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головною цінністю постіндустріального суспі-
льства. Це “поле”, на якому реалізується інно-
ваційна дія. Інновація здійснюється у процесі 
взаємодії учасників відносин державності, її 
результатом є еволюція держави. 

Інноваційна концепція відображає меха-
нізми відтворення суб’єктності в трансфор-
мації соціального устрою, але не є мотива-
ційним чинником, яким може бути реалізація 
інноваційного суб’єкта в політичній взаємо-
дії. З огляду на це концепція передбачає 
самоусвідомлення інноваційного суб’єкта. 

Мотивація пов’язана із суб’єктним “прив-
ласненням” інноваційного процесу, тобто 
концепція і мотивація – це різні плани інтер-
претації реальності, при цьому концепція 
орієнтується на мотивацію, а не навпаки. А 
мотивація орієнтована на реалізацію ролі 
суб’єкта. Тому спосіб життя постіндустріа-
льного суспільства не є мотивом діяльності 
інноваційного суб’єкта, а тільки самою ро-
льовою грою. Це розуміння важливе для 
формування рольової рефлексії інновацій-
ного суб’єкта, розуміння того, що спосіб 
життя зумовлений суб’єктною самореаліза-
цією, а не є метою цієї реалізації. 

Правильна постановка пріоритетів дає 
змогу уникнути багатьох проблем, супутніх 
реформам. Якщо розглядати образи майбут-
нього як ідеї і робочі гіпотези, а не стратегічні 
цілі, тип “створення структури метаіндустрії 
як соціокультурну мережу для експортних і 
наукоємних галузей” [5], то корисним іннова-
ційним моментом стане чинник самосприй-
няття в масштабах глобального обороту еко-
номіки й технології. Але планування таких 
цілей, зокрема в аспекті надання державної 
підтримки галузей, поставить інноваційний 
розвиток у ранг вирішення завдань соціаль-
ного функціонування і виживання. Важлива 
не підтримка, а реальна суб’єктність учасни-
ків інноваційного процесу. 

Інноваційна економіка розвивається за 
іншими законами, ніж виробництво, що рес-
труктуризується. Інформатизація, впрова-
дження нових технологій, наукова організа-
ція, ринкові моделі й інші символи прогресу 
не замінюють і не зумовлюють інновацію 
соціальної формації. Економіка знань як 
образ постіндустріального суспільства, на 
наш погляд, є поверховим сприйняттям сут-
ності постіндустріального процесу. 

Надії на неминучість прогресу є антимо-
тиваційним чинником, оскільки проста конс-
татація позитивної тенденції суперечить 
принципу суб’єктності соціального розвитку. 
Безпосередня участь дослідників, проектан-
тів і управлінців в інноваційних діях є прин-
ципово важливим концептуальним чинником. 

IV. Висновки 
Отже, суб’єктами реформи повинні бути 

всі учасники інноваційного процесу, оскільки 
саме в їх власній рольовий інновації реалі-
зується реформа. Від параметрів позиціо-
нування учасників залежить і розстановка 
інноваційних пріоритетів. Тому ті, хто пози-
ціонує себе як економіста або технолога, а 
не мотивованого суб’єкта, зазделагіть ви-
ключають себе з інноваційного процесу і не 
можуть виступати його авторами. Інновацій-
на політика – це якісна трансформація 
суб’єкта влади, а не досягнення зовнішніх 
орієнтирів і цілей суспільного розвитку [5]. 
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Annotation 
The tourism during the history of it is existing 

convincingly gets the reputation of sphere, which 
develops dynamically in the structure of service 
branches and takes the more valuable place in 
the world economy due to the results of rapidity 
capital’s calculations, quantity of the e [port ser-
vices, as a source of demand for national budg-
ets. The develop of tourists industry in Ukraine is 
priority direction in national economy and culture, 
the important factor of increasing the interna-
tional prestige of the country. 

