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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку України рекреаційно"

туристична сфера повинна стати важливою складовою
національного господарства нашої держави. Зарубіж"
ний досвід показує, що рекреаційно"туристична сфера
здійснює вагомий вплив на соціально"економічний стан
держави. Вона залучає до вироблення рекреаційно"ту"
ристичного продукту багато секторів та галузей націо"
нальної економіки (будівництво, торгівля, транспорт,
зв'язок, громадське харчування тощо).

Тема є актуальною, тому що, спираючись на ефек"
тивні механізми державного регулювання сприятиме по"
доланню багатьох проблем, які існують в рекреаційно"
туристичній сфері України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання стану розвитку рекреаційно"туристичної
сфери розглядалися багатьма науковцями. Серед
вітчизняних науковців слід відмітити праці: В.О. Шап"
тала, О.О. Бейдика, В.Ф. Кифяка, В.К. Федорченко,
Т.І. Ткаченко, І.В. Валентюк, Р.Б. Кожухівської, Т.А. Тро"
химець, В.В. Шулик, В.Я. Гавран та інших.

Проте у зв'язку з нестабільністю сучасних економі"
чних процесів як на глобальному, так і національному
рівнях, питання аналізу сучасного стану розвитку рек"
реаційно"туристичної сфери потребують постійних дос"
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ліджень. У вітчизняній науковій літературі мало уваги
надається проблемам комплексного та стратегічного
державного регулювання рекреаційно"туристичної сфе"
ри як єдиної цілісної системи. У більшості випадків заз"
начені сфери досліджуються окремо. Тому дана про"
блематика потребує подальшого дослідження в науко"
вому та практичному аспектах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведення грунтовного ана"

лізу сучасного стану розвитку рекреаційно"туристичної
сфери в Україні в контексті державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою рисою сучасного стану рекреаційно"ту"

ристичної сфери в Україні є поєднання тенденцій гло"
балізації та національної специфікації її розвитку. Внут"
рішня політика держави щодо рекреаційно"туристичної
сфери не може бути ефективною без врахування пост"
ійних змін, що відбуваються у світі. Тому наш аналіз су"
часного стану рекреаційно"туристичної сфери буде
включати взаємодію двох вимірів: глобального і націо"
нального.

Вагомим моментом розвитку рекреаційно"туристич"
ної сфери стало входження України у жовтні 1997 року
до Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), "а 25
вересня 1999 р. Україну було обрано для входження до
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складу Виконавчої ради ВТО. Цей факт, безумовно, є
ознакою довіри до України з боку 133 держав"членів
ВТО та визнання України, як держави з великим турис"
тичним потенціалом" [2, с. 137].

Це є значним успіхом зовнішньоекономічної політи"
ки нашої держави, адже створює сприятливі умови для
застосування механізмів ЮНВТО щодо стимулювання
та поліпшення розвитку національної рекреаційно"тури"
стичної сфери з врахуванням глобалізаційних процесів.
А також надає значні можливості щодо просування
вітчизняного рекреаційно"туристичного продукту на
світовий ринок.

Але, на жаль, слід зазначити, що світові інтеграційні
здобутки нашої держави в межах співпраці з ЮНВТО
щодо розвитку рекреаційно"туристичної сфери викори"
стовує не досить ефективно, практично лише на рівні
науково"теоретичної взаємодії та методологічних по"
рад. А рівень практичної реалізації та застосування цих
здобутків є мінімальний та носить декларативний харак"
тер.

Тому ми вважаємо, що Україна не ефективно вико"
ристовує потенціал і можливості членства у Всесвітній
туристичній організації, що значно гальмує і ускладнює
процес розвитку та удосконалення національної рекре"
аційно"туристичної сфери в руслі світових тенденцій та
змін, тому необхідно переглянути стратегію діяльності
України в ЮНВТО. Адже величезний світовий досвід
державного регулювання рекреації та туризму, який от"
римала наша держава після вступу до ЮНВТО"необхід"
но використовувати виходячи с позицій раціоналізації,
оптимізації та адекватності національним інтересам.

Вагомою подією в процесі інтеграції України у
світовій економічній організації став вступ до Світової
організації торгівлі (СОТ), що призвело до структурних
перетворень та нових адаптацій нашої економіки до
світових торгівельних моделей та стандартів. Якщо про"
аналізувати вплив вступу України до СОТ щодо розвит"
ку та функціонування рекреаційно"туристичної сфери,
то можна зробити наступні висновки.

