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У статті проаналізовано базові тенденції 
розвитку ринку туристичних послуг. Дове-
дено, що туристична сфера посідає вагоме 
місце в економіці країни, адже загальний 
внесок від туристичної діяльності у ВВП 
країни становить 5,6%, а частка доходів 
від туризму у загальному експорті країни 
дорівнює 2%. Визначено низку перешкод, 
які лежать на шляху повноцінного викорис-
тання конкурентного потенціалу України, 
до яких відносять нестабільну економічну 
та політичну ситуацію в країні, відсутність 
якісної транспортної інфраструктури, 
ефективної логістики та ін. З’ясовано, що 
в Україні недостатньо використовуються 
сприятливі передумови для належного роз-
витку в’їзного туризму, до яких відносяться 
її вигідне географічне розташування, при-
родно-рекреаційні та культурно-історичні 
ресурси, трудовий потенціал. Запропоно-
вано перспективні напрями розвитку турис-
тичної галузі України. Практична цінність 
статті полягає у виокремленні базових 
пріоритетів розвитку ринку туристичних 
послуг України на сучасному етапі.
Ключові слова: туризм, туристичні 
послуги, туристичні потоки, туристичний 
ринок, туристичний оператор, туристич-
ний потенціал, стратегія розвитку.

В статье проанализированы базовые 
тенденции развития рынка туристиче-

ских услуг. Доказано, что туристическая 
сфера занимает важное место в экономике 
страны, ведь общий вклад от туристиче-
ской деятельности в ВВП страны состав-
ляет 5,6%, а доля доходов от туризма в 
общем экспорте страны – 2%. Опреде-
лен ряд препятствий, которые лежат на 
пути полноценного использования конку-
рентного потенциала Украины, к которым 
относят нестабильную экономическую и 
политическую ситуацию в стране, отсут-
ствие качественной транспортной инфра-
структуры, эффективной логистики и др. 
Установлено, что в Украине в достаточ-
ной мере не используются благоприятные 
предпосылки для надлежащего развития 
въездного туризма, к которым относятся 
ее выгодное географическое положение, 
природно-рекреационные и культурно-исто-
рические ресурсы, трудовой потенциал. 
Предложены перспективные направления 
развития туристической отрасли Украины. 
Практическая ценность статьи состоит 
в выделении базовых приоритетов разви-
тия рынка туристических услуг Украины на 
современном этапе.
Ключевые слова: туризм, туристические 
услуги, туристические потоки, туристи-
ческий рынок, туристический оператор, 
туристический потенциал, стратегия 
развития.

Today tourism is considered to be one of the most perpective directions of social-economic development of the country, regions, towns as the tourist industry 
generates 11 % of the gross product in the world. Total contribution of tourist business into GDP of Switzerland is 8,2%. In 2015 about 983 million foreign 
tourists used services of the tourist field and in 2017 their number was 1 billion persons. At the end of 2018 the turnover of the world tourism was more 
than 1,2 trillion US$.The USA. More than 235 mln people work in tourism or every 12 worker. So a maximum 2018 – the number of citizens who came to 
Ukraine was 14,2 mln people in least number was 12,4 mln people in 2015. And in 2018 the number of foreigners that visited Ukraine decreased in com-
parison with 2017 for 1,4%. According to the index of competitiveness in the field of travelling and tourism in 2018 Ukraine got 3,5 points from 7 possible 
and held 88 place among 136 countries of the world having lost 12 positions in comparison with 2013. A low level of the usage of Ukraine tourist potential 
is confirmed by small volumes of export of tourist services. As we see Ukrainian market of tourist services develops quite slowly and is not characterized by 
a stable growth. So we can say that Ukraine has not used an available resource potential of the tourism field to the full extent. In its turn, as investigations 
show the development of the tourist service market causes a simulative influence on forming profits of regions, encourages the development of flexible 
forms of employment for the population. Thus all expenses that tourists have during travelling are profits of the subjects that give goods and services. The 
more is the sum and diversification of the tourist expenses, the greater is the indirect influence of the tourist field on the social-economical development of 
the country in general. But even a significant tourist potential does not give a guarantee for a successful tourist industry. As a result the necessity of finding 
obstacles is of urgent topicality. They are in the base of the full value use of the potential of the tourist industry field and distinguishing strategic directions of 
the tourist service market development of Ukraine. 
Key words: tourism, tourist services, tourist flows, tourist market, tourist operator, tourist potential, development strategy.

