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УКРАЇНА
За оцінками Всесвітньої туристичної організації туризм є найбільш
динамічною галуззю світової економіки, продовжує демонструвати стійкість,
незважаючи на складності, які передусім пов’язані із забезпеченням безпеки.
Натомість, маючи всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок
туризму, Україна все ще поступається у його розвитку багатьом країнам світу.
Україна за Індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму
2017 року отримала оцінку в 3,5 бали з 7 можливих і опинилась на 88 місці [1].
Прямий внесок туризму до ВВП України у 2017 році становив 39,6 млрд. грн.,
або 1,5% ВВП [2]. Трансформація національної економіки передбачає
підвищення соціально-економічної ролі туристичної галузі. Варто зазначити, що
туризм може стати перспективним чинником розвитку економіки регіонів
України. Актуальність обраної теми дослідження визначається необхідністю
запровадження механізмів, які дозволять підвищити ефективність системи
управління розвитком туризму в Україні.
Головним завданням в аналізі системи публічного адміністрування є оцінка
її ефективності. У процесі управління розвитком туризму постійно стикаються з
необхідністю визначення економічних показників очікуваних результатів в
рамках державних програм, а також розробки науково-обґрунтованих
соціальних індикаторів розвитку туризму. Аналіз ефективності будь-якого
бізнесу означає співвідношення результату і цілей, а також витрат на
досягнення поставлених цілей. На основі цих факторів проводиться оцінка
продуктивності менеджменту в туризмі.
В попередніх дослідженнях, управління розвитком туризму нами визначено
як процес розробки та прийняття управлінських рішень за допомогою сукупності
прийомів і способів впливу на соціально-економічний та складний
поліфункціональний суспільний феномен, чинник суспільного розвитку та
невід’ємного атрибуту сучасних світових глобалізаційних процесів, з метою
ефективного і комплексного використання наявного туристичного та курортнорекреаційного потенціалу країни, а також підвищення рівня національної
економіки та реалізації зовнішньої політики держави [3, с. 194]. Одним із
найважливіших аспектів в публічному адмініструванні, спрямованому на успіх, є
те, що управлінські рішення, незважаючи на рівень їх теоретичного
обґрунтування та практичних досліджень, є лише думками, ідеями. А ціль
публічного адміністрування - виконання реальної роботи людьми. Успішним
вважається таке рішення, яке реалізується практично, втілюється у життя, а
отже, є результативним та ефективним. Ефективність публічного
адміністрування – це результат функціонування системи і процесу публічного
адміністрування у вигляді взаємодії управляємої і управляючої системи. Вона
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показує в якій мірі управляючий орган реалізує цілі, досягає запланованих
результатів. Ефективність управління проявляється в ефективності
виробництва і складає її частину.
На сучасному етапі розвиток системи управління туристичною галуззю
повинен охоплювати такі питання, як удосконалення структури управління,
реалізація державної політики у цій галузі шляхом координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів підприємництва.
Важливе значення має вдосконалення державної статистики з питань туризму з
урахуванням міжнародних стандартів та досвіду інших країн світу.
Туризм як вид діяльності та важливий соціальний інститут має чітку
орієнтацію на використання природних ресурсів та культурної спадщини. Тому
важливим його напрямом є ефективне і раціональне використання природних
ресурсів та об’єктів культурної спадщини з одночасним їх збереженням і
відновленням, профілактика та мінімізація негативного впливу туристичної
діяльності на навколишнє природне середовище. Крім того, необхідно здійснити
заходи щодо визначення рекреаційного потенціалу всіх регіонів країни та
визначення особливостей рекреаційних регіонів з метою створення колоритного
національного туристичного продукту [4, с. 223-224].
Встановлено, що способи та методи впливу, які використовуються сьогодні
для регулювання туристичної галузі, далеко не завжди виявляються
адекватними сучасним умовам та тенденціям. Тому для зміни ситуації на краще
необхідним є удосконалення механізмів регулювання господарської діяльності
з урахуванням досвіду країн з розвиненою туристичною галуззю, формування
нових соціально-економічних підходів до стратегії розвитку національного
туристичного комплексу і системи управління туристичними процесами як на
державному, так і на регіональному рівнях.
Необхідно приймати заходи щодо удосконалення чинної нормативноправової бази розвитку туризму, зокрема, видається необхідним прийняття
законів, які забезпечать ефективне функціонування туристичної галузі, а також
внесення окремих поправок до законів України «Про туризм», «Про місцеве
самоврядування» (визначення функцій органів місцевого самоврядування в
галузі туризму) тощо.
Аналіз проблем курортної сфери України свідчить про необхідність
реорганізації всієї системи та зміни механізмів управління на державному,
регіональному та місцевому рівнях. З цією метою необхідно на державному рівні
переосмислити роль санаторно-курортних закладів у національній системі
рекреації та оздоровлення населення і функції, які вони виконують. Лише зі
зміною методологічних підходів держава зможе розробити нові концепції
розвитку як самих курортів, так і санаторно-курортного обслуговування
населення. Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі значною мірою
має базуватися на модернізації інфраструктури туристичної та курортнорекреаційної сфери. З цією метою видається необхідним запровадити
спеціальний інвестиційний режим для сприяння будівництву і реконструкції
готелів та інших об’єктів туристичної інфраструктури, що спонукає іноземних та
вітчизняних інвесторів вкладати кошти у розвиток туризму.
Отже, сьогодні розвиток туристичної діяльності є надзвичайно актуальним
для України. Країна має потужний потенціал, унікальний комплекс історичних,
культурних та природних пам’яток, значні рекреаційні можливості приваблюють
дедалі більше туристів, у тому числі й іноземних. Але його економічна віддача
поки що незначна. Забезпечувати належну віддачу від цього потужного
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потенціалу, використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення
людей можна лише за умови чіткої організації туризму, впровадження
ефективних механізмів публічного адміністрування та регулювання галузі,
залучення до неї досвідчених і кваліфікованих кадрів. Виходячи зі світового
досвіду, необхідно забезпечили зацікавлений підхід до розвитку туристичної
діяльності законодавчі та виконавчі органи, щоб туристична галузь стала
частиною загальнодержавної гуманітарної політики і пріоритетів, враховувалася
при розгляді інших питань, які мають національне значення. Реалізація
зазначених в дослідженні заходів дозволить підвищити ефективність публічного
адміністрування у сфері туристичної діяльності, проводити активну регіональну
політику у сфері туризму, забезпечити координацію заходів місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій
та бізнесу.
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