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ВСТУП
Відсутність в Україні у перші роки

незалежності структур і важелів дер#
жавного регулювання туризму при#
звела до руйнування важливих скла#
дових інфраструктури галузі, розпа#
ду соціально орієнтованого внутріш#
нього туризму, відпливу значних ва#
лютних коштів за кордон, а також до
погіршення її матеріально#технічної
бази.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити пропозиції щодо стра#

тегії розвитку сфери туризму.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теоретико#методологічні аспек#

ти туризму, історію його розвитку як
в Україні, так і за рубежем, окремі
питання управління галуззю вивчали
відомі вітчизняні вчені: В.К. Федор#
ченко, В.І. Цибух, А.Т. Матвієнко,
М.П. Крачило, С.І. Попович, Г.П.
Науменко, С.В. Хлоп'як, І.М. Школа,
В.С. Ковєшніков, М.І. Долішній та ін.
Вагомим внеском у розробку питань
економіки організації та управління
рекреаційно#туристичним комплек#
сом є роботи вчених одеської науко#
вої школи, зокрема О.Г. Топчієва,
С.К. Харічкова, О.С. Шаптали та ін.
Відомі українські вчені М.К. Орлатий,
П.Т. Саблук приділяли увагу
сільському зеленому туризму як чин#
нику соціально#економічного роз#
витку сільських населених пунктів.

Як підкреслюється в Державній
програмі розвитку туризму на 2002—
2010 роки, головною метою політики
держави є створення конкурентосп#
роможного на світовому ринку
вітчизняного туристичного продукту,
збільшення обсягів реалізації турис#
тичних послуг, додаткових робочих
місць, валютних надходжень, надход#
жень до бюджетів усіх рівнів, впро#
вадження на основі міжнародного
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досвіду ефективної моделі інвести#
ційної політики в галузі туризму [3].

Основними цілями розвитку ту#
ристичної галузі є:

— збільшення потоку іноземних
туристів в Україну, кількості внут#
рішніх туристів і, як наслідок, валют#
них надходжень та обсягів платежів
до державних та місцевих бюджетів;

— удосконалення нормативно#
законодавчої бази діяльності під#
приємств галузі;

— налагодження потужної рек#
лами вітчизняного турпродукту;

— впровадження сучасних інфор#
маційних технологій для забезпечен#
ня діяльності національної туристич#
ної галузі;

— створення сприятливого орга#
нізаційно#правового й економічного
середовища для розвитку галузі, її
науково#дослідницьке забезпечення;

— будівництво нових, реконст#
рукція і модернізація діючих турис#
тичних об'єктів за рахунок залучен#
ня коштів вітчизняних та іноземних
інвесторів, кредитних коштів та ін.;

— гармонізація чинних стан#
дартів та розробка нових на основі
вимог міжнародних стандартів серії
ISO/FDIS 9000:2000;

— удосконалення системи дер#
жавної статистичної звітності в га#
лузі туризму.

На нашу думку, в період ринко#
вої трансформації економіки раціо#
нальне адміністрування має відіграти
визначальну роль у виході туристич#
ної індустрії з кризи. Для виконання
програмних рішень органів влади вба#
чається необхідним розробити в по#
дальшому на їх підставі відповідні
підзаконні акти та інструкції, які б
реально сприяли підвищенню соц#
іально#економічної ефективності ту#
ризму в Україні, поповненню держав#
ного і місцевого бюджетів.

У цілому сьогодні, з одного боку,

діяльність туристичних підприємств
виявляється надмірно зарегульова#
ною внаслідок необхідності дотри#
мання ними численних правових по#
ложень, що стосуються всього народ#
ного господарства країни, з другого
— багато специфічних питань функ#
ціонування туристичної галузі досі не
знайшли нормативного закріплення.

На нашу думку, серед першочер#
гових завдань є визначення чітких
меж і обсягів державного втручання
в діяльність суб'єктів господарюван#
ня, стимулювання внутрішніх і
зовнішніх інвесторів, встановлення
особливих правил використання при#
родних ресурсів та відповідальності
за їх порушення. Характерно, що
подібний стан справ має місце не
лише в індустрії туризму, але й зага#
лом у сфері послуг.

Способи та методи впливу, що
використовуються сьогодні для роз#
витку туризму, далеко не завжди ви#
являються адекватними особливос#
тям сучасних реалій. Таким чином,
для зміни існуючої ситуації необхід#
но впровадити нові механізми госпо#
дарювання з урахуванням досвіду
країн з розвиненою туристичною га#
луззю, зокрема Франції, сформувати
нові соціально#економічні підходи до
стратегії розвитку національного ту#
ристичного комплексу та цілісну,
адекватну вимогам сьогодення систе#
му управління туристичними проце#
сами як на державному, так і регіо#
нальному рівнях.