По"перше, в цілому вступ України в СОТ вплинув на
рекреаційно"туристичну сферу опосередковано, через
суміжні галузі (будівництво, медицина, транспорт тощо).

По"друге, структура рекреаційно"туристичного рин"
ку України не відповідає аналітичним прогнозам розвит"
ку світового туризму, що були проведені ЮНВТО по

результатам досліджень "Tourism:
2020 Vision". Які визначили, що
найбільш популярними видами туриз"
му до 2020 року будуть пригодницький,
екологічний, культурно"пізнавальний,
тематичний, круїзний, екстремальний
[12]. В Україні на недостатньому рівні
розвинуті ці види туризму, тому зага"
лом збільшення попиту на рекреацій"
но"туристичному ринку після вступу до
СОТ не спостерігається. Однією з ос"
новних причин такого становища в роз"
витку рекреаційно"туристичної сфери
України є те, що стратегічні державні
програми України щодо даної сфери не
враховують нові світові виклики роз"
витку рекреації та туризму, адже прий"

малися досить давно (1999 рік — "Указ Президента Ук"
раїни про " Основні напрями розвитку туризму в Україні
до 2010 року" [4]; 2002 рік — Постанова Кабінету
Міністрів України "Державна Програма розвитку туриз"
му на 2002—2010 роки" [3]), і тому потребують подаль"
шого перегляду та нової законодавчої ініціативи з боку
нашої держави.

По"третє, рекреаційно"туристичний ринок продов"
жує залишатися непривабливим для інвесторів, це зу"
мовлено тим, що рівень якості рекреаційно"туристичних
послуг визначається необхідністю забезпечення знач"
ної кількості послуг і інфраструктури (житлово"кому"
нальні послуги, зв'язок, транспорт тощо).

Значним чинником, що визначає сучасний стан фун"
кціонування та розвитку рекреаційно"туристичної сфе"
ри у світі стала фінансова криза, яка розпочалася у кінці
2008 року.

Закономірно, що фінансова (економічна) криза не"
гативно вплинула і на сучасний стан рекреаційно"турис"
тичної сфери України. Підтвердженням цьому є аналіз
регулярних офіційних статистичних досліджень, щодо
показників рекреаційно"туристичної сфери, які прово"
дяться відповідними державними органами та структу"
рами.

Якщо до 2008 року динаміка в'їзного туризму в Ук"
раїні показувала зростаючі тенденції (рис. 1), то протя"
гом 2009 року Україну відвідали 20,8 млн в'їзних (іно"
земних) туристів, на 4,6 млн осіб менше, ніж за аналог"
ічний період 2008 року [10]. Така ситуація є дуже не"
сприятливою для функціонування рекреаційно"турис"
тичної сфери в України, адже рівень розвитку в'їзного
туризму світовою спільнотою визнаний одним із інди"
каторів якості життя та соціально"економічного розвит"
ку країн [8, с. 6].

Але з початком послаблення світової економічної
кризи в наступні роки відбувається зростання в'їзного
туризму. І особливо це простежується у 2012 році, ва"
гомим чинником у створені даної ситуації стало прове"
дення в Україні Євро"2012.

Причому слід зазначити, що у порівнянні з 2011 ро"
ком на всіх рівнях мотивацій туристичного потоку спос"
терігалось зменшення іноземного туризму, окрім з ме"
тою культурного та спортивного обміну, релігійні по"
їздка тощо, де спостерігається суттєве збільшення (в 22
рази), яке призводить загалом і до загального збільшен"

Рис. 1. Динаміка в'їзного туризму в Україні за 2008—2012 рр.
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Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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ня іноземних туристів в 2012 році порівняно з 2011 ро"
ком.

Серед країн, з яких найбільше приїжджає туристів
до України, перше місце традиційно посідає Росія — 41
%. Порівняно з 2011 роком частка потоків російських
туристів до України збільшилася на 5 %. Молдові нале"
жить — 21 %, Білорусь — 13%, Польща — 6 %, Руму"
нія — 3 %, Угорщина — 3 %, Словаччина — 2 % (табл.
1) [10]. Таким чином 90,6 % кількості іноземного туриз"
му забезпечують країни, з якими Україна має спільний
кордон. Загальна частка провідних держав світу таких
як США, Японія, Англія, Франція та інші складає менше
п'яти відсотків.

