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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В сучасному суспільстві туризм та рекреація є 

рушійною силою соціально-економічного прогресу країни за допомогою 

створення робочих місць і нових підприємств, доходів від експорту та 

розвитку відповідної інфраструктури. Водночас якісні параметри розвитку 

вітчизняної туристичної та рекреаційної індустрії, а відповідно і вплив від 

участі у світовому ринку туристичних послуг на національний розвиток, 

залишаються досить низькими, з точки зору загальносвітових тенденцій. Усе 

це зумовлює важливість комплексного дослідження структурної динаміки 

сучасного ринку туристичних та рекреаційних послуг в світі з метою пошуку 

оптимальних стратегій інтеграції в європейський туристичний простір, як 

інструменту оптимізації національних позицій у системі міжнародного 

поділу праці.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що 

зазначена проблематика перебуває у полі зору багатьох учених. Її різні 

аспекти досліджували такі науковці, як: Є.В. Козловський, який вивчав 

іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та рекреації; В.Б. 

Бессонова здійснила аналіз ролі держави в організації й розвитку 

рекреаційної діяльності в різних країнах світу; Ю.В. Мігущенко розкрив 

основні напрями регулювання структурних диспропорцій у туристичній 

сфері країн Центрально-Східної та Південної Європи; О.В. Соловйова 

визначила інструменти державного регулювання та підтримки розвитку 

сфери рекреаційних послуг у зарубіжних країнах та ін. 

Мета роботи — дослідити теоретичні основи зарубіжного досвіду 

розвитку рекреаційно-туристичної діяльності та розглянути перспективи 

його впровадження в Україні. 

Завдання бакалаврської  кваліфікаційної роботи: 

- проаналізувати та оцінити рекреаційно-туристичну діяльність 

провідних країн світу;  
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- дослідити досвід Туреччини у рекреаційно-туристичній діяльності; 

- оцінити проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі 

України, проаналізувати можливості застосування в Україні зарубіжного 

досвіду розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. 

Інформаційної базою для бакалаврської роботи слугували нормативні 

документи з туристичної діяльності України, науково-методична література, 

статистичні дані динаміки потоків виїзного та в’їзного туризму, сайти 

статистики Туреччини, дані Державної Прикордонної служби України. 

В бакалаврській кваліфікаційній роботі досліджено туристичний досвід 

провідних країн світу у туристичній галузі (зокрема, Туреччини), розглянуто 

проблеми та перспективи розвиту рекреаційно-туристичної галузі України, 

проаналізовано можливості застосування в Україні зарубіжного досвіду 

розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами бакалаврської кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 

галузей світового господарства. Вона розглядається і як самостійний вид 

економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. На сьогоднішній день 

туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини 

населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами 

доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової 

економіки.  

В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. 

За чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з 

найбільших у світі – в ній зайнято понад 260 млн. осіб, тобто кожний 10-й 

працюючий. Надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі 

становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно. Найбільші прибутки 

отримують країни Західної Європи та США.  

З отриманням Україною незалежності туристичний ринок нашої 

держави тільки починав розвиватися. Сьогодні – це одна з 

найперспективніших сфер соціального та економічного розвитку країни. 

Якщо розглядати Україну, можна сказати, що робота туристичного ринку 

впливає на діяльність майже 40 економічних галузей країни та на 10-15 % 

жителів нашої країни.  

Слід відмітити, що об’єктивно наша країна має всі передумови для 

інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості 

географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, цінність 

природного, історично-культурного та туристичнорекреаційного потенціалів. 

На фоні світового туризму, який набуває міцності фантастично швидкими 

темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні українські 

громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за 
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розрахунками спеціалістів, лише у вигляді податків міг би кожного року 

приносити в державну казну до 4 млрд. дол. На даний момент основні 

туристичні напрямки України – це Чорноморське і Азовське узбережжя, 

Карпатські гори, міста Київ, Львів і Одеса.  

Міжнародному розвитку туризму сприяють активна 

зовнішньоекономічна діяльність держави, процеси глобалізації й інтеграції, 

що відбуваються в усіх галузях світової економіки. 

 Однак такі явища в економіці, як жорсткість митних формальностей, 

фінансова нестабільність (інфляція), економічні страйки, перебої в енерго- і 

водопостачанні можуть значно стримувати діяльність підприємств 

туристичної індустрії.  

Туреччина має високий рівень розвитку туризму та значною мірою 

використовує туристичний потенціал. Фахівці у сфері туризму розробляють 

необхідні туристичні продукти, проекти, стратегічні плани, кластери для 

покращення наявних та для розвитку нових видів туризму. З 

вищезазначеного, на території Туреччини склалися сприятливі умови для 

активного відпочинку та ознайомлення туристів з історією краю у 

туристичних центрах і парках розваг, сформована базова інфраструктура для 

розвитку зеленого туризму і надання необхідних видів послуг відвідувачам. 

Важливі природні території Туреччини захищені 18 різними 

природоохоронними статусами. Іноді навіть кілька статусів захисту 

присвоюються однієї області. Хоча деякі з цих статусів захисту 

оголошуються відповідно до  національного законодавства, деякі з них були 

створені на основі міжнародних конвенцій. 

Україна може запропонувати конкурентоспроможні туристичні 

продукти за всіма перспективними туристичними напрямами, а саме: 

пригодницький туризм, екологічний, культурно-пізнавальний та тематичний. 

У перспективі доцільно системно відслідковувати зміну статистичних даних 

з урахуванням наявних вітчизняних туристичних ресурсів, які відповідають 

потребам як українців, так і гостей країни. 
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