Анотація 
Туризм упродовж усієї історії свого еко-

номічного існування має репутацію специ-
фічної сфери, яка динамічно розвивається у 
складі галузей обслуговування і посідає все 
більш помітне місце у світовій економіці за 
показником швидкості обігу капіталу, кількіс-
тю зайнятих, обсягом експорту послуг, є 
джерелом доходів для національних бю-
джетів. Розвиток туристичної сфери України 
є пріоритетним напрямом національної еко-
номіки і культури, важливим фактором під-
вищення міжнародного престижу країни. 

Розглянуто перспективи розвитку турис-
тичної індустрії в Україні та її місце у світі. 

Ключові слова 
Туризм, туристична індустрія, природно-

рекреаційний потенціал, нормативно-право-
ва регуляція, внутрішній туристичний процес. 

І. Вступ 
У галузі туризму основною проблемою на 

сьогодні є неефективне та нераціональне 
використання відповідних ресурсів, сучас-
ний рівень розвитку туристичної індустрії не 
відповідає наявному потенціалу. Ситуація, 
що склалася в туристичній сфері останнім 
часом, вимагає активного пошуку шляхом 
подолання кризових явищ та інтенсифікації 
виробництва туристичного продукту із за-
безпеченням необхідної його якості. 

Вітчизняна туристична галузь має всі пе-
редумови для інтенсивного розвитку внутрі-
шнього та іноземного туризму: особливості 
географічного розташування та рельєфу, 
сприятливий клімат, багатство природного, 
історико-культурного й туристично-рекреа-
ційного потенціалів. На фоні світового тури-
зму, який розвивається фантастично швид-
кими темпами, Україна виглядає досить 
скромно. На сьогодні українські громадяни є 
своєрідними інвесторами зарубіжних країн, 
що є одним з найболючіших питань усієї ту-
ристичної галузі. Безумовно, що причини та-
кого становища полягають у складній соціа-
льно-економічній ситуації в державі, у невід-
регульованості механізмів стимулювання 
туристичної індустрії, відсутності ефективної 
стратегії розвитку цієї галузі як на національ-
ному, так і регіональному рівнях. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – обґрунтувати думку, що ро-

звиток рекреаційно-туристичного комплексу 
України є пріоритетним напрямом націона-
льної економіки і культури, важливим фак-
тором підвищення міжнародного престижу 
країни, джерелом соціально-економічного 
розвитку регіонів, важливою умовою збере-
ження історико-культурної спадщини. 

ІІІ. Результати 
Характерною рисою кінця ХХ ст. став бу-

рхливий розвиток туризму – найбільш демо-
кратичної й інтернаціональної сфери суспі-
льної діяльності. Потужний імпульс до цього 
було дано на І Всесвітній конференції “Ту-
ризм як впливова сила збереження миру” 
(1988 р., Ванкувер), де вперше пролунав 
заклик до поширення та пропаганди туриз-
му як гаранта миру й безпеки, який впливає 
на громадян різних країн, їх економіку, куль-
турну спадщину, традиції, релігію та ремес-
ла. 

Туризм є однією з найприбутковіших галу-
зей світової економіки і за економічною від-
дачею вийшов на її провідні позиції: на нього 
припадає близько 10% виробленого у світі 
валового продукту та 30% світової торгівлі 
послугами. Також у ньому акумульовано 
приблизно 7% світових капіталовкладень. 
Кількість міжнародних туристичних мандрівок 
постійно зростає. За даними Всесвітньої ту-
ристичної організації, щорічно подорожує 
понад 800 млн осіб. Примітним є те, що бі-
льше ніж у 40 країнах світу туризм є основ-
ним джерелом надходжень національного 
бюджету, а в 70 – однією з трьох статей [6]. 

Процес прискореного розвитку туризму є 
результатом науково-технічного прогресу, 
підвищення пізнавальних, оздоровчих пот-
реб людей і необхідності в міжнародних ді-
лових контактах. Наявність багатого істори-
ко-культурного і природно-рекреаційного 
потенціалу дала змогу багатьом країнам, 
окремі з яких навіть не належить до високо-
розвинутих, завоювати серйозні позиції на 
світовому туристичному ринку. 

