Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку

Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-економічного
розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство генерує 11 % валового
продукту в світі, а туристична індустрія – 4,2 %.
Аналіз ситуації в Україні показує, що туристичне господарство поступово розвивається,
хоча не характеризується стабільним зростанням.
Так, якщо в 1997 році нашу країну відвідало 337 000 іноземних туристів, то в 2003 році –
591 000, а в 2004 році – 436 000 іноземних туристів. Аналогічне коливання за роками
кількості туристів характерне і для внутрішнього туризму. Одночасно, в нашій країні
існують всі передумови для розвитку туризму: історичні, географічні, природні,
економічні, соціально-демографічні. Відповідно, причинами нестабільності є ряд
проблем, які сповільнюють розвиток туризму в Україні та гальмують розвиток
туристичної індустрії.
Насамперед, у засобах масової інформації населення активно проводиться реклама
міжнародного туризму і майже відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням
загальновідомих зон туризму та рекреації (Криму і Карпат).
По-друге, відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва,
а залучення інвестицій гальмується через неврегульовану нормативно-законодавчу базу
країни. Як відомо, значна кількість населених пунктів України – Хотин, Межиріччі,
Ізяслав та інші, мають пам’ятки архітектури ХVІІ- ХVIII століття, для відновлення яких
необхідні значні капіталовкладення.
По-третє, в Україні не розвинений сектор туристичної індустрії. У жодному місті України
не роздаються безкоштовні буклети-путівники історико-культурних пам’яток міста. Крім
того, не у всіх містах наявні такі путівники, що обумовлено вузьким тлумаченням туризму
та малою обізнаністю про різноманіття туристичних послуг.
По-четверте, різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися переважно
міста-мільйонери, міста загальновизнаних зон рекреації та туризму (Крим, Карпати),
деякі історичні та культурні центри. В той час коли, в більшості міст України можна
розвивати промисловий, оздоровчий та інші види туризму. Але для цього ж знову
потрібні інвестиції для створення бізнес-центрів, рекреаційних зон відпочинку, які
поєднували в собі пасивні та активні види відпочинку.
Наявні проблеми гальмують розвиток туризму та туристичної індустрії в Україні.
Вирішення розглянутих проблем вплине, як на покращення економічного, так і
соціального розвитку країни.
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