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Вступ. Україна має всі передумови для швидкого й успішного розвитку 
туризму, як іноземного, так і внутрішнього. Проте на заваді цьому стоять певні 
проблеми, що тривалий час лишаються невирішеними та, відповідно, гальмують 
розвиток цієї сфери економіки, спонукаючи туристів частіше обирати іноземні місця 
відпочинку замість тих, що розміщені на території Батьківщини.

Матеріали і методи. Для дослідження розвитку туризму в західних областях 
України застосовувались аналітичні методи і способи наукового пізнання 
теоретичних аспектів готельно-ресторанного господарства.

Результати. Фінансова та воєнно-політична криза в Україні, пов’язана з 
російською агресією, майже не вплинула на кількість виїздів українців за кордон. 
Однак число подорожей з метою “туризм” скоротилося майже вдвічі. Також у цих 
умовах в Україну приїздить вдвічі менше іноземних мандрівників. За даними ДПС, у 
2014 році до України в’їхало 13,1 мільйона іноземних туристів. Це на 49% менше, 
ніж попереднього року. При цьому у Держтуризмі зазначають, що “за період 2010
2014 рр. найбільша кількість іноземних туристів, які в’їхали до України, 
спостерігалася у 2013 році та становила 25,7 млн. осіб”.

Найголовнішою проблемою розвитку туризму стала анексія Криму Російською 
Федерацією. Тому значні ресурси були вкладені для покращення привабливості 
приморської території Одеської області, зокрема «Затоки».

Проте, не слід забувати, що на просторах нашої держави є і інші потенційно 
привабливі водно-рекреаційні ресурси. Насамперед, це стосується найбільших річок 
Європи: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Дунай, Десна, Прут, Уж та багато інших. 
Дані річки в свою чергу мають безліч приток, які підходять для повноцінного 
відпочинку.

Слід відмітити, що Україна славиться глибокими та чистими озерами. Тільки 
на Волині їх кількість сягає більше 260. Найпопулярнішими є Шацькі, які налічують 
понад 30 озер серед яких найбільші: Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимир, 
Остров’янське, Кримне, Пісочне. Крім того Волинь є перспективним регіоном для 
розвитку зеленого, сільського, спортивного, рекреаційного та пізнавального туризму. 
Переваги даної області полягають у наявності великих природних та архітектурних 
пам’яток, безмежних лісів, річок та озер. Проте перепоною розвитку туризму на 
Волині, як часто трапляється в нашій державі, є нерозвинена інфраструктура. Тут 
надзвичайно мала кількість засобів розміщення, особливо готелів з підвищеним 
комфортом, також кількість розважальних закладів для різних вікових категорій 
бажає залишатись кращою. Готельно-ресторанний бізнес в даному районі мало 
розвинений, переважають бази відпочинку, котеджі та приватні садиби.

Висновок. Враховуючи анексію Криму, економічну кризу в країні та 
тенденцію останніх років водно-рекреаційні комплекси Шацьких озер все більше 
користуються популярністю, але культура сервісу і обслуговування даного району не 
може в повній мірі задовільнити потреби сучасних відпочиваючих.

Тому для Шацьких озер необхідна система заходів, яка призведе до сталого 
розвитку туризму, інфраструктури, зокрема створеннях, сучасних закладів 
готельного господарства, які зараз знаходяться в значному дефіциті.
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