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Annonation 
The basic ways of realization of measures 

of development of tourist industry of Ukraine in 
modern terms are explared, concrete compo-
nents of strategies of development of sphere of 
tourism are offered in the article. 

Анотація 
У статті досліджено основні шляхи здійс-

нення заходів розвитку туристичної галузі 
України в сучасних умовах, запропоновано 
конкретні складові стратегії розвитку сфери 
туризму. 
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туристично-рекреаційна галузь, регіон, курорт. 
I. Вступ 
Відсутність в Україні у перші роки неза-

лежності структур і важелів державного ре-
гулювання туризму призвела до руйнування 
важливих складових інфраструктури галузі, 
розпаду соціально орієнтованого внутріш-
нього туризму, відпливу значних валютних 
коштів за кордон, а також до погіршення її 
матеріально-технічної бази.  

II. Постановка завдання 
Мета статті – розробити пропозиції щодо 

стратегії розвитку сфери туризму. 
III. Результати 
Теоретико-методологічні аспекти туриз-

му, історію його розвитку як в Україні, так і 
за кордоном, окремі питання управління га-
луззю вивчали відомі вітчизняні вчені: 
М.І. Долішній, В.С. Ковєшніков, М.П. Крачи-
ло, А.Т. Матвієнко, Г.П. Науменко, С.І. Попо-
вич, В.К. Федорченко, С.В. Хлоп’як, В.І. Ци-

бух, І.М. Школа та ін. Вагомим внеском у 
розробку питань економіки організації та 
управління рекреаційно-туристичним ком-
плексом є праці дослідників одеської науко-
вої школи, зокрема, О.Г. Топчієва, С.К. Ха-
річкова, О.С. Шаптали та ін. Відомі україн-
ські вчені М.К. Орлатий, П.Т. Саблук приді-
ляли увагу сільському зеленому туризму як 
чиннику соціально-економічного розвитку 
сільських населених пунктів. 

Як підкреслюється в Державній програмі 
розвитку туризму на 2002–2010 рр., голов-
ною метою політики держави є створення 
конкурентоспроможного на світовому ринку 
вітчизняного туристичного продукту, збіль-
шення обсягів реалізації туристичних пос-
луг, додаткових робочих місць, валютних 
надходжень, надходжень до бюджетів усіх 
рівнів, упровадження на основі міжнародно-
го досвіду ефективної моделі інвестиційної 
політики в галузі туризму [3].  

Основними цілями розвитку туристичної 
галузі є: 
− збільшення потоку іноземних туристів в 

Україну, кількості внутрішніх туристів, і 
як наслідок, валютних надходжень та 
обсягів платежів до державних і місце-
вих бюджетів; 

− удосконалення нормативно-законодав-
чої бази діяльності підприємств галузі; 

− налагодження потужної реклами вітчиз-
няного турпродукту;  

− впровадження сучасних інформаційних 
технологій для забезпечення діяльності 
національної туристичної галузі;  
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− створення сприятливого організаційно-
правового й економічного середовища 
для розвитку галузі, її науково-дослід-
ницьке забезпечення; 

− будівництво нових, реконструкція і мо-
дернізація діючих туристичних об’єктів 
за рахунок залучення коштів вітчизняних 
та іноземних інвесторів, кредитних кош-
тів;  

− гармонізація чинних стандартів та роз-
робка нових на основі вимог міжнарод-
них стандартів серії ISO/FDIS 
9000:2000; 

− удосконалення системи державної ста-
тистичної звітності в галузі туризму. 

На нашу думку, в період ринкової транс-
формації економіки раціональне адміністру-
вання має відіграти визначальну роль у ви-
ході туристичної індустрії з кризи. Для вико-
нання програмних рішень органів влади 
вбачається необхідним розробити в пода-
льшому на їх підставі відповідні підзаконні 
акти та інструкції, які б реально сприяли пі-
двищенню соціально-економічної ефектив-
ності туризму в Україні, поповненню держа-
вного і місцевих бюджетів.  