На фоні бурхливого розвитку світового ту-
ризму закономірно постає питання про роль 
України на світовому ринку туристичних пос-
луг. 

Матеріальною основою туристичного ри-
нку в Україні та вагомою структурною скла-
довою її економіки є рекреаційно-туристич-
ний комплекс, для розвитку якого існують 
необхідні природні умови, історико-культур-
ні, матеріальні та трудові ресурси. 

Територія України має унікальні переду-
мови для формування на ринкових засадах 
рекреаційно-туристичного комплексу. Це, 
насамперед, комплекс фізико-географічних, 
гідрологічних, структурно-геологічних та ін-
ших параметрів, що й зумовило існування 
значної кількості багатьох видів природних 
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ресурсів. Наявність кількох природно-кліма-
тичних зон і розташування в межах водоза-
борів двох морів – Чорного та Азовського – 
сприяло формуванню різноманіття ґрунто-
во-рослинного покриву та гідрографічної 
мережі. 

Наявні природно-рекреаційні ресурси ще 
не гарантують безумовний успіх створення 
ринку туристичної діяльності. У кінцевому 
підсумку, визначальним фактором є рівень 
соціально-економічного розвитку в цілому 
та туристичної інфраструктури й належно 
сформованого економіко-правового механі-
зму в країні зокрема. 

Рекреаційно-туристичний комплекс України 
може розглядатися у двох аспектах: з одного 
боку, як міжгалузевий комплекс у складі сфери 
послуг, де виникають і розвиваються економіч-
ні відносини з виробництва, обміну та спожи-
вання рекреаційно-туристичного продукту; а з 
іншого – як складова соціальної інфраструкту-
ри територій різного рівня, що являє собою 
комплексну систему (мережу) підприємств і 
закладів з виробництва, просування та реалі-
зації рекреаційно-туристичних послуг. 

Рекреаційно-туристичний комплекс має 
ознаки самостійного об’єкта, такі як: спеціа-
лізована матеріально-технічна база; спе-
цифічні природно-антропогенні ресурси; 
унікальність продукування послуг і власна 
технологія обслуговування; формування 
принципово нової схеми міжгалузевого і те-
риторіального управління; суспільна значу-
щість, у тому числі економічна, соціальна, 
екологічна та політична. Практично туризм є 
відправною точкою формування міжгалузе-
вого рекреаційно-туристичного комплексу, 
складовими якого є підприємства, заклади 
та організації різних сфер економіки. 

Рекреаційно-туристичний комплекс реалі-
зує свої можливості на третину. Це зумовлено 
рядом причин, серед яких: невирішеність пи-
тань з приватизації землі та захисту приватно-
го капіталу; недостатня державна підтримка 
суб’єктів державного підприємництва; відсут-
ність системи регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності у сфері послуг; недостатнє 
кадрове забезпечення сфери туризму. 

На жаль, сьогоднішній рівень розвитку 
туристичної індустрії не відповідає наявно-
му потенціалу. Це є визначальним питан-
ням, яке має диференційовану структуру, 
включає ряд інших, більш конкретних, серед 
яких можна виділити відсутність розвинутої 
інфраструктури, якісної реклами та глибин-
ної інформації про готелі, санаторії, тури по 
країні та послуги, які надаються, на світово-
му рівні, низьку якість обслуговування, зна-
чний податковий тягар тощо. 

Проблеми, які можна спостерігати сього-
дні в галузі туризму України, є “спадком”, 
який залишився нашій державі після розпа-
ду СРСР. Тому ці явища є досить глибин-

ними, а їх розв’язання потребує комплекс-
ного та продуманого підходу. Саме цим на 
державному рівні займаються спеціально 
створені урядові та неурядові організації. 

