричинені поширенням коронавірусної ін‑
фекції у 2020 році, майже неможливо. Усупереч доволі невтішним прогнозам 
наслідки пандемії COVID‑19 для України є не такими болючими, як для інших 
європейських країн. Це пов'язано з тим, що обсяг міжнародного туристич‑
ного складника України в загальній економіці туризму є набагато меншим.
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