Постановка проблеми. Ринок туристичних 
послуг належить до системи задоволення потреб 
населення у відпочинку та функціонує за принци-
пами і механізмами світового ринку послуг. Під 
останнім у широкому сенсі прийнято розуміти роз-
галужену систему ринків із вузькою спеціаліза-
цією, де відношення купівлі-продажу будуються на 
основі дій, що приносить користь іншому. Наявні 
туристичні ресурси сприяють входженню Укра-
їни на світовий туристичний ринок. Як показують 
дослідження, розвиток ринку туристичних послуг 
чинить стимулюючий вплив на формування дохо-
дів регіонів, сприяє розвитку гнучких форм зайня-

тості населення, адже всі витрати, які несуть 
туристи під час подорожі, – це доходи суб’єктів, 
які надають товари та послуги під час їх обслу-
говування. Чим більше сума та диверсифікація 
туристичних витрат, тим вище опосередкований 
(мультиплікативний) вплив туристичної галузі на 
соціально-економічний розвиток держави у цілому 
та на рівень зайнятості населення зокрема. 

Але навіть значний туристичний потенціал ще 
не дає гарантії успішного розвитку туристичної 
індустрії. Низький рівень використання потужнос-
тей туристичного потенціалу України підтверджу-
ється й незначними обсягами експорту туристич-
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них послуг. В Україні частка експорту туристичних 
послугу структур і експорту товарів і послуг стано-
вить лише 0,7%, а в країнах Європи – приблизно 
30%.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Характеристиці теоретичних аспектів розвитку 
ринку туристичних послуг присвячено праці вітчиз-
няних учених, зокрема М. Мальської, В. Худо [1], 
О. Любіцевої [2], у працях яких через використання 
методу емпіричних досліджень було встановлено 
закони та закономірності розвитку туризму, визна-
чено особливості формування дієвих механізмів 
функціонування туристичної сфери в Україні в умо-
вах трансформаційних змін. У дослідженні Мазура 
(2019 р.) [3] через використання методу економіко-
математичного моделювання виділено основні 
напрями макроекономічної стратегії виходу України 
на зовнішні ринки туристичних послуг.

Використання методу порівняльного аналізу в 
контексті дослідження закономірностей та вивчення 
тенденцій розвитку ринку туристичних послуг спо-
нукало до таких узагальнень: по-перше, туризм у 
сучасному глобальному світі стає прибутковою 
галуззю [4; 5]; по-друге, він є ефективним засобом 
формування у людей доброчесних якостей, толе-
рантності і поваги до різних культур [6]; по-третє, 
туристична індустрія – це боротьба двох протилеж-
ностей – глобалізації та регіоналізації [7; 8].

У цілому варто зазначити, що процес роз-
витку ринку туристичних послуг являє собою 
складну багатоступеневу систему розвитку 
взаємопов’язаних суб’єктів, які знаходяться у тіс-
ному зв’язку, системній взаємодії та багатоаспек-
тному інтенсивному взаємному впливі [9].

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розроблення системи стратегічного управління 
на основі науково обґрунтованої процедури його 
передбачення, регулювання, адаптації до динамічно 
мінливих пріоритетів споживачів туристичних послуг 
і зовнішніх умов навколишнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туристична сфера чинить істотний вплив на соці-
альне та економічне становище держави та її 
регіонів, адже туризм усе частіше виступає у ролі 
індикатора політичних відносин між державами, 
стабілізатора партнерських відносинах на міжна-
родній арені. 