Виїзний туризм почав показувати тенденції падіння
вже у 2008 році. Така спадна динаміка спостерігалася і
протягом 2009 року. Так, виїзний туристичний потік за
2009 рік зменшився порівняно з 2008 роком на 164,6
тис. осіб та становив 15,3 млн осіб.

Проте з 2010 року відбувається стрімке зростан"
ня виїзного туризму і у 2012 році він становив 21,4
млн осіб, що на 6,1 млн осіб більше ніж у 2009 році
(рис. 2).

Виїзний туризм за 2012 рік, виходячи з критерію

спрямування подорожей до країн можна ха"
рактеризувати наступним чином порівняно з
2011 роком: у країни СНД туристичний потік
збільшився на 5,6%, до країн ЄС — зростан"
ня на 12%, до інших країн — збільшення на 4
%. Зростання виїзного турпотоку до країн ЄС
відбулося в основному за рахунок збільшення
кількості виїжджаючих українських туристів
до: Польщі (на 13%, або на 662,3 тис. осіб),
Чехії (на 99,3 %, або на 149,3 тис. осіб), Сло"
ваччини (на 2 %, або на 82,4 тис. осіб), Угор"
щини (на 2 %, або на 33 тис. осіб), Греції (на
7,5 %, або на 27,3 тис. осіб). Збільшення виї"
зного турпотоку до країн СНД відбулося в ос"
новному за рахунок зростання кількості виї"
жджаючих українських туристів до: Росії (на
9 % або на 465,9 тис. осіб), Білорусії (на 6 %
або на 92,6 тис. осіб), Казахстан (на 32,5 %
або на 5,8 тис. осіб), Туркменістан (на 69 %
або на 2,8 тис. осіб), Вірменія (на 16 %, або
на 2,5 тис. осіб) [10].

Загалом порівняльна структура виїзного
туристичного продукту за мотивацією у 2012/2011 ро"
ках склалася наступним чином.

Найбільше зменшення у порівнянні з 2011 роком
організованих поїздок виїжджаючих українських ту"
ристів припало на Туреччину (79%, або на 335,8 тис.
осіб), Єгипет (82 %, або на 169,5 тис. осіб), Росію (22
%, або на 52,6 тис. осіб), Об'єднані Арабські Емірати
(88 %, або на 46,6 тис. осіб), Польщу (39%, або на 44
тис. осіб) [10].

Службові поїздки зменшились за рахунок зменшен"
ня кількості виїжджаючих українських туристів до: Росії
(63%, або на 158,1 тис. осіб), Німеччини (93,1%, або
на 51,7 тис. осіб), Угорщини (88%, або на 43,1 тис. осіб),
Польщі (16,1%, або на 33,5 тис. осіб), та Словаччини
(89%, або на 30,9 тис. осіб) [10].

Інша ситуація спостерігається у приватних поїздках
виїжджаючих українських туристів. Статистичні дані за
2012 рік показують процеси зростання в даному виді
поїздок. А саме за рахунок кількості виїжджаючих ук"
раїнських туристів до: Польщі (на 15,4 %, або 739,8 тис.
осіб), Росії (на 14 %, або 677 тис. осіб), Туреччини (на
203,1 %, або на 308,7 тис. осіб), Єгипту (на 204,1 %,
або на 173,5 тис. осіб) та Румунії (на 36,1 %, або на 168,8

тис. осіб) [10].
Серед країн в які виїжджають наші

громадяни знову традиційно перше
місце посідає Росія, потім ідуть Польща
та Молдова. Хоча слід відзначити, що
порівняно з 2011 роком українські ту"
ристи зменшили свої туристичні подо"
рожі на 2,1% до Молдови, 7% до Ту"
реччини та 1,2 % до Румунії.

Найбільше зростання відбулося виї"
зду туристів з України до Чехії — 99,3
%, Словаччини — 19,3% та Польщі —
13 % (табл. 2) [10].

Якщо розглянути рейтинг країн виї"
зного туризму за метою поїздки, то у
2012 році ситуація склалася наступним
чином. Службова поїздка — перше

Таблиця 1. Порівняльний рейтинг країн в'їзного
туризму в Україні за 2011/2012 рр.

