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Анотація. У статті визначено і узагальнено 
проблеми розвитку міжнародного туризму в 
країні, обґрунтовано перспективи міжнародної 
туристичної індустрії України, а також за-
пропоновано методи вирішення визначених 
проблем. Під час дослідження використано 
метод статистичного дослідження, метод 
порівняння, аналізу та синтезу, метод узагаль-
нення.

Аннотация. В статье определены и обобще-
ны проблемы развития международного туриз-
ма в стране, обоснованы перспективы между-
народной туристической индустрии Украины, 
а также предложены методы решения опреде-
ленных проблем. В ходе исследования использо-
вались метод статистического исследования, 
метод сравнения, анализа и синтеза, метод 
обобщения.
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Постановка проблеми. Туристична індустрія 
динамічно розвивається і навіть при сучасному 
нестабільному економічному становищі є най-
більш прибутковою галуззю.

Розвиток сфери туризму тісно пов’язаний з 
розвитком супутніх галузей, а саме: готельного 
бізнесу, ресторанної сфери, транспортної галузі, 
торгівельного та розважального бізнесу. Збіль-
шення попиту на туристичні послуги призво-
дить до збільшення попиту на супутні послуги, 
такі як готельні, ресторанні, розважальні, куль-
турно-масові. В результаті зростання попиту на 
туристичні та супутні послуги створюється по-
зитивний ефект на економіку країни.

Туризм – один з найбільш важливих напрямів 
у галузі надання послуг. Розвиток міжнародної 
економіки та підвищення рівня добробуту людей 
сприяє підвищенню попиту на туристичні послу-
ги та їх диференціацію. Це надало проблемі роз-
витку туризму актуальності, а дослідженню цієї 
проблеми – наукового і практичного значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематику дослідження розвитку туристич-

ної сфери регіонів України висвітлено у працях 
вітчизняних вчених: О. О. Бейдика, Л. С. Гринів, 
В.  Г. Гуляєва, М.  І. Долішнього, В.  Ф.  Кифяка, 
В. С. Кравціва, М. А. Любіцевої, М. П. Мальської, 
О.  І. Мілашовської та ін. При цьому майже від-
сутні дослідження, що дають всебічний і глибо-
кий аналіз міжнародного туризму і його напря-
мів у цілому.

У процесі дослідження було використано ме-
тоди статистичного дослідження, що включає 
облік на кордоні, реєстрацію прибуттів у місцях 
розміщення, метод порівняння, аналізу та синте-
зу, метод узагальнення.

Міжнародний туризм під впливом глобаліза-
ційних та інтеграційних процесів набуває найди-
намічнішого розвитку і стає одним із впливових 
чинників, від яких залежить зростання еконо-
мічного підвищення конкурентоспроможності 
країни на світових ринках тощо.

Метою статті є формування проблемних пи-
тань у сфері міжнародного туризму та визначен-
ня перспектив розвитку міжнародної туристич-
ної галузі.
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Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сучасний етап розвитку світового 
господарства характеризується переважанням 
сфери послуг як у структурі національного ви-
робництва більшості країн світу, так і в системі 
міжнародних економічних відносин [1, с. 15].

Сьогодні міжнародна торгівля послуг набуває 
все більшого значення і стає предметом уваги з 
боку провідних спеціалістів світу. Зазвичай, між-
народна торгівля послугами розглядається невід-
ривно від міжнародної торгівлі товарами, а під 
міжнародною торгівлею розуміють торгівлю як 
товарами, так і послугами. Таким чином, розви-
ток світового ринку послуг відбувається швид-
кими темпами. Його аналізують як цілісну сис-
тему з багатьма складовими, тісно пов’язаними 
між собою. Досліджуючи категорію міжнарод-
ного туризму, можна сказати, що він є однією з 
форм зовнішньоекономічних відносин. Одним 
із важливих аспектів, який посилює важливість 
міжнародного туризму для України, є постійна 
інтенсифікація попиту на туристичний продукт 
міжнародного ринку послуг [2, с. 35]. Зростання 
попиту на туристичні послуги та динамічність 
сучасної економіки спричинили появу та поси-
лення надзвичайної конкуренції на міжнародно-
му туристичному ринку [7].