У цілому сьогодні, з одного боку, діяль-
ність туристичних підприємств виявляється 
надмірно зарегульованою внаслідок необ-
хідності дотримання ними численних право-
вих положень, що стосуються всього народ-
ного господарства країни, а з іншого – бага-
то специфічних питань функціонування ту-
ристичної галузі досі не знайшли норматив-
ного закріплення.  

На нашу думку, серед першочергових 
завдань є визначення чітких меж і обсягів 
державного втручання в діяльність суб’єктів 
господарювання, стимулювання внутрішніх і 
зовнішніх інвесторів, встановлення особли-
вих правил використання природних ресур-
сів та відповідальності за їх порушення. Ха-
рактерно, що подібний стан справ має місце 
не лише в індустрії туризму, а й загалом у 
сфері послуг. 

Способи та методи впливу, що викорис-
товуються сьогодні для розвитку туризму, 
далеко не завжди виявляються адекватни-
ми особливостям сучасних реалій. Таким 
чином, для зміни існуючої ситуації необхід-
но впровадити нові механізми господарю-
вання з урахуванням досвіду країн із розви-
нутою туристичною галуззю, зокрема Фран-
ції, сформувати нові соціально-економічні 
підходи до стратегії розвитку національного 
туристичного комплексу та цілісну, адекват-
ну вимогам сьогодення систему управління 
туристичними процесами як на державному, 
так і регіональному рівнях. 

Перші етапи виконання цих завдань сві-
дчать про те, що цей процес може бути ду-
же тривалим, складним, суперечливим і ви-
магати докорінної зміни економічних та со-

ціальних відносин. Сучасні системоутворю-
вальні фактори сформувалися в складних 
умовах перехідного періоду за відсутності 
дієвого господарського механізму, здатного 
достатньою мірою забезпечити взаємоузго-
дження інтересів усіх сторін. Отже, всі пере-
творення в системі туристичної галузі мають 
відбуватися з метою підвищення не тільки 
економічної, а й соціальної ефективності 
функціонування туристичного ринку. 

Потребує врегулювання ситуація в сана-
торно-курортному господарстві. Основні 
проблеми розвитку курортів України зумов-
лені, перш за все, відсутністю протягом три-
валого часу вертикальної структури управ-
ління в курортній сфері у зв’язку з невизна-
ченням спеціально уповноваженого центра-
льного органу виконавчої влади з питань 
курортів. Більшою мірою це пов’язано з під-
порядкованістю санаторно-курортних за-
кладів. Так, санаторії є у підпорядкуванні 
Кабінету Міністрів України та практично всіх 
міністерств і відомств України. При цьому 
лише 205 закладів (42% від діючих в Украї-
ні) підпорядковані Міністерству охорони 
здоров’я, решта мають таке підпорядкуван-
ня: 167 закладів (34%) – іншим міністерст-
вам і відомствам, 107 санаторіїв (22%) – 
входять до складу ЗАТ “Укрпрофоздоров-
ниця”, 9 санаторіїв (2%) – різним громадсь-
ким організаціям і спілкам [4].  

Щодо рекреаційних закладів, то тут ситу-
ація ще більш суперечлива: у підпорядку-
ванні Міністерству охорони здоров’я пере-
бувають лише 0,6% рекреаційних закладів, 
тим часом як інші структури, у тому числі 
міністерства і відомства та організації різних 
форм власності й навіть приватні особи-
власники, впливають на роботу 98% закла-
дів [5].  

Більше того, саме в рекреаційній сфері 
зараз активно розпочалася приватизація, 
темпи якої зростають з кожним роком. Нега-
тивно впливає на розвиток курортної сфери 
неузгодженість і дублювання повноважень 
місцевих державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування.  

Перешкодою на шляху розвитку вітчиз-
няних курортів є його традиційна спрямова-
ність, що пов’язана із зростанням кількості 
санаторно-курортних закладів, сприйняттям 
рекреаційно-туристичного напряму як дру-
горядного, недостатністю сучасної туристи-
чної інфраструктури тощо [4, с. 78]. 