Виходячи з офіційних даних сайту Держав-
ної служби статистики, внесок туристичної інду-
стрії у нашій державі експертами оцінюється у 
1,3 млн дол. США, або 1,4% ВВП, в українській 
сфері туризму зайнято 1,2% від загальної кіль-
кості зайнятих осіб у країні [10]. Для порівняння: 
у Польщі туристична сфера оцінена у майже 
8 млн дол. США, або 1,7% ВВП, зайнятість – 1,7% 
від загальної кількості зайнятих осіб; у Туреч-
чині – 35,9 млн дол. США, або 5% ВВП, зайня-
тість – 2,3% від зайнятого населення. Практично 

у більшості країн, що розвиваються, на частку 
іноземного туризму припадає 10–15% доходів від 
експорту товарів і послуг. За даними Всесвітньої 
туристичної організації (UNWTO), частка України 
в туристичних потоках Європи становить близько 
4% та близько 0,9% – у загальноєвропейських 
надходженнях від туристичної діяльності [11]. За 
індексом конкурентоспроможності у сфері подоро-
жей та туризму в 2018 р. Україна отримала оцінку 
3,5 бали із семи можливих і опинилася на 88-му 
місці серед 136 країн світу, втративши за цим 
індексом 12 позицій порівняно з 2013 р. [11]. 

Для досягнення збалансованого розвитку дер-
жави необхідно враховувати весь комплекс витрат 
і вигід економічного, екологічного і соціального 
характеру. Досвід свідчить, що за своєю природою 
управління у сфері туризму неоднорідне: воно 
виступає як єдність взаємопов’язаних і взаємо-
залежних функцій, індивідуальної і колективної 
праці, відносин у різних формах власності. Досяг-
нення сприятливого економічного впливу туризму 
є важливою стратегічною метою як розвинутих 
держав, так і країн, що розвиваються, воно мож-
ливе за умови збільшення економічних вигід над 
економічними витратами, пов’язаними з прийо-
мом відвідувачів. 

До основних чинників, що негативно впливають 
на конкурентоспроможність суб'єктів ринку турис-
тичних послуг України, належать: 1) недостатність 
інформації про український туристичний продукт; 
2) примітивний розвиток інфраструктури ринку 
туристичних послуг через відсутність необхідних 
інвестицій для розвитку туризму, як внутрішнього 
(через тривалу економічну кризу), так і інозем-
ного (через несприятливий інвестиційний клімат);  
3) військовий конфлікт на Сході України, політична 
та соціально-економічна криза; 4) брак досвіду 
у сфері надання послуг; 5) відсутність комплек-
сного бачення країни як перспективної туристич-
ної дестинації. У цьому контексті в рамках страте-
гії розвитку туризму та курортів України на період 
до 2026 р. обґрунтовано комплекс заходів для 
впровадження на державному, регіональному, 
місцевому рівнях, що сприятиме активізації ринку 
туристичних послуг України [12]. 

Розбудова в Україні туристичної галузі, яка б 
успішно інтегрувалася до міжнародних туристич-
них взаємовідносини, є одним із провідних напрямів 
структурної перебудови економіки країни. Сприят-
ливі умови для формування національного ринку 
конкурентоспроможних туристичних послуг мають 
створюватися державою на основі нових механізмів 
господарювання в умовах відкритої економіки. Тому 
з урахуванням базових постулатів ухваленої урядом 
стратегії розвитку туризму та курортів України на 
період до 2026 р. було сформовано комплекс дій на 
відповідному рівні з метою активізації суб’єктів ринку 
туристичних послуг України (рис. 1).
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Виходячи з вищезазначеного, стратегія розви-
тку ринку туристичних послуг в Україні, повинна 
включати п’ять основних напрямів та відповідну 
систему заходів:

1. Удосконалення правових засад регулювання 
внутрішніх зовнішньоекономічних зв’язків турис-
тичних підприємств [13]. Як зазначає О. Беспала 
[6], реальними кроками державної підтримки прі-
оритетних для України видів туризму (в’їзного та 
внутрішнього) можуть бути такі: спрощення та гар-
монізація податкового регулювання: звільнення 
від податку на додану вартість експорту послуг 
та зменшення ставки податку на прибуток; про-
пагування туристичних можливостей України за 
кордоном, у тому числі забезпечення за рахунок 
коштів державного бюджету часткового фінансу-
вання витрат участі туроператорів у престижних 
туристично-виставкових заходах, що проводяться 
за кордоном тощо, а також створення територій 
пріоритетного розвитку туризму та формування 
сприятливого інвестиційного клімату.

