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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
The paper highlights the current state of development of the tourist industry in Ukraine. The main problems of tourism
industry development and methods of their solution are considered. The analysis of the flow of tourists in recent years in
Ukraine was conducted and the prospects for the development of the tourism industry in our country were determined.
На сьогоднішній день, туризм відіграє важливу роль у розвитку держави. Саме створення і удосконалення
туристичного сектору сприяє реставрації міст, розвитку сільського господарства, виробництву вітчизняних товарів,
удосконаленню сфери послуг, ремонту доріг тощо. Дані фактори в свою чергу спонукають до розвитку міжнародної
співпраці і торгівлі між економічно розвинутими країнами. Країни Західної Європи, Північної та Латинської Америки
– використовують туризм чи не як найважливіший чинник розвитку держави. Розвиток туризму в Україні дасть
можливість зміцнити стан України на світовій арені, зокрема, вхід України до ЄС та НАТО – надало б неабияку
можливість залучити більшу кількість іноземних туристів на територію країни.
Основною метою для України, зараз, є створення конкурентоспроможної країни, яка може задовольнити потреби
туристів, забезпечити гідний сервіс і обслуговування у різних галузях діяльності. Відсутність державного
регулювання гальмує підвищення ефективності роботи туристичної галузі і становлення її – як провідної галузі
економіки країни [3].
Закон України «Про туризм»» узаконив державну політику та регулювання в туристичній галузі, включив в себе
правову основу міжнародного співробітництва та контроль за діяльність туристичних підприємств, а також
відповідальність за порушення законодавства, але не включає в себе заходи для спонукання відновлення туристичного
потоку до країни [1].
Задля того, щоб проаналізувати зміни що відбулися в туристичній сфері розглянемо статистичні дані про потік
туристів на територію України, що були опубліковані Державною службою статистики за 2014-2018 роки.
Таблиця 1.
Аналіз даних щодо потоку туристів за 2014-2018 роки

Рік

2014
2015
2016
2017
2018

Потік туристів (осіб)
Кількість туристів,
обслугованих
суб'єктами
іноземні
туристичної
туристи
діяльності України –
усього
2425089
17070
2019576
15159
2549606
35071
2806426
39605
4557447
75945

У тому числі
туристигромадяни
України, які
виїжджали за
кордон
2085273
1647390
2060974
2289854
4024703

внутрішні
туристи
322746
357027
453561
476967
456799

Джерело: [2].
Державна служба статистики України не враховувала тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях впродовж 2014-2018
років, але в свою чергу, враховувала одноденні відвідування та від’їзд іноземних та вітчизняних туристів, дані щодо
яких надавала їм адміністрація Державної прикордонної служби України.
Проаналізувавши дану таблицю, можна сказати, що кількість іноземних туристів, що перетинали кордон у 2015
році, порівнюючи з 2014 роком, зменшилась на 1911 осіб або на 11,2%; у 2016 році порівняно з 2015 роком –
збільшилась на 19912 осіб або на 131,4%; у 2017 році порівняно з 2016 роком – збільшилась на 4534 особи або на
12,9%; а в 2018 році порівняно з 2017 роком – кількість стрімко зросла на 36340 осіб або на 91,8%. Збільшення потоку
туристів на територію України свідчить про те, що стабілізується політичний і економічний стан держави.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, посилаючись на дані
Держприкордонслужби, свідчать про те, що найпопулярнішими регіонами, які відвідують іноземні туристи є такі
міста, як: Одеса, Київ, Львів, Черкаська область та Карпатський регіон [4].
Незважаючи на заходи задля розвитку туризму, негативним явищем є те, що з кожним роком тисячі громадян
України виїжджають за кордон, саме це може призвести до падіння туристичних закладів, та рівня якості
обслуговування та удосконалення туристичної галузі. Сприяння держави в розвитку туризму дасть змогу збільшити
кількість підприємств, а отже, й кількість робочих місць, що вплине на зайнятість населення і знизить рівень
імміграції, що дасть змогу розвивати торгівлю, транспорт, культуру, збільшить матеріальний та соціальний стан
населення.
Та варто зазначити, що через постійні воєнні дії на території Донбасу, від яких щодня страждають невинні особи,
та неспроможність держави припинити воєнний конфлікт, туристичній сфері в Україні загрожує падіння, адже,
чимало іноземних провідних експертів не радять відвідувати територію України.
Отже, враховуючи те що туризм є рушійною підтримкою України на світовому ринку, варто зазначити, що
необхідно провести низку реформ пов’язаних з реставрацією міст, покращенням якості доріг, транспортною галуззю
та сферою послуг. Відповідно збільшення доходів громадян країни дасть змогу в майбутньому підняти рівень життя

країни, її культурне сприйняття, залучитися споживачами з високими доходами, які бажатимуть відвідати економічно
розвинену процвітаючу державу.
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