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Рекреаційно-туристична сфера є важливим інструментом соціально-
економічного розвитку та інвестиційної привабливості України, як держави, 
розташованої в центрі Європи, з багатими та унікальними природними  та 
самобутніми історико-культурними рекреаційними ресурсами. Саме ця сфера 
визначена однією з пріоритетних галузей національної економіки для 
стимулювання інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих 
місць. Її розвиток закріплений, як один з пріоритетних напрямів, для АР Крим 
та 14 областей України у “Державній стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2015 року”. У всіх цих регіонах, а також в Полтавській, 
Рівненській та Сумській областях, в яких рекреаційна сфера не є пріоритетним 
напрямом, були розроблені та виконувалися відповідні цільові програми. 

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження 
культурної спадщини та найцінніших природних територій України визначені 
як завдання в межах пріоритетного напряму “Підвищення ефективності 
використання внутрішніх факторів розвитку регіонів” для досягнення 
стратегічної цілі “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів” у 
“Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” [1]. Його 
виконання, зокрема шляхом створення якісного рекреаційно-туристичного 
продукту на основі раціонального використання рекреаційних ресурсів, 
визначення зон пріоритетного розвитку рекреації й туризму шляхом 
рекреаційно-туристичного районування регіонів, передбачено для всіх регіонів 
України. 

Узгодженими з національними стратегічними документами – Державною 
стратегією регіонального розвитку до 2020 року, Стратегією сталого розвитку 
“Україна – 2020” є відповідні регіональні стратегії. Так, у “Стратегії розвитку 
Львівської області на період до 2020 року” визначено п’ять стратегічних цілей, 
зокрема таких як якість життя, конкурентоспроможна економіка, відкриті 
кордони, розвинуте село та туристична привабливість. Для ефективного 
розвитку рекреаційно-туристичної сфери в регіоні виконується Програма 
розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2014 − 2017 рр., метою 
якої є формування високоефективного туристично-відпочинкового та 
санаторно-лікувального комплексу відповідно до міжнародних вимог, який 
давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так й іноземних туристів 
[2]. 

Отже, можна стверджувати, що в Україні відбувається декларація намірів 
розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Разом з тим, наша країна суттєво 
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програє в конкурентній боротьбі, відстаючи від провідних держав світу за 
рівнем розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури та якості 
рекреаційних послуг, зокрема через непослідовну державну політику у сфері 
рекреації та туризму, нестабільність інституту державного управління, 
відсутність державного фінансування всієї галузі (у 2015-2016 рр. у 
державному бюджеті не закладено коштів на її розвиток, створення відповідної 
інфраструктури, здійснення відповідних повноважень Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України). Дана ситуація вимагає рішучих 
кроків з визначення державної політики у даній сфері, потребує об’єднання 
зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування і передовсім 
громадськості. Адже рекреаційно-туристична сфера повинна бути 
повноправною галуззю економіки, яка прискорює структурні зміни в 
господарських комплексах регіонів, сприяючи розвитку територій та 
підвищуючи рівень їх конкурентоспроможності. 
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Житлово-комунальне господарство (ЖКГ), виконуючи головну місію 

життєзабезпечення населення міст та селищ міського типу, та ресурсно-
енергетичної підтримки об’єктів регіональної виробничо-господарської 
діяльності, не може існувати інакше, аніж у динамічному розвиткові разом з 
регіональною економічною системою. І якщо з різних причин трапляється таке, 
коли оновлення та інноваційного розвитку підприємств галузі не відбувається, 


