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АНОТАЦІЯ
Стаття висвітлює питання сучасного стану, тенденції та 

динаміку розвитку туристичної галузі в Україні. Розкриває пи-
тання актуальності розвитку туризму в державі. Визначено 
основні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. 
Окреслено можливі та найбільш доцільні напрями розвитку ві-
тчизняної туристичної сфери.

Ключові слова: туризм, зелений туризм, рекреація, турис-
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает вопросы современного состояния, тен-

денции и динамику развития туристической отрасли в Украи-
не. Раскрывает вопрос актуальности развития туризма в стра-
не. Определены основные проблемы и перспективы развития 
туризма в Украине. Определены возможные и наиболее целе-
сообразные направления развития отечественной туристиче-
ской сферы.

Ключевые слова: туризм, зеленый туризм, рекреация, ту-
ристический рынок, туристическая инфраструктура.

ANNOTATION
The article highlights the current state, trends and dynamics 

of the tourism industry in Ukraine. The issue of the relevance of 
tourism development in the state is expanded. The main problems 
and prospects of tourism development in Ukraine are determined. 
Possible and most expedient directions of development of the do-
mestic tourist sphere are outlined.

Keywords: tourism, green tourism, recreation, tourist market, 
tourist infrastructure.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
питання туризму та подорожей стоять поряд 
із такими поняттями, як освіта, культура та 
мода. Сьогодні не тільки модно подорожувати 
та поповнювати власний фотоархів новими міс-
цями, але і вважається, що освічена людина 
не може дивитися на світ з одного боку, вона 
має рухатися вперед, щоразу змінюючи ракурс 
своїх поглядів на довкілля за рахунок подоро-
жей. Тому туристичний бізнес набуває концеп-
туально нового значення і потребує максималь-
ної уваги для підвищення якості вітчизняного 
туризму. Проте поруч зі світовою тенденцією 
розвитку туристичної індустрії український 
туризм суттєво програє в конкурентній боротьбі 
провідним державам світу не лише за рівнем 
розвитку туристичної інфраструктури, але і за 
якістю туристичних послуг.

Економічна та політична нестабільність, 
низький рівень життя, відсутність фінансу-
вання та незацікавленість державних органів у 

розвитку туризму негативно вплинули не лише 
на структуру туризму та туристичні можливості 
країни як на внутрішньому, так і зовнішньому 
туристичному ринку, а й на імідж українського 
туризму.

Для подолання наявних негативних тенден-
цій в Україні сьогодні є всі передумови. Зручне 
географічне розташування, її природні ресурси, 
клімат, історико-культурний та рекреаційний 
потенціал – всі ці фактори сприяють швидкому 
й успішному розвитку туризму в державі, як 
іноземного, так і внутрішнього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні роки проблемам розвитку туристичної 
діяльності приділяли увагу багато вітчизняних 
дослідників, таких як В. Биркович [1], Л. Кири-
люк [2], Л. Коржилов [3], О. Любіцева [4], 
С. Мельниченко [5] та ін. Особливості форму-
вання конкурентоспроможних переваг вітчиз-
няної туристичної сфери на внутрішньому на 
зовнішньому ринках туристичних послуг роз-
крито у роботах З. Варналія і Д. Стеченка [6] та 
інших вчених. Вивченням питань державного 
регулювання туристичної діяльності присвя-
чені роботи О. Бартошук [7], О. Давидової [8], 
В. Киф’яка [9], Г. Папиряна [10], С. Хлоп’як 
[11], В. Шаптала [12] та ін.

Незважаючи на вагоме теоретичне та прак-
тичне значення досліджень вищезазначених 
учених, існує необхідність у вивченні питань, 
присвячених розвитку вітчизняної туристичної 
сфери. Україна – країна з нестійкою економі-
кою, тому існує гостра необхідність у вивченні 
напрямів розвитку туристичної галузі, особливо 
на регіональному рівні, та розв’язанні проблем 
її фінансування.

Постановка завдання. Мета статті – оцінити 
та проаналізувати стан, тенденції та динаміку 
розвитку туристичної галузі в Україні, дослі-
дити основні проблеми та перспективи розви-
тку туризму на сучасному етапі, визначити вне-
сок туризму в економіку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«Галузь вражень», як іноді називають турис-
тичний бізнес, сьогодні вважається одним із 
перспективних напрямків соціально-економіч-
ного розвитку країни, регіонів, міст. Адже, за 
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даними Міжнародної туристичної організації, 
туристичне господарство генерує 11% валового 
продукту в світі, 7% світових інвестицій і 5% 
усіх податкових надходжень. У світовому екс-
порті товарів і послуг частка туризму набли-
жена до 13%, у країнах Європейського Союзу – 
14%. Сукупний валовий внутрішній продукт 
країн ЄС на 8% сформований завдяки турис-
тичній галузі, забезпечує близько 11% еконо-
мічного зростання, у ній зайнято 12% світових 
трудових ресурсів [13].