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Рис. 2. Динаміка виїзного туризму в Україні
Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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місце посідає Польща. У сфері організованого та при"
ватного туризма перше місце посідає Росія. Хочеться
відмітити, що в даному рейтингу всі країни є сусідами
України, в тому числі і Туреччина, яка має з нашою дер"
жавою спільний морський кордон.

У нашій країні протягом 2011 року туристичну
діяльність здійснювали 4 793 одиниць, з них туропера"
торів — 877, турагентів — 3 512 та суб'єктів екскурсій"
ної діяльності — 404, відповідно 18,3%, 73,3% і 8,4%
[10].

Динаміка кількості туристів які обслуговувалися
суб'єктами туристичної діяльності показує тенденції
зростання. Так, у 2011 році було обслуговано на 3 %
більше порівняно з 2010 роком (рис. 3).

У 2012 році, кількість в'їзних (іноземних) туристів,
обслугованих ліцензіатами, становила 270 тис. осіб, що
більше на 15,2 % або на 35,7 тис. осіб, у порівнянні з
2010 роком [10]. Таке зростання зумовлене тим, що у
багатьох українських регіонах відмічаються дуже високі
показники обслуговування ліцензіатами кількості іно"
земних туристів.

Кількість виїзних туристів, обслугованих ліцензіа"

тами протягом 2012 року, становила 1,9 млн осіб, що
більше на 57 % або на 706,4 тис. осіб, порівняно з 2011
роком.

Негативні явища простежуються лише з обслугову"
ванням ліцензіатами внутрішнього туризму. Так,
кількість внутрішніх туристів, обслугованих суб'єктами
туристичної діяльності протягом 2012 р., становила
715,6 тис. осіб, що менше ніж у 2011 р. на 91,6 тис. осіб,
або на 11,3 % [10].

Діяльність туроператорів та тур агентів у 2011 році
в регіонах показує, що найбільше туристичних обслу"
говувань відбувається в м. Київ (20%), Донецькій об"
ласті (9,2%), Дніпропетровській області (9 %), АР Крим
(7,4%).

Загальний аналіз кількості туристів обслуговуваних
ліцензіатами, показує, що пріоритетним видом туризму
в Україні у 2012 році був виїзний туризм, адже на нього
припадає 64,5 % туристів, обслугованих ліцензіатами,
на іноземний — відповідно 9 %, на внутрішній — 27 %
[10].

Така ситуація є дуже негативною, тому що в нашій
державі проголошені пріоритетними видами туризму
іноземний та внутрішній, адже вони найбільше сприя"
ють розвитку рекреаційно"туристичної сфери та ефек"
тивніше наповнюють бюджет країни.

Якщо проаналізувати екскурсійні потоки за останні
п'ять років, то до 2008 року вони мали тенденцію зрос"
тання і лише у 2009 році відбувається спад кількості ек"
скурсантів в Україні. Далі у 2010 році спостерігається
певне зростання. Але у 2011 році відбувається знову
різкий спад екскурсійних потоків на 32% порівняно з
2010 роком (рис. 4).

Більше 77 % кількості суб'єктів, що здійснюють
екскурсійну діяльність, припадає на наступні регіони
України: АР Крим (57%), Львівську область (14%), За"
карпатську область (3,2%), та Херсонську область (3%)
[10].

Загалом, якщо підвести підсумки щодо діяльності
туроператорів і турагентів в Україні протягом 2012 року,
то можна зазначити наступне.

Як і у 2010 році пріоритетним видом туристичної
діяльності продовжує залишатися виїзний туризм.

 Протягом 2012 року туристичними підприємствами
обслуговано туристів на 3% більше ніж
у 2011. Причому збільшення відбулося за
іноземним і виїзним видами туризму. Так,
в'їзний туризм збільшився на 15,2%, виї"
зний на 57%. Внутрішній туризм, навпа"
ки, зменшився — на 11,3% [10].

Крім цього, практики зазначають, що
на даному етапі основними проблемами,
які гальмують подальший розвиток рек"
реаційно"туристичної сфери, є:

— застаріла інфраструктура засобів
розміщення туристів;

— відсутність ефективного механіз"
му сприяння вкладенню коштів у розбу"
дову туристичної інфраструктури;

недостатня ємність платоспромож"
ного внутрішнього попиту;

— потребує вдосконалення законо"
давча база, що регулює засади туристич"

Таблиця 2. Порівняльна динаміка рейтингу
виїзного туризму за країнами в Україні за

2012/2011 рр.

