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Аннотация. На современном этапе развития 
общества туризм занимает одно из ведущих мест как 
культурный и экономический феномен. Он постоянно 
изменяет и расширяет круг видов и форм, предлагая все 
новые мотивы для путешествий. Сегодня туризм разви-
вается в непростой эпидемиологической ситуации, 
усложненной политическими катаклизмами, которые 
выдвигают на первый план проблемы поиска новых 
местных ресурсов для создания актуальных предло-
жений.   

Данная статья посвящена комплексному рас-
смотрению проблем и перспектив регионального разви-
тия туризма в Украине. Развитие приоритетных на-
правлений туризма, а именно, таких как внутренний и 
иностранный, стало возможным благодаря  использо-
ванию туристско-рекреационных возможностей  укра-
инских регионов. Комплексное решение проблем раз-
вития регионального туризма в Украине требует даль-
нейшего изучения и совершенствования системы управ-
ления, использования региональных ресурсов и рас-
ширения инфраструктуры, подготовки квали-
фицированных кадров, создания уникального регио-
нального предложения и решения проблем финан-
сирования. В статье рассматривается опыт обще-
ственных и региональных туристических организа-
ций, среди которых Национальная туристическая 
организация Украины. Рассмотрены возможности 
создания регионального туристического продукта 
на примерах конкретных видов туризма и регио-
нальных ресурсов, сделаны выводы  относительно 
перспектив развития туризма в регионах и выд-
винут комплекс предложений относительно усовер-
шенствования подготовки квалифицированных ре-
гиональных кадров и решения проблем финанси-
рования. 

Ключевые слова: туристический регион (дес-
тинация), региональный туризм, НТО Украины, регио-
нальный турпродукт. 
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Анотація. На сучасному етапі розвитку су-
спільства туризм посів одне з провідних місць як 
культурний і економічний феномен. Він постійно 
змінює та розширює коло видів і форм, пропонує все 
нові мотиви для подорожей. Нині туризм розвива-
ється в непростій епідемічній ситуації, яка усклад-
нюється  політичними катаклізмами, що висуває на 
перший план проблеми пошуку нових місцевих 
ресурсів для створення актуальної пропозиції. 

Дана стаття присвячена комплексному роз-
гляду проблем та перспектив регіонального роз-
витку туризму в Україні. Розвиток пріоритетних 
напрямів туризму, зокрема, таких як внутрішній і 
іноземний, нині можливий завдяки використанню 
внутрішніх туристсько-рекреаційних можли-
востей українських регіонів. Комплексне вирі-
шення проблем розвитку регіонального туризму 
в Україні вимагає подальшого вивчення і вдоско-
налення системи управління, використання 
місцевих ресурсів і розбудови інфраструктури, 
підготовки кваліфікованих кадрів, створення 
унікальної регіональної туристичної пропозиції 
та вирішення проблем фінансування. В статті  
висвітлено досвід громадських і регіональних 
туристичних організацій, зокрема, Національної 
туристичної організації України, розглянуті 
можливості створення регіонального турис-
тичного продукту на прикладах конкретних 
видів туризму і регіональних ресурсів, зроблено 
висновки щодо перспектив розвитку туризму в 
регіонах та висунуто низку пропозицій щодо 
вдосконалення підготовки кваліфікованих регіо-
нальних кадрів та вирішення проблем фінан-
сування. 

Ключові слова: туристичний регіон (дести-
нація), регіональний туризм, НТО України, регіональ-
ний турпродукт. 
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Abstract. At the present stage of development of society, tourism has occupied one of the leading places 
as a cultural and economic phenomenon. It is constantly changing and expanding the range of species and 
forms, offering new motives for travel. Currently, tourism is   developing in a difficult epidemic situation, 
complicated by political cataclysms, which brings to the problem of finding new local resources to create a 
relevant proposal. 

The article is devoted to a comprehensive consideration of the problems and prospects of regional tou-
rism development in Ukraine. The development of priority areas of tourism, in particular, such as domestic and 
foreign is possible through the use of domestic tourist and recreational opportunities of Ukrainian regional now. 

