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У статті розглядалися основні проблеми та напрямки державної підтримки розвитку малого 
бізнесу у сфері туризму. Визначено, що, згідно досвіду інших країн,  без державного планування 
розвитку сфери туризму не обійтися. Для цього необхідно розробляти відповідні програми, але 
оцінка таких програм має деякі труднощі, такі як відсутність відповідних статистичних 
даних та комплексу показників, які б враховували всю специфіку діяльності в сфері туризму. 
Була проаналізована існуюча статистика для вирішення в якому напрямі слід державі 
концентрувати свою увагу, адже підтримувати всю інфраструктуру країни у державних 
органів, на сьогодні, не має можливості. Також були представлені позитивні наслідки 
взаємодії суб’єктів малого підприємства сфери туризму з державними органами, серед них 
поповнення бюджету та створення нових робочих місць, що дозволить підвищити добробут 
країни в цілому. 
 
The article considers the main problems and directions of state support for the development of small 
business in the tourism industry. It is determined that, according to the experience of other countries, 
the state planning is important for the development of tourism industry. It is necessary to develop 
appropriate programs, but the evaluation of such programs has some difficulties, such as the lack of 
relevant statistics and a set of indicators that take into account all the specifics of tourism activities. 
The existing statistics was analyzed to decide on which direction the public authorities should focus 
their attention, because it is impossible to the country to support the entire infrastructure for today. 
Positive effects of cooperation between small businesses of the tourism industry and state authorities 
were also presented, such as the replenishment of the budget and creation of new workplaces, which 
will improve the welfare of the country in general. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими практичними завданнями  
З кожним роком сфера туризму стає все більш привабливою для малих підприємців, які складають 

основну частину учасників ринкових відносин. У зв’язку з тим, що ведення діяльності в туризмі має багато 



специфічних рис, малим бізнесменам без допомоги важко розвиватися. Особливо важлива для них підтримка 
держави, яка лише починає цікавитися даною сферою і тому зустрічає на своєму шляху багато перешкод. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Державній підтримці сфери туризму уділяли увагу багато науковців, серед яких: Братюк В.П. (розглядав 

теоретичні інструменти та методи забезпечення державної політики розвитку туризму) [2, c. 30-37];  Друк В.В. та 
Саух І.В. (запропонували напрямки вдосконалення державного управління туристичною сферою) [3, c. 99-101; 7, с. 
59-66];  Ковтуненко К.В. (аналізувала державну підтримку проектів комерціалізації результатів науково-дослідної 
діяльності в сфері туризму) [5, c. 89-95];  Кудла Н.Є. (показував основні аспекти формування туристичної політики 
на регіональному та місцевому рівнях)  [6, c. 43-48] та інші. 

Однак у працях науковців мало уваги приділялося державній підтримці саме малого підприємництва, який 
найбільше потребує допомоги і формує більшу частину ринку туризму.  

Формулювання цілей статті 
Мета статті – проаналізувати рівень підтримки державою малого підприємництва в сфері туризму, 

розглянути основні напрямки та виявити недоліки. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Розвиток сфери туризму можливий у двох напрямках: самостійний розвиток без втручання держави та під 

контролем державних органів управління. Самостійний розвиток не може бути прийнятим так як галузь 
знаходиться ще на початку свого становлення і граничить з великою кількістю ризиків і потенціальних проблем. 
Часто виникають ситуації, які не можливо розрішити без втручання державних органів, що особливо характерно 
для малого підприємництва [2, c. 32]. 

В останні роки сфера туризму стрімко розвивається. Опираючись на досвід інших країн, в яких туризм 
давно активно функціонує, також можна побачити, що без державного планування розвитку сфери туризму не 
обійтися.   

