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СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Проаналізовано проблеми та наведено особливості розвитку туристичної галузі в Україні. Досліджено ситуацію, 

що склалась на ринку туристичних послуг, а саме: в’їзд іноземних громадян в Україну за країнами та виїзд громадян 

України в інші країни протягом останніх років. 

З’ясовано, що однією із основних проблем розвитку туристичної індустрії в Україні є те, що вона розвивається з 

переважною орієнтацією на виїзд. Проведено аналіз причин занепаду українського туризму. Проаналізовано заходи 

перспективного розвитку туристичної галузі України, які передбачають вдосконалення діючого законодавства у 

сфері туризму з урахуванням досвіду провідних туристичних країн ЄС; стимулювання малого та середнього бізнесу, 

тобто приватного сектору; розвиток інфраструктури; залучення іноземних інвестицій; вдосконалення системи 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів; проведення необхідних наукових 

досліджень у сфері туризму. 
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Постановка проблеми. Туризм є 

розвинутою та однією з найдинамічніших 

галузей економіки. Економічне значення 

туризму як джерела грошових надходжень, 

забезпечення зайнятості населення, активізації 

регіонального розвитку, фактора реструктуризації 

економіки в постіндустріальну епоху постійно 

зростає. Індустрія туризму входить у число 

трьох провідних галузей світового господарства, 

трохи поступаючись лише нафтовидобувної 

промисловості й автомобілебудуванню. 

Туризм виступає як «невидимий» товар. 

Характерною особливістю і своєрідним 

достоїнством туристичних послуг як товару є те, 

що значна частина цих послуг проводиться 

мінімальними витратами на місці. Останнім 

часом туризм набув значення соціального явища. 

Він перейшов з категорії елітного продукту в 

категорію продукту, доступного споживачеві. На 

початковому етапі свого розвитку туризм 

розглядався як елемент соціально-культурного 

впливу. У наші дні він вважається економічним і 

масовим соціальним явищем. 

В Україні постає проблема в необхідності 

активізувати потенціал розвитку туристичної 

галузі. Вирішення цієї проблеми дасть змогу 

підвищити зростання соціально-економічних 

показників підприємств, регіону та країни 

загалом, які будуть залежати від того, 

наскільки успішно і раціонально 

використовуватимуться рекреаційні ресурси. 

Тому дослідження особливостей та проблем 

туристичної галузі в Україні, мають важливе 

значення для подальшого розвитку цієї сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значним внеском у дослідження проблем роз-

витку туризму стали праці багатьох вітчизня-

них вчених, зокрема Г.В. Балабанова, I.I. 

Винниченка, Л.В Воротіної, Н.А. Гук, О.П. 

Корольчук, Т.І. Ткаченко, Л.М Шульгіної та 

інших. Проте, враховуючи мінливість зовніш-

нього середовища, можна стверджувати, що 

актуальним залишається питання дослідження 

сучасного стану туристичної галузі в Україні 

та перспектив її розвитку в майбутньому. 

Мета статті. Основними напрямами 

дослідження є аналіз основних чинників впливу 

на стан та розвиток туризму в Україні, а також 

розробка пропозицій щодо створення умов для 

забезпечення сталого розвитку сфери туризму. 

Основні результати дослідження. Турис-

тична галузь є важливим чинником стабільно-

го й динамічного збільшення надходжень до 

бюджету та сприяє активізації і стимулюван-

ню роботи цілої мережі галузей народного 

господарства: будівництва, торгівлі, сільського 

господарства, виробництва товарів народного 

споживання, транспорту та зв’язку тощо. 

Індустрія туризму має найбільш сильний 

ефект мультиплікатора, ніж більшість інших 

економічних галузей. 

У цілому туризм впливає на економіку 

держави трьома позитивними чинниками: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk6.htm
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 забезпечує надходження іноземної валюти 

й впливає на такі економічні показники, як 

платіжний баланс і сукупний експорт; 

 підвищує зайнятість населення (туризм 

прямо або побічно впливає на розвиток 32 

галузей економіки); 

 стимулює розвиток інфраструктури країни. 

Виступаючи складним, багатогранним між-

галузевим комплексом, туризм характеризу-

ється інтенсивним використанням людських 

ресурсів у виробничому процесі. За даними 

Весвітньої туристичної організації перебування 

та обслуговування одного іноземного туриста 

в країні генерує в сукупності близько дев’яти 

робочих місць. Кількість робочих місць у 

сфері туризму зростає в 1,5 раза швидше ніж у 

будь-якому іншому секторі економіки. 

Індустрія туризму, як і будь-яка інша сфера 

господарської діяльності, є складною полі-

функціональною системою, ступінь розвитку 

якої залежить від рівня розвитку економіки 

країни в цілому. 