Усе це свідчить про необхідність реорга-
нізації всієї системи й зміни механізмів 
управління на державному, регіональному 
та місцевому рівнях. З цією метою державі 
необхідно переосмислити роль санаторно-
курортних закладів у національній системі 
рекреації та оздоровлення населення і фун-
кції, які вони виконують. І лише зі зміною 
методологічних підходів, держава зможе 
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розробити нові концепції розвитку як самих 
курортів, так і санаторно-курортного обслу-
говування населення, на базі яких у пода-
льшому буде розроблено програму страте-
гічного розвитку цієї сфери з поглибленням 
спеціалізації курортів, ураховуючи їх уніка-
льність, та обов’язковим чітким визначен-
ням прав власності.  

Наступна проблема української туристи-
чної галузі – це слабкість та застарілість 
матеріально-технічної бази, відсутність ста-
ндартних туристичних послуг, що зумовлює 
її неспроможність конкурувати на світовому 
ринку, незважаючи на природну та історико-
культурну унікальність ресурсів. Для випра-
влення такої ситуації шляхом реконструкції 
та будівництва нової туристично-рекреацій-
ної інфраструктури необхідні значні інвести-
ції.  

Як свідчить світова практика, капіталовк-
ладення в індустрію туризму належать до 
найбільш перспективних, але ризикованих. 
У зв’язку з високою капітало- та трудомісткі-
стю, а також сезонністю галузі інвестори 
досить вибірково ставляться до туристичної 
галузі. В Україні законодавство не передба-
чає жодних стимулів для інвестування у ви-
робничий сектор туризму. Тому приватні 
туристичні фірми, що спеціалізуються зде-
більшого на виїзному туризмі, за незначни-
ми винятками, не вкладають кошти в онов-
лення основних фондів, їх реконструкцію та 
розвиток. Інвестиційний процес у туристич-
но-рекреаційній галузі України активізувався 
лише останніми роками [4].  

Серед різних видів туризму найбільші 
темпи зростання надходжень в Україні, як і 
в усьому світі, спостерігаються від індивіду-
ального іноземного туризму, особливо від 
таких його видів, як спеціалізований та ді-
ловий. Згідно із рекомендаціями українських 
та іноземних експертів, Україна має розви-
вати діловий (конгресовий) туризм, який є 
одним із найприбутковіших у світі та має 
хороші перспективи для розвитку в нашій 
країні [1].  

Для ділового туризму характерний висо-
кий платоспроможний попит і можливість 
збільшення завантаженості туристичної ін-
фраструктури в період міжсезоння (конфе-
ренції та симпозіуми відбуваються перева-
жно з жовтня по березень). Проте для того, 
щоб місто Київ та інші міста України могли 
достойно конкурувати із такими визнаними 
світовими конгресовими центрами, як Лон-
дон, Париж, Відень, Женева тощо, необхід-
но модернізувати, передусім, готельну ін-
фраструктуру, а також збудувати, напри-
клад, у місті Києві принаймні один конгрес-
центр, який відповідатиме світовим станда-
ртам.  

Дієвість органів управління туризмом, 
крім досконалості організації розподілу пов-

новажень між ними, також тісно пов’язана із 
сформованістю довгострокової стратегії ро-
звитку галузі, практична відсутність якої в 
Україні сьогодні є чи не найголовнішим чин-
ником його уповільнення. Впродовж остан-
ніх п’яти років було розроблено кілька про-
грам, планів дій та концепцій щодо встанов-
лення загальних орієнтирів і перспектив ро-
звитку туристичної галузі. Однак, у жодному 
із цих документів навіть не згадується про 
розробку комплексного механізму управлін-
ня, що відповідав би її потребам як цілісної 
динамічної системи. 

