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Із кожним роком розвиток туризму в Україні набуває все більших обертів. 

У 2012 році нашу державу відвідали більше 23 млн. іноземців, з них громадяни 
Російської Федерації – більше 9 млн. чол., Республіки Молдова – 4 млн, 
Білорусі – 3 млн., Польщі – 1 млн., Румунії – майже 800 тис. чол., Угорщини – 
740 тис. чол.., Словаччини – 476 тис. чол., Німеччини – 274 тис. чол., 
Узбекистану – 185 тис. чол., США – 134 тис. чол., Туреччини – 117 тис. чол., 
Азербайджану – 101 тис. чол. та інші. Україна є одним зі світових лідерів з 
міжнародного туризму та посідає сьоме місце за кількістю відвідувань щороку. 
Таким чином, туристична галузь має надзвичайно важливе значення для 
економіки нашої держави, а розвиток цієї сфери суспільного життя повинен 
стати одним із пріоритетних завдань на найближче майбутнє. 

Україна має значний потенціал для розвитку туристичної індустрії. Так, 
на території нашої держави функціонують більше 3 000 закладів оздоровлення 
та відпочинку, 6 000 готелів. Кількість готелів у 2012 році у порівнянні з 1992 
роком збільшилася у 4,5 рази, кількість номерів збільшено на 28 %, а житлова 
площа усіх номерів збільшилася майже на 70 %. Безумовно, найбільший 
«прорив» у будівництві готелів відбувся напередодні проведення в Україні 
Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

В Україні створена значна кількість природоохоронних територій. 
Найбільшою популярністю користуються Карпатський та Шацький національні 
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природні парки, заповідник «Асканія-Нова», численні дендропарки, заказники, 
пам’ятки садово-паркового мистецтва. Не менш відвідуваними є місця 
розкопок на території існування древніх міст – Херсонесу, Ольвії, Тіри [1].  

У процесі планування подорожі турист враховує такі чинники, як: 
швидкість прибуття до потрібного місця, комфорт подорожі, вартість, умови 
харчування, умови для сну та відпочинку, і, звичайно, безпека [2]. 

Згідно з даними Міністерства статистики України, у 2012 році 
відправлено (перевезено) пасажирів: залізничним транспортом – 429 115 тис. 
чол., що на 23 %  у порівнянні з даними двадцятирічної давнини – з 1992 роком, 
морським – 5921 тис. чол., що на 55 % менше, річковим – 722 тис. чол., що на 
94 % (!) менше, автомобільним (враховуючи автобуси) – 345 0173 тис. чол., що 
на 47 % менше. Позитивна тенденція лише у відправленні пасажирів авіаційним 
транспортом – у 2012 році було відправлено 8106 тис. чол., що на 42 % більше 
у порівнянні з даними 1992 року.  

Якщо проаналізувати виїзд громадян України за кордон, то у 2012 році 
найбільше подорожей було до наступних країн: Російську Федерацію відвідали 
майже 6 млн. чол., Польща – 5,7 млн., Республіка Молдова – 2 млн., Угорщина 
– майже 2 млн., Білорусь – 1,6 млн., Туреччина – 560 тис., Румунія – 549 тис., 
Словаччина – 500 тис., Німеччина – 300 тис., Чехія – майже 300 тис., Єгипет – 
297 тис., ОАЕ – 150 тис., Італія – 150 тис., Ізраїль – 140 тис., Австрія – 100 тис. 

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та 
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 поширенню туристичної 
слави країни. Тому розвиток туристичної інфраструктури та транспортних 
шляхів сполучення є одним із першочергових завдань. Не менш важливим 
питанням залишається якість надання послуг. Серед інших проблем 
туристичної сфери можна назвати недостатню поінформованість населення про 
готелі, інші заклади відпочинку, тури по країні, туристичні послуги.  

Для розвитку туризму в Україні необхідно: впровадити ефективні 
механізми фінансово-економічного регулювання розвитку галузі туризму; 
визначити шляхи стимулювання розвитку підприємництва в цій сфері; створити 
ефективну модель інвестиційної політики в галузі туризму; удосконалити 
організаційні структури управління галуззю туризму; забезпечити відновлення 
історико-культурного середовища; прийняти екологічні регламенти та 
затвердити допустимі норми освоєння туристичних ресурсів [3]. 

Якщо розглядати альтернативи, що існують сьогодні перед українським 
туризмом, то є лише два сценарії подальшого перебігу подій. Саме зараз 
відбувається той вирішальний момент, від якого залежить майбутнє 
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українського туризму, коли з’ясовується, чи стане туризм однією з головних 
статей доходу у бюджеті, як це відбувається у більшості цивілізованих країн 
світу. Все це визначається тими орієнтирами, що будуть закладені в політику 
розвитку туризму, тобто, тим на кого буде спрямований наш ринок 
туристичних послуг. Таким чином, стоїть альтернатива: робити акцент на 
іноземного споживача чи реанімувати внутрішній туристичний процес. 

Обираючи другий шлях розвитку (орієнтація на розвиток внутрішнього 
туристичного процесу), постаємо перед вибором, в якому саме напрямку 
працювати: в’їзний чи виїзний туризм розвивати. Так, організація поїздок за 
межі України – справа доволі прибуткова і на ній заробляють гроші туристичні 
агенції. Тим часом, у більшості держав закордонний туризм посідає якраз 
останнє місце. Так, у Японії тільки 5 % турфірм організовують поїздки за її 
межі, решта працюють на іноземний та внутрішній туризм. Тому більш 
доцільним є розвиток саме в’їзного туризму, адже він дає додаткові робочі 
місця та валютні надходження. 
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Залучення України до світових процесів глобалізації та 

інтернаціоналізації супроводжується розширенням ролі держави у регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), кінцева мета якого полягає у створенні 
в реальному секторі дієвого постіндустріального сегменту 
високотехнологічного виробництва інтелектуальної інноваційної продукції, 