Недостатній рівень розвинутості безпосе-
редньо мережі та об’єктів туристичної інфра-
структури, їх невідповідність світовим стандар-
там. Слід пам’ятати, що виробнича база галузі 
формувалася в основному за радянських часів 
з орієнтацією переважно на невибагливого 
туриста, тому серед об’єктів інфраструктури 
переважають великі (порівняно з аналогічними 
зарубіжними) комплекси, із значною концент-
рацією місць та низьким рівнем комфортності. 

Відсутня скоординована висококваліфі-
кована та грамотна система дій з виведення 
туристичного продукту України на світовий 
ринок, яка давала б відчутні результати. 
Проблеми виникають насамперед з рекла-
мою вітчизняних курортів. 

В Україні практично не застосовуються 
туристичні технології, які в розвинутих краї-
нах стали звичними: електронні інформа-
ційні довідники про готелі, транспортні ма-
ршрути і туристичні фірми з переліком і вар-
тістю послуг, які вони надають; у світі прак-
тично всі довідники з туризму існують в еле-
ктронному вигляді, а більшість – у інтернет-
форматах, що дає їх користувачам можли-
вість бронювати місця в готелях і замовляти 
транспортні послуги в режимі реального ча-
су – “oн-лайн”. Останнім часом у галузі ін-
формаційних технологій України спостеріга-
ється значне пожвавлення. Тому слід також 
активно використовувати цю можливість 
для наближення до виходу на світовий рі-
вень обслуговування клієнтів. 

Низький рівень обслуговування зумовле-
ний загальною кваліфікацією працівників 
галузі. На сьогодні в Україні в галузі туризму 
практично відсутня відповідна система для 
підготовки і перепідготовки кадрів, а також 
чіткі та адекватні світовим стандартам ква-
ліфікаційні вимоги. 

У нашій державі також поступово вини-
кають відповідні навчальні заклади, але во-
ни роблять лише перші кроки в цьому на-
прямі, не маючи відповідного досвіду. 

Відставання масштабів (навіть порівняно 
із середніми показниками по СНД) нормати-
вно-правового та організаційного забезпе-
чення туристичної діяльності значною мірою 
пояснюється перманентною адміністратив-
ною реформою в Україні. 

Головними зовнішніми факторами, які 
стримують розвиток туризму в Україні, є зу-
мовлена млявістю та несподіваністю еконо-
мічних реформ несприятливість існуючих 
умов для підприємництва взагалі та туристи-
чного зокрема, недосконалість і навіть певна 
агресивність нормативно-правового поля (у 
тому числі – правил і умов перетинання кор-
донів іноземцями) і, як наслідок, відсутність 
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необхідних інвестицій для розвитку туризму – 
як внутрішніх (через тривалу економічну кри-
зу), так і іноземних (через несприятливий 
інвестиційний клімат). Як уже зазначалося, 
саме ці зовнішні та внутрішні фактори мо-
жуть бути базою, на основі якої розробляти-
муться пропозиції щодо виходу галузі з кри-
зового становища, допоможуть визначити 
подальші напрями її розвитку. 

В українського туризму є лише два шля-
хи, тобто два сценарії подальшого перебігу 
подій. Саме зараз відбувається той виріша-
льний момент, від якого залежить майбутнє 
українського туризму, коли з’ясовується, чи 
стане туризм однією з головних статей до-
ходу в бюджеті, як це відбувається у біль-
шості цивілізованих країн світу, чи зали-
шиться на тому самому рівні, на якому він 
існував до сьогодні. Все це визначається 
тими орієнтирами, що будуть покладені в 
основу політики розвитку туризму, залежно 
від того, на кого буде спрямований ринок 
туристичних послуг. Таким чином, стоїть 
альтернатива: робити акцент на іноземного 
споживача чи реанімувати внутрішній тури-
стичний процес. 

Якщо орієнтуватися насамперед на іно-
земного споживача, то це потребуватиме 
серйозного перегляду всієї суті самого по-
няття туристичної послуги як такої. Не треба 
тішити себе ілюзіями, що за наявності сучас-
ного рівня комфорту на кількох туристичних 
об’єктах у державі можна істотно змінити си-
туацію. Адже іноземний турист їде в Україну 
насамперед за враженнями і готовий плати-
ти за них державі, а не ізольованому від неї 
туристичному об’єкту. Під великий сумнів 
можна поставити надії на істотне пожвав-
лення процесу припливу іноземних інвести-
цій на туристичний ринок України. 