Тільки останнім часом в Україні при роз-
робці державної політики активно почали 
застосовуватись методи її аналізу, які пе-
редбачають визначення проблем та пріори-
тетів, пошук варіантів їх розв’язання та про-
гнозування наслідків кожного з них. Лише 
при якісному аналізі державної політики мо-
жливе ефективне стратегічне планування, 
яке передбачає визначення стратегічних 
цілей, шляхів їх досягнення та відповідне 
планування ресурсів. Для цього в системі 
державного управління потрібно запровади-
ти планування результатів роботи, оціню-
вання результатів та порівняння їх із запла-
нованими, що відповідають завданню уста-
нови, а також із завданням державної полі-
тики. Контроль має зосереджуватися на до-
сягненні конкретних результатів, які можна 
реально оцінити.  

Суттєве значення для стратегічного пла-
нування зокрема, як і для розвитку туристи-
чної галузі взагалі, має облік наявних турис-
тично-рекреаційних ресурсів. Нині органи 
управління туристичною галуззю ні на наці-
ональному, ні на місцевому рівнях не мають 
повного уявлення про види, обсяги та якість 
ресурсів, які можна залучити до створення 
туристично-рекреаційного продукту. Така 
ситуація в результаті дії принципу суворої 
відомчої підпорядкованості всіх об’єктів, що 
можуть бути цікавими для туристів, склала-
ся ще за радянських часів.  

Одним із першочергових завдань держа-
ви є створення державної системи обліку, 
охорони та ефективного використання тури-
стичних ресурсів. Із цією метою насамперед 
необхідно здійснити облік наявних туристи-
чно-рекреаційних ресурсів усіх видів і на 
базі аналізу їх економічного значення та 
ролі (як продуктоутворювального чинника) 
визначити рейтинги цих об’єктів. Такі дослі-
дження мають містити рекреаційну оцінку 
територій із визначенням найсприятливіших 
для розвитку за окремими видами туризму 
та оздоровлення місцевостей, черговість 
освоєння, антропогенну місткість ландшаф-
тів, показники пропозиції та попиту, причому 
як потенційного, так і задоволеного. На ос-
нові цих досліджень має бути складений 
кадастр туристично-рекреаційних ресурсів 
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України. Розробка цього кадастру дасть 
змогу дістати уявлення не тільки про кіль-
кість, а й про якість наявних ресурсів, більш 
чітко визначити напрями подальшої роботи. 
Крім того, ранжування туристичних об’єктів 
і, особливо, центрів туризму допоможе 
центральним і місцевим органам влади, ба-
зуючись на принципі рейтингу брендів, ви-
значити пріоритети фінансування конкрет-
них заходів і проектів та субсидування дія-
льності окремих об’єктів. 

У світовій туристичній практиці принцип 
рейтингу брендів використовується дуже 
широко. Від величини рейтингу безпосеред-
ньо залежить розмір державної дотації (всі 
туристичні об’єкти національного рівня не-
залежно від форми власності отримують 
державну допомогу в тій чи іншій формі) [2]. 
Оскільки Україна сьогодні не має достатніх 
фінансових можливостей щодо підтримки 
розвитку туризму, визначення рейтингу ту-
ристичних центрів дасть змогу більш ефек-
тивно використовувати обмежені фінансові 
ресурси країни.  

Крім того, тільки достеменно знаючи, які 
природні, матеріальні та людські ресурси 
має регіон, місцева влада може затверджу-
вати стратегії та програми розвитку туризму 
на своїй території, визначити пріоритети 
своєї діяльності щодо розвитку соціальної 
інфраструктури, а також сприяти поширен-
ню інформації про можливості оздоровлен-
ня та відпочинку (включаючи активне до-
звілля) в межах своєї адміністративно-
територіальної одиниці.  

