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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 
 
Сучасний туризм – це явище, вплив якого помітно позначається на 

політичному, економічному та соціальному житті населення країни. В ст. 3 
Закону України «Про туризм» цю сферу діяльності проголошено 
пріоритетною галуззю економіки держави. Туризм стимулює розвиток 
більшості галузей господарства [1]. 

По-перше, завдяки туристичній діяльності забезпечується 
можливість відновлення та зростання фізичного, духовного та емоційного 
потенціалу людини, отримання нових знань і вражень.  

По-друге, загальновизнано, що в сфері туристичних послуг активно 
відбувається процес створення робочих місць. Функціонування 
підприємств туристичної галузі опосередковано зумовлює виробництво 
товарів та послуг в інших сферах економіки, пов’язаних із задоволенням 
споживчих потреб туристів і, таким чином, щороку сприяє зайнятості 
населення в суміжних галузях.  

По-третє, розвинутий туризм робить країну привабливим об’єктом 
для іноземних інвесторів, стимулює розвиток міжнародного 
підприємництва й ділового співробітництва в державі. Також туризм є 
важливим джерелом валютних надходжень до країни та доходів у бюджети 
всіх рівнів.  

Таким чином для становлення туризму як високорентабельної галузі 
економіки необхідно забезпечити всебічну підтримку його діяльності 
[2, с. 258]. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на 
наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний 
туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка 
в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з 
перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор 
повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до 
туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно 
вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати 
ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного 
іміджу України на світовій арені.  

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна 
визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку 
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 
потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний 
розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні 
екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля [3]. 

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та 
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нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність 
чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та чіткого його регулювання. 
Недостатньо розвинена інфраструктура, а також система транспортного 
обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому 
піднесенню та поширенню туристичної слави країни. Тому, розвиток 
туристичної інфраструктури та транспортних шляхів сполучення є одним 
із першочергових завдань. 

Також необхідно продовжити капіталовкладення на реконструкцію 
діючих родовищ лікувальних мінеральних вод, та покращення 
матеріально-технічної бази санаторіїв, з наближенням їх до світових 
стандартів. Важливою перевагою ефективного функціонування 
рекреаційного комплексу стало б зменшення сезонності в роботі курортів, 
особливо морських, тобто створення умов для цілорічного обслуговування. 
Щоб розвивати туристичний бізнес, необхідно забезпечити туристам 
комфортні і безпечні умови для проїзду; сприяти оформленню віз; 
провести будівництво та роботи малих мотелів і готелів сімейного типу, 
які можуть стати джерелом валютних надходжень; розгорнути реалізацію 
проектів з будівництва готелів високої категорії [2, с. 198]. 

Отже, туристичний бізнес потребує значних капіталів та експертного 
підходу, але за умови грамотного планування та ефективної реалізації 
проектів, туристичний бізнес є надзвичайно прибутковим. 
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