Comprehensive solution of regional tourism development in Ukraine requires further study and 
improvement of the management system, use of local resources and infrastructure development, trai-
ning of qualified personnel, creation of a unique regional tourist offer and solving funding problems. 
Regional development of tourism is possible with the effective use of the internal potential of the region-
managerial, resource, financial. The essence of activating managerial capacity is to shift the emphasis 
from direct public administration and regulation of regional development of tourism and recreation to: 
stimulation the formation of an effective autonomous regulatory mechanism in the regions; activation of 
the entrepreneurial element, the activities of individuals in ensuring such development; creation of the 
conditions for effective cooperation between public authorities, local governments and the private 
sector in the development of tourism through various mechanisms. Achieving the set goals lies in the 
way of involving public authorities, local governments, territorial communities and private initiative to   
active action. Therefore, local tourism organizations and tourist information centers are being setup at 
the department sand tourism departments of local state administrations, and the efforts of domestic and 
foreign (including international) public organizations are being actively involved. The experience of the 
National Tourist Organization of Ukraine (NTOU) is interesting in this topic. The article highlights the 
experience of public and regional tourism organizations, in particular the National Tourism 
Organization of Ukraine, considers the possibilities of creating regional tourism product on the 
examples of specific types of tourism and regional resources, draws conclusions on the prospects of 
tourism development in the regions and solving funding problems. 

Keywards: touristic region (destination), regional tourism, NTO of Ukraine, regional tourism product. 
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Постановка проблеми. Сучас-
ний туризм – явище багатоаспектне 
та багатофункціональне. Розвиток 
туризму тісно пов'язаний із розвитком 
суспільства і на кожному його етапі 
відповідає стану продуктивних сил і 
виробничих відносин, що існують у 
даному суспільстві і залежить від 
умов, створених в суспільстві для  
його розвитку. В свою чергу, як муль-
тигалузевий комплекс і складне соці-
альне явище, туризм здатен активно 
впливати на розвиток економіки, ку-
льтури, політики, держав, зміну ха-
рактеристик стану довкілля. 

Добре розуміючи значення ту-
ризму для різних сторін розвитку дер-
жави уряди багатьох країн визнача-
ють туризм в колі пріоритетів своєї 
державної політики. В Україні це зак-
ріплено в законодавчих актах, зокре-
ма, в Законі України «Про туризм». В 
статті 6 Закону зазначається: «Держа-
ва проголошує туризм одним з прі-
оритетних напрямів розвитку еконо-
міки та культури і створює умови для 
туристичної діяльності» [1]. 

Серед основних напрямів дер-
жавної політики в туризмі, які мають 
сприяти його розвитку, такі як його 
законодавчо-нормативне регулюван-
ня, ліцензування туристичної діяль-
ності,  спрямування бюджетних кош-
тів на його розвиток, статистичний 
облік і державний контроль, під-
тримка наукових досліджень та підго-
товки кадрів у галузі туризму. 

Але вихід України на світовий 
туристичний простір, досягнення міц-
ної позиції та успіху на світовому та 
вітчизняному ринку туристичних пос-
луг вимагає наявності якісного ту-
ристичного продукту, що міг би ко-
ристуватися стабільним попитом у 

потенційного споживача. Для цього 
необхідно визначити пріоритетні ви-
ди туризму для різних територій, на-
дати детальну оцінку наявним турис-
тичним ресурсам та визначити мож-
ливість їх використання для розробки 
туристичного продукту; вивчити стан 
наявної інфраструктури та кадрового 
забезпечення, оцінити його відповід-
ність ресурсному потенціалу та ви-
значити позиції необхідних змін. Ця 
робота вимагає конкретного підходу і 
може бути добре виконана тільки на 
рівні окремих територій. Тому забепе-
чити успішний розвиток туризму мо-
же тільки оптимальна взаємодія дер-
жавної та регіональної політики з 
максимальним акцентом на туристи-
чні регіони. 