Сучасна туристична індустрія у світовій 

господарській системі посідає провідні 

позиції, її частка складає близько 10% від 

світового ВВП, 37% - від світової торгівлі 

послугами, 11% - від загального обсягу 

світових інвестицій, 11% - від світових 

споживчих витрат. Сьогодні сфера туризму 

забезпечує 1 трлн. $ експортних надходжень. 

За даними Весвітньої туристичної 

організації, за останні роки доходи від 

міжнародного туризму зростали в середньому 

на 9% на рік. Майже для 40 країн світу 

туристична галузь є основним джерелом 

надходжень до національного бюджету, а для 

70 – однією з трьох основних статей. 

Необхідно відзначити, що саме Європа посідає 

провідне місце на туристичному ринку і є 

найбільш відвідуваним регіоном світу, приймаючи 

51 % від загальної кількості міжнародних 

подорожей і більше ніж у 2 рази перевищуючи 

показники найближчих конкурентів. 

Україна, як країна, що знаходиться в центрі 

Європи, має всі передумови для належного 

розвитку економіки за рахунок туризму. 

Оскільки займає одне з провідних місць в Європі 

за рівнем забезпеченості цінними природними 

та культурними ресурсами [1]. Серед них 

найбільш цінними є унікальні кліматичні зони 

морського узбережжя та Карпат, а також 

мінеральні води та лікувальні грязі практично 

всіх відомих бальнеологічних типів. Згідно з 

даними, курортні та рекреаційні території в 

Україні становлять близько 9,1 млн га (15%) 

території. Оцінка потенціалу курортних та 

природних лікувальних ресурсів дає підстави 

розраховувати, що Україна має перспективу 

розвитку туристичної галузі. Це могутній 

потенціал розвитку міжнародного і вітчизняного 

оздоровлення й туризму, які є прибутковими 

галузями економіки багатьох країн. 

Наявний потенціал дозволяє ставити 

завдання щодо ефективного відтворення 

трудових ресурсів і генофонду нації шляхом 

оздоровлення, забезпечення повноцінного 

відпочинку громадян, шляхом перетворення 

курортної галузі на вагоме джерело створення 

нових робочих місць та наповнення 

державного і місцевих бюджетів. 

Закон України “Про туризм” визначає 

засади розвитку туризму в Україні [2]. 

Цим Законом визначено основні принципи 

державної політики в туристичній сфері: 

 забезпечення доступності для всіх 

громадян, у першу чергу для інвалідів, 

ветеранів війни та праці, учасників бойових 

дій, дітей, жінок репродуктивного віку, хворих 

на туберкульоз тощо; 

 врахування попиту населення при 

розробці та затвердженні загальнодержавних і 

місцевих програм розвитку туризму; 

 економічного та раціонального використання 

ресурсів і забезпечення їх належної охорони; 

 сприяння перетворенню туристичного 

комплексу України у високорентабельну та 

конкурентоспроможну галузь економіки; 

 законодавчого та нормативно-правового 

визначення умов та порядку організації 

діяльності туристичної галузі [2]. 

Високі темпи розвитку ринку туристичних 

послуг, помітне зростання ролі туризму в 

житті суспільства супроводжуються неаби-

яким загостренням конкуренції в галузі. У та-

ких умовах виникає об’єктивна необхідність 

цілеспрямованого впливу на процеси розвитку 

туристичної сфери, що реалізується через 

механізми державної та регіональної 

туристичної політики. 

За останні два роки Україна піднялася на 10 

позицій в Індексі конкурентоздатності у сфері 

подорожей і туризму і посіла там 78 сходинку 
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у списку з 140 держав. Найбільше підтягнув 

Україну вгору в рейтингу Всесвітнього 

економічного форуму показник «безпека» - він 

покращився одразу на 20 пунктів. Країна за 

останній рік ще й залишила топ-10 

найнебезпечніших місць для подорожей у світі. 

У структурі вітчизняного ВВП туристична 

галузь займає менше 2%, що свідчить про те, 

що використання туристичного потенціалу 

країни здійснюється неповною мірою, ринок 

туристичних послуг функціонує недостатньо 

ефективно. Водночас у масштабі світової 

економіки вона генерує більше 10% доходів, 

або $8,8 трлн. 

У туристичній галузі нашої держави 

працює понад 200 тис. осіб на постійній основі 

і близько 1 млн. осіб - сезонно, що свідчить 

про нагальну потребу збільшити кількість 

робочих місць у цій сфері. 

Туристична галузь в Україні формується за 

рахунок трьох складових: виїзний (зарубіж-

ний) туризм; внутрішній туризм; в’їзний (іно-

земний) туризм.  

