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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основі аспекти туристичної галузі в пе-

ріод євроінтеграції. А також проаналізовано туризм як перспек-
тивний сектор євроінтеграційних процесів. Досліджено основні 
фактори, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні. 
Туризм відіграє важливу роль у стимулюванні економічного 
розвитку не тільки туристичної галузі, але й суміжних галузей, 
а також інших галузей економіки. Зростання туризму позитив-
но впливає на споживчий попит, рівень валютних надходжень, 
а також на зайнятість населення. Роль туризму для розвитку 
національної економіки важко переоцінити. Туристична галузь 
має об’єктивні передумови свого розвитку, що склалися на під-
ставі історичних, географічних, культурних та економічних чин-
ників. Туристична індустрія почала приносити високі прибутки 
країнам, які її розвивають, а також країнам Європейського сою-
зу. Сьогодні туристичний ринок набуває високо конкурентного 
середовища, в якому кожна країна намагається стати першою 
у просуванні туристичного товару. Прибутки від туристичної 
галузі з кожним роком займають все більші показники у бюдже-
тах країн світу. Саме тому розвиток туристичної діяльності в 
Україні є важливим чинником в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристич-
ний кластер, євроінтеграція, євроінтеграційні процеси.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены основе аспекты туристической от-

расли в период евроинтеграции. А также проанализированы 
туризм как перспективный сектор евроинтеграционных про-
цессов. Исследованы основные факторы, сдерживающие раз-
витие туристической сферы в Украине. Туризм играет важную 
роль в стимулировании экономического развития не только 
туристической отрасли, но и смежных отраслей, а также дру-
гих отраслей экономики. Рост туризма положительно влияет 
на потребительский спрос, уровень валютных поступлений, 
а также на занятость населения. Роль туризма для развития 
национальной экономики трудно переоценить. Туристическая 
отрасль имеет объективные предпосылки своего развития, 
сложившихся на основании исторических, географических, 
культурных и экономических факторов. Туристическая инду-
стрия начала приносить высокие доходы странам, которые ее 
развивают, а также странам Европейского союза. Сегодня ту-
ристический рынок приобретает высоко конкурентной среды, в 

котором каждая страна пытается стать первой в продвижении 
туристического продукта. Доходы от туристической отрасли с 
каждым годом занимают все большие показатели в бюджетах 
стран мира. Именно поэтому развитие туристической деятель-
ности в Украине является важным фактором в условиях евро-
интеграции.

Ключевые слова: туризм, туристическая индустрия, ту-
ристический кластер, евроинтеграция, евроинтеграционные 
процессы.

ANNOTATION
The article highlights the aspects of the tourism industry in the 

period of European integration. Tourism has also been analyzed as 
a promising sector of European integration processes. The main 
factors limiting the development of tourism in Ukraine are investi-
gated. Tourism plays an important role in stimulating the economic 
development of not only the tourism industry but also related in-
dustries as well as other sectors of the economy. Increasing tour-
ism has a positive effect on consumer demand, foreign exchange 
earnings, and employment. The role of tourism in the development 
of the national economy is difficult to overestimate. The tourism 
industry has objective prerequisites for its development based on 
historical, geographical, cultural and economic factors. The tour-
ism industry has started to generate high profits for developing 
countries and the European Union. Today, the tourism market is 
becoming a highly competitive environment in which each country 
tries to become the first to promote the tourism product. The profits 
from the tourism industry are increasing every year in the budgets 
of the countries of the world. That is why the development of tourist 
activity in Ukraine is an important factor in the context of European 
integration. The European Union is a complex and unique phenom-
enon in the modern system of international relations. In historical 
and political-institutional terms, European integration is defined as 
a process of gradual delegation of national powers to the pan-Eu-
ropean level, which led to the formation of its distinctive political 
system. This model is characterized by a culture of dialogue, as 
well as compromise, grouping of elements of supranational inte-
gration and international cooperation, the formation of horizontal 
transnational networks and interaction and decision-making. The 
EU is a major factor in the modern governance and policy-mak-
ing processes at European level. To date, the reform of economic 
processes in Ukraine, which are rapidly occurring primarily due to М
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changes in the political direction of the state, apply without excep-
tion to all sectors of the national economy. The tourism industry as 
one of the highly profitable sectors of the world economy is becom-
ing a leader in the economic and social development of Ukraine.

Key words: tourism, tourism industry, tourism cluster, Europe-
an integration, European integration processes.