Ця проблема, зокрема, актуалі-
зується сьогодні наявністю складної 
епідеміологічної ситуації в світі, що 
утруднює активний розвиток міжна-
родного туризму і обмінів. Так Все-
світня туристична організація визна-
чила 2020 рік як найгірший рік в іс-
торії туризму. Пункти призначення у 
всьому світі зустріли на 1 мільярд 
менше міжнародних прибуттів у 2020 
році, ніж у попередньому році, через 
безпрецедентне падіння попиту та 
поширені обмеження на поїздки [2]. 

У той же час, на зустрічі мініст-
ра інфраструктури України Олек-
сандра Кубракова та голови Держав-
ного агентства розвитку туризму 
України Мар‘яни Олеськів із пред-
ставниками туристичного бізнесу Ук-
раїни, яка відбулася напередодні свят-
кування Дня туризму 2021 року, було 
повідомлено дані останніх опитувань, 
які свідчать про те, що 32 % українців 
подорожують всередині країни [3]. 
Але цей показник може бути вищим, 
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якщо жителям України буде запропо-
новано максимальну палітру варіантів 
для подорожей в середині країни, тоб-
то – при активному розвитку внутрі-
шнього туризму. 

Огляд останніх досліджень та 
літератури. Розвитку регіонального 
туризму і туристичних регіонів при-
свячено багато праць вітчизняних 
учених, в яких розглядаються окремо 
різні його сторони. Найчастіше це пи-
тання управління регіональним роз-
витком туризму (В. Семенов, В. Ге-
расименко, Г. Горбань, Д. Стеченко,  
І. Безуглий, Н. Турло, С. Мархонос,  
Т. Ткаченко та ін.), взаємодія держав-
них і регіональних органів влади в 
галузі його розвитку (І. Жук), гео-
просторові аспекти розвитку туризму 
в регіонах (О. Любіцева, А. Бейдик), 
розвиток його окремих видів та аль-
тернативних турпродуктів (І. Кочан-
жі, М. Завялова, Н. Скринько, І. Заря 
та ін.). Проблеми використання ре-
сурсного потенціалу регіонів розгля-
далися стосовно конкретних областей  
України: Чернівецької (О. Кифяк), 
Одеської (В. Герасименко, С. Гала-
сюк, І. Єгупова, О. Михайлюк та ін.), 
Харківської (І. Писаревський, І. Анд-
рієнко, М. Поколодна та ін.) тощо. 

Формування завдань дослід-
ження. Проблема розвитку регіональ-
ного туризму та туристичних регіо-
нів вимагає подальшого комплекс-
ного дослідження. 

Основний матеріал дослід-
ження. Термін регіон (лат. regio –
«царина», «царство») у давні часи ви-
користовувався для позначення землі, 
краю, князівства тощо. Сьогодні − це 
поняття, яке визначає певну тери-
торіальну одиницю. Поняття регіону 
і, зокрема, туристичного регіону, вис-

вітлюється як у працях вчених-дос-
лідників, так і у законодавчо-норма-
тивних документах по-різному. У фі-
зичній географії це узагальнена назва 
одиниць фізико-географічного рай-
онування різного так-сономічного 
рангу, в історіографії – історико-гео-
графічна територіальна одиниця, в 
економіці – відповідно певний еконо-
мічний район https:// uk. wikipedia.org/ 
wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%
D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE
%D0%BD. Часто в науці регіон визна-
чається як велика індивідуальна тери-
торіальна одиниця (наприклад, приро-
дна, економічна, політична тощо), де-
що відмінна від існуючого політич-
ного або  адміністративного поділу. 
Іноді під регіоном  розуміють певну 
територію, що відрізняється від ін-
ших територій за низкою ознак та 
характеризується певною цілісністю, 
взаємозв'язаністю її складових еле-
ментів. Багато країн використовують 
слово «регіон» як термін для позна-
чення територіального поділу держа-
ви. Стосовно України цей термін най-
частіше використовується для позна-
чення територій з кількох адміні-
стративних областей: Південний ре-
гіон, Східний регіон, Західний регіон. 
А в українському законодавстві (За-
кони України про стимулювання роз-
витку регіонів, Про засади державної 
регіональної політики) позначено: 
«Регіон – територія Автономної Рес-
публіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя». 