За даними Адміністрації Державної прикор-

донної служби України, за перше півріччя 

2019 року нашу країну відвідало 5,9 млн. осіб. 

Незначне зменшення кількості в’їздів інозем-

них громадян до України у І півріччі 2019 року, 

у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року (-5,6 %), зумовлено зменшенням турис-

тичного потоку з прикордонних країн.  

Лідерами за кількістю в’їздів іноземців до 

України історично залишаються прикордонні 

країни, частка яких з 2016 року поступово 

зменшується з 85,5% до 80,7 %, що, серед 

іншого, пояснюється введенням з 01.01.2018 

року змін до Митного кодексу України, що 

значно обмежують безмитний перетин товарів 

через кордон.  

На фоні зменшення у І півріччі 2019 року 

прикордонного обміну у порівнянні з І півріч-

чям 2018 року, спостерігаються якісні зміни в 

структурі в’їзного туристичного потоку з не-

прикордонних країн. Так досягнуто суттєвого 

зростання потоків з: Литви – на 32,0%, Латвії – 

18,1%, Німеччини –17,5%, Канади – 11,4%, 

Китаю – 11,1%, а також продовжується тен-

денція зростання потоків туристів з: Франції – 

6,0%, США – 5,6%, Чехії – 5,6%, Італії – 3,9%, 

Великобританії – 2,7%, Болгарії – 2,4% та 

відновився потік туристів з Грузії – 4,5%.  

Протягом 2017-2019 років виїзний турис-

тичний потік зберігає стабільну тенденцію до 

зростання, у зв’язку із введенням з 11 червня 

2017 року безвізового режиму з країнами ЄС.   

За підсумками І півріччя 2019 року приріст 

виїзного потоку українських туристів порівня-

но з аналогічним періодом 2018 року стано-

вить 5,6% (у І півріччі 2018 р. приріст стано-

вив 3,3%).  

Переважно громадяни України виїжджають 

до прикордонних країн, частка яких з 2016 

року поступово зменшується з 88% до 77,7% 

туристичного потоку. Перерозподіл туристичних 

потоків пояснюється запровадженням безвізового 

режиму з країнами ЄС, введенням з 01.01.2018 

року змін до Митного кодексу України, що 

значно обмежують безмитний перетин товарів 

через кордон, розширенням лоукост авіапере-

везень та відкриттям прямих авіарейсів.  

При цьому спостерігаються якісні зміни в 

структурі виїзного туристичного потоку до 

неприкордонних країн. Так зафіксовано 

суттєве зростання потоків до: Австрії – на 

157%, Німеччини – 60,9%, Іспанії – 50,1%, 

Єгипту – 46,0%, Болгарії – 42,4%, Греції – 

43,8%, Італії – 30,5%, Кіпру – 23,6%, Грузії – 

18,4%, Туреччини – 14,6% та ОАЕ –13,9% [3]. 

На сучасному етапі туристична Україна – це 

більше 3 тис. оздоровчих закладів, близько 1,8 

тис. підприємств готельного типу, більше 150 

тис. пам’ятників культури, історії та природи, 

39 міст, вік яких перевищує тисячу років. 

Складовим елементом туристичної галузі 

України є також внутрішній туризм, перевагами 

якого є відсутність мовного бар’єра й складно-

щів із отриманням візи, прийнятні ціни та роз-

виток інфраструктури, що приваблює внутріш-

ніх туристів. Цим видом туризму користуються 

32 % подорожуючих. Внутрішній туризм сприяє 

розвитку екскурсійної діяльності, культурно-

пізнавального і спортивно-оздоровчого туризму 

тощо. 

У свою чергу, виїзний туризм не вимагає 

капіталовкладень в туристичну індустрію і 

створення туристичного продукту, а отже, 

приносить незначний прибуток. При в'їзному 

ж туризмі іноземні туристи привозять із собою 

кошти, за рахунок чого створюються робочі 

місця в туристичній та суміжних галузях 

господарства та поповнюється валютними 

надходженнями державна казна [5, с.86]. 
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Таким чином, при виїзному туризмі фірми, 

що займаються наданням туристичних послуг, 

мають можливість отримувати стабільні при-

бутки, за рахунок використання відпрацьова-

них туристичних маршрутів, зацікавити більшу 

кількість громадян для мандрівок у різні країни 

світу. Натомість внутрішній туризм потребує 

значних капіталовкладень і не гарантує великих 

зисків. З колишньої країни-реципієнта Україна 

перетворилась на країну-генератора туристич-

них потоків виїзного туризму [4, с.209]. 

