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The article deepens the theoretical approache to the development of the tourism industry in the aspect of its state
regulation. Application of the effective mechanism of state regulation of the tourism industry justified as a necessary condition
for the economic development of Ukraine, improvement of use of the potential of the tourist-recreational complex of Ukraine in
the context of building a socially oriented economy.
Глобалізаційні метаморфози та виклики, що постали перед Україною у процесі розбудови власної соціальноекономічної ідентичності, актуалізують питання про визначення ефективних моделей розвитку тих секторів
національної економіки, які є «потенційними генераторами» «нової економіки» [3]. Не випадково туризм у багатьох
країнах світу стає пріоритетним напрямом розвитку національної економіки, що зумовлено не тільки його
динамічністю, високою прибутковістю, але й великим позитивним соціально-економічним і культурним впливом. За
прогнозами, ХХІ століття буде добою туризму.
Оцінка потенціалу туристично-рекреаційних ресурсів дає підстави стверджувати, що Україна має значні
перспективи розвитку туристичної індустрії, але її сучасний стан не відповідає вітчизняному потенціалу туристичнорекреаційних ресурсів, низькою є її економічна ефективність. Про нестабільну динаміку туристичних потоків свідчать
дані таблиці 1.
Вважаємо за можливе стверджувати, що процес активізації внутрішнього та в’їзного туризму нині уповільнюється
через низку негативних факторів, до яких належать: нерозробленість нормативно-правової бази; економічна та
політична нестабільність країни; обмеженість асортименту запропонованих послуг; відсутність комплексного бачення
країни як перспективної туристичної дестинації; недосконалість інформаційного забезпечення туристичних ресурсів.
В той же час результати аналізу наукових доробок і власних досліджень автора дозволяють зробити висновок, що
для ефективного розвитку сфери туризму необхідним стає державне регулювання туристичної індустрії як
комплекс заходів держави, спрямованих на скеровування поведінки господарюючих суб’єктів в напрямі,
необхідному для досягнення поставлених державою цілей суспільного розвитку. І у зв’язку з цим висновком
відзначимо позитивне, на наш погляд, рішення українського уряду. Мова йде про Постанову Кабінету Міністрів №995
від 04.12.2019 щoдо створення при Міністерстві культури, молоді та спорту України Державного агентства розвитку
туризму України, яка прийнята в рамках продовження реформи державного управління в частині розмежування
функцій формування-стратегування і реалізації політик.
Таблиця 1
ни тис. осіб
Приріст, %
2016 рік
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
Усього

2 427,3
3 392,7
4 559,5
3 226,3
13606,0

2017 рік
2 631,5
3 697,1
4 769,5
3 323,1
14421,2

2018 рік
2 547,7
3 673,4
4 935,7
3 050,1
14207,0

2019 рік
2 357,8
3 513,8
-

17/16

18/17

19/18

8,4
9,0
4,6
3,0
6,0

-3,2
-0,6
3,5
-8,2
-1,5

-7,5
-4,3
-

Джерело: [8]
Прикладом позитивних зрушень в сфері туризму є і Житомирська область, яка вперше вийшла на високий
показник у туристичній сфері та увійшла до п’ятірки лідерів серед регіонів України за кількістю внутрішніх туристів,
які відвідали область у 2018 році. За підсумками 2018 року Житомирщина вперше посіла четверте місце серед
областей України за відвідуванням внутрішніх туристів. Також на 16,2% зріс туристичний збір, який за рік на
Житомирщині склав понад півмільйона гривень. Найбільше туристів на Житомирщині з Білорусі, Польщі, Ізраїлю та
Італії [6]. Важливо відмітити, що з Ізраїлю та Італії люди приїжджають за програмою медичного туризму. Відзначимо
перспективність медичного туризму з огляду на ефективну діяльність Української асоціації медичного туризму
(УАМТ) [7]. Тому саме цей напрям туризму, на наш погляд, потрібно розвивати. Основною метою розвитку туризму
Житомирщини [2;
нотуристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб громадян у різноманітних
туристичних послугах.
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