Регіон, який має певний потен-
ціал для організації туристичних по-
дорожей і відвідувань – наявність ту-
ристичних ресурсів, природних чи 
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історико-культурних пам’яток, інших 
об’єктів туристичного інтересу; в 
якому виробляється і пропонується 
туристичний продукт, що активно 
реалізується і знаходить попит, – та-
кий регіон можна визначити як тури-
стичний. 

Поняття «туристичний регіон» 
часто ототожнюють з поняттям «ту-
ристична дестинація» (лат. destino – 
«призначення», «місцезнаходження»), 
яке виконує роль одного з базових 
термінів поняттєвого апарату інозем-
них дослідників і практиків туризму 
більше 30 років і вже активно увій-
шло в українську науку і практику. 
Але особливості ресурсного забез-
печення туристичного продукту обу-
мовили появу специфічних дестина-
цій як об’єктів ринкової пропозиції у 
вигляді готового туристичного про-
дукту. Тобто туристичною дестина-
цією можна вважати і регіон, і кон-
кретні центри, міста і села, підпри-
ємства з відомою маркою тощо [4, 
с.77], конкретну територію, яку ту-
рист обирає для відвідання, прово-
дить там певний час і де відбуваються 
основні процеси взаємодії туриста з 
туристичною інфраструктурою [5, 
с.87]. Туристична діяльність, яка здій-
снюється в межах певного регіону як 
туристичної дестинації або сукупно-
сті регіональних туристичних дести-
націй, складає сутність регіонального 
туризму.  

Нині в країнах світу надається 
велика увага розвитку регіонального 
туризму, який стимулює економічний 
і соціальний розвиток проблемних 
регіонів, збереження їх природної та 
історико-культурної спадщини, вико-
ристання залишених територій і ви-
робничих об’єктів у містах, сприяє за-

гально державному розвитку та інте-
грації у світовий культурний простір. 
І Україна не є виключенням. В серпні 
2020 року Кабінетом міністрів Укра-
їни прийнято Державну стратегію 
регіонального розвитку на 2021-2027 
роки, де зазначено, що, регіональна 
політика має сприяти кожному регі-
ону та територіальній громаді в ефе-
ктивному використанні їх потенціалу, 
переваг, ресурсів та можливостей для 
розвитку та підвищення якості життя 
людини та, відповідно, на користь 
розвитку всієї України. У прийнятій  
Стратегії, основною метою якої є 
сприяння регіональному розвитку та 
держави в цілому через створення 
достатніх умов для комфортного про-
живання, самореалізації та розвитку 
громадян, підвищення якості їх життя 
у кожному регіоні, належна увага 
приділена туризму, зокрема, внутріш-
ньому. 

Серед основних завдань – спри-
яння популяризації туристичного по-
тенціалу регіонів і територіальних 
громад у державі та за кордоном, 
формуванню та реалізації конкурен-
тоспроможних комплексних регіона-
льних туристичних продуктів; фор-
муванню туристичних брендів та їх 
просуванню всередині держав та на 
міжнародній арені; удосконаленню 
інформаційної інфраструктури рекре-
аційних та туристичних послуг, шля-
хом утворення регіональних центрів 
туристичної інформації та популяри-
зації туристичних продуктів [6]. 

Регіональний розвиток, у тому 
числі розвиток туризму і рекреації, 
можливий при ефективному викорис-
танні внутрішнього потенціалу регіо-
ну – управлінського, ресурсного, фі-
нансового. Суть активізації управлін-
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ського потенціалу полягає в перене-
сенні акценту з прямого державного 
управління й регулювання регіональ-
ного розвитку туризму і рекреації на: 

 стимулювання формування 
в регіонах дієвого автономного меха-
нізму регулювання; 

 активізацію підприємниць-
кого елемента, діяльність фізичних 
осіб у забезпеченні такого розвитку; 

 створення умов для ефек-
тивної співпраці органів державної 
влади, місцевого самоврядування та 
приватного сектора щодо розвитку 
туризму через різні механізми [7, с.6]. 