Стратегія державного розвитку туризму має бути націлена на наступне: 
− прогнозування напрямків і можливостей розвитку туризму для окремих територій країни; 
− планування самого процесу розвитку туризму для країни в цілому; 
− аналіз ресурсного забезпечення туристичних територій, виявлення недостатньої забезпеченості та 

розробка напрямів їх підтримки [3, c. 100; 7, c. 64]. 
Важливим для державного регулювання сфери туризму є наявність статистичного обліку діяльності 

туристичних фірм. На сьогодні такий облік розвинутий недостатньо і ведеться лише за деякими аспектами. 
Особливо актуально ведення статистики окремо за великим та малими підприємствами через відмінність в їх 
специфіці ведення діяльності. Великі підприємства – це туристичні оператори з великими власними капіталами і 
стабільною клієнтською базою, малі підприємства – це туристичні агентства, які постійно відчувають нестачу 
коштів та інші труднощі на ринку туризму. Тому дані категорії підприємств слід аналізувати окремо.   

Розглянемо сутність процесу підтримки малого бізнесу та його основні елементи. Перш за все, процес 
представлений суб’єктами та об’єктами: суб’єкти – це органи державного управління, які займаються 
безпосередньо питанням підтримки малого підприємництва; об’єкти – це самі підприємства, які претендують на 
державну допомогу [4, c. 8]. 

Процес підтримки малого бізнесу характеризується цілями та ресурсним забезпеченням. Цілі можна 
згрупувати у два блоки: суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивні цілі належать державним органам (тобто суб’єктам 
процесу управління) і можуть бути наступними: фінансове забезпечення підтримки сфери туризму; оформлення та 
реалізація програм підтримки. Через реалізацію суб’єктивних цілей, мають реалізовуватися об’єктивні – цілі, за 
ради яких взагалі надається підтримка (які направлені на інтереси об’єктів процесу управління): забезпечення 
нових робочих місць і боротьба з безробіттям; зростання доходу населення; забезпечення конкурентоспроможності 
малого підприємства та інші. 

Необхідність державного втручання у сферу туризму обумовлено туристичною привабливістю деяких 
регіонів України (наприклад, Карпати або Одеса) та необхідністю зберігати історичні пам’ятки від знищення через 
їх активне відвідування туристами [6, c. 47].  

Основою державної підтримки малого бізнесу являється розроблена та затверджена програма. Для оцінки 
ефективності цієї програми можна використовувати ряд показників, але існують деякі проблеми у цьому напрямі: 

− недостатній об’єм статистичної та іншої інформації для аналізу. Дана проблема характерна саме для 
сфери туризму, на відміну від інших галузей, про які можна знайти багато інформації у вільному доступі. Це 
можна пояснити відносно недавнім підвищенням інтересу до туризму; 

− не всі показники приймають до уваги специфіку сфери туризму, такі як значні витрати на початку 
функціонування підприємства, великі додаткові витрати на підтримку діяльності (банківські гарантії, страхування 
та інше)  тощо; 

− сезонний характер попиту на тури та залежність від репутації фірми; 
− відсутність комплексної системи показників саме для аналізу діяльності підприємства в сфері туризму. 
Слід зазначити, що для вирішення цих проблем вже робляться деякі кроки. Так, у 2017 році була створена 

робоча група з питань статистики у сфері туризму та курортів. Основними завданнями групи являється розробка 
пропозицій для вдосконалення системи збору та аналізу статистичних даних сфери туризму та безпосередній 



аналіз зібраних даних. Інформація збираються від центральних та місцевих органів та від самих підприємців 
(опитування та інше) [1]. 

Зрозуміло, що у останні роки держава переживає значні труднощі відносно бюджету і не в змозі відразу 
виділити великі кошти на підтримку всього малого підприємства в країни. Тому, рекомендується починати 
підтримку окремих областей України, які найбільш перспективні для туризму.  

