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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як 

транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво 

товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків 

структурної перебудови економіки. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на 

наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний 

туризм - це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій 

чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. 

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна 

визначити створення конкурентноспроможнього на світовому ринку 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток 

територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної 

рівноваги та історико-культурного довкілля. 

Одне із ключових питань, яке необхідно вирішити в найближчий час – 

питання оптимізації взаємодії туризму і культури як на рівні центральних 

органів влади, так і на місцях. Культурна спадщина, музеї, театри в більшості 

країн світу є винятково важливим фактором залучення туристів, генерації 

міжнародних і локальних туристичних потоків. І в результаті цього, свого 

клієнта отримують транспорт і громадське харчування, готелі, місцева 

промисловість та ін. 

Координація стратегічного розвитку культурної сфери і туризму на 

місцях повинна привести до більш тісної співпраці місцевої влади і реального 

бізнесу у вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини, 
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впровадження в практику діяльності музеїв, національних заповідників 

передової менеджерської практики, орієнтації для роботи в ринкових вимірах і 

координації діяльності з суб'єктами туристичної індустрії. 

Подальший розвиток демократії, політична стабільність, визначення 

пріоритетних напрямків економічного розвитку, вступ України до ЄС - все це 

забезпечить створення високоприбуткової туристичної галузі, яка задовольнить 

потреби внутрішнього та міжнародного туризму, з урахуванням 

природнокліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-

культурного потенціалу країни, її національних особливостей. 

Демографічна структура населення України та аналіз вікових груп, які 

найбільше подорожують, ще раз підтверджують, що в Україні найбільш 

активна частина населення від 30 до 40 років, на відміну від економічно 

розвинених країн, де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все 

більш важливу роль у міжнародному туризмі. Основними постачальниками цієї 

категорії туристів є США, Канада, Японія та країни Європейського Союзу. 

Населення цих країн, незважаючи на швидкі темпи старіння, залишається 

фізично активним і, що не менш важливо, краще забезпеченим. Поступове 

збільшення кількості працюючих, забезпечення більш високого доходу на 

кожного члена сім'ї, підвищення тривалості оплачуваної відпустки та гнучкість 

робочого часу поступово розширять такі сегменти туристичного ринку, як 

поїздки з метою відпочинку і в період відпусток, відвідування тематичних 

парків і культурних заходів, здійснення ділових поїздок, короткочасних 

подорожей і маршрутів вихідного дня тощо. 

Зростання рівня освіти збільшує потяг людини до знань, зацікавленість 

іншою культурою викликає бажання подорожувати і отримувати нові 

враження. 

Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як 

внутрішнього, так і міжнародного туризму, є добробут населення. Існує чіткий 

зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і 
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особистими доходами громадян. Щорічне збільшення доходів громадян 

України приведе до більш інтенсивної туристичної діяльності Відпочинок, 

подорожі, мистецтво, культура стануть основними елементами, які заповнять 

вільний час людини. 
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МОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ 

 

Розвиток туристичного бізнесу в Україні потребує професіоналів із 

високим рівнем володіння іноземними мовами, котрі зможуть встановлювати 

ділові зв‘язки з партнерами, фахівців, здатних втілювати прогресивні ідеї й 

генерувати оригінальні думки, готових донести до світової спільноти 

позитивний бренд нашої держави. 

Характерною особливістю туристичного бізнесу є те, що його 

представники перебувають у постійному міжкультурному спілкуванні. Для 

успішної професійної діяльності в туристичній сфері необхідно розуміти 

особливості культур різних країн, враховувати національні етнопсихології та 

звичаї. 

За останні роки в українській мові знаходимо велику кількість 

іншомовних слів (термінів), особливо зі сфери туризму, які були раніше 

невідомі й мало вживалися. Слово «термін» походить від латинського 