Перші етапи виконання цих зав#
дань свідчать про те, що цей процес
може бути дуже тривалим, складним,
суперечливим і вимагати докорінної
зміни економічних та соціальних
відносин. Нинішні системоутворюючі
фактори сформувалися в складних
умовах перехідного періоду за відсут#
ності дієвого господарського механ#
ізму, здатного достатньою мірою за#
безпечити взаємоузгодження інте#
ресів усіх сторін. Отже, всі перетво#
рення в системі туристичної галузі
повинні відбуватися з метою підви#
щення не тільки економічної, а й соц#
іальної ефективності функціонуван#
ня туристичного ринку.

Потребує врегулювання ситуація
в санаторно#курортному госпо#
дарстві. Основні проблеми розвитку
курортів України зумовлені, перш за
все, відсутністю протягом тривалого
часу вертикальної структури управ#
ління в курортній сфері у зв'язку з не#
визначенням спеціально уповноваже#
ного центрального органу виконавчої
влади з питань курортів. Більшою
мірою це пов'язано з підпорядкован#
істю санаторно#курортних закладів.
Так, санаторії є у підпорядкуванні
Кабінету Міністрів України та прак#
тично всіх міністерств і відомств Ук#
раїни. При цьому лише 205 закладів
(42% від діючих в Україні) підпоряд#
ковані Міністерству охорони здоро#
в'я, решта мають таке підпорядкуван#
ня: 167 закладів (34%) — іншим
міністерствам і відомствам, 107 сана#
торіїв (22%) входять до складу ЗАТ
"Укрпрофоздоровниця", 9 санаторіїв
(2%) — різним громадським органі#
заціям і спілкам [4].
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Щодо рекреаційних закладів, то
тут ситуація ще більш суперечлива: у
підпорядкуванні Міністерству охоро#
ни здоров'я перебувають лише 0,6%
рекреаційних закладів, тим часом як
інші структури, у тому числі міністер#
ства і відомства та організації різних
форм власності і навіть приватні осо#
би#власники, впливають на роботу
98% закладів [5].

Більше того, саме в рекреаційній
сфері зараз активно розпочалася
приватизація, темпи якої зростають
з кожним роком. Негативно впливає
на розвиток курортної сфери неуз#
годженість і дублювання повнова#
жень місцевих державних адмініст#
рацій та органів місцевого самовря#
дування.

Перешкодою на шляху розвитку
вітчизняних курортів є його тради#
ційна спрямованість, що пов'язана із
зростанням числа санаторно#курор#
тних закладів, сприйняттям рекреац#
ійно#туристичного напряму як друго#
рядного, недостатністю сучасної ту#
ристичної інфраструктури тощо [4, с.
78].

Усе це свідчить про необхідність
реорганізації всієї системи та зміни
механізмів управління на державно#
му, регіональному та місцевому рів#
нях. З цією метою державі необхідно
переосмислити роль санаторно#ку#
рортних закладів у національній сис#
темі рекреації та оздоровлення насе#
лення і функції, які вони виконують.
І лише зі зміною методологічних
підходів держава зможе розробити
нові концепції розвитку як самих ку#
рортів, так і санаторно#курортного
обслуговування населення, на базі
яких у подальшому буде розроблено
програму стратегічного розвитку цієї
сфери з поглибленням спеціалізації
курортів, ураховуючи їх унікальність,
та обов'язковим чітким визначенням
прав власності.

Наступна проблема української
туристичної галузі — це слабкість та
застарілість матеріально#технічної
бази, відсутність стандартних турис#
тичних послуг, що спричиняє її не#
спроможність конкурувати на світо#
вому ринку незважаючи на природну
та історико#культурну унікальність
ресурсів. Для виправлення такої си#
туації шляхом реконструкції та буді#
вництва нової туристично#рекреацій#
ної інфраструктури необхідні значні
інвестиції.

Як свідчить світова практика, ка#
піталовкладення в індустрію туризму
належать до найбільш перспективних,
але ризикованих. У зв'язку з високою
капітало# та трудомісткістю, а також
сезонністю галузі інвестори досить
вибірково ставляться до туристичної
галузі. В Україні законодавство не пе#
редбачає жодних стимулів для інвес#
тування у виробничий сектор туриз#
му. Тому приватні туристичні фірми,
що спеціалізуються здебільшого на
виїзному туризму, за незначними ви#
нятками, не вкладають кошти на онов#
лення основних фондів, їх реконст#
рукцію та розвиток. Інвестиційний
процес у туристично#рекреаційній га#
лузі України активізувався лише в ос#
танні роки [4].

