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Анотація. У статті здійснено критичний аналіз процесів впливу процесів євроінтеграції на розвиток 
та удосконалення вітчизняної туристичної галузі. Насамперед, йдеться про удосконалення її інституцій-
ного забезпечення. Виявлено конкурентні переваги галузі туризму. Здійснено оцінку наслідків впроваджен-
ня окремих складових європейського досвіду в туристичні інститути. Обґрунтовано перспективи впрова-
дження кластерів у структуру галузі. Визначено перспективи подальших розробок.
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Summary. The article gives a critical analysis of the impact of processes of European integration process on the 
development and improvement of the domestic tourism industry. First of all, we are talking about the improvement of its 
institutional support. Identified competitive advantages of the tourism industry. Assess the impact of the implementation 
of the individual components of European experience in tourism institutions. Justified by the prospects of introducing 
clusters in the structure of the industry. Defined the prospects of further development.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
Україна здійснює значні зусилля щодо  приєд-
нання до євроінтеграційних господарських та 
соціально-економічних процесів, які позитивно 
впливають на становлення та розвиток окремих 
галузей економіки. Це, в свою чергу, надасть мож-
ливість створити нові робочі місця, поліпшити 
соціальну сферу, збільшити зайнятість, покращи-
ти товарообіг з країнами Західної Європи тощо. 
Тому  дослідження та вирішення проблеми впливу 
чинників євроінтеграції на становлення та розви-
ток, насамперед, галузі туризму в Україні залиша-
ється актуальним у вітчизняній науці та практиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тематикою розвитку галузі туризму цікавилися В. 
Артеменко, Л. Мармуль, І. Романюк, В. Списка, 
В. Гречаник, С. Зікеєва, О. Краєвська. Вони при-
діляли значну увагу різним аспектам співпраці 
України з Європейським Союзом у туристичній 
галузі. Зокрема, йдеться про розвиток міжнарод-
ного туризму, напрями туристичних потоків та 
їх інтенсивність між Україною та європейськими 
країнами, транскордонне співробітництво у га-
лузі туризму, розвиток готельних мереж. Проте 
проблеми інституційного забезпечення, можли-
вості впровадження його європейського досвіду в 
Україні потребують подальших розробок.

Метою статті є критичний розгляд та уза-
гальнення  впливу процесів євроінтеграції на роз-
виток вітчизняної туристичної галузі, особливо у 
контексті інституцій; виявлення його  проблем, 
які мають бути вирішені; встановлення тенден-
цій, які потребують регулювання та управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно відзначити, що сьогоднішні євроінте-
граційні процеси дають змогу Україні створити 
спеціальні інститути, які дозволять функціону-
вати в загальноєвропейському просторі. Для ві-
тчизняної туристичної галузі це дуже важливо, 
насамперед, з огляду на значні ресурсні можли-
вості та потенціал інтенсифікації їх використан-
ня у туризмі. Відомо, що країна володіє значним 
рекреаційним та культурним потенціалами, які 
дають можливість розвивати різні напрями туриз-
му: сільський зелений, курортно-рекреаційний, 
паломницько-релігійний, пізнавальний, діловий, 
лікувально-оздоровчий, ностальгійний, спортив-
ний тощо [1, с. 25].

Наступним важливим завданням активізації 
розвитку галузі туризму на засадах конкуренто-
спроможності є  створення на державному рівні 
управління позитивного туристичного іміджу кра-
їни, регіонів, окремих підприємств, їх інвестицій-
ної привабливості  за допомогою маркетингових 
технологій. Вони дозволять надати, наприклад, 
європейському туристу більше інформації про 
країну, зламати усталені негативні стереотипи, 
збільшити кількість зацікавлених у відвідуванні 

України [2, с. 4]. Також це сприятиме притоку ін-
вестицій у галузь, у т.ч. від іноземних інвесторів.

Відмітимо, що в сучасних умовах для функ-
ціонування галузі туризму діють загальні правила, 
які прописані в міжнародних нормативно-пра-
вових документах. Ця нормативно-правова база 
була сформована ще в другій половині XX ст. Се-
ред документів можна виділити Конвенції ООН, 
Хартію туризму, Гаазьку декларацію тощо. Вони 
дали змогу створити також і в Україні національні 
інституційні засади діяльності в сфері туризму. 