Проте чи можна прирівнювати розвиток 
українського туризму до світового – це велике 
питання. Адже, за даними Світового еконо-
мічного форуму у сфері подорожей і туризму, 
Україна серед 124 країн світу посідає лише 
78-ме місце. За доходами від іноземного 
туризму, згідно з даними Всесвітньої туристич-
ної організації, Україна посідає останнє місце 
серед 30 основних європейських країн. Якщо 
вважати доходи останніх від згаданого виду 
діяльності за 100%, то ринкова частка нашої 
держави становить лише 0,3%. А в найближ-
чих сусідів України цей показник у кілька (і 
більше) разів вищий.

У рейтингу економічного розвитку турис-
тичної сфери від Світової ради подорожей та 
туризму Україна за всіма позиціями у 2015 році 
перебувала нижче за середні світові показники.

Поясненням невтішної тенденції може бути 
неефективне і нераціональне використання 
природних ресурсів, застарілість матеріально-
технічної бази та недостатня розвиненість інф-
раструктури, недостатньо розвинена система 
транспортного обслуговування туристів, погір-
шення соціально-економічної ситуації в країні, 
анексія Криму, військові дії у східних регіонах 
України, зменшення кількості робочих місць, 
інфляція, знецінення національної валюти, 
відсутність належних економічних, організа-
ційних та інших умов для розвитку туризму, 
недостатній рівень якості туристичних послуг, 
відсутність чіткої стратегії розвитку і регулю-
вання індустрії туризму [14]. 

Водночас, на наш погляд, існує низка про-
блем щодо кадрового забезпечення туристичних 
підприємств, пов’язаних із нестачею високок-
валіфікованих менеджерів у сфері туризму та 
їх підготовкою.

Як наслідок такої ситуації в туристичній 
галузі в Україні, Державна статистика фік-
сує невтішну тенденцію туристичних потоків 
за останні п’ять років. Зокрема, спостерігаємо 
зростання охочих виїхати за кордон, тоді як іно-
земців українські простори не задовольняють як 
місця для відпочинку. За період 2011–2015 років 
кількість іноземців, які відвідали Україну з 
будь-яких причин, скоротилася у 1,7 разу. 

Зниження туристичного потоку в Україну 
приводить до спаду валютних надходжень. 
Так, у 2013 році вони становили 5 млрд. 
825 млн. доларів, а у 2014 році ця сума сягає 
2 млрд 732 млн. доларів [15].

Порівняно з 2013 роком майже вдвічі зни-
зився розмір надходжень від туристичного 
збору до місцевих бюджетів. Ключовою причи-
ною такого спаду активності іноземців є ілюзія 
повномасштабної війни в Україні [16].

Проте, незважаючи на вищеокреслені 
аспекти розвитку туристичної галузі, аналіз 
ситуації в Україні показує, що в туристичному 
господарстві відбуваються серйозні позитивні 
зміни: розробляються нові маршрути, розвива-
ється готельна інфраструктура, зростає рівень 
обслуговування туристів і поліпшується від-
відуваність туристичних об’єктів. Туристично-
рекреаційні можливості країни викликають 
неабияку зацікавленість у представників між-
народної туристичної індустрії [17]. 

Порівняно з 2014 роком у 2015–2016 роках 
кількість іноземних туристів значно зросла. 
Позитивну тенденцію, на подив експертів, 
привнесли такі країни, як Німеччина, США, 
Туреччина та Ізраїль, що доводить привабли-
вість України для розвинутих країн.

Але поруч із міжнародним туризмом варто 
розглядати і внутрішній, адже вітчизняні ман-
дрівники є своєрідним індикатором життєздат-
ності національного туризму. І взагалі акцент 
слід робити на українських мандрівниках, адже 
це більшість туристичних потоків України, а 
також безкоштовний піар українських просто-
рів іноземцям, тому що задоволений вітчизня-
ний турист зробить більшу рекламу у соцме-
режах, ніж туристичне агентство зі значними 
маркетинговими затратами.

Натепер туристичні послуги в Україні нада-
ють 1,7 тис. юридичних осіб і 1,3 тис. фізич-
них осіб. Для мандрівників по Україні в нашій 
країні діє 4,3 тис. місць для ночівлі: 1,9 тис. 
санаторіїв і подібних до них установ, а також 
2,5 тис. готелів та аналогічних закладів [18]. 