Серед різних видів туризму най#
більші темпи зростання надходжень
в Україні, як і в усьому світі, спостер#
ігаються від індивідуального інозем#
ного туризму, особливо, від таких
його видів, як спеціалізований та
діловий. Згідно з рекомендаціями ук#
раїнських та іноземних експертів Ук#
раїна має розвивати діловий (конгре#
совий туризм), який є одним з найп#
рибутковіших у світі та має хороші
перспективи для розвитку в нашій
країні [1].

Для ділового туризму характер#
ний високий платоспроможний попит
і можливість збільшення завантаже#
ності туристичної інфраструктури в
період міжсезоння (конференції та
симпозіуми відбуваються переважно
з жовтня по березень). Проте для
того, щоб м. Київ та інші міста Украї#
ни могли достойно конкурувати із
такими визнаними світовими конгре#
совими центрами, як м. Лондон, м.
Париж, м. Відень, м. Женева тощо,
необхідно модернізувати, передусім
готельну інфраструктуру, а також
збудувати, наприклад у м. Києві, при#
наймні один конгрес#центр, який
відповідатиме світовим стандартам.

Дієвість органів управління ту#
ризмом, крім досконалості органі#
зації розподілу повноважень між
ними, також тісно пов'язана із сфор#
мованістю довгострокової стратегії
розвитку галузі, практична відсут#
ність якої в Україні сьогодні є чи не
найголовнішим чинником його упов#
ільнення. Впродовж останніх п'яти
років було розроблено кілька про#
грам, планів дій та концепцій щодо
встановлення загальних орієнтирів та
перспектив розвитку туристичної га#
лузі. Однак в жодному з цих доку#
ментів навіть не згадується про роз#
робку комплексного механізму уп#
равління, що відповідав би її потре#
бам як цілісної динамічної системи.

Тільки останнім часом в Україні
при розробці державної політики ак#
тивно почали застосовуватись мето#
ди її аналізу, які передбачають виз#
начення проблем та пріоритетів, по#
шук варіантів їх розв'язання та про#
гнозування наслідків кожного з
них. Лише при якісному аналізі дер#
жавної політики можливе ефективне
стратегічне планування, яке передба#
чає визначення стратегічних цілей,
шляхів їх досягнення та відповідне
планування ресурсів. Для цього в си#
стемі державного управління по#
трібно запровадити планування ре#
зультатів роботи, оцінку результатів
та порівняння їх із запланованими,
що відповідають завданню установи,
а також із завданням державної пол#
ітики. Контроль має зосереджувати#
ся на досягненні конкретних резуль#
татів, які можна реально оцінити.

Суттєве значення для стратегіч#
ного планування зокрема, як і для
розвитку туристичної галузі взагалі,
має облік наявних туристично#рекре#
аційних ресурсів. Нині органи управ#
ління туристичною галуззю ні на на#
ціональному, ні на місцевому рівні не
мають повного уявлення про види,
обсяги та якість ресурсів, які можна
залучити до створення туристично#

рекреаційного продукту. Така ситу#
ація в результаті дії принципу суво#
рої відомчої підпорядкованості всіх
об'єктів, що можуть бути цікавими
для туристів, склалася ще за радянсь#
ких часів.

Одним з першочергових завдань
держави є створення державної сис#
теми обліку, охорони та ефективно#
го використання туристичних ре#
сурсів. З цією метою передусім необ#
хідно здійснити облік наявних тури#
стично#рекреаційних ресурсів всіх
видів і на базі аналізу їх економічно#
го значення та ролі (як продуктоут#
ворюючого чинника) визначити рей#
тинги цих об'єктів. Такі дослідження
мають містити рекреаційну оцінку
територій з визначенням найсприят#
ливіших для розвитку за окремими
видами туризму та оздоровлення
місцевостей, черговість освоєння, ан#
тропогенну місткість ландшафтів,
показники пропозиції та попиту, при#
чому як потенційного, так і задово#
леного. На основі цих досліджень має
бути складений кадастр туристично#
рекреаційних ресурсів України. Роз#
робка цього кадастру дасть змогу
дістати уявлення не тільки про
кількість, але й про якість наявних
ресурсів, більш чітко визначити на#
прями подальшої роботи. Крім того,
ранжування туристичних об'єктів і
особливо центрів туризму допоможе
центральним і місцевим органам вла#
ди, базуючись на принципі рейтингу
брендів, визначити пріоритети фінан#
сування конкретних заходів і про#
ектів та субсидування діяльності ок#
ремих об'єктів.