Отже, слід обрати, як довести рівень турис-
тичного комфорту до міжнародних стандартів: 
форсованими темпами чи поступово налаго-
джувати сервіс і реанімувати внутрішній турис-
тичний процес. Зрозуміло, що така постановка 
питання є досить умовною, але на рівні конце-
птуального обґрунтування програм на найбли-
жчу перспективу перевагу слід віддати другому 
варіанту. Звичайно, це не означає, що при 
цьому треба ігнорувати вигоди від міжнародно-
го туризму. Йдеться, насамперед про те, щоб 
розвинутися за рахунок власних споживачів, і 
тоді вже, маючи відповідну базу, прагнути мак-
симізувати свої досягнення на світовому рівні. 

Але навіть обираючи другий шлях розви-
тку (орієнтація на розвиток внутрішнього 
туристичного процесу), перед нами постає 
вибір, у якому саме напрямі працювати: 
в’їзний (регіональний) чи виїзний туризм 
розвивати. Так, організація поїздок за межі 
України – справа досить прибуткова, і на ній 
заробляють гроші безліч організацій, зокре-
ма й туристичні агенції. Але не слід забува-

ти, що в більшості випадків це так звані 
“шоп-тури”, які спричинені нестабільною 
економічною ситуацією в країні і тому не 
можуть залишатися пріоритетними надовго. 
Крім того, вони не є безпосередньою функ-
цією туристичних фірм, а лише дають їм 
можливість отримати певний прибуток. 
Водночас у більшості держав закордонний 
туризм посідає якраз останнє місце. Тому 
більш доцільним, мабуть, є розвиток саме 
в’їзного туризму, адже він дає додаткові ро-
бочі місця та валютні надходження. 

Структура українського туризму, яка іс-
нує вже протягом багатьох років, потребує 
якщо не докорінної зміни, то хоча б відпові-
дної адаптації до сучасного становища як у 
країні, так і у світі. На сьогодні вона є досить 
своєрідною. Так, майже половина (близько 
43%) належить відпочинку на курортах та в 
інших рекреаційних зонах. Цю особливість 
легко пояснити історичними обставинами, 
коли туризм cаме всередині країни розви-
вався великими кроками. Звичайно, ніхто не 
стверджує, що це може стати негативною 
рисою нового українського туризму, але слід 
приділяти більшу увагу й іншим видам тури-
зму. Так, частка сільського, мисливського та 
інших спеціалізованих видів туризму стано-
вить лише 9%. 

Державне регулювання туристичної сфе-
ри має на меті таку організацію туристичної 
діяльності, яка сприяла б: зростанню націо-
нального прибутку за рахунок туризму і роз-
витку національної індустрії туризму; розши-
ренню сфери туристичної діяльності для урі-
зноманітнення турпродукту, у тому числі 
шляхом залучення нових ресурсів і територій 
при одночасній спрямованості на стійкий ро-
звиток національного туризму; задоволенню 
потреб населення в послугах туризму в не-
обхідній кількості, обсязі та якості тощо. Ін-
акше кажучи, мета державної туристичної 
політики полягає в поєднанні державних та 
бізнесових інтересів щодо задоволення ту-
ристичних потреб населення і спрямована на 
розвиток ринку туристичних послуг. Діяль-
ність суб’єктів ринку регулюється дією Закону 
України “Про туризм”, законодавчих та нор-
мативно-правових актів, які регламентують 
порядок реєстрації суб’єктів туристичного 
ринку, проведення сертифікації їх послуг, 
визначають систему податків, характер зов-
нішньоекономічної діяльності тощо. 

