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Постановка проблеми. На сьогодні туризм 
став невід’ємною галуззю кожної країни світу, 
тому що він є одним з найбільш динамічних і при-
буткових серед усіх галузей світової економіки, 
сприяє зміцненню і поширенню економічних, соці-
альних і культурних зв’язків. Середньорічні темпи 
зростання світової індустрії туризму складають 
в середньому близько 5% в рік. Він приносить до 
10% валового світового доходу.

У світовій економіці туристична галузь посідає 
значне місце і позиціонується, як найменш затратна 
у національному господарстві, і як така, що має 
значні прибутки за рахунок швидкого обороту капі-
талу. Видатки на створення одного робочого місця 
у туристичному бізнесі у десятки разів менші, ніж 
у сфері промислового виробництва. Розвиток 
туризму дасть можливість забезпечити зайнятість 
населення, створити додаткові робочі місця та сти-
мулювати розвиток сільського господарства, акти-
візувати роботу транспорту і зв’язку та збільшити 
виробництво товарів загального вжитку, сприятиме 
зростанню обсягів будівництва та стане одним із 
системоутворюючих факторів соціально-економіч-
ного розвитку регіону [1, с. 209].

Зважаючи на значний ресурсний потенціал, 
туристична галузь України спроможна забезпечити 
виконання економічних, соціальних, гуманітарних 
функцій, а саме: підвищення рівня життя насе-
лення, збільшення частки туристичних надходжень 
у валовому внутрішньому продукті та до бюджетів 
усіх рівнів [2]. За умов підвищення ролі туристичної 
галузі у соціально-економічній розбудові держави 
дедалі більшого значення набуває оцінювання 
сучасного стану розвитку туризму України та вияв-
лення його основних тенденцій і перспектив.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань оцінювання, виявлення тен-
денцій та перспектив розвитку туризму України як 
сфери економічної діяльності, присвячені наукові 
праці І.В. Ангелко, Г.О. Горіної, С.П. Гробовен-
ської, М.П. Мілоської, В.М. Мацуки, Г.П. Скляра, 
Н.О. Щербакової та ін. Водночас недостатньо 
уваги приділено проблемам функціонування 
туристичного ринку, недосконалим залишається 
механізм управління розвитком туризму в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження статистичних даних розвитку туристичної 
галузі України та виявлення основних її сучасних 
тенденцій.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Туристичний потенціал України на сьогодні роз-
крито не повною мірою, про що свідчить 1,5-2,5% 
туристичної галузі в структурі ВВП країни [3, с. 15]. 
Як зазначено в Стратегії розвитку туризму та курор-
тів на 2016-2020 роки, Україна втрачає свою 
популярність як туристичний напрям, оскільки 
в уяві потенційних туристів складається враження 
повномасштабної війни, а країна сприймається, 
виключно, як гаряча точка.

У Звіті Міністерства культури і туризму Укра-
їни «Проблеми та перспективи розвитку туризму 
в Україні на сучасному етапі» зазначено: турис-
тична галузь завдяки багатим природним, істо-
рико-культурним, трудовим ресурсам цілком 
може претендувати на чільні позиції в економіці 
держави. Водночас подальший розвиток туризму 
гальмується. Зокрема, наша держава використо-
вує лише одну третину туристичного потенціалу, 
яким володіє, а за даними Світового економіч-
ного форуму у сфері подорожей і туризму Укра-
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їна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. 
Тому саме ця сфера залишає великі можливості 
для пошуків та активної діяльності [4].

Показники, що характеризують розвиток туризму 
в Україні, поділяються на абсолютні величини, які 
можна одержати шляхом статистичного обліку 
та відносні величини, що обчислюються діленням, 
але для їх обчислення потрібні облікові показники. 
Облік проводиться переважно, у формі державної 
статистичної звітності, яка надає інформацію щодо 
кожного суб’єкту туристичної діяльності [5, с. 158].

Основним офіційним джерелом зведеної 
інформації по Україні є Статистичний щорічник. 
Більш детальна, меншого мірою узагальнена 
інформація наводиться у статистичних бюлетенях 
«Туристична діяльність в Україні» та «Колективні 
засоби розміщування в Україні» за відповідний рік.

Сучасна практична статистика в Україні прово-
дить облік показників, що характеризують розвиток 
туризму за такими укрупненими напрямами – це 
вивчення обсягу і напрямків туристичних потоків; 
попиту і пропозиції туристичних послуг за регі-
онами; характеристика наявності туристичних 
ресурсів та дослідження ефективності туристич-
ної діяльності й її економічного значення для кра-
їни загалом.

Аналіз розвитку туризму в сучасних умовах 
доцільно почати з динаміки туристичних пото-
ків. Як свідчить проведене дослідження, за  
2014-2016 рр. спостерігається збільшення турис-
тичних потоків (табл. 1).