Щоб визначити, які саме області слід спочатку підтримувати, проаналізуємо статистичні дані фіскальної 
служби України за три роки по надходженням туристичного збору (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів  
за 2014-2016 роки (за даними ДФС, тис. грн.) [1] 

№ Назва області 2014 2015 2016 Частка, % 
Приріст  

2016/2015 

1 Вінницька 181,1 209,6 310,4 0,9 + 48,1 % 
2 Волинська 200,7 324,2 373,4 1,1 + 15,2 % 
3 Дніпропетровська 877,4 1289,4 1749,9 5,0 + 35,7 % 
4 Донецька 846,1 669,1 914,3 2,6 + 36,6 % 
5 Житомирська 169,0 225,3 349,4 1,0 + 55,1 % 
6 Закарпатська 930,4 1527,2 2199,1 6,2 + 44,0 % 
7 Запорізька 1410,8 1565,3 2070,8 5,9 + 32,3 % 
8 Івано-Франківська 946,8 1578,5 2292,8 6,5 + 45,3 % 
9 Київська 682,4 862,5 1247,9 3,5 + 44,7 % 
10 Кіровоградська 65,7 92,3 167,9 0,5 + в 1,8 рази 
11 Луганська 109,4 47,7 102,7 0,3 + в 2,1 рази 
12 Львівська 3569,8 5915,0 8418,5 23,8 + 42,3 % 
13 Миколаївська 457,5 753,1 1155,3 3,3 + 53,4 % 
14 Одеська 2725,3 4865,2 7336,3 20,8 + 50,8 % 
15 Полтавська 313,4 449,2 717,1 2,0 + 59,7 % 
16 Рівненська 127,2 170,2 266,5 0,8 + 56,6 % 
17 Сумська 130,5 161,6 227,6 0,6 + 40,8 % 
18 Тернопільська 128,7 161,4 240,0 0,7 + 48,7 % 
19 Харківська 887,8 1081,5 1780,5 5,0 + 64,6 % 
20 Херсонська 793,2 1074,7 1888,4 5,3 + 75,7 % 
21 Хмельницька 207,8 303,1 465,7 1,3 + 53,7 % 
22 Черкаська 271,1 310,9 409,5 1,2 + 31,7 % 
23 Чернівецька 228,2 244,1 318,6 0,9 + 30,5 % 
24 Чернігівська 154,8 207,8 311,9 0,9 + 50,1 % 

 Всього 16415,1 24088,9 35314,5 100,0 + 46,6 % 
 
Як можна побачити з табл.1 в усіх областях спостерігається збільшення надходження до бюджету із сфери 

туризму, що підтверджує факт зростання популярності цієї галузі. В цілому у 2016 році до бюджету надійшло на 
46,6% більше ніж за 2015 рік і на 115% ніж у 2014 році. 

У 2016 році найбільше надходжень приносили Львівська (23,8%), Одеська (20,8%), Івано-Франківська 
(6,5%), Закарпатська (6,2%) та Запорізька (5,9,%) області. Між тим найбільший відносний приріст спостерігається 
у Луганській (в 2,1 рази), Кіровоградській (в 1,8 рази), Херсонській (75,7%), Харківській (64,6%) та Полтавській 
(59,7%) областях.     

Опираючись на ці дані, можна сказати, що державі в першу чергу слід підтримувати підприємців 
Львівської та Одеської області, так як вони являються абсолютними лідерами по кількості надходження 
туристичного збору і складають разом 44,6% від загальної суми. До того ж, Одеська область і по приросту займає 
десяте місце.  

Також, увагу необхідно уділити Харківській і Херсонській областям. За абсолютним показником вони 
займають сьоме та шосте, а за приростом – третє та четверте місце відповідно. Області активно розвивають сферу 
туризму і потребують підтримки держави. 

Важливо підтримати Івано-Франківську та Закарпатську області, так як вони мають доволі високі 
показники туристичної діяльності та показують тенденцію до її зростання. В той час, як Кіровоградська і 
Запорізька області мають більш низькі показники і не зрозуміло як буде розвиватися в них туризм.  

Далі детальніше розглянемо обсяги бюджетних зборів окремо по туристичним агентствам, більшість з 
яких являються малими підприємствами (табл. 2). 

 



Таблиця 2. Динаміка обсягів бюджетних зборів від туристичних агентств [1] 

Збір податкових платежів 
2014 р., 
тис. грн. 

2015 р., 
тис. грн. 

2016 р., 
тис. грн. 