2. Підвищення рівня фінансування привабли-
вих для іноземних туристів туристичних об’єктів та 
відповідної інфраструктури. Завдяки ефективному 
розвитку туристичної індустрії перед Україною 
стоїть можливість виходу на новий якісний рівень 
розвитку туристичної сфери. Однак на підтвер-
дження думки для цього необхідно ввести високі 
стандарти економічної, політичної і соціальної 
сфер, забезпечити стaбільність і досить високий 
рівень соціально-економічних показників у довго-
строковій перспективі. 

Цікавим прикладом інтеграційної взаємодії дер-
жави та сектору туризму, на думку Л. Гонтаржев-
ської, є досвід Великобританії, де існує державна 
структура, що займається дослідженнями турис-
тичного ринку та рекламно-інформаційною діяль-
ністю, пропагуванням Великобританії як турис-
тичної країни на світовому ринку [7]. На ці заходи 

щорічно виділяється близько 80 млн фунтів стер-
лінгів. Без державних вкладень розвиток туризму 
неможливий, при цьому вкладення є, по суті, не 
витратами, а інвестиціями. Аналіз проведених у 
Великобританії маркетингових досліджень свід-
чить, що 1 фунт стерлінгів, вкладений у туризм, 
дає 27 фунтів прибутку від кожного туриста, що 
відвідує країну, з них 4 фунти повертаються до 
державного бюджету у вигляді податків [11]. 

Прикладом успішного фінансового інструменту 
впливу на розвиток туристичного комплексу в Укра-
їні може бути розвиток спеціальних економічних 
зон туристсько-рекреаційного типу (СЕЗ ТР). СЕЗ 
ТР уважається частиною території країни, на якій 
створюються умови для розвитку суб’єктів турис-
тичної інфраструктури за державної підтримки [5].

3. Запровадження кластерної моделі організації 
туристичного бізнесу, що забезпечить підвищення 
координації дій усіх суб’єктів галузі та розвиток 
конкурентних переваг регіону шляхом активіза-
ції всіх видів туризму, яка передбачає вирішення 
таких пріоритетних завдань: створення реального 
реєстру об’єктів туристичної інфраструктури, щоб 
інвестори знали, куди вкладати гроші; забезпе-
чення реклами та створення туристичного іміджу 
регіону; використання можливостей формування 
територіальних громад; стимулювання розвитку 
зеленого туризму шляхом створення бази даних 
власників агроосель. 

Одним із напрямів розвитку ОТГ та створення 
на їх основі туристичних дестинацій є сільський, 
екологічний (зелений), агрорекреаційний, фер-
мерський туризм. У багатьох країнах світу розви-
ток сільського, екологічного та інших видів туризму 
в сільській місцевості динамічно зростає [8]. Так, 
за статистичними даними, 35% городян у ЄС від-
дають перевагу відпустці у сільській місцевості. 
У Голландії їх частка особливо висока – до 49%, 
залишаючи власникам від 200 до 1 000 дол. США.

Напрями активізації 
ринку туристичних 

послуг України

Зміни 

до Закону України 

«Про туризм»

Розвиток

туристичної

привабливості

країни

Створення регіональних 

інформаційних туристичних 

центрів

Забезпечення 
відповідності рівня 
якості туристичних 

послуг 
міжнародним 
стандартам

Створення 

регіональних 

інформаційних 

туристичних 

центрів

Рис. 1. Напрями активізації ринку туристичних послуг України



49

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

4. Створення регіональних інформаційних 
туристичних центрів, які повинні виконувати широ-
кий спектр послуг для підприємців у сфері туристич-
ного бізнесу, відпочиваючих, а також потенціальних 
споживачів. Окрім того, вони можуть виконувати 
роботи із замовлення зацікавлених організацій 
щодо збору і систематизації статистичної та іншої 
інформації про результати туристсько-екскурсійної 
діяльності на території міста, аналізувати ринки 
збуту послуг для розроблених інвестиційних про-
єктів, контролювати якість туристсько-екскурсійних 
послуг, які надаються на території міста.