Як свідчать показники табл. 1, у 2016 р. порів-
няно з 2014 р. збільшилася кількість іноземних 
громадян, які відвідали Україну (включаючи одно-
денні відвідування) та кількість туристів, обслуго-
ваних суб’єктами туристичної діяльності України 
(відповідно на 4,9 і 5,1%), що дозволяє говорити 
про збільшення інтересу до країни за кордоном. 
За 2014-2016 рр. кількість іноземних туристів, 
обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 
України, збільшилася на 139,1%, що позитивно 
вплинуло на обсяги валютних надходжень.

Розподіл за країнами чисельності іноземних 
громадян, які відвідали Україну у 2016 році наве-
дено на рис. 1.

рис. 1. чисельність іноземних громадян,  
які відвідували україну у 2016 р., %

За даними адміністрації Держприкордонслужби 
10 країн світу, які відвідували українські туристи 
у 2014-2016 роках, це: Польща, Росія, Угорщина, 
Молдова, Білорусь, Туреччина, Словаччина, Руму-
нія, Єгипет, Німеччина (табл. 2) [7].

Розподіл чисельності громадян України за кра-
їнами, до яких вони подорожували у 2016 році 
наведено на рис. 2.

рис. 2. чисельність громадян україни за країнами, 
до яких вони подорожували у 2016 р., %

Загалом, аналіз туристичних потоків свідчить 
про пріоритетний напрям розвитку в’їзного та вну-
трішнього туризму, який є важливим чинником 
підвищення якості життя в Україні, утворення 
додаткових робочих місць, поповнення валют-

Таблиця 1
динаміка туристичних потоків в україні за 2014-2016 рр., тис. осіб

Показник роки 2016 р. у % до
2014 2015 2016 2014 р. 2015 р.

Кількість громадян України, які виїжджали за кордон (включаючи 
одноденні відвідування) 22438 23142 24668 109,9 106,5

Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну (включаючи 
одноденні відвідування) 12712 12428 13333 104,9 107,2

Кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності 
України, всього 2425 2020 2549 105,1 126,2

У тому числі:
іноземні туристи 17 15 35 205,8 233,3
туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон 2085 1647 2061 98,8 125,1
внутрішні туристи 323 357 454 140,6 127,1

Розрахунки проведено за даними [6]
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них запасів держави та підвищення її автори-
тету на міжнародній арені. Крім того, цей напрям 
позитивно впливає на збільшення надходжень 

до бюджету України від туристичної діяльності. 
Зокрема, за даними Державної фіскальної служби 
України, протягом 2016 року до бюджету України 

Таблиця 2
тоП 10 країн світу, які відвідували українські туристи у 2014-2016 рр.

назва 
країни 2014 р., осіб 2015 р., осіб 2016 р., осіб частка, % Приріст 2016/2015

осіб % / рази
Всього 22437671 23171251 24668233 100,0 1496982 ↑ 6,5%
Польща 7657021 9505713 10111086 41,0 605373 ↑ 6,4%
Росія 4671321 4110019 3859820 15,6 -250199 ↓ 6,1%
Угорщина 2152512 2442101 2893370 11,7 451269 ↑ 18,5%
Молдова 2421169 1727308 1655775 6,7 -71533 ↓ 4,1%
Білорусь 1538160 1325546 1114457 4,5 -211089 ↓ 15,9%
Туреччина 450549 510537 930657 3,8 420120 ↑ 1,8 рази
Словаччина 656102 755248 886120 3,6 130872 ↑ 17,3%
Румунія 522350 678700 857728 3,5 179028 ↑ 26,4%
Єгипет 400427 350936 417949 1,7 67013 ↑ 19,1%
Німеччина 308908 294797 275987 1,1 -18810 ↓ 6,4%

Таблиця 3
розподіл туристів за метою поїздки в україну за 2015-2016 рр.

мета поїздки
обслуговано туристів туроператорами і турагентами, тис. осіб структурні 

зрушення, 
%2015 р. у процентах 

до підсумку 2016 р. у процентах до підсумку

Службова, ділова, навчання 183,6 9,1 180,9 7,1 2,0
Дозвілля, відпочинок 1703,0 84,3 2179,9 85,5 1,2
Лікування 36,4 1,8 95,9 3,7 1,9
Спортивний туризм 2,8 0,1 3,8 0,1 0,0
Спеціалізований туризм 1,2 0,1 0,8 0,1 0,0
Інше 92,4 4,6 88,3 3,5 - 1,1
Разом 2019,4 100,0 2549,6 100,0 0,0

Розрахунки проведено за даними [6]

Таблиця 4
Засоби розміщування та їх місткість в україні, у 2016 р. [5]

Показник усього, 
од.

кількість 
місць, 

тис. од.