Аналізуючи нормативно-правову регуля-
цію стану галузі туризму в Україні, слід відзна-
чити, що вона активізувалася лише протягом 
декількох останніх років. Законодавство Укра-
їни про туризм включає Конституцію України, 
Закон України “Про туризм” (1995 р.), інші за-
конодавчі акти України, що видаються відпо-
відно до них, міжнародні договори й угоди, у 
яких бере участь Україна. 
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При прийнятті Закону України “Про ту-
ризм” його метою визначалося створення 
правової бази для становлення туризму як 
високорентабельної галузі економіки та ва-
жливого засобу культурного розвитку гро-
мадян, забезпечення зайнятості населення, 
збільшення валютних надходжень, захист 
законних прав та інтересів туристів і суб’єк-
тів туристичної діяльності, визначення їх 
обов’язків і відповідальності. 

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про 
туризм”, держава проголошує туризм одним 
із пріоритетних напрямів розвитку економіки 
та культури і створює умови для туристич-
ної діяльності. 

Заходи державної політики в галузі тури-
зму передбачають: 
– визначення та реалізацію основних на-

прямів державної політики в галузі тури-
зму, пріоритетних напрямів розвитку ту-
ризму; 

– встановлення порядку класифікації та 
оцінювання туристичних ресурсів Украї-
ни, їх використання та охорони; 

– спрямування бюджетних коштів на роз-
робку і реалізацію програм розвитку ту-
ризму; 

– нормативне регулювання відносин у га-
лузі туризму (туристичного, готельного, 
екскурсійного та інших видів обслугову-
вання громадян), ліцензування в галузі 
туризму, стандартизації та сертифікації 
туристичних послуг; 

– визначення кваліфікаційних вимог до 
посад фахівців туристичного супроводу; 

– видача дозволів на право здійснення 
туристичного супроводу, встановлення 
системи статистичного обліку і звітності 
в галузі туризму та курортно-
рекреаційного комплексу; 

– організацію і здійснення державного ко-
нтролю за дотриманням законодавства 
в галузі туризму; 

– визначення пріоритетних напрямів і ко-
ординації наукових досліджень та підго-
товки кадрів у галузі туризму, участь у 
розробці та реалізації міжнародних про-
грам з розвитку туризму. 

Державне регулювання в галузі туризму 
здійснюється іншими способами, визначе-
ними законом. 

Державна програма розвитку туризму в 
Україні до 2010 р. спрямована на вирішення 
таких існуючих в Україні проблем, як відсут-
ність пропаганди рекреаційних можливостей 
країни на державному рівні та ефективної 
моделі інвестиційної політики в цій галузі, 
високі ціни на готельні послуги при їх низь-
кій якості, надмірний податковий тиск на 
туристичні підприємства, складні, порівняно 
iз всесвітньо визнаною міжнародною прак-
тикою, візові та митні процедури тощо [4]. 
Всі плани, програми та проекти щодо розви-

тку туристичної індустрії повинні бути мак-
симально зорієнтовані не тільки на ство-
рення належних умов для туристів, а й на 
забезпечення високого комфорту прожи-
вання корінних жителів регіону. Інакше ка-
жучи, розвиток туристичної галузі треба роз-
глядати як фактор стабілізації місцевих рин-
ків праці та розширення зайнятості насе-
лення. 

Згідно з наказом Президента України, роз-
роблено проект Державної програми розвитку 
Криму як цілорічного загальнодержавного і 
міжнародного курортно-рекреаційного та ту-
ристичного центру [2]. 

Туризм як вид економічної діяльності та 
важливий соціальний інститут має чітку орі-
єнтацію на використання природних ресур-
сів і культурної спадщини. Тому важливим 
його напрямом є ефективне й раціональне 
використання природних ресурсів та 
об’єктів культурної спадщини з одночасним 
їх збереженням і відновленням, профілакти-
ка та мінімізація негативного впливу турис-
тичної діяльності на навколишнє природне 
середовище. Крім того, необхідно здійснити 
заходи щодо визначення рекреаційного по-
тенціалу всіх регіонів країни та визначення 
особливостей рекреаційних регіонів з метою 
створення колоритного національного тури-
стичного продукту. 

