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Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування 

переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно 

розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне 

місце в світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, 

кількості зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для 

національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним з 

важливих індикаторів якості життя. Вплив туризму на економіку України  

досить відчутний, адже туристиподорожуючи споживають різноманітні 

товари, користуються послугами, що сприяє наповненню місцевих 

бюджетів. 

Україна має всі передумови для успішного розвитку туристичної 

галузі, адже за рівнем забезпеченості природними та історико-

культурними ресурсами посідає одне з провідних місць в Європі. На даний 

час склалася сприятлива ситуація для інтенсивного розвитку внутрішнього 

та зовнішнього туризму, існує достатній природний потенціал туристично-

рекреаційних ресурсів, щоб стати Україні країною з розвиненою 

туристичною індустрією. 

Якщо проаналізувати витрати туристичних підприємств на рекламу, 

то спираючись на дані державного комітету статистики, можна 

стверджувати, що найбільшої популярності серед туристичних 

підприємств за останні роки отримав Інтернет. Цей медіа-канал 
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використовують як малі так і великі туристичні підприємства. Така 

ситуація пояснюється дешевизною даного носія і його доступністю для 

користувача, також об’ємом інформації, яку можна донести до кінцевого 

споживача. За останні роки в Україні туризм активно розвивається у всіх 

регіонах. Створені нові туристичні маршрути в Києві, на Івано-

Франківщині, Луганську, Дніпропетровщині, Тернополі та інших областях. 

Зростає кількість туристів бажаючих відвідати Україну. 

Найбільша кількість готелів та інших місць для тимчасового 

проживання є у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, де 

кількість становить більше ста одиниць, а найменша кількість у 

Кіровоградській області. Тернопільська область за рівнем завантаженості 

готелями посідає чотирнадцяте місце серед 24 областей. Готельне 

господарство України хоч і розвивається прискореними темпами, все ж 

залишається далеким від світових стандартів. Лише 71% готелів мають у 

своєму складі ресторани, бари або кафе. 

Розвиток туризму залежить від рівня  розвиненості інфраструктури, 

яка повинна забезпечувати необхідні умови для надання туристичних 

послуг та, відповідно, високу якість обслуговування туристів. Туристи, які 

відвідують Україну, в основному прибувають з країн, які мають з нею 

спільний кордон, це так званий гостьовий туризм, який базується на 

родинних зв’язках. Перші місця в експорті-імпорті туристичних послуг 

України займають Молдова, Білорусь, Руминія, Польща та Угорщина, які 

забезпечують прибуття до України понад 90% іноземних туристів. Через 

територію України проходять міжнародні транспортні магістралі, які 

відіграють важливу роль для подальшого розвитку ринку туристичних 

послуг в Україні і є конкурентною перевагою для туризму, адже саме вони 

є першою ланкою ланцюга в успішному залученні туристського потоку 

іноземних громадян до країни. 