кількість розміщених, тис. осіб

усього іноземних 
громадян

частка іноземних 
громадян

Готелі та аналогічні засоби розміщування 2534 135,9 5037,1 819,2 16,2
у т. ч. турбази, гірські притулки, тощо 548 20,6 361,8 17,6 4,8
Спеціалізовані засоби розміщування (будинки 
відпочинку, пансіонати відпочинку бази 
відпочинку, крім турбаз)

1722 239,7 1507,7 44,4 2,9

Таблиця 5
Засоби розміщування за регіонами україни, включаючи юридичних та фізичних осіб 

підприємців, у 2016 р. (готелів та аналогічних засобів розміщування) [6]

регіон кількість, 
од.

кількість 
номерів, од.

місткість 
готелів, од.

кількість розміщених 
тис. осіб 

коефіцієнт використання 
місткості

Україна 2534 70081 135916 5037,1 0,25
Львівська 287 8805 17949 749,9 0,32
Одеська 232 6224 12096 278,2 0,13
м. Київ 165 10414 18326 1150,0 0,33
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кості засобів розміщування (табл. 5). Представ-
лена у табл. 5 вибірка регіонів України для аналізу 
пропозиції туристичних послуг обумовлена їх 
туристичною привабливістю та значною кількістю 
обслугованих в них туристів.

В усіх регіонах, крім міста Києва, коефіцієнт 
використання місткості засобів розміщування не 
нижче середнього по країні. Це вказує на не зовсім 
нерівномірне заповнення місць за сезонами і про 
створення значної кількості резервних місць на 
випадок сезонного збільшення кількості гостей.

Характеристика наявності туристичних ресурсів, 
які можуть приваблювати туристів, передбачає одер-
жання інформації про кількість та стан природних 
об’єктів (водойм, лісів, гір, заповідних степів тощо); 
кількість та стан пам’яток культури, історії, архі-
тектури, в тому числі паркової, археології, музеїв, 
монументів, культових пам’яток; кількість та статус 
театрів, картинних галерей тощо. Інформація про 
кожен окремий об’єкт публікується в різноманітних 
рекламних продуктах і є результатом інвентаризації 
та детального описання кожного об’єкту.

Така інформація, як правило, не є офіційною, 
її одержують із друкованих краєзнавчих джерел, 
або рекламні кампанії на замовлення туристич-
них фірм самостійно вивчають певні ресурси 
шляхом спеціально організованих статистичних 
досліджень. Офіційні джерела Державної служби 
статистики України публікують лише показники 
наявності та кількості відвідувачів театрів, музеїв, 
бібліотек, кінотеатрів та клубних закладів. Оче-
видно, що така інформація дуже побічно стосу-
ється туристичної діяльності, оскільки більшість 
відвідувачів – це місцеві жителі. Проте, така інфор-
мація про музеї характеризує розвиток екскурсій-
ної діяльності у регіонах і в Україні загалом [5].

За період 2014-2016 рр. зросла не лише кількість 
музеїв, але й кількість їх відвідувань (табл. 6) [6].

Таблиця 6
динаміка кількості музеїв та їх відвідування 

в україні за 2014-2016 рр. 

рік
кількість 
музеїв, 

од.

кількість 
відвідувань 
музеїв за рік, 

млн. осіб

середньодо-
бова кількість 

відвідувань 
одного музею, 

осіб
2014 543 14,2 72
2015 564 15,1 73
2016 576 15,8 75

Позитивні зрушення відбулися завдяки інтен-
сивній розбудові туристичної інфраструктури, 
ефективній державній та регіональній політиці 
у галузі туризму, вдалій співпраці державного 
та приватного секторів у сфері промоції туристич-
ного потенціалу регіонів, сприянню створенню кон-
курентоспроможного внутрішнього туристичного 
продукту, вдосконаленню маркетингової політики 

надійшло 2496,2 млн грн податкових платежів від 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що 
на 45,5% більше, ніж у 2015 році. При цьому обсяг 
платежів від юридичних осіб збільшився на 43,6%, 
а від фізичних осіб – підприємців – на 75,6%.

Показники попиту і пропозиції туристич-
них послуг містять дані щодо структури попиту 
(табл. 3).

Аналіз попиту і пропозиції туристичних послуг 
в Україні у 2015-2016 рр. показав, що відбулися 
певні зміни в їх структурі. Зокрема, у 2016 р. 
порівняно з 2015 р. частка туристів, що подоро-
жували з метою навчання, ділових, службових 
поїздок зросла на 2,0%, лікування – 1,9%, з метою 
дозвілля і відпочинку на 1,2%, тоді як питома вага 
осіб, що подорожували з іншою метою, зменши-
лася на 1,1%.

Крім того, до показників пропозиції туристичних 
послуг відносять також дані про наявність засо-
бів розміщування та їх місткість (кількість номерів 
і ліжко-місць) (табл. 4).

