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ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

СФЕРИ В УКРАЇНІ 
Давигора Л.О., студентка, Соколовська І.А., к.м.н., старший викладач 

Запорізький державний медичний університет, Україна  
 

У сучасному світі туризм - це багатогранне явище, тісно пов'язане з 
економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом 
та іншими науками. Однак жодна з них не може повністю і вичерпно 
охарактеризувати його як об'єкт власних досліджень і жоден з існуючих соціально-
економічних інститутів не в змозі самостійно розв'язати комплекс його проблем. 
Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, так і на міжгалузевий 
комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує 
туристичний продукт.[1] 

Актуальним на сьогоднішній день є те, що туризм уже давно належить до 
найбільш прибуткових і таких, що інтенсивно розвиваються, галузей світового 
господарства. Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних 
проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму з’являються нові робочі 
місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для 
поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму 
сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного 
обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації 
тощо.  
Важливою функцією туризму є те, що він змушує уряди, громадські організації й 
комерційні структури брати активну участь у справі збереження й оздоровлення 
навколишнього середовища. З метою запобігання негативного впливу туризму на 
довкілля органи місцевого самоврядування, органи контролю, адміністрації 
природоохоронних установ постійно контролюють дотримання вимог 
природоохоронного законодавства, щоб недопустити перевищення рекреаційного 
навантаження і деградації природного середовища. [2] 

Вплив туристичної діяльності на навколишнє середовище може бути як 
позитивним, так і негативним. 

Позитивний вплив включає охорону і реставрацію пам'ятників природи, 
історії, культури, створення національних парків і заповідників, збереження лісів, 
захист рослинного і тваринного світу.  
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Негативний вплив, на жаль, більший, зокрема, це вплив на якість води в 
річках, озерах, морях і на якість повітря, зростання викидів шкідливих речовин 
транспортними засобами, самовільне розміщення тимчасових баз відпочинку, 
забруднення відходами навколишнього середовища, самовільне розпалювання 
вогнищ. Такі види туристичного відпочинку, як полювання, риболовля, збирання 
рослин, завдають значної шкоди живій природі і призводять до зменшення 
чисельності або навіть до повного зникнення фауни та флори певних територій. 
Зростання населення в туристських регіонах, будівництво нових туристичних 
потужностей потребує залучення якомога більшої кількості природних ресурсів, 
що, свєю чергою, збільшує навантаження на навколишнє середовище.  
Із зростанням впливу всіх цих факторів запобігти забруднень довкілля та привести 
цінні природні території до належного стану можна лише шляхом залучення 
природоохоронних інвестицій. Проте за даними державної статистики, 2006 р. в 
Україні інвестиції переважно спрямовувалися на охорону і раціональне 
використання водних ресурсів – 35,5%, атмосферного повітря і проблем змін 
клімату – 34,8% та поводження з відходами – 15,5%. Водночас, освоєні обсяги 
інвестицій на охорону і раціональне використання ресурсів рослинного і тваринного 
світу становили лише 0,3% усіх капітальних інвестицій природоохоронного 
призначення, що не відповідає сучасним вимогам формування сталого соціально-
економічного розвитку країни [3].  
       Проблема впливу туризму на навколишнє середовище залишається дуже 
актуальною і потребує регулювання, підтримки та належного контролю з боку 
держави. Це питання регулюється цілою низкою нормативно-правових актів, серед 
яких можна виділити Закон України “Про туризм” від 18.11.2003 р., “Про охорону 
навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р., “Про місцеве 
самоврядування в Україні” від 9.04.1999 р.  

У ст. 1 Закону України «Про туризм» зазначено, що завданням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у 
галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та 
іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних 
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-
культурною спадщиною [4] 

Державною програмою розвитку туризму в Україні до 2010 р. передбачено 
впровадження в практику ефективних організаційно-економічних заходів 
удосконалення управління туристичною сферою, які покликані сприяти соціально-
економічному прогресу країни, гарантувати її екологічну безпеку. Метою розвитку 
туризму в Україні, згідно з цією програмою, є формування конкурентоспроможного 
на світовому ринку вітчизняного туристичного продукту на основі ефективного 
використання природного та історико-культурного потенціалу України.  

Розвиток туристичної галузі є дуже важливим для України, оскільки вона 
посідає одне з провідних місць в Європі за забезпеченість курортними та 
рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні кліматичні зони 
морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та лікувальні грязі. 
Курортні та рекреаційні території в Україні охоплюють близько 9,1 млн га (15% 
площі держави) території. Проте сьогодні, за формальними ознаками, до курортів 
можна зарахувати лише 27 вітчизняних територій (включаючи і територію 
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узбережжя Криму), причому жодна з них не відповідає вимогам Закону «Про 
курорти» повною мірою. Продовжує зменшуватися кількість оздоровчих і 
санаторно-курортних закладів. Зокрема, нині в Україні працюють 520 санаторіїв і 
пансіонатів із лікуванням (2005 р. їх було 524, а 2001 р. - 555), функціонують лише 
277 санаторіїв-профілакторіїв. Аналогічна ситуація і з будинками відпочинку, 
турбазами, дитячими оздоровчими установами [3].  

Виходячи із вище сказаного, необхідно підкреслити основні аспекти проблем 
розвитку туризму в Україні:  

• Відсутність управлінської вертикалі в туристичній сфері через 
невизначеність спеціального центрального органу виконавчої влади з 
питань туризму, також відсутність чіткої державної політики, 
спрямованої на розвиток туризму.  

• Відсутність системи контролю за діяльністю суб’єктів курортної 
сфери, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток 
матеріальної бази туризму, невідповідність міжнародним стандартам 
якості надання послуг свідчать про недостатність державної підтримки 
та відсутність механізмів комплексного підходу до управління 
національним туристичним продуктом на внутрішньому і 
міжнародному ринках туристичних послуг.  

• Ресурсна база України має унікальний туристичний потенціал, 
спроможний забезпечити розвиток національного туристичного 
продукту і вихід його на міжнародні ринки. Крім того, необхідність 
розвитку цієї галузі в Україні зумовлена об’єктивною потребою 
збереження навколишнього середовища, природних ресурсів, 
культурної спадщини, людського потенціалу та його духовності, 
розв’язання проблем зайнятості та безробіття, що є сьогодні актуальним 
для малих міст і сіл України. 
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