Проаналізувавши найбільш популярні види 
туризму в розрізі областей України за класифі-
каційною ознакою «мета подорожі», слід відзна-
чити, що на теренах України чітко простежуються 
три типи регіонів за розмаїттям видів туризму.

Перша група регіонів включає Вінницьку, 
Волинську, Житомирську, Закарпатську, 
Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тер-
нопільську, Херсонську, Хмельницьку, Черні-
гівську, Чернівецьку області. Для них харак-
терна гомогенність у наявних туристичних 
ресурсах та видах туризму. Це насамперед зеле-
ний та рекреаційний туризм, які забезпечують 
комплексний відпочинок туриста, приводять до 
поліпшення фізичного та морального стану.

До другої групи регіонів віднесемо Дніпро-
петровську, Запорізьку, Київську, Миколаїв-
ську, Одеську, Полтавську, Харківську, Чер-
каську області. Основною характеристикою 
другої групи є широкий спектр видів туризму, 
починаючи від ділового, зеленого і закінчуючи 
релігійним, проте поруч із цим не можна вия-
вити єдиний вид туризму, який переважає та 
об’єднує ці регіони.
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Останню, третю групу регіонів представля-
ють області, де туризм не займає вагому нішу 
порівняно з попередніми регіонами: Донецька, 
Луганська, Кіровоградська, Сумська.

Варто зауважити, що такий аналіз видів 
туризму за областями дав змогу визначити 
поширеність видів туризму в Україні ( рис. 1). 

 Найпоширенішими видами туризму в Укра-
їні є зелений, рекреаційний, культурно-пізна-
вальний. 

Однією з альтернатив виходу з критичної 
точки відвідування України іноземцями та роз-
витку внутрішнього туризму є так званий зеле-
ний та рекреаційний туризм, який вже встиг 
про себе заявити як про успішний та прогресу-
ючий вид діяльності, оскільки є грошово ней-
тральним і вважається самодостатнім із позиції 
інвестиційних потреб [20].

Натепер, за статистикою, близько 35% меш-
канців Європейського Союзу віддають перевагу 
відпочинку в сільській місцевості [21]. Хоча все 
ж це меншість, але якщо йдеться про стратегіч-
ний план, то слід і розраховувати на декілька 
кроків уперед. Тому, безперечно, зелений 
туризм у найближчому майбутньому досягне 
значного відриву у сфері туризму порівняно з 
іншими видами. 

Напружений ритм життя, постійні процеси 
урбанізації (як не парадоксально, але навіть 
технічний прогрес) породжують бажання відпо-
чити за відсутності масового скупчення людей 
та звичних відвідувань культурних пам’яток. 
Як мінімум, один раз на рік виникає бажання 
не ускладнювати собі життя в постійній битві 
за інформацію, вимкнути гаджети та ноутбуки 
і просто відпочити. 

Простота – це те, чого бракує сучасним 
людям. Україна як аграрний край має всі пер-
спективи виходу на принципово новий рівень 
розвитку туризму. Українські Карпати, вихід 
до моря та дивовижні горизонти на берегах 
річок – за це іноземці не проти достойно пла-
тити, відпочиваючи без обтяжуючої буденності.

Інший вид туризму, який сьогодні набуває 
значного поширення у світі і може скласти 
конкуренцію, – це ностальгічний туризм. Він 

пов’язаний з поверненням людей до своїх вито-
ків з метою самоінформування про своє похо-
дження чи історію народу. В Україні потен-
ціал для розвитку ностальгічного (етнічного) 
туризму є, оскільки наша держава як колишня 
частина СРСР має велику історію, розкидану 
по всьому світі в обличчі іноземців; також емі-
граційні процеси, що тривають упродовж років 
незалежності, можуть значно підвищити розви-
ток вказаного виду туризму.

Питання розвитку туризму більшою мірою 
спирається на проблему фінансування, оскільки 
це є найвагомішим важелем, який стримує 
розширення вказаної індустрії. При цьому 
держава, на жаль, майже не створює еконо-
мічних, організаційних та інших умов для роз-
витку туризму. Консультанти зазначають, що 
мінімально з державного бюджету на розви-
ток казаної галузі необхідно виділяти щорічно 
50–80 млн. грн., але за період 2014–2016 років 
не було виділено ні копійки [22].