Досягнення поставлених цілей 
лежить на шляху залучення органів 
державної влади, місцевого самовря-
дування, територіальних громад та 
приватної ініціативи до активних дій 
в галузі ефективного створення та 
просування регіонального турпродук-
ту, де головна координуюча роль на-
лежить саме органам місцевого само-
управління. Тому зараз при управ-
ліннях, департаментах туризму місце-
вих державних адміністрацій створю-
ються локальні туристичні організації 
та центри туристичної інформації, ак-
тивно залучаються зусилля вітчизня-
них та зарубіжних (у т.ч. міжнарод-
них) громадських утворень. Цікавим 
у цьому відношенні є досвід Націо-
нальної туристичної організації Укра-
їни (НТОУ). 

НТОУ була створена як доб-
ровільне договірне неприбуткове 
об’єднання юридичних та фізичних 
осіб, яке не є господарським това-
риством чи підприємством, утво-
рене та діє за галузевим принципом 
організації, на основі спільності 
інтересів. Як організація суспільного 
характеру вона взаємодіє з органа-

ми державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаці-
ями різних форм власності [8]. 

Метою своєї діяльності НТОУ 
визначає всебічний розвиток сек-
тору туризму України. Серед голов-
них завдань − розвиток мережі ре-
гіональних і локальних DMO, ви-
рішення широкого спектру завдань 
у сфері створення, підтримки і про-
сування регіональних туристичних 
продуктів. DMO (Destination Mana-
gement Organization) система управ-
ління і маркетингу туристичних нап-
рямів (територій), яка давно і активно 
працює за кордоном. 

Управління туристичним нап-
рямом є процесом в якому лідери 
туристичної галузі, малого і серед-
нього бізнесу, уряду і громадських 
організацій здійснюють планування  
розвитком туристичного напряму (те-
риторії) та управляють ним [9]. 

За період свого існування 
НТОУ вже здійснила низку цікавих і 
важливих ініціатив. Так, 17 травня 
2021 року підписано Меморандум про 
співробітництво НТОУ з Ukraine-
Invest. Сторони вирішили спільно 
працювати над створенням сприятли-
вих умов для залучення інвестицій у 
розбудову сучасної туристичної ін-
фраструктури та індустрії гостинно-
сті, реалізації інноваційних турис-
тичних проектів, зростання попиту на 
туристичні послуги, збільшення над-
ходжень від реалізації туристичних 
послуг і створення нових робочих 
місць в українських дестинаціях.  

НТОУ в партнерстві із WTTC 
(Всесвітньою радою по туризму і по-
дорожам) презентували серію прото-
колів безпеки для основних галузей 



DEVELOPMENT OF MANAGEMENT  
AND ENTREPRENEURSHIP METHODS  

ON TRANSPORT, № 1 (78), 2022                       

РОЗВИТОК МЕТОДІВ   
УПРАВЛІННЯ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ   

НА ТРАНСПОРТІ, № 1 (78), 2022                           
 

 138 

туристичного сектора України з ме-
тою ефективного пом’якшення нас-
лідків пандемії COVID-19 та запро-
вадили особливу відзнаку SafeTravels 
для відповідального бізнесу.  

В рамках 2021 року, присвяче-
ного темі урбан-туризму (міського 
туризму), 18 червня відбулася зустріч 
і підписання меморандуму про стра-
тегічну співпрацю між WTCF (Все-
світньою федерацією туристичних 
міст) і НТОУ з розвитку туризму в 
містах України і взаємодії двох орга-
нізацій у питаннях безпеки, якості, 
знань, інвестицій та маркетингу в 
сфері туризму. Штаб-квартира WTCF  
знаходиться в Пекіні, вона є гло-
бальним лідером, об'єднуючим урбан-
дестинації з усіх континентів.  

Серед головних завдань 
НТОУ  −  розвиток мережі регіо-
нальних і локальних DMO, вирі-
шення широкого спектру задач у 
сфері створення, підтримки і просу-
вання регіональних туристичних 
продуктів.  

Ще 25 червня 2018 року за іні-
ціативою НТОУ був підписаний Ме-
морандум про співпрацю Туристич-
них інформаційних центрів з метою 
розвитку сталого туризму в Україні.   