У світовій туристичній практиці
принцип рейтингу брендів використо#
вується дуже широко. Від величини
рейтингу безпосередньо залежить
розмір державної дотації (всі турис#
тичні об'єкти національного рівня
незалежно від форми власності отри#
мують державну допомогу в тій чи
іншій формі) [2]. Оскільки Україна
сьогодні не має достатніх фінансових
можливостей щодо підтримки роз#
витку туризму, визначення рейтингу
туристичних центрів дасть змогу
більш ефективно використовувати
обмежені фінансові ресурси країни.

Крім того, тільки достеменно зна#
ючи, які природні, матеріальні та
людські ресурси має регіон, місцева
влада може затверджувати стратегії
та програми розвитку туризму на
своїй території, визначити пріорите#
ти своєї діяльності щодо розвитку
соціальної інфраструктури, а також
сприяти поширенню інформації про
можливості оздоровлення та відпо#
чинку (включаючи активне дозвілля)
в межах своєї адміністративно#тери#
торіальної одиниці.

Перші кроки в цьому напрямі вже
робляться: у новій редакції Закону
України "Про туризм" серед повнова#
жень центрального органу виконавчої
влади в галузі туризму визначається
організація обліку туристичних ре#
сурсів України та забезпечення їх ра#
ціонального використання й охорони,
а організаційні роботи щодо створен#
ня та ведення Державного кадастру
природних територій курортів Украї#
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ни, що є одним із завдань Держтурад#
міністрації, записаних у положенні
про неї, розпочато вже з кінця 2003 р.
На жаль, ні Державною програмою
розвитку туризму на 2002—2010 роки,
ні іншими перспективними документа#
ми на найближчі роки не передба#
чається розробка систем обліку інших
ресурсів. Крім того, найближчим ча#
сом можуть виникнути проблеми із
обліком закладів туристично#рекреа#
ційної інфраструктури у зв'язку з
відсутністю в новому законодавстві
положень про обов'язковість їх реє#
страції саме як закладів туристичної
галузі [4, с. 153].

В Україні впровадження нових
інформаційних технологій значно
відстає від рівня розвинених туристич#
них країн світу, тому на державному
рівні мають вирішуватися загальні
проблеми, які неспроможні вирішити
туристичні підприємства і організації
без державної підтримки та узгоджен#
ня [4, с. 161]. Основними завданнями
на державному рівні є такі:

— з метою розширення зон і мож#
ливостей маркетингової діяльності
вітчизняних турфірм і засобів гостин#
ності доцільно в найближчі терміни
створити національні представницькі
організації (для підключення суб'єктів
та їх баз послуг до глобальних інфор#
маційних мереж) [4, с. 162];

— інтенсифікувати створення ав#
томатизованих реєстрів об'єктів ту#
ристичної інфраструктури, інформа#
ційно#бібліотечного центру з питань
туризму, мережі спеціалізованих
центрів туристичної інформації,
єдиної інформаційної системи з бан#
ком даних туристичних продуктів,
послуг, об'єктів [4, с. 163].

Одним із напрямів вирішення
проблеми обліку туристичних ре#
сурсів є упровадження нових інфор#
маційних технологій в туристичну га#
лузь. Сьогодні — це необхідна пере#
думова не тільки розвитку туризму,
а і його нормального існування, адже
туристичний продукт розробляється,
пропонується, замовляється, про#
дається у вигляді інформації. З цією
метою розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про
створення та впровадження єдиної
інформаційної системи в туристичній
галузі" [4, с. 164].

Враховуючи важливість ефектив#
них взаємовідносин з країнами Євро#
пейської спільноти, зокрема у галузі
туризму, необхідно поступове здійснен#
ня адаптації туристичного законодав#
ства України до відповідних директив і
стандартів ЄС, що передбачало б, насам#
перед, покращення діяльності по захи#
сту прав українських та іноземних спо#
живачів туристичних послуг, наближен#
ня України до світових стандартів тури#
стичного обслуговування.

Сприяння з боку відповідних
структур ЄС та країн#членів ЄС з пи#
тань приведення якості туристичних
послуг до міжнародних стандартів,
гармонізації системи стандартизації
та сертифікації підприємств турис#
тичної та курортної сфери, що нада#
ють послуги розміщення та харчуван#
ня в Україні, з нормами ЄС допомо#
же створенню конкурентоспромож#

ного на світовому ринку якісного
вітчизняного продукту [4, с. 151].