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Рис. 3. Динаміка кількості туристів, обслугованих
суб'єктами туристичної діяльності України

за 2007—2011 рр.
Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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ної діяльності;
— необхідне створення більш ефективної системи

підготовки кадрів [9, с. 26].
Структуру рекреаційно"туристичної сфери України

складають заклади санаторно"курортної та оздоровчої
сфери, підприємства готельного господарства тощо.

Слід відзначити, кількість санаторно"курортних та
оздоровчих закладів у 2011 році зменшилася по 3 ви"
дам порівняно з 2010 роком. Найбільше зменшення на
4% у 2011 році зазнали будинки та пансіонати відпо"
чинку. Але позитивним моментом є те, що у 2011 році
найбільше зростання зазнали дитячі оздоровчі табори
а саме на 20% порівняно з 2010 роком (табл. 3).

Вітчизняні дослідники відзначають, що в ринкових
умовах сьогодення санаторно"курортна справа зазнає
структурних змін, в першу чергу, пов'язану з організа"
ційно"управлінськими засадами, які призвели до зміни
форм власності і управлінської структури. Так, за дани"
ми Державного комітету статистики в 2002 році сана"
торно"курортні заклади тривалого перебування за фор"

мами власності розподілялися наступ"
ним чином: державні — 40%, колективні
— 55%, приватні — 0,8%, міжнародних
організацій — 4,2% [11]. Це свідчить,
про те, що подальшого поширення на"
бувають приватні та колективні форми
власності в даній сфері. Тобто, форму"
ються нові умови функціонування рек"
реаційно"туристичної сфери в Україні,
які повинні базуватися на наступних ета"
пах:

— значне скорочення централізова"
ного планування;

— визначення ключових пріоритетів
в інвестуванні;

— приведення цін до фактичної вар"
тості, у відповідності із попитом і
пропозицією;

— реорганізація форм влас"
ності, від створення малих
підприємств до приватизації рек"
реаційних земель і всіх потенцій"
них об'єктів власності [7, с. 246].

Проте слід зазначити, що Ук"
раїна далеко не повністю викори"
стовує наявні рекреаційні можли"
вості для розвитку санаторно"ку"
рортної сфери.

Недоліки санаторно"курорт"
ної сфери, які заважають у просу"

ванні на ринок національної санаторно"курортної про"
позиції, полягають, перш за все, у застарілій матеріаль"
но"технічній базі, яка не відповідає вимогам часу, не"
достатності фінансування державних закладів та
низькій конкурентоспроможності госпрозрахункових
підприємств [11].

Важливою складовою в структурі рекреаційно"ту"
ристичної галузі є готельне господарство, що являє со"
бою матеріально"технічну базу галузі, найбільшою
мірою впливає на рівень туристичного сервісу та фор"
мування туристичної інфраструктури, а також визначає
вид, особливості і якість турпродукту [1, c. 29].

У 2011 році кількість підприємств готельного гос"
подарства та інших місць тимчасового проживання в
Україні порівняно з 2010 роком збільшилася та стано"
вила 3162 одиниці (табл. 4). Проте слід відмітити, що
кількість номерів навпаки зменшилася на 4%, або на 2
847 одиниць.

У 2011 році найбільше збільшення кількості готелів
порівняно з 2010 роком відбулося в наступних регіонах
України: АР Крим — на 547 одиниць, Івано"Франківсь"
ка область — на 307 одиниць, Одеська область — на
136 одиниць.

Динаміка місткості підприємств готельного госпо"
дарства відображена в таблиці 5 свідчить про певні по"
зитивні зрушення. Але слід зазначити, що рівень вико"
ристання місткості готельних закладів України у 2011
ріці залишався досить низьким, та становив 22% [6, с.
492]. Економічні підрахунки свідчать, що рівень заван"
таження готелів у розмірі 25% є критичною межею і по"
дальше зменшення призведе до банкрутства підпри"
ємств [8, с. 153].

Рис. 4. Динаміка розвитку екскурсійних потоків в Україні

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 3. Динаміка розвитку санаторно#курортних
та оздоровчих закладів в Україні за 2007—2011 рр.

