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ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

На сучасному етапі розвитку світової економіки туризм в різних формах 

відіграє все більш значну роль, в багатьох країнах ця галузь розвивається досить 

швидко і стає потужним важелем для розвитку. Слід зазначити, що туристична 

діяльність є міжсекторальною сферою економіки, яка охоплює не тільки об’єкти 

розміщення, але і транспорт, зв’язок, харчування, розваги і багато ін., ця сфера 

зачіпає кожен континент, державу або місто. Важливість туризму для економік 

різних країн пов’язана, перш за все, з перевагами, які він дає за умови успішного 

розвитку. йдеться про зростання робочих місць в готелях та інших об’єктах 

розміщення, у ресторанах та ін. підприємствах харчової промисловості, 

у транспорті і в суміжних галузях послуг [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 

16; 17]. Ще однією важливою перевагою є мультиплікативний ефект туризму, тобто 

його вплив на розвиток суміжних галузей економіки. стимулювання експорту 

місцевих товарів [1; 5; 9]. 
У розвитку українського туризму є деякі фактори, які заважають галузі 

піднятися на новий рівень. Розгляд проблем у цій сфері має починатися 

з інфраструктури. Нині в країні переважають великі комплекси з низьким рівнем 

комфорту. 

Ще одним фактором, що стримує розвиток туристичного ринку в країні, 
є несприятлива екологічна ситуація. Але Україна вже зробила значні кроки для 

вирішення проблеми. У порівнянні з 1990 роком забруднення повітря скоротилося 
на 58 % [1; 4; 5; 7; 12]. Також розвиток туризму уповільнює труднощі при 

проходженні митного контролю, складність візового режиму для іноземних 
громадян, складну політично-економічну ситуацію і бойові дії в східних регіонах. 

Японія, Туреччина та Єгипет мають позитивний досвід у цій сфері. В Україні немає 
державної програми, спрямованої на розвиток галузі. Після ліквідації Державного 

агентства з туризму та курортів в країні не було структури, яка займалася цим 
питанням. А без підтримки держави туризм не зможе піднятися на високий рівень. 
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В якості одного з напрямків розвитку галузі виділяється проведення спортивних 

заходів світового рівня. Чемпіонат Європи з футболу 2012 р. значно збільшив 

кількість туристів. Нині уряд приділяє велику увагу проєкту «Зимові Олімпійські 

ігри 2026», який має відбутися в Карпатах. Його реалізація сприятиме підвищенню 

авторитету країни на міжнародному рівні. Сьогодні для українського туристичного 

ринку можна як залучити іноземних споживачів, так і розвивати внутрішній 

туризм. На думку експертів, другий варіант більш перспективний. Це створить 

міцну базу, на основі якої можна ще більше зміцнити позиції на світовому рівні. 

Але в той же час слід звернути увагу на міжнародний туризм [2; 13; 16]. 

Низькі показники туристичної активності України на світовому ринку, 

особливо чотириразове перевищення імпорту туристичних послуг над експортом, 
свідчать про недостатню конкурентоспроможність вітчизняної туристичної галузі. 

це пояснюється трьома основними факторами [1; 3; 14]: по-перше, недостатньою 
ефективністю реалізації механізму забезпечення пріоритетів державної політики 

у сфері організації експорту туристичних послуг; по-друге, потужним впливом 
розвинених світових корпорацій, які контролюють світовий ринок туристичних 

послуг, а саме: компаній Carison, American Express, Preussag, airtours, accor і ряду 
інших; платоспроможності основної маси населення. 

Для України, з величезним незатребуваним туристичним потенціалом, 

реалізація цих напрямків викликає найбільший інтерес, в тому числі з точки зору 

збільшення вхідної складової на ринку туристичних послуг держави. Усе це 

вимагає формування в державі нової туристичної стратегії, яка повинна бути 

підкріплена розробкою концепції і цільових програм розвитку державного туризму. 

ефективне державне управління туризмом має бути спрямоване на всебічний 

розвиток туристичного комплексу країни та активне залучення населення до 

прийняття управлінських рішень на місцевому рівні. такий розвиток вимагає 

формування системи туристичного моніторингу, наукових досліджень з оцінки 

туристичних територій, розподілу фінансових ресурсів за ступенем пріоритетності 

поставлених завдань. Однією з найбільш доцільних пропозицій для вирішення 

проблем у сфері туризму є створення комітету з розвитку туризму, який розробить 

комплексні  програми  розвитку  державного  туризму,  встановить  зв'язки 

з адміністраціями міст і районів України, інших державних і недержавних 

організацій [1; 5; 13; 17]. Створення такої структури може стати ефективним 

важелем управління програмою розвитку туризму в державі. 
Отже, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що в Україні 

є величезний потенціал для розвитку туристичної діяльності, але це значний 

недостатньо використовуваний національний ресурс, який повинен стати не тільки 

прибутковим, але і значним джерелом доходу для вітчизняної економіки. метою 

політики розвитку туризму на найближчі роки має стати формування сучасного 

конкурентного туристичного комплексу, який би задовольняв потреби як 

вітчизняних, так і іноземних громадян у туристичних послугах, а також створював 

умови для сталого розвитку туризму в Україні. 
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Цілеспрямована взаємодія окремих суб’єктів господарювання один 

з одним і зовнішнім середовищем, орієнтуючись на маркетинг, інновації, 

інвестиції і виробничо-збутову діяльність з урахуванням вимог туристів, 

сприятиме досягненню успіху в конкуренції, а також максимізації поточних 

і майбутніх доходів. 
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