5. Забезпечення відповідності рівня якості 
туристичних послуг міжнародним стандартам. 
На думку Н. Погуди та О. Розметова, воно має 
включати такі заходи: проведення інвентариза-
ції та сертифікації об’єктів туристичної інфра-
структури; заохочення налагодження прямих 
зв’язків туристичних підприємств із підприєм-
ствами пов’язаних та підтримуючих галузей, що 
забезпечить можливість отримання іноземними 
туристами додаткових послуг із мінімальними 
затратами часу; стимулювання розвитку між-
народного франчайзингу; запровадження сис-
теми міжнародної логістики в туризмі як системи 
оптимізації просування туристичних продуктів 
на зовнішніх ринках; докорінна зміна системи 
підготовки кадрів [14].

Підсумовуючи вищезазначене, варто відзна-
чити, що ринок туристичних послуг України являє 
собою комплекс підприємницьких структур різних 
галузей національного господарства держави, які 
беруть участь у виробництві та реалізації турис-
тичного продукту для внутрішнього й міжнарод-
ного туризму. 

За результатами дослідження, оцінюючи 
реальну ситуацію на ринку туристичних послуг 
України, слід відзначити, що туризм за економіч-
ними показниками починає відновлюватися, а 
головне – зростає довіра не лише іноземних турис-
тів, а й передусім українських громадян, що свід-
чить про позитивні зрушення, однак без держав-
ної підтримки сфери туристичних послуг галузь не 
зможе бути конкурентоспроможною [15]. Ось чому 
нам потрібно розроблену інтеграційну стратегію 
розвитку ринку туристичних послуг України впро-
ваджувати, і наші подальші дослідження будуть 
присвячені саме цьому. 

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вище зазначене, можна стверджу-
вати, що ринок туристичних послуг України являє 
собою комплекс підприємницьких структур різних 
галузей національного господарства держави, які 
беруть участь у виробництві та реалізації турис-
тичного продукту для внутрішнього й міжнарод-
ного туризму. Аналіз сучасного стану туристичних 
потоків України показав, що розвиток туризму без-
посередньо залежить від таких секторів еконо-

міки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, 
сільське господарство, виробництво товарів широ-
кого вжитку і туристичного призначення. Туризм 
розглядають як одну з провідних галузей у сфері 
структурної перебудови економіки. 

Серед основних чинників, що негативно впли-
вають на конкурентоспроможність суб'єктів ринку 
туристичних послуг України, є такі: 1) недостат-
ність інформації про український туристичний 
продукт; 2) примітивний розвиток інфраструктури 
ринку туристичних послуг через відсутність необ-
хідних інвестицій для розвитку туризму, як вну-
трішнього (через тривалу економічну кризу), так 
і іноземного (через несприятливий інвестиційний 
клімат); 3) військовий конфлікт на Сході України, 
політична та соціально-економічна криза; 4) брак 
досвіду у сфері надання послуг; 5) відсутність 
комплексного бачення країни як перспективної 
туристичної дестинації. У цьому контексті в рам-
ках стратегії розвитку туризму та курортів України 
на період до 2026 р. обґрунтовано комплекс захо-
дів для впровадження на державному, регіональ-
ному, місцевому рівнях, що сприятимуть активіза-
ції ринку туристичних послуг України. 

У перспективі економічний ефект від реалі-
зації стратегічних цілей розвитку туристичного 
ринку виражатиметься у збільшенні надходжень 
до бюджетів усіх рівнів від туристичної діяльності, 
збільшенні туристичних потоків, особливо інозем-
них громадян, залученні іноземних інвестицій у 
розвиток туристичної інфраструктури, створенні 
нових робочих місць, підвищенні обсягу наданих 
туристичних послуг та їх якості. Як наслідок, ство-
рення системних та комплексних перетворень на 
ринку туристичних послуг сприятиме прискоренню 
економічного зростання країни.

Перспектива подальших досліджень полягає у 
розробленні пропозицій щодо взаємодії суб’єктів 
туристичної інфраструктури у форматі «органи 
влади – суб’єкти туристичної індустрії – громада – 
інформація». 
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