З даних табл. 3 видно, що найбільшою є частка 
іноземних гостей (16,2%), які зупинялися у готелях 
та аналогічних їм засобах розміщування. У спеці-
алізованих засобах розміщування відпочивають 
переважно громадяни України (іноземних грома-
дян 2,9%).

Кількість суб’єктів туристичної діяльності, 
за даними державної служби статистики Укра-
їни у 2016 році становила 552 туроператори, 
2803 турагенти (з них 1222 зареєстровані як юри-
дичні особи та 1581 – фізичні особи), 145 суб’єктів, 
що здійснюють екскурсійну діяльність (з них 
64 юридичні особи та 81 – фізична особа) [5]. 
Порівняно з 2015 роком кількість туроперато-
рів зросла на 2 особи (0,4%), кількість турагентів 
зросла на 256 осіб (10,1%), а кількість суб’єктів, 
що здійснюють екскурсійну діяльність зменшилася 
на 4 особи (2,7%). Порівняльну динаміку суб’єктів 
туристичної діяльності наведено на рис. 3.

рис. 3. динаміка суб’єктів туристичної діяльності  
за 2014-2016 рр.

У структурі мережі за типами суб’єктів турис-
тичної діяльності найбільш численною категорією 
є турагенти – 83% від загальної кількості суб’єктів.

Динаміку пропозиції туристичних послуг в Укра-
їні характеризують показники використання міст-
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та розширенню асортименту послуг туристичними 
підприємствами регіонів.

висновки з проведеного дослідження. Остан-
нім часом у сфері туризму України відбуваються 
серйозні позитивні зміни: розробляють нові марш-
рути, розвивається готельна інфраструктура, зрос-
тає рівень обслуговування туристів і поліпшується 
відвідуваність туристичних об’єктів. Туристично-
рекреаційні можливості країни викликають неабияку 
зацікавленість у представників міжнародної турис-
тичної індустрії. Усі ці фактори впливають на дина-
мічне зростання туристичних потоків та надходжень 
від туристичної діяльності. Динамічні зміни, що від-
буваються на вітчизняному та міжнародних турис-
тичних ринках, зумовлюють необхідність у постій-
ному дослідженні процесів на цих ринках. Розвиток 
туристичної діяльності у свою чергу буде сприяти 
інвестиціям у галузь і, відповідно, подальшому зрос-
танню рівня конкурентоспроможності галузі.
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EVALUATION OF THE MODERN STATE OF DEVELOPMENT OF TOURISM OF UKRAINE:  
TRENDS AND PERSPECTIVES

Tourism has become a very important industry almost in every country in the world, because it is one of the 
most dynamic and profitable among all the sectors of the world economy, contributes to the strengthening and 
spread of economic, social and cultural relations. The tourism industry takes a significant place in the world 
economy and is positioned as the least costly in the national economy.

Considering the considerable resource potential, Ukraine’s tourism industry is able to ensure the fulfilment 
of economic, social, and humanitarian functions, namely raising the living standards of the population, increas-
ing the share of tourist revenues in the gross domestic product and budgets of all levels. Due to the increasing 
role of the tourism industry in the social and economic development of the country, assessment of the cur-
rent state of tourism development in Ukraine and identification of its main trends and prospects becomes of 
increasing importance.

Our research covers the peculiarities of the modern development of tourism in Ukraine as a sphere of eco-
nomic activity.

The main official source of consolidated information on Ukraine and its regions is the Statistical Yearbook 
of Ukraine. More detailed, less general information is provided in the statistical bulletins “Tourism Activity in 
Ukraine” and “Collective Accommodation in Ukraine” for the relevant year.

Analysis of volumes and directions of tourist flows, demand and supply of tourist services, and availability 
of tourist resources are considered in the article. As the study shows, there is an increase in tourist flows in 
2014-2016. In 2016, as compared to 2014, the number of foreign citizens who visited Ukraine (including one-
day visits) and the number of tourists served by the subjects of tourist activity in Ukraine (respectively 4.9% 
and 5.1%) increased, which suggests an increase in interest in our country abroad. In general, the analysis 
of tourist flows indicates the priority direction of development of incoming and domestic tourism, which is an 
important factor in improving the quality of life in Ukraine.

The analysis of demand and supply of tourist services in Ukraine in 2015-2016 showed that there were 
some changes in their structure. In particular, in 2016, compared to 2015 the share of tourists travelled for the 
purpose of studying, business trips increased by 2.0%, treatment – by 1.9%, for the recreation and leisure – by 
1.2% but, at the same time, the proportion of persons traveling for another purpose decreased by 1.1%.

Dynamic changes taking place in the domestic and international tourist markets make it necessary to the 
constant research of processes in these markets. The development of tourism activity, in its turn, will promote 
investment in the industry and, accordingly, further growth of the competitiveness of the industry.