У Меморандумі зазначено, що 
намагаючись сприяти формуванню 
ефективного державно-приватного 
партнерства у сфері туризму в Ук-
раїні та ґрунтуючись на принципах 
взаємоповаги, відкритості та сум-
лінності, сторони домовилися ак-
тивно співпрацювати з питань ро-
звитку сталого туризму та створен-
ня єдиної мережі туристичних ін-
формаційних центрів на платформі 
Національної туристичної організа-
ції України, працюючих за єдиними 

стандартами, політикою, користую-
чись загальними принципами у вла-
сній діяльності. Меморандум підпи-
сали представники міських та регіо-
нальних ТІЦ з Києва, Дніпра, Запо-
ріжжя, Одеси, Полтави, Генічеська, 
Харкова та Харківської області, Тер-
нополя, Умані[10]. 

Нещодавно до роботи органів 
місцевого самоврядування України з 
метою сприяння розвитку їх спро-
можності долучилася міжнародна не-
урядова організація Глобал Комю-
нітіз з програмою Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Де-
централізація приносить кращі ре-
зультати та ефективність» (DOBRE) 
[11].  

Програма має дві основні цілі: 
підтримка позитивного досвіду прак-
тики місцевого самоврядування у те-
риторіальних громадах і допомога 
громадянам та громадянському су-
спільству налагодити конструктивну 
взаємодію з органами місцевого само-
врядування на основі прозорості дія-
льності ОМС.  

Програма спрямовує на місце-
вий рівень технічну і фінансову допо-
могу, маючи на меті підвищення ефе-
ктивності діяльності територіальних 
громад в галузі управління ресур-
сами, підвищення рівня якості послуг 
і таким чином – стимулюванні місце-
вого економічного розвитку в умовах 
децентралізації. 

Нині програма працює у 10 
областях: Дніпропетровській, Івано-
Франківській, Харківській, Херсонсь-
кій, Кіровоградській, Миколаївській, 
Тернопільській, Запорізькій, Черніве-
цькій та Чернігівській, провела відбір 
на конкурентних та прозорих засадах 
100 партнерських територіальних гро-
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мад. За підтримки Програми USA 
IDDOBRE громади створюють еконо-
мічні профілі на своїх сайтах, центри 
підтримки бізнесу, агенції місцевого 
економічного розвитку, туристсько-
інформаційні центри, розробляють 
проекти, під які програма на конку-
рентних засадах надає фінансові гран-
ти для локальних ініціатив. За допо-
могою платформи DOBRE Pytannia 
громади проводять опитування серед 
мешканців, за результатами яких виз-
начають пріоритети роботи та послу-
ги, що вимагають покращення, ство-
рюють робочі групи для розробки 
планів удосконалення послуг. Пріори-
тетними є проекти, спрямовані на  
задоволення потреб молоді та ство-
рення інтересу до молодіжних захо-
дів. 

Для багатьох територіальних 
громад України туризм є одним з прі-
оритетних напрямів розвитку. На їх 
територіях розташовані природні та 
історико-культурні пам’ятки, інші 
об’єкти туристичного інтересу, що 
перебувають в управлінні спеціаль-
них державних органів та підрозділів, 
діяльність яких здійснюється або з 
обласних центрів, або навіть зі сто-
лиці. Іноді між громадами та держав-
ними органами управління немає 
належної комунікації, що утруднює 
розвиток туристичного потенціалу на 
базі цих об’єктів. 12 жовтня 2021 ро-
ку в рамках Програми USAID «Де-
централізація приносить кращі ре-
зультати та ефективність» (DOBRE) 
Український кризовий медіа-центр  
провів круглий стіл «Як громадам 
розвивати туризм, коли основні маг-
ніти перебувають в управлінні дер-
жави». До обговорення проблеми до-
лучилися Український культурний 

фонд (програма Музей відкрито на 
ремонт) і Програми USAID «Демо-
кратичне врядування у Східній Украї-
ні» [12]. 