У 2012 році Україну відвідало 23 012 823 іно-
земних громадян, з них службові, ділові та ди-
пломатичні поїздки здійснили – 350 224 чол., 
туристичні – 940 052 особи, у приватних спра-
вах – 16 795 240 чол., з навчальною метою – 
23 813 чол., у зв’язку з працевлаштуванням – 9 102 
осо би, імміграція – 40 419 осіб, культурний та 
спортивний обмін – 4 853 973 особи [8].

Виходячи з цього, спостерігаємо тенденцію 
до зменшення показника кількості іноземних 
туристів у часовому проміжку, а вже в 2012 році, 
в порівнянні з 2011 роком, спостерігаємо збіль-
шення кількості туристів. Це пов’язано безпосе-
редньо з проведенням Євро-2012, що відбулось 
в Україні [9]. Найбільший показник чисельності 
іноземних туристів спостерігається в 2003 році.

Після 2003 року крива кількості туристів різко 
спадає і вже в 2007 році піднімається до познач-
ки 372 455 чоловік. У 2008 році бачимо невели-
ке збільшення в порівнянні з 2007 роком, а вже 
в подальші роки знов спостерігається зниження 
цього ж показника до 2012 року.

За результатами дослідження отримано дані 
про туристичні потоки України, що відображено 
в таблиці 1.

Таблиця 1
Туристичні потоки України (2000-2012 роки)
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2000 2013998 377871 285353 1350774 6430940 18,8 14,2 67,0 5,87
2001 2175090 416186 271281 1487623 9174166 19,1 12,5 68,4 4,53
2002 2265317 417729 302632 1544956 10516665 18,4 13,4 68,2 3,97
2003 2856983 590641 344332 1922010 12513883 20,7 12,0 67,3 4,72
2004 1890370 436311 441798 1012261 15629213 23,1 23,4 53,5 2,79
2005 1825649 326389 566942 932318 17630760 17,9 31,0 51,1 1,85
2006 2206498 299125 868228 1039145 18935775 13,6 39,3 47,1 1,58
2007 2863820 372455 336049 2155316 23122157 13,0 11,7 75,3 1,61
2008 3041655 372752 1282023 1386880 25449078 12,3 42,1 45,6 1,46
2009 2290097 282287 913640 1094170 207983342 12,3 39,9 47,8 0,13
2010 2280757 335835 1295623 649299 21203327 14,7 56,8 28,5 1,58
2011 2199977 234271 1250068 715638 21415296 10,7 56,8 32,5 1,09
2012 3033647 269969 1956483 807195 23012823 8,9 64,5 26,6 1,17

Джерело: складено автором на основі даних [3]
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На рис.1 відображено динаміку іноземних туристів в Україні за 2000–2012 роки [3].
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Рис. 1 Динаміка іноземних туристів в Україні (2000–2012 роки)
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Причини такого коливання можуть бути різ-
ними, починаючи з політичної ситуації в країні і 
закінчуючи погіршенням якості обслуговування 
споживачів у галузі туризму, а також може впли-
вати фактор нестабільного фінансового станови-
ща споживачів туристичних послуг, більш при-
ваблива туристична пропозиція в інших країнах, 
зокрема.

Із загальної кількості частка громадян з ін-
ших країн, що приїжджали в Україну з метою 
здійснення туристичної поїздки, від загальної 
кількості, доволі значна. Розвиток міжнародного 
туризму є перспективним та прибутковим на-
прямом для нашої країни.

Адже Україна має всі умови для розвитку ту-
ристичної діяльності: географічне положення, 
рельєф, кліматичні умови, багатий природний 
потенціал, історико-культурний та туристич-

но-рекреаційний потенціали. Це є позитивними 
умовами для успішного розвитку туристичної 
сфери, що, в свою чергу, призведе до таких пози-
тивних зрушень: 

- економічне зростання;
- забезпечення новими робочими місцями;
- територіальний та інфраструктурний розви-

ток;
- розвиток міжнародних зв’язків;
- розвиток готельного-ресторанного бізнесу;
- створення умов для ознайомлення з націо-

нально-культурною спадщиною України;
- задоволення культурних потреб іноземних 

громадян та національних туристів;
- створення сприятливих умов для збільшен-

ня доходів сільського населення України завдяки 
розвитку сільського туризму та ін. [4, с. 60–64].

Міжнародний туризм є помітним джерелом 
валютних надходжень, може мати позитивний 
вплив на платіжний баланс, прискорити інвес-
тиційні процеси, реорганізувати інфраструктуру 
країни, підвищити зайнятість населення.