Вітчизняна туристична сфера має низку 

проблем, які не дають Україні стати конку-

рентоспроможною на світовому туристичному 

ринку на належному рівні. До них можна 

віднести такі фактори: 

 політична нестабільність;  недостатній 

рівень фінансування туристичної галузі; 

 невідповідність стану туристичної 

інфраструктури міжнародним стандартам; 

 слабкий зв’язок пов’язаних та 

підтримуючих галузей з туристичною; 

 невизначеність зовнішньоекономічних 

стратегій більшості національних туристичних 

підприємств; 

 недосконалість туристичної політики уряду 

та нормативноправової бази розвитку туризму; 

 неефективне використання потенціалу 

туристичних ресурсів. 

Для розвитку туристичної галузі України 

необхідним є здійснення наступних заходів: 

 істотне нарощування мережі 

туристичних об’єктів і інфраструктури; 

 вдосконалення діючого законодавства у 

сфері туризму з урахуванням досвіду 

провідних туристичних країн ЄС,  

 забезпечення комплексного розвитку 

територій, зокрема створення сприятливих 

умов для залучення інвестицій у розбудову 

туристичної інфраструктури. 

 проведення необхідних наукових 

досліджень у сфері туризму, запровадження 

прогресивних інноваційних розробок; 

 підтримка малого підприємництва у 

туристичній сфері; 

 вдосконалення системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

туристичних кадрів; 

 формування та просування позитивного 

іміджу України як країни, привабливої для 

туризму.  

Висновки та пропозиції. Сучасний 

туризм – це та сфера економіки і життєдіяль-

ності суспільства  в цілому, яка тою чи іншою 

мірою інтегрує практично всі галузі. Саме це і 

визначає одне з перших місць, яке займає ту-

ризм у світовій економіці. В Україні заходами 

перспективного розвитку туристичної галузі є: 

вдосконалення діючого законодавства у сфері 

туризму з урахуванням досвіду провідних ту-

ристичних країн ЄС; стимулювання малого та 

середнього бізнесу; розвиток інфраструктури; 

залучення іноземних інвестицій; вдосконален-

ня системи підготовки, перепідготовки і підви-

щення кваліфікації туристичних кадрів; прове-

дення необхідних наукових досліджень у сфе-

рі туризму, що дозволить туристичному рин-

кові України перейти на новий, вищий рівень.
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Сливинская О.Б. 

СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

Проанализированы проблемы и приведены особенности развития туристической отрасли в Украине. Исследовано 

ситуацию, сложившуюся на рынке туристических услуг, а именно: въезд иностранных граждан в Украину по 

странам и выезд граждан Украины в другие страны в течение последних лет. 

Установлено, что одной из основных проблем развития туристической индустрии в Украине является то, что она 

развивается с преимущественной ориентацией на выезд. Проведен анализ причин упадка украинского туризма. 

Проанализированы меры перспективного развития туристической отрасли Украины, которые предусматривают 

совершенствование действующего законодательства в сфере туризма с учетом опыта ведущих туристических 

стран ЕС; стимулирование малого и среднего бизнеса, то есть частного сектора; развитие инфраструктуры; 

привлечения иностранных инвестиций; совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации туристических кадров; проведение необходимых научных исследований в сфере туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм, 

инвестиции, инновации. 
 

Slyvinska О.В.  

STATE AND FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE 

The main aspects of tourism development in Ukraine are considered and analyzed in the article. The main directions of the 

study are the analysis of the main factors influencing the state and development of tourism in Ukraine, as well as the 

development of proposals for creating conditions for sustainable development of tourism. Tourism has long been considered 

one of the most profitable and intensively developing sectors of the world economy. The development of tourism plays an 

important role in solving social problems. In many countries of the world it is at the expense of tourism that new jobs are 

created, a high standard of living is maintained, and preconditions are created for improving the country's balance of 

payments. The need to develop the sphere of tourism contributes to raising the level of education, improving the system of 

medical care, the introduction of new means of disseminating information and more. Today, tourism is one of the most 

important sectors of the world economy. Tourism contributes to the growth of revenues to budgets of various levels, 

increasing the number of jobs, attracting domestic and foreign investment. As a result of the analysis of the problems of 

tourism in Ukraine, we can conclude that today for the development of this industry it is necessary to improve state regulation 

of this area, rationally use the tourist and recreational potential of regions, intensify and improve marketing and advertising 

at the regional, state and international levels. To stimulate the enterprises of the tourism industry, it is necessary to provide 

economic and financial support for their development, improve their staffing, create effective partnerships between the state 

and business, to introduce innovations in tourism products and infrastructure development. Only an effective state policy in 

the tourism industry will create an attractive investment climate for the development of tourism in Ukraine. 

Keywords: tourism, tourism industry, inbound tourism, outbound tourism, domestic tourism, investments, innovations. 

 

 