Попри збитки, що були харак-
терні для сфери туризму України вже 
почали фіксувати поступове зростан-
ня розмірів туристичного збору. Так 
за 2021 р. до бюджету надійшло 244 
млн. грн., що на 86,8 % вище анало-
гічного показника 2020 р., коли збір 
становив 130,6 млн. До 5 областей лі-
дерів за сплатою туристичного збору 
увійшли: м. Київ та Одеська, Львів-
ська, Київська, Закарпатська області. 
Столиця України поповнила бюджет 
на 68 млн. грн., Одеська область за-
робила 268 млн. грн., Львівська – 23 
млн. грн., Київська – 15,3 млн. грн., 
Закарпатська – 11,7 млн. грн. Необхі-
дно зазначити, що ставка збору вста-
новлюється рішенням місцевих рад за 
кожну добу тимчасового розміщення 
в розмірі до 0,5 % для внутрішнього 
туризму та до 5 % для в’їзного. 

Нині в Україні внутрішні ту-
ризм визнано пріоритетним напря-
мом. Лише в готелях України зафік-
совано в 2020 р. 3,379 млн. внут-
рішніх туристів [13]. А це можливо 
тільки при використанні внутріш-    
ніх туристсько-рекреаційних можли-
востей українських регіонів. Як фено-
мен національної економіки, туризм 
все ще неефективно реалізується че-
рез центральні структури, оскільки 
пов'язаний з ресурсами, приналежни-
ми конкретній територіїі тому потре-
бує широкої децентралізації на регіо-
нальному рівні. Це актуалізує пробле-
му створення місцевого туристично-
го продукту з використанням наявних 
на даній території ресурсів, розвитку 
пріоритетного для даного регіону ви-
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ду туризму. Компанія Google на за-
пит Державного агентства розвитку 
туризму надала інформацію про Топ-
туристичних об’єктів, місць та нап-
рямків в Україні за кількістю пошу-
кових запитів Google-Maps& Search за 
9 місяців 2021 року. Перша п’ятірка 
запитів серед природних парків та 
заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, 
Тустань, Синевір, Блакитні озера 
(Чернігівщина). 

Серед міських парків та розва-
жальних зон у пошуковиках першість 
цього року отримав аквапарк в Одесі, 
за ним ідуть зоопарк у Києві, аква-
парк у Затоці, аквапарк у Бердянську, 
та Центральний парк культури та 
відпочинку ім. Максима Горького у 
Харкові (який минулого року був на 
першому місці серед усіх запитів). 
Замикає п’ятірку лідерів цього разу 
Ботанічний сад у Києві.  

Збираючись на море та пляжі, 
відпочивальники найбільше шукали 
Залізний порт, Кирилівку, Коблево, 
Чорноморськ та Лазурне. 

Серед карпатських туристич-
них об’єктів – Буковель, Драгобрат, 
Яремче та Солотвино. Також попу-
лярні Джарилгач – українські Маль-
диви; п. Клевань Рівненської області 
(тунель Кохання) [14]. За умови нале-
жного розвитку інфраструктури всі 
об’єкти могли б стати туристичними 
магнітами не тільки для вітчизняних, 
але й для іноземних туристів. 

Серед перспективних видів ту-
ристичної пропозиції можна визна-
чити не тільки рекреаційний, пізна-
вальний (унікальні історико-архітек-
турні ансамблі центрів, палацово-
паркові комплекси Волині, Львівщи-
ни, Чернігівщини та Закарпаття, зали-
шки старовинних міст, фортеці Буко-

вини та Поділля, численні скіфські 
кургани та пам’ятки трипільської ку-
льтури) та екологічний туризм в 
унікальних українських національних 
парках та заповідниках, але й такі йо-
го види, як гастрономічний («До-рога 
вина і смаку» на Закарпатті), фести-
вальний, індустріальний (Кри-
воріжжя, Донбас, Чорнобильська зо-
на, промислові об’єкти Сходу Украї-
ни) та інші. На стику індустріального 
та рекреаційного туризму – соляні     
шахти Соледару і Артемівського  до-
нецького промислового об’єднання 
«Артемсіль» та закарпатське Солот-
вино.  

Гарні перспективи розвитку має 
зелений та сільський туризм, який по-
ки що найбільш стабільно розвиваєть-
ся в західних регіонах України (За-
карпатська, Івано-Франківська, Черні-
вецька, Львівська області), але гарний 
потенціал для розвитку цих видів ту-
ризму мають також південь та центр 
країни. В Карпатах вже прокладено 
кілька трас для сноубордингу, а гір-
ські річки Карпат, пороги Південного 
Бугу пропонують можливості, раф-
тінгу. На жаль такі центри  екстре-
мального туризму, як дайвінг і дель-
тапланеризм, на часі стали недос-
тупними через анексію Криму. 