Коротко відмітимо, про що йдеться в цих 
документах: законодавча база України повинна 
носити комплексний характер; нормативні акти 
повинні дати змогу спрости систему регулювання 
міжнародного туризму; ці документи також спря-
мовані на розвиток основних напрямів туризму, 
на захист туристів та розвиток країни в цілому; 
виконання рекомендацій може призвести до залу-
чення нових іноземних інвесторів, що позитивно 
позначиться на економіці країни [3, с. 26].

В той же час, як зазначають В. Артеменко та 
В. Списак, є  потужні основні чинники-мотива-
тори, згідно яких туристична галузь набуває все 
більшої динаміки розвитку [4, с. 10]. Ми приєдну-
ємося до думки, що основними з них є наступні:

1. В’їзний туризм сьогодні дозволяє значно  
збільшити позитивне сальдо торгового балансу 
країни.

2. Вливання нових інвестицій призводить 
до поліпшення інфраструктури загального корис-
тування, розвитку нових видів діяльності та су-
міжних галузей.

3. Туристична галузь забезпечує появу нових 
робочих місць та суттєве збільшення зайнятості та 
доходів населення.

4. Галузь, в той же час, використовує при-
родні та історико-культурні ресурси, які вже існу-
ють, що забезпечує їх розвиток і відновлення.

5. Туризм здійснює м’який вплив на довкіл-
ля та сприяє вирішенню екологічних і природо-
охоронних проблем.

6. Туристична діяльність сприяє піднесенню 
міжнародного авторитету країни у всіх сферах ді-
яльності.

У цьому контексті  можна аргументовано ви-
ділити зміни у тенденціях розвитку галузі туризму 
в світі. При цьому науковці виділили позитивні 
тенденції розвитку економічної галузі в цілому. 
По-перше, йдеться про  збільшення популяр-
ності таких видів туризму, як сільський зелений, 
громадсько-політичний, культурний, діловий, 
тематичний і пригодницький. По-друге, сьогодні 
спостерігається значне покращення якості турис-
тичних послуг. Це пов’язано із збільшенням інно-
ваційно-ресурсних можливостей їх забезпечення, 
посиленням конкуренції на світовому туристич-
ному ринку.
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Нарешті, все більша кількість людей виділяє 
на туристичні поїздки значну частку сімейного 
бюджету. Ця тенденція з кожним роком все біль-
ше розвивається та зростає. Отже, збільшується 
платоспроможний попит на туристичні послуги. 
Тому індивідуальні форми туризму стають все 
більше популярними серед споживачів. Таким 
чином, світовий туризм став одним із способів 
розвитку не тільки економіки, але й соціальних, 
культурних та інших комунікацій всього людства 
загалом [5, с. 67].

Отже, сучасний міжнародний туризм нероз-
ривно пов’язаний з розвитком світової економіки. 
Україна, яка є складовою міжнародного світового 
господарства та ринку, повинна уважно слідкува-
ти за змінами у цьому середовищі та приймати в 
них участь. При цьому державна влада повинна, 
використовуючи вітчизняний природний та іс-
торико-культурний потенціали, розвивати турис-
тичну галузь до кращих європейських та світових 
стандартів. Для цього необхідно удосконалювати 
законодавчу базу, налагодити функціонування 
інфраструктури туризму та загального користу-

вання, проводити відповідні маркетингові заходи 
тощо. Все це дасть змогу не тільки інтегруватися в 
європейську спільноту, а й інтенсифікувати роз-
виток вітчизняної туристичної галузі, розвиток 
якої може стати одним з основних напрямів  роз-
витку економіки [6]. Поліпшення умов туристич-
ної діяльності також дасть можливість налагодити 
більш тісні взаємовідносини з країнами - членами 
Європейського Союзу.

Сьогодні Україні дуже важливо налагодити 
тісні економічні, політичні та культурні відноси-
ни з ЄС. Від цього значним чином залежить по-
дальший конкурентоспроможний розвиток дер-
жави в європейському та світовому економічному 
просторі. Необхідно зазначити, що значну увагу 
державна влада приділяє саме розвитку турис-
тичних відносин з країнами Європейського Со-
юзу. Як свідчать  О. Краєвська, Ю. Присяжнюк та 
С. Зікеєва, які розглядали розвиток відносин з ЄС 
на початку XXI століття в правовому та соціально-
економічному полі в галузі туризму, були впрова-
джені окремі його досягнення та напрями [7, 8]. 
Основні аспекти розвитку відносин ЄС та Украї-
ни в туристичній сфері представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Основні напрями удосконалення інституційного забезпечення та перспективи кластерного розвитку галузі 