Перші кроки в цьому напрямі вже роб-
ляться: у новій редакції Закону України “Про 
туризм” серед повноважень центрального 
органу виконавчої влади в галузі туризму 
визначається організація обліку туристичних 
ресурсів України та забезпечення їх раціо-
нального використання й охорони, а органі-
заційні роботи щодо створення та ведення 
Державного кадастру природних територій 
курортів України, що є одним із завдань Де-
ржтурадміністрації, записаних у положенні 
про неї, розпочато вже з кінця 2003 р. На 
жаль, ні Державною програмою розвитку 
туризму на 2002–2010 рр., ні іншими перс-
пективними документами на найближчі роки 
не передбачається розробка систем обліку 
інших ресурсів. Крім того, найближчим ча-
сом можуть виникнути проблеми із обліком 
закладів туристично-рекреаційної інфра-
структури у зв’язку з відсутністю в новому 
законодавстві положень про обов’язковість 
їх реєстрації саме як закладів туристичної 
галузі [4, с. 153]. 

В Україні впровадження нових інформа-
ційних технологій значно відстає від рівня 
розвинутих туристичних країн світу, тому на 
державному рівні мають вирішуватися зага-
льні проблеми, які неспроможні вирішити 

туристичні підприємства й організації без 
державної підтримки та узгодження [4, 
с. 161]. Основними завданнями на держав-
ному рівні є такі: 
− з метою розширення зон і можливостей 

маркетингової діяльності вітчизняних 
турфірм і засобів гостинності доцільно в 
найближчі терміни створити національні 
представницькі організації (для підклю-
чення суб’єктів та їх баз послуг до глоба-
льних інформаційних мереж) [4, с. 162]; 

− інтенсифікувати створення автоматизо-
ваних реєстрів об’єктів туристичної ін-
фраструктури, інформаційно-бібліотеч-
ного центру з питань туризму, мережі 
спеціалізованих центрів туристичної ін-
формації, єдиної інформаційної системи 
з банком даних туристичних продуктів, 
послуг, об’єктів [4, с. 163]. 

Одним із напрямів вирішення проблеми 
обліку туристичних ресурсів є упровадження 
нових інформаційних технологій у туристич-
ну галузь. Сьогодні це необхідна передумо-
ва не тільки розвитку туризму, а і його нор-
мального існування, адже туристичний про-
дукт розробляється, пропонується, замов-
ляється, продається у вигляді інформації. З 
цією метою розроблено проект Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про створення 
та впровадження єдиної інформаційної сис-
теми в туристичній галузі” [4, с. 164]. 

Враховуючи важливість ефективних вза-
ємовідносин із країнами Європейського Со-
юзу, зокрема у галузі туризму, необхідне 
поступове здійснення адаптації туристично-
го законодавства України до відповідних 
директив і стандартів ЄС, що передбачало 
б, насамперед, покращання діяльності щодо 
захисту прав українських та іноземних спо-
живачів туристичних послуг, наближення 
України до світових стандартів туристичного 
обслуговування.  

Сприяння з боку відповідних структур та 
країн-членів ЄС з питань приведення якості 
туристичних послуг до міжнародних станда-
ртів, гармонізації системи стандартизації та 
сертифікації підприємств туристичної і куро-
ртної сфери, що надають послуги розмі-
щення та харчування в Україні, з нормами 
ЄС допоможе створенню конкурентоспро-
можного на світовому ринку якісного вітчиз-
няного продукту [4, с. 151]. 

Ефективним інструментом розвитку ту-
ристичної галузі може стати залучення фі-
нансової та технічної допомоги з боку Євро-
пейського Союзу, зокрема, в рамках Індика-
тивної програми TACIS – Україна, у турис-
тичну та курортну галузі України з метою 
реалізації пріоритетних проектів розвитку 
туризму в Україні, у тому числі на регіона-
льному рівні, в галузі сільського зеленого 
туризму, малого та середнього туристичного 
підприємництва, транскордонного співробіт-



Серія: Державне управління, 2010 р., № 2 

 13 

ництва, розбудови інфраструктури туризму 
вздовж транспортних коридорів, а також 
інформаційно-рекламного забезпечення ту-
ристичної діяльності, прикладних дослід-
жень туристичної галузі, популяризації по-
зитивного туристичного іміджу України у сві-
ті [4, с. 151]. 