В Україні недостатньо розви-
нуто медичний та оздоровчий туризм 
на бальнеологічних курортах. У нас 
багато лікувальних ресурсів таких як 
солі, грязі, бішофіти на лиманах Чор-
ного та Азовського морів (Одеська, 
Миколаївська, Херсонська Запорізь-
ка, Донецька області). Багато проблем  
залишається з інфраструктурою. Буді-
вництво нових доріг сприяло роз-
витку можливостей комфортних по-
дорожей автомобілями. Проте внут-
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рішня авіація розвинена недостатня 
через високі ціни на послуги перевіз-
ників.  

Перспективними  видами туриз-
му на регіональній основі є палом-
ницький та ностальгічний. Цей пере-
лік можна продовжувати з огляду на 
те,  що  різні регіони і центри України 
мають свої унікальні ресурси.  Проб-
лема створення і просування місцевих 
видів туристичних продуктів є перма-
нентною і вимагає свого вивчення та 
практичного втілення. 

Ще однією проблемою, яка по-
требує свого вирішення, є фінансове 
забезпечення розвитку туризму в ре-
гіонах. Спостерігається невідповід-
ність між рівнем використання ресур-
сів територій, на яких здійснюється 
туристсько-екскурсійна діяльність, і 
наповненістю місцевих бюджетів за 
рахунок її здійснення та розвитку; 
недосконалість системи організацій-
них та економічних взаємовідносин 
між органами місцевого самовряду-
вання і суб’єктами, що здійснюють 
туристсько-екскурсійне обслуговуван-
ня населення на підпорядкованій їм 
території. 

Одним з шляхів вирішення 
даної проблеми (крім дотацій з міс-
цевого бюджету, залучення спонсор-
ських коштів) є організація повно-
цінних турів – не менше двох днів 
перебування туристів – на території 
регіонального центру на основі ство-
рення комплексного продукту та за-
лучення місцевої інфраструктури. Не 
менше значення має також вирі-
шення проблеми підготовки місцевих 
кадрів на базі закладів вищої освіти та 
курсової підготовки, які б володіли 
ще практичними знаннями в сфері ту-
ристичних можливостей саме даного 

регіону, що можливо на основі ефек-
тивного поєднання теоретичного нав-
чання з правильно організованою 
практикою в конкретному регіоні. 

Висновки. Згідно до офіційних 
досліджень Всесвітньої туристичної 
організації (UNWTO) за останні роки 
в сфері туризму світу прослідковува-
лися наступні тенденції, що також є 
характерними для сфери туризму Ук-
раїни: внутрішній туризм демонстру-
вав значні показники, оскільки  біль-
ше мандрівників через закриті кордо-
ни обирали напрямки поблизу дому; 
набув поширення тренд на автентич-
ність, екологічність та локальний 
бренд; за умов  тотальних карантин-
них обмежень підвищилася популяр-
ність зеленого або сільського туриз-
му, який забезпечує соціальну дистан-
цію та усамітнення.  

В Україні 2020 та 2021 рр. були 
важкими для всіх учасників сфери 
гостинності. Проте, як це не парадок-
сально, ця криза відкрила перед нами 
низку нових можливостей, а вітчиз-
няна туристична галузь за цей період 
зробила значний крок у своєму роз-
витку. 

Вирішення проблем подальшо-
го успішного розвитку внутрішнього 
туризму лежить на теренах його де-
централізації та регіоналізації.  

Комплексне вирішення проблем 
розвитку регіонального туризму в Ук-
раїні вимагає подальшого вивчення і 
стимулювання його розвитку через 
вдосконалення системи управління, 
використання місцевих ресурсі і роз-
будови інфраструктури, підготовки 
кваліфікованих кадрів, створення уні-
кальної регіональної туристичної про-
позиції та вирішення проблем фінан-
сування.
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