Ефективним інструментом роз#
витку туристичної галузі може стати
залучення фінансової та технічної
допомоги з боку Європейського Со#
юзу, зокрема в рамках Індикативної
програми TACIS — Україна, турис#
тичній та курортній галузі України
щодо реалізації пріоритетних про#
ектів розвитку туризму в Україні, у
тому числі на регіональному рівні, у
галузі сільського зеленого туризму,
малого та середнього туристичного
підприємництва, транскордонного
співробітництва, розбудови інфра#
структури туризму впродовж транс#
портних коридорів, а також інформа#
ційно#рекламного забезпечення ту#
ристичної діяльності, прикладних
досліджень туристичної галузі, попу#
ляризації позитивного туристичного
іміджу України в світі [4, с.151].

На нашу думку, в Україні необ#
хідно проводити міжнародні спеціалі#
зовані семінари, конференції з залу#
ченням вітчизняних та іноземних
організацій для вивчення передового
досвіду організації туристичної діяль#
ності, освоєння туристичних ринків,
визначення перспектив розвитку
новітніх технологій, надання туристич#
них послуг, формування туристичної
стратегії та стандартів обслуговування,
а також брати участь у відповідних за#
ходах за кордоном.

Посилення ролі України у світових
та загальноєвропейських процесах,
формування уявлення про нашу держа#
ву як країну з багатою унікальною куль#
турою та історичною спадщиною, як
надійного і передбачуваного партнера
потребує подальшої активізації інфор#
маційно#пропагандистської діяльності,
спрямованої на підвищення міжнарод#
ного авторитету. Для підвищення
іміджу держави та поширення інфор#
мації про її туристичні можливості не#
обхідне: надання рекламно#інформа#
ційних матеріалів про туристично#рек#
реаційні можливості країни диплома#
тичним представництвам України за
кордоном; сприяння зміцненню кон#
тактів з української діаспорою за рубе#
жем; створення мережі інформаційно#
культурних центрів України за кордо#
ном, робота яких має спрямовуватись на
забезпечення позитивного міжнарод#
ного іміджу країни. З цією метою необ#
хідно затвердити типове положення про
інформаційно#культурні центри Украї#
ни за кордоном тощо.

Головним завданням інформа#
ційно#рекламної політики у турис#
тичній галузі повинно стати завою#
вання провідних позицій для вітчиз#
няного тур продукту на ринках країн
СНД та формування позитивного
іміджу в країнах Європейського Со#
юзу, США, Південній Кореї, Китаї,
Канаді, Японії. Слід приділити окре#
му увагу "просуванню" українського
ту продукту на ринки країн Близько#
го сходу та Перської Затоки. Має
здійснюватися державно — інформа#
ційна підтримка регіональних турис#
тичних продуктів на внутрішньому
ринку, особливо сільського зеленого
туризму та дитячого і молодіжного
туризму [3].

Виконання цих завдань дасть змо#
гу громадськості отримати доступ до
інформації щодо туристичних можли#
востей окремих регіонів та країни в
цілому, поліпшити інформування ко#
ристувачів послуг з метою заохочен#
ня їх до відпочинку і оздоровлення в
Україні, забезпечити коректність та
об'єктивність визначення впливу га#
лузі на розвиток економіки і соціаль#
ної сфери регіонів та держави в ціло#
му, підвищити якість послуг, відпові#
дно до міжнародних стандартів, а та#
кож здійснити перерозподіл ринку
праці в Україні в бік підвищення зай#
нятості населення у сфері послуг.

Таким чином, формування стра#
тегії розвитку туристичної галузі Ук#
раїни, розробка та втілення механізмів
державного регулювання туризму
сьогодні має вирішальне значення.
Важливою для цього процесу є актив#
на участь уряду, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування,
громадських організацій, суб'єктів ту#
ристичної діяльності, науковців й
фахівців галузі.

ВИСНОВКИ
Головною метою туристичної

політики держави є створення конку#
рентоспроможного на світовому рин#
ку вітчизняного туристичного про#
дукту, збільшення обсягів реалізації
туристичних послуг, валютних над#
ходжень, надходжень до бюджетів
усіх рівнів, створення додаткових ро#
бочих місць, впровадження на основі
міжнародного досвіду ефективної
моделі інвестиційної політики в га#
лузі туризму.

З метою здійснення ефективного
регулювання галузі вбачається необ#
хідною розробка стратегії розвитку
туризму в Україні з виділенням його
пріоритетних видів (внутрішнього,
в'їзного, соціального, ділового, сіль#
ського) і напрямів розвитку. Ін#
вентаризація об'єктів туристичної
інфраструктури всіх форм власності
та визначення їх рейтингів на базі
аналізу їх економічного значення з
урахуванням специфіки галузі дозво#
лить розробити стратегію розвитку
туризму в Україні.
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