На нашу думку, в Україні необхідно про-
водити міжнародні спеціалізовані семінари, 
конференції із залученням вітчизняних та 
іноземних організацій для вивчення передо-
вого досвіду організації туристичної діяль-
ності, освоєння туристичних ринків, визна-
чення перспектив розвитку новітніх техноло-
гій, надання туристичних послуг, формуван-
ня туристичної стратегії та стандартів об-
слуговування, а також брати участь у відпо-
відних заходах за кордоном.  

Посилення ролі України у світових та за-
гальноєвропейських процесах, формування 
уявлення про нашу державу як країну з ба-
гатою унікальною культурою та історичною 
спадщиною, як надійного і передбачуваного 
партнера потребують подальшої активізації 
інформаційно-пропагандистської діяльності, 
спрямованої на підвищення міжнародного 
авторитету. Для поліпшення іміджу держави 
та поширення інформації про її туристичні 
можливості необхідне:  
− надання рекламно-інформаційних мате-

ріалів про туристично-рекреаційні мож-
ливості країни дипломатичним предста-
вництвам України за кордоном;  

− сприяння зміцненню контактів з україн-
ської діаспорою;  

− створення мережі інформаційно-куль-
турних центрів України за кордоном, ро-
бота яких має спрямовуватись на за-
безпечення позитивного міжнародного 
іміджу країни, з цією метою необхідно 
затвердити типове положення про інфо-
рмаційно-культурні центри України за 
кордоном тощо. 

Головним завданням інформаційно-рек-
ламної політики у туристичній галузі має 
стати завоювання провідних позицій для 
вітчизняного турпродукту на ринках країн 
СНД та формування позитивного іміджу в 
країнах Європейського Союзу, США, Пів-
денній Кореї, Китаї, Канаді, Японії. Слід 
приділити окрему увагу “просуванню” украї-
нського турпродукту на ринки країн Близько-
го Сходу та Перської затоки. Має надавати-
ся державно-інформаційна підтримка регіо-
нальних туристичних продуктів на внутріш-
ньому ринку, особливо сільського зеленого 
туризму та дитячого і молодіжного туризму 
[3]. 

Виконання цих завдань дасть змогу ши-
рокій громадськості отримати доступ до ін-
формації щодо туристичних можливостей 
окремих регіонів та країни в цілому, поліп-
шити інформування користувачів послуг з 

метою заохочення їх до відпочинку та оздо-
ровлення в Україні, забезпечити коректність 
і об’єктивність визначення впливу галузі на 
розвиток економіки і соціальної сфери регі-
онів та держави в цілому, підвищити якість 
послуг відповідно до міжнародних стандар-
тів, а також здійснити перерозподіл ринку 
праці в Україні в бік підвищення зайнятості 
населення у сфері послуг. 

Таким чином, формування стратегії роз-
витку туристичної галузі України, розробка 
та втілення механізмів державного регулю-
вання туризму сьогодні мають вирішальне 
значення. Важливою для цього процесу є 
активна участь уряду, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій, суб’єктів туристичної 
діяльності, науковців й фахівців галузі. 

IV. Висновки 
Головною метою туристичної політики 

держави є створення конкурентоспроможно-
го на світовому ринку вітчизняного туристи-
чного продукту, збільшення обсягів реаліза-
ції туристичних послуг, валютних надхо-
джень, надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
створення додаткових робочих місць, впро-
вадження на основі міжнародного досвіду 
ефективної моделі інвестиційної політики в 
галузі туризму.  

З метою здійснення ефективного регу-
лювання галузі вбачається необхідною роз-
робка стратегії розвитку туризму в Україні з 
виділенням його пріоритетних видів (внут-
рішнього, в’їзного, соціального, ділового, 
сільського) і напрямів розвитку. Інвентари-
зація об’єктів туристичної інфраструктури 
всіх форм власності та визначення їх рей-
тингів на базі аналізу їх економічного зна-
чення з урахуванням специфіки галузі да-
дуть змогу розробити стратегію розвитку 
туризму в Україні.  
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