туризму на основі європейського досвіду та процесів євроінтеграції

Інституційні засади розвитку галузі туризму та їх удо-
сконалення на основі європейського досвіду

Соціально-економічне співробітництво та організація 
кластерів у галузі туризму

1. У 2003 р. в Закон України «Про туризм» було 
внесено зміни про сприятливі умови для туризму в  про-
цесі євроінтеграції (раціональне використання ресурсів, 
розбудова інфраструктури тощо).
2. Підписання серії Угод з Європейським Союзом 
в 2000 та 2004 рр. Ці Угоди містили рекомендації щодо 
заходів по інтеграції України в європейський простір. 
При цьому одним з пріоритетних напрямів був туризм.
3. Підписані міжвідомчі та міжурядові Угоди, які 
регламентували оптимізацію туристичних потоків, умов 
для прийому туристів тощо.
4. У 2005 р. Указом Президента України встанов-
лено безвізовий режим для громадян ЄС. Іноземні гро-
мадяни можуть перебувати на території України 90 днів 
без віз.
5. В 2005 р. Україна стає членом Європейської 
туристичної комісії. Це дало змогу приймати участь у 
створені єдиного туристичного європейського простору.
6. У 2001-2004 рр. було прийнято  низку урядових 
документів («Про дотримання законодавства під час 
надання послуг іноземцям», «Концепція державної по-
літики України щодо розвитку молодіжного туризму», 
«Про додаткові заходи щодо реалізації права людини 
на свободу пересування і вільний вибір проживання» 
та ін.). Вони скасовували реєстрацію іноземних грома-
дян в органах внутрішніх справ, стимулювали розвиток 
молодіжного туризму та встановлювали рівні тарифи на 
послуги.

1. Чемпіонат Євро-2012 збільшив значимість 
туристичної галузі для економіки України. Так, місце-
ві громади отримали більше 38 млн. грн. туристичного 
збору.
2. Кластерний досвід організації галузі туризму 
європейських країн вважається найбільш дієвим (М. 
Портер). Він дозволяє провести реєстрацію об’єктів 
інфраструктури, підвищити професіоналізм працівни-
ків, збільшити фінансування галузі тощо.
3. У галузі туризму доцільно впроваджувати осно-
вні типи кластерів: стратегічні, зрілі, конкурентні,   по-
тенційні. 
4. В межах кластерної системи можна об’єднувати 
різних конкуруючих виробників, які працюють над 
створенням єдиного туристичного продукту.
5. Ступінь довіри між партнерами, які приймають 
участь у розвитку туризму, може бути збільшена при ви-
користанні кластерної системи. При цьому зменшуєть-
ся вартість туристичних послуг та продуктів.
6. Міжособистісні зв’язки між українськими гро-
мадянами та європейцями є одним з дієвих способів ін-
теграції України в європейський  економічний простір.
7. Особливі перспективи має транскордонне 
співробітництво у галузі туризму.

Джерело: складено за даними власних досліджень та на основі [5, 6].
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Таким чином, євроінтеграція є важливим ас-
пектом у розвитку вітчизняної туристичної галузі. 
Тому державна влада зацікавлена в інтенсифіка-
ції відносин України з Європейським Союзом у 
галузі туризму [9, с. 15]. Це пов’язано з тим, що 
цей процес може привести до низки її конкурент-
них переваг: збільшення туристичних потоків на 
території України; значні вливання іноземних ін-
вестицій в економіку; поліпшення якості надання 
туристичних послуг; розбудова вітчизняної інф-
раструктури (і не тільки туристичної);поповнення 
державного та місцевих бюджетів; збільшення за-
йнятості, доходів та підвищення рівня життя на-
селення у цілому. 

Висновки. Тісна співпраця з ЄС може по-
зитивно відобразитися на вітчизняній економі-
ці в цілому. Зокрема, туристична галузь у цьому 
контексті має  стати однією з основних складо-
вих розвитку економіки країни. Вона сприяє ди-
версифікації галузевої структури національної 
економіки, збільшенню зайнятості населення, 
зростанню міждержавного культурного обміну та 
інших комунікацій. Тому кількісний аналіз впли-
ву чинників євроінтеграції на становлення та роз-
виток галузі туризму в Україні є  предметом  по-
дальших  досліджень у цій сфері.
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