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 4. Динаміка розвитку мережі
підприємств готельного господарства та інших

місць тимчасового проживання України за
2007—2011 рр.

Джерело: за даними Статистичного щорічника України за
2011 рік [6, с. 491].
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Одна з головних проблем готельного господарства
в сучасних умовах розвитку в Україні полягає в тому,
що головним чином мережа підприємств готельного гос"
подарства (готелі, мотелі, кемпінги тощо) формувала"
ся ще за часів Радянського Союзу в 70—80"х рр. А тому
сучасна національна система готельних підприємств
багато в чому не відповідає міжнародним стандартам,
адже будувалася на основі проектів та планів радянсь"
кої системи. Сьогодні більшість готелів потребують ре"
конструкції та капітальних й поточних ремонтів, тому що
інтенсивна їх експлуатація призвела до значного зносу
готелів та їх матеріально"технічного оснащення.

Тому пріоритетним напрямом зміцнення матеріаль"
ної бази туристичних підприємств має бути проведення
реконструкції, модернізації та будівництва об'єктів го"
тельного бізнесу за рахунок власних коштів підприємств
і шляхом залучення інвестицій [5, с. 19].

Загалом вітчизняні дослідники стверджують, що ос"
новними проблемами у готельному секторі економіки
України, залишаються: "високий рівень зносу основних
засобів невисокі темпи будівництва нових і реконст"
рукції функціонуючих підприємств різних типів і розмірів
із сучасним оснащенням, орієнтованих на різні категорії
споживачів [8, с. 155].

Вагомим чинником, що перешкоджає розвитку го"
тельного господарства в Україні є недосконалість нор"
мативно"правової бази. Законодавство України чітко не
визначає стратегії розвитку та суті готельного господар"
ства, його місця у сфері рекреаційно"туристичних послуг.
Адже, між показниками розвитку готельного бізнесу й
туризму простежується високий кореляційний зв'язок,
тобто розвиток одного призводить до розвитку іншого і
від нього ж і залежить. Кількість проживаючих у готелях
безпосередньо визначається обсягами внутрішнього і
зовнішнього туризму. Водночас туристичні компанії, роз"
виваючи свою діяльність в певній країні, орієнтуються на"
самперед на стан готельного сектора [1, c. 30].

Тому подальший розвиток готельного господарства,
потребує розробки та удосконалення системи ме"
ханізмів державного регулювання, які б забезпечували
реалізацію правової, організаційної, соціально"еконо"
мічної та фінансової основи в даному секторі економі"
ки України.

ВИСНОВКИ
Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно"тури"

стичної сфери України показує необхідність створення
нової державної стратегії, яка повинна спиратися на
досвід світових організацій та країн з приводу держав"
ного регулювання рекреації та туризму та вивчення
світових тенденцій розвитку даної сфери.

Також аналіз стану досліджуваної сфери дає підста"
ви стверджувати, що вагомим зовнішнім фактором, що

перешкоджав розвитку рекреацій"
но"туристичної сфери, був вплив
світової фінансової кризи в Україні.
Серед внутрішніх факторів слід
відмітити політичну нестабільність
української влади, яка, на жаль, про"
довжується і сьогодні.

Проте з послабленням світової
економічної кризи, як ми бачимо,

відбувається покращення практично всіх складових рек"
реаційно"туристичної сфери і особливо саме в 2012 році.
Зрозуміло, що вагомим чинником цього стало прове"
дення Євро"2012.

Але слід зауважити, що в рекреаційно"туристичній
сфері існує ще багато невирішених проблем. Зазначені
проблеми необхідно вирішувати через створення єдиної
системи державної координації рекреаційно"туристич"
ної сфери та розроблення ефективної та послідовної
державної політики щодо досліджуваної сфери.

Необхідно створити нову державну стратегію роз"
витку рекреаційно"туристичної сфери в Україні, яка по"
винна спиратися на досвід світових організацій та країн.
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Таблиця 5. Динаміка місткості підприємств готельного
господарства в Україні за 2000—2008 рр.

  , 
 

 
,  

  
 

2000 102906  3287,4  0,24  
2005 106048  3938,2  0,33  
2010 186621 4047,8 0,18 
2011 154233 4656,8 0,22 

Джерело: за даними Статистичного щорічника України за 2011 рік [6, с. 492].