Постановка проблеми. На сьогодні перед 
Україною постає завдання яке полягає у про-
тиріччі між необхідністю інтегрувати у світову 
економіку, з одного боку, та забезпечити захист 
свого внутрішнього ринку, національних інтер-
есів та безпеки – з іншого. 

Аналіз досліджень і публікацій. При підго-
товці статті були використані праці іноземних 
та українських авторів, таких які досліджува-
ли фактори розвитку туристичної діяльності 
в Україні, які не втрачають своєї актуальнос-
ті протягом тривалого періоду. Серед авторів, 
праці яких присвячені даній тематиці, відомі: 
А. Базилюк, М. Портер, Т. Клименко, С. Со-
коленко, А. Ахламов, І. Благун, О. Бейдик, 
М. Бойко, В. Герасименка, Т. Коткова, Л. Ма-
лик, Г. Мокрицького, К. Кривенко, В. Братюка, 
О. Стрішенець, Т. Іванюка, С. Птахів та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз та обґрунтування 
основних елементів туристичного бізнесу в 
Україні, а також розглядається ряд проблем, 
які відносяться до розвитку туристичної ін-
дустрії та аналізу її конкурентоспроможності. 
Досліджуються проблеми функціонування ту-
ристичної галузі України, оцінювання ринку в 
умовах інтеграції в загальному середовищі ЄС.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження формування туристичної галузі Украї-
ни в період Євроінтеграції, визначити та вивчи-
ти основні аспекти.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день туризм є невід'ємним ком-
понентом економічного потенціалу у світі який 
сприяє позитивним змінам у соціально-еконо-
мічному житті. Все частіше вищи верстви на-
селення залучаються до туристичного руху, які 
перетворюють туризм на масове явище. Туризм 
вважається індустрією XXI ст. Тому, що на тепе-
рішній час туристичне господарство генерує 11% 
валового продукту у світі, а туристична інду-
стрія – 4,2% і належить, таким чином, до найпо-
тужніших галузей світового господарства [1]. За 
останні десятиріччя туризм у світі став одним із 
вагомих економічних факторів, а його обслугову-
вання перетворилося в організовану галузь еко-
номіки багатьох країн. Україна – це унікальний 
комплекс історичних, культурних та природних 
пам’яток, який має значні рекреаційні можли-
вості, що сформувалися завдяки географічному 
положенню та історичному розвитку нашої краї-
ни. Тому вона має реальні та значні перспективи 
розвитку туристичної галузі, завдяки чому пови-
нна зайняти одне з гідних місць серед країн – 
світових туристичних лідерів. 

При умовах глобалізації в туризмі Укра-
їна може зробити туристичну галузь однією з 

пріоритетних галузей економіки. Керівництво 
Державної туристичної адміністрації України 
бачить майбутнє галузі в розвитку транспорт-
них коридорів і туристичної інфраструктури, а 
також контроль за якістю туристичних послуг. 
Хоча інтеграційний процес на певних напрямах 
полягає у впровадженні європейських норм і 
стандартів в освіті, туризмі, поширенні влас-
них культурних і науково-технічних здобутків 
у ЄС. На кінцевому результаті можуть чекати 
на підвищення в Україні європейської культур-
ної ідентичності та інтеграцію до загальноєвро-
пейського інтелектуально-освітнього та науко-
во-технічного середовища.

Євроінтеграція – це процес соціально-еко-
номічного об’єднання країн на основі розви-
тку глибоких стійких взаємозв’язків і розподі-
лу праці між національними господарствами, 
взаємодії їх суб’єктів господарювання, вироб-
ничих структур на різних рівнях та у різних 
формах [2]. Участь у процесі європейської 
інтеграції – є насамперед процесом глибоко-
го проникнення інститутів ЄС (законодавства, 
норм і правил ведення бізнесу, кращих прак-
тик тощо) в українську економіку. У такій 
ролі ЄС виступає переважно як фактор впли-
ву на внутрішні процеси [2]. Але підвищен-
ня ефективності діяльності України на ринку 
ЄС – стратегічний напрям забезпечення еко-
номічної безпеки України в умовах євроінте-
грації і, водночас, індикатор, який дає змогу 
оцінювати результативність внутрішніх еконо-
мічних реформ у нашій державі та її євроін-
теграційного курсу. Інтеграція України до ЄС 
має важливі економічні переваги для України, 
а саме: макроекономічна стабільність, збіль-
шення продуктивності економіки, збільшення 
обсягів торгівлі між Україною та ЄС, забезпе-
чення вільного руху факторів виробництва в 
межах ЄС, гарантований захист прав праців-
ників та споживачів [3].