Сьогодні туристична індустрія в Україні 
потребує санації: як створення нових робо-
чих місць, так і комплексного перегляду 
основних туристичних зон та напрямів діяль-
ності. Проте держава виділяє недостатньо 
коштів для існування конкурентоспромож-
ного туризму. Змінити ситуацію на краще, 
як свідчить іноземний досвід, можна шляхом 
створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій, оскільки туристичний потенціал 
України сьогодні розкрито не повною мірою. 
Так, за оцінками експертів, вклад туризму у 
ВВП України становить близько 2%, тоді як у 
розвинених країнах світу цей показник дося-
гає 50% [20].

Для підвищення конкурентоспроможності 
сфери туризму і курортів необхідно посилити 
роль держави у цій сфері з одночасним форму-
ванням ефективної моделі співпраці держави, 
бізнесу та суспільства. 

Подолання наявних негативних тенденцій, 
створення системних і комплексних передумов 
для розвитку туризму і курортів, поліпшення 
функціональної та технічної якості складників 
національного та регіональних туристичних 

Рис. 1. Розподіл видів туризму в Україні [19]
 

3,84 
21,8 

6,4 

21,8 3,84 

5,12 

21,8 

3,84 11,5 Діловий 
Зелений 
Екологічний 
Культурно-пізновальний 
Освітній 
Подієвий 
Рекраційний 
Релігійний  
Спортивний 



486

Випуск 21. 2018

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

продуктів повинні стати пріоритетами забез-
печення сталого розвитку країни загалом та 
вагомим складником у вирішенні питань підви-
щення рівня життя населення [23].

Одне із ключових питань, яке необхідно 
вирішити в найближчий час, – питання оптимі-
зації взаємодії туризму і культури як на рівні 
центральних органів влади, так і на місцях. 
Культурна спадщина, музеї, театри в більшості 
країн світу є винятково важливим фактором 
залучення туристів, генерації міжнародних і 
локальних туристичних потоків. І в результаті 
цього свого клієнта отримують транспорт і гро-
мадське харчування, готелі, місцева промисло-
вість та ін.

По-друге, виокремити туризм як пріоритетну 
галузь економіки та дати реальну державну 
підтримку реформам у туристичній індустрії. 
Зокрема, вдосконалення правового механізму 
державного регулювання туризму на основі 
приведення його у відповідність до міжнарод-
них правових норм, стандартів, трендів; упро-
вадження практики бюджетного фінансування 
вітчизняної туристичної індустрії через реалі-
зацію загальнодержавних та місцевих програм 
розвитку туризму із залученням до формування 
цих бюджетів усіх можливих гравців та учас-
ників туристичного ринку; активна державна 
підтримка промоції України як туристичної 
держави серед іноземних туристів та просу-
вання бренд-меседжів «Україна – країна, що 
приваблива та безпечна для туризму», а також 
популяризація серед співвітчизників патріотич-
них світоглядних позицій щодо необхідності 
подорожей рідною країною; створення мережі 
регіональних туристичних брендів як одного з 
основних ідентифікаторів туристичної промоції 
території. 

По-третє, активізувати роботи щодо збору 
релевантної туристичної інформації про турис-
тичні ресурси України, заклади, що формують 
та реалізують комплексну туристичну послугу, 
партнерів туристичного бізнесу; продукування 
бази даних про в’їзні, виїзні та внутрішні турис-
тичні потоки, виявляти чинники, що вплива-
ють/перешкоджають поширенню туристичної 
інформації про Україну.

По-четверте, об’єднати юридичних осіб 
публічного і приватного права шляхом ство-
рення громадської організації «Національна 
туристична організація» як структури, яка 
просуватиме і функціонуватиме на засадах дер-
жавно-приватного партнерства.

По-пяте, реконструкція та модернізація 
туристичної інфраструктури та підвищення 
рівня безпеки туристів.

По-шосте, забезпечення інфраструктурного 
облаштування та інформаційного забезпечення 
найбільш привабливих для відвідування турис-
тами об'єктів культурної спадщини та при-
родно-заповідного фонду тощо [24, с. 160]. 

Висновки. Виходячи з окреслених проблем 
і негативних аспектів розвитку туристичної 

галузі України, туризм для України нині пови-
нен стати цінністю, до формування якої необ-
хідно змінити ставлення в усіх суспільних 
інститутах, а органи державної влади, освітні 
заклади мають культивувати його переваги як 
соціально значущого та високоекономічного 
ресурсу розвитку країни. Особливу увагу необ-
хідно приділити фаховому оновленню кадро-
вого потенціалу органів місцевого управління, 
музейних закладів, інших установ, дотичних 
до туризму, а також формуванню цілісної 
інформаційної стратегії із підтримки турис-
тичної промоції України з боку держави як на 
внутрішньому, так і на міжнародному ринках 
туристичних послуг. 
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