Сучасний туризм, масовість туристичного 
продукту, його стандартизація, різноманітність 
пропозицій, новітні методи продажу та реклами 
змушують Україну підтримувати шалені темпи 
розвитку та удосконалення цієї сфери. Ще одним 
аспектом важливості розвитку туристичної сфе-
ри є те, що в багатьох країнах туризм є джерелом 
значних надходжень до державного бюджету. В 
Україні цей потенціал не є повністю реалізова-
ний [4, с. 182–183].

Зростання темпів розвитку й ефективності 
роботи підприємств туристичної сфери, надан-
ня цій сфері пріоритетності супроводжується в 
Україні низкою проблем, вирішення яких потре-
бує невідкладної державної підтримки та регу-
лювання. Зокрема, до основних проблем можна 
віднести:
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- неефективна позиція держави при форму-
ванні національного протекціонізму щодо ви-
робників послуг, що стримує розвиток туризму. 
Зокрема, не визнано експортними галузями сфе-
ру послуг (готелі, мотелі та ін.), транспорт для 
туризму. Обладнання та комплектуючі для них 
обкладаються податками, що підвищує вартість 
послуг та стримує експорт туристичних послуг 
іноземним туристам;

- недосконалість у регіональному регулюванні 
галузі туризму;

- недостатня інформаційно-рекламна діяль-
ність щодо України за кордоном;

- податкове навантаження, що перешкоджає 
та відлякує потенційних інвесторів у сферу ту-
ризму;

- складні умови перетину державного кордо-
ну;

- невідповідне регіональне та місцеве управ-
ління туристичною діяльністю [5, с. 359].

Розвиток туристичної галузі та зацікавленість 
споживачів з інших країн не може бути забезпе-
чена без потужної матеріально-технічної бази: 
готелі, заклади харчування, бази відпочинку. За-
галом, аналізуючи обсяг таких закладів в Україні, 
можна визначити його як достатній. Щодо мето-
дів вирішення основних проблем, то головними 
серед них можна визначити такі:

- сприяння зовнішньому попиту на туристич-
ні послуги України через інвестування у матері-
ально-технічну базу туристичної інфраструкту-
ри;

- створення найбільш оптимальної системи 
використання природно-туристичних ресурсів 
країни;

- сприяння підготовці фахівців у сфері міжна-
родного туризму;

- сприяння покращенню соціально-економіч-
ної ситуації з боку держави для створення ком-
фортних умов для внутрішніх та зовнішніх інвес-
торів;

- здійснення діючого контролю за стандарти-
зацією та сертифікацією готельних послуг;

- посилення державної підтримки інвестицій-
ної діяльності;

- активне здійснення популяризації туристич-
них послуг України [5, с. 360].

Виходячи з цього, можна сказати, що туризм 
за часи свого існування перетворився з важко-
доступного відпочинку в індустрію масового 
оздоровлення для представників усіх рівнів насе-
лення всіх країн світу. Міжнародний туризм став 
складовою економічного і соціального розвитку 
та одним з найбільш характерних проявів глоба-
лізації [10].

У 2012 році Україна була визнана міжнарод-
ним туристичним порталом «Globe Spots» як 
один з найцікавіших туристичних напрямків. Це 
пов’язано з тим, що в Україні зростає популяр-
ність на тури вихідного дня з такими напрямка-
ми – Львів, Крим, Одеса, Кам’янець-Подільський 
та Закарпаття. Це призведе до підвищення по-
казників відвідуваності України як іноземними 
туристами, так і внутрішніми та збільшення до-
ходів у цю сферу [6].

Висновки. Можемо стверджувати про значні 
потенційні можливості міжнародного туризму 
для України, а саме, у контексті додаткового ва-
лютного надходження. Інвестиції в туристичну 
галузь країни мають одне з найбільш актуальних 
значень, оскільки це дасть змогу залучити біль-
шу кількість туристів із-за кордону і, відповід-
но, збільшити обсяг наданих послуг. Загалом, в 
Україні туристична галузь має багато недоско-
налості у функціонуванні, керуванні та нагляді, 
і кожна з проблем потребує окремого, негайного 
та системного вирішення, адже це спричинить 
розвиток не тільки міжнародного туризму, а й 
вітчизняного. У результаті збільшення попиту 
іноземних туристів на вітчизняні послуги зрос-
туть можливості вітчизняних продавців послуг 
та підвищиться їх купівельна спроможність.
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