Європейська інтеграція України є найваж-
ливішою сучасною тенденцією, що має потуж-
ний вплив на процеси реформування турис-
тичної індустрії. Не менш важливим є процес 
глобалізації. На сучасному етапі розвитку ту-
ристичної сфери позначається прагненням по-
літичних сил відповідати образу провідників 
євроінтеграції, що позначається і на діяльності 
органів державної влади. Але нерідко позитив-
не ставлення до євроінтеграційних тенденцій 
супроводжується відсутністю реальних ре-
форм, зокрема спостерігається збереження пе-
решкод, а також ускладнень ведення бізнесу, 
практична відсутність позитивних змін у залу-
ченні інвестицій та бюджетному фінансуванні 
соціальних програм, пов’язаних із розвитком 
туризму [4, с. 124-130]. 

З метою прискорення темпів розвитку та 
зростання ефективності туристичної галузі, на-
дання цій сфері пріоритетності, необхідно ви-
рішити проблеми, які потребують невідкладної 
державної підтримки та регулювання. Основни-
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ми чинниками, що стримують розвиток турис-
тичної сфери в Україні є:

– нестабільність політичної ситуації в країні 
та наявність військового конфлікту на Сході;

– недоліки регіонального регулювання галу-
зі туризму; – недостатність рекламної інформа-
ції щодо України за кордоном;

– велике податкове навантаження, що є пе-
решкодою для потенційних інвесторів у сферу 
туризму; – недостатній рівень кваліфікації пер-
соналу туристичної сфери;

– невелика кількість готелів, які відповіда-
ють світовим стандартам [5]. 

Однією з головних причин ефективного роз-
витку туристичної індустрії в Україні протягом 
останніх років залишається слабка туристична 
інфраструктура [6]. Тобто створення нових за-
лізничних та авіарейсів стане стимулом для роз-
витку важливих туристичних локацій. Також 
важливою проблемою є технологічна відсталість 
галузі. В Україні практично не застосовуються 
туристичні технології, які в розвинених краї-
нах стали повсякденними: інформаційні елек-
тронні довідники щодо готелів, транспортних 
маршрутів з переліком та зазначенням вартості 
послуг, які надаються. Хоча останнім часом в 
сфері інформаційних технологій України спо-
стерігається значне пожвавлення, тому необхід-
но активно використовувати таку можливість 
для наближення до виходу на світовий рівень 
обслуговування клієнтів.

Щоб адаптувати вітчизняний туризм до єв-
ропейських вимог, необхідно не тільки роз-
вивати транспортні коридори та туристичну 
інфраструктуру, а також контролювати якість 
туристичних послуг, які надаються клієнту, 
асортимент конкурентоздатних на світовому 
ринку туристичних продуктів, розвивати ту-
ристичні регіони, розвивати туристичні зони 
екологічного та сільського (зеленого) туризму 
і туристичні міста. Існує потреба розробки за-
гального плану для розвитку різних видів ту-
ризму (лікувально-оздоровчий, зимовий, діло-
вий туризм, екотуризм). Необхідно здійснювати 
просування власного туристичного продукту за 
рахунок ефективної рекламно-інформаційної 
та маркетингової політики, яка передбачатиме 
просування та рекламу України як туристично-
привабливої країни. Зокрема, необхідно нала-
годити діяльність інформаційних центрів як на 
території держави, так і за кордоном, постійно 
розповсюджувати інформацію про можливості 
туристичної країни. Визначені напрями удоско-
налення сфери туризму дозволять гідно пред-
ставити вітчизняний туристичний продукт на 
міжнародному ринку та підвищити рівень його 
конкурентоспроможності [6].

При щорічному збільшенні доходів України 
призведе до інтенсивної туристичної діяльнос-
ті, а також до зростання кількості споживачів 
з великими доходами. В майбутньому українці 
будуть характеризуватися, як такі, що мають 
підвищену якість життя. Відпочинок, подоро-

жі, мистецтво та культура стануть основними 
факторами, які заповнять вільний час людей.

Дієвим способом реалізації фінансово – про-
мислових проектів підприємств в умовах рин-
кової конкуренції можуть бути господарські 
товариства, які об’єднуються в групи по тери-
торіальному та галузевому принципу. Досвід 
створення таких кластерів переконує в перспек-
тивності такого підходу економіки.