Порівняння 
2016/2015 

Юридичні особи 64350,4 71179,5 80413,7 ↑ 13 % 

Фізичні особи – підприємці 19170,8 23857,6 38881,4 ↑ 63 % 

Всього: 83521,2 95037,1 119295,1 ↑ 25,5 % 
 

Згідно даним табл. 2 збір податкових платежів на протязі 2014-2016 рр. зростав. У 2016 році він складав 
119295,1 тис. грн., що на 25,5% більше ніж у 2015 році і на 42,8% ніж у 2014 році. При цьому динаміку зростання 
показують як юридичні так і фізичні особи (малі підприємці), але у фізичних осіб даний показник має більший 
відносний приріст (63%). Така статистика свідчить про те, що мале підприємництво у сфері туризму активно 
розвивається і державна підтримка даної галузі доцільна. 

Перелічимо основні напрямки державної підтримки малого підприємства в сфері туризму [8, c. 33]: 
1) державне фінансування підприємств для їх розвитку та закріплення своїх позицій на ринку; 
2) створення фондів підтримки малого бізнесу, формування системи бізнес інкубаторів, налагодження 

діяльності консультаційних центрів; 
3) збільшення кількості нових малих підприємств в сфері туризму через регулювання податкової, 

кредитно-грошової, митної та амортизаційної політики; 
4) збільшення об’єму інвестицій в туристичні організації через підвищення їх привабливості і надійності; 
5) надання льотних позик суб’єктам господарської діяльності, що не мають достатньої кількості коштів для 

банківської гарантії або надання порук по кредитам комерційних банків; 
6) підтримка державою проектів комерціалізації результатів науково-дослідницької діяльності в сфері 

туризму [5, c. 91]. 
Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва 
 
Важливим для процесу підтримки малого бізнесу також являється його забезпечення інструментами 

управління: нормативно-правова база, фінансові та кредитні інструменти [4, c. 8; 6, c. 46].  
Одна із ключових проблем сфери туризму в Україні являється її не конкурентоспроможність з іншими 

країнами, хоча Україна – одна з найбільш забезпечених країн історичними, рекреаційними, культурними, 
лікувальними та іншими ресурсами, які можуть зацікавити багато туристів. Така невідповідність є наслідком 
відсутності інтересу держави до сфери туризму, яка в державній політиці майже не впливає на її економічні та 
соціальні цілі, а тому не може забезпечити робочі місця, зростання ВВП на душу населення, поповнення бюджету 
країни. 

Взаємодія суб’єктів малого підприємства сфери туризму з державними органами підтримки малого бізнесу 
повинно мати такі позитивні наслідки: 

− зростання об’єму туристичних послуг; 

Державна 
підтримка 
малого 
бізнесу 

фінансування 
підприємств 

створення фондів 
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позик 

регулювання податкової, 
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та амортизаційної політики 

підвищення привабливості і 
надійності туристичних 
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підтримка проектів 
комерціалізації результатів 

науково-дослідницької діяльності 



− збільшення кількості робочих місць; 
− збільшення додаткових надходжень у бюджет; 
− зростання добробуту населення. 
Перегляд напрямків державної політики, створення необхідних передумов для розвитку сфери туризму, 

підвищення якості туристичних продуктів зможе забезпечити постійний розвиток країни в цілому і тим самим 
підвищити рівень життя населення. 

Висновки 
Отже, державна підтримка малого підприємництва в сфері туризму має здійснюватися за різними 

напрямками і вирішувати багато проблем. Важливим для державного регулювання сфери туризму є наявність 
статистичного обліку діяльності туристичних фірм, який на сьогодні розвинутий погано. Необхідно активно 
розробляти програми підтримки, що дозволить поповнити бюджет, створить нові робочі місця і, як результат, 
підвищить добробут населення. Згідно статистичним даним, починати підтримку слід в окремих областях, так як 
труднощі з бюджетом країни не дозволяють відразу охопити всю Україну. 

У подальшому рекомендується проводити дослідження методів аналізу рівня державної підтримки малого 
підприємства, які б брали до уваги специфіку сфери туризму. 
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