Одним із найважливіших напрямів дер-
жавної політики в туристичній галузі є під-
вищення ефективності інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, створення 
позитивного образу України як туристичної 
держави й активізація просування націона-
льного туристичного продукту як на внутрі-
шньому, так і на міжнародному ринку турис-
тичних послуг завдяки організаційній та фі-
нансовій підтримці підприємств туристичної 
галузі з боку центральних і місцевих органів 
виконавчої влади. 

Становлення та розвиток інноваційної дія-
льності та наукове забезпечення туризму 
сприятиме створенню нових оригінальних ту-
ристичних продуктів, комплексному викорис-
танню та збереженню навколишнього приро-
дного середовища та культурної спадщини, 
патріотичному вихованню, пропаганді здоро-
вого способу життя, зміцненню міжнародного 
авторитету України як туристичної держави. 

Україна об’єктивно має потужний турис-
тичний потенціал, який, на жаль, використо-
вується не дуже ефективно. Так, вагомою 
складовою туристичного потенціалу країни є 
історико-культурні пам’ятки. Найбільше ту-
ристів приваблюють розкопки античних міст 
Північного Причорномор’я (Тира, Ольвія, 
Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської 
Русі ІХ–ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Ов-
ручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки 
оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, 
Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, 
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Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Му-
качевому); палацеві комплекси в Криму, на 
Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культо-
вої архітектури в Києві, Львові, на Івано-
Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Черні-
вцях, а також дерев’яної культової та циві-
льної архітектури в Карпатах. 

Природний потенціал України включає 
узбережжя Чорного та Азовського морів, 
рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 
ніж 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних 
водоймищ), лісові, рослинні й тваринні ре-
сурси. На їх основі створено 5 національних 
природних парків, 15 державних заповідни-
ків, заказники, дендропарки, пам’ятки садо-
во-паркового мистецтва, які належать до 
природоохоронних територій. Родовища 
лікувальних грязей, а також мінеральних і 
радонових вод входять до рекреаційного 
потенціалу нашої країни, який має не тільки 
внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім 
того, Україна розташована на перехресті 
шляхів між Європою та Азією: важливі залі-
зничні та автомобільні магістралі, порти Чо-
рного й Азовського морів, а також Дунаю, 
авіамережа здатні забезпечити її інтенсивні 
багатосторонні зв’язки з багатьма країнами. 

Великі ідеї покладаються на реалізацію 
глобальної програми створення в Україні 
транспортних коридорів. Вони можуть дати 
не тільки тисячі й тисячі нових робочих місць 
на строк будування, а й створити певний по-
штовх до появи багатьох малих і середніх 
підприємств інфраструктури подальшого об-
слуговування транспортних коридорів. 

Згадувалося вже і про зелений туризм, 
всі передумови до розвитку якого в нашій 
державі наявні. Адже саме Україна з давніх 
часів славилася красою та мальовничістю 
своїх пейзажів. 

IV. Висновки 
Проаналізувавши ситуацію в туристичній 

галузі України, можна виокремити її головні 
проблеми та спробувати знайти альтерна-
тивний шлях виходу з кризи, що включає 
такі заходи: 

1) підвищення ефективної інформацій-
но-комунікаційної інфраструктури; 

2) створення позитивного образу Украї-
ни як туристичної держави; 

3) активне просування національного ту-
ристичного продукту як на внутрішньому, так 
і на міжнародному ринку туристичних послуг; 

4) створення в Україні транспортних кор-
донів. 

Розвиток інноваційної діяльності сприя-
тиме створенню нових оригінальних туристи-
чних продуктів, комплексному використанню 
та збереженню навколишнього природного 
середовища та культурної спадщини. 

Туристична галузь, хоч і дуже повільними 
кроками, починає збільшувати свої показни-
ки. Але не можна зупинятися на досягнутому. 
Саме від того, яким шляхом піде зараз роз-
виток галузі, залежить все її майбутнє і стан 
економіки, а отже, і життя України в цілому. 
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