Кластерний підхід був запропонований 
Майклом Портером, який у своїй теорії націо-
нальної, державної й місцевої конкурентоспро-
можності економіки в якості основного орга-
нізаційного сектора конкурентоспроможності 
визначає кластери [7].

В структурі туристичного кластеру доцільно 
виділяти чотири основних сектори:

– сектор виробництва туристичних послуг;
– сервісний сектор;
– допоміжний сектор;
– сектор забезпечення життєдіяльності ту-

ристичного кластеру [8].
Сектор виробництва туристичних послуг 

об'єднує підприємства, які безпосередньо ство-
рюють туристичний продукт. Перш за все, це 
туроператори та турагенти. Сюди відносять 
установи індустрії гостинності (заклади роз-
міщення, харчування), компанії, які забезпе-
чують перевезення туристів (залізниці, авіа-
компанії тощо), заклади з організації дозвілля 
туристів (музеї, театри і т. д.; заклади розваг; 
природоохоронні установи – заказники, націо-
нальні природні парки тощо) [9].

Сервісний сектор включає навчальні заклади 
туристичного профілю, страхові компанії тощо. 
Ці підприємства надають освітні, фінансові, 
страхові послуги іншим компаніям кластеру.

Допоміжний сектор складається з трьох го-
ловних елементів: підприємств з виробництва 
товарів туристичного призначення, сувенірів 
тощо; поліграфічних та картографічних орга-
нізацій, телерадіокомпаній; органів державної 
влади, регіональних установ з туризму.

Останній сектор пов'язує між собою інші 
сектори, забезпечуючи їх взаємодію та спільну 
діяльність.

Але необхідно зазначити, що така структу-
ра туристичного кластеру не є сталою, тому що 
склад учасників може розширюватися. Все час-
тіше встановлюються зв'язки з іншими класте-
рами економіки (найчастіше з продовольчими, 
автомобільними, медіа-кластерами) [10].

Основними перевагами туристичного клас-
теру є:

• взаємовигідне співробітництво (обмін ін-
формацією, технологіями, досвідом, підвищен-
ня кваліфікації працівників);

• максимальне та ефективне використання 
ресурсів;

• підвищення привабливості територій для 
інвестування;

• розширення асортименту туристичних по-
слуг та підвищення їх якості;
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• учасники кластеру отримують більше 
можливостей та вищі прибутки;

• створення нових робочих місць шляхом 
залучення працівників різних видів економіч-
ної діяльності в обслуговування туристів [11].

Незважаючи на труднощі, які існують на 
даний момент ситуація в українському туризмі 
поступово змінюється. Для покращення розви-
тку індустрії туристичної галузі була розробле-
на Стратегія розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року, спрямована на формуван-
ня сприятливих умов для активізації розвитку 
сфери туризму та курортів згідно з міжнарод-
ними стандартами якості та з урахуванням єв-
ропейських цінностей, перетворення її на ви-
сокорентабельну, інтегровану у світовий ринок 
конкурентоспроможну сферу, що забезпечує 
прискорення соціально-економічного розвитку 
регіонів і держави в цілому, сприяє підвищен-
ню якості життя населення, гармонійному роз-
витку і консолідації суспільства, популяризації 
України у світі [12].

Висновки основного матеріалу дослідження. 
Підводячи підсумок, варто зазначити, що при 
дослідженні українського ринку туристичних 
послуг в умовах інтеграції до Євросоюзу, необ-
хідно підкреслити, що країна володіє значними 
конкурентними перевагами в пропозиції турис-
тичного продукту, а саме: зручне географічне 
розташування, сприятливий та різноманітний 
клімат, універсальне поєднання природно-ре-
креаційних ресурсів, а також багата культурно-
історична спадщина

Визначені проблеми набуття нової якості 
економічного зростання та здійснення струк-
турних економічних перетворень з метою під-
вищення рівня конкурентоспроможності на 
загальноєвропейському ринку. Туристична га-
лузь набуває дедалі більшого значення для роз-
витку економіки та соціальної сфери України. 
Перспективність розвитку туризму як галузі 
народного господарства підтверджується всіма 
прогнозними даними світової туристичної орга-
нізації, відповідно до яких у ХХІ ст. туризм 
стане найважливішою рушійною силою світо-
вого розвитку.
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