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Сьогодні туризм – це глобальне за масовістю, 
формами і технологіями організації відпочинку 
явище. Його роль зводиться не лише до впливу 
на економіку, а й на усвідомлення необхідності 
розвитку зв’язків між народами різних країн світу, 
для взаємопізнання їх історії, культури, традицій.

На сьогоднішній час туризм став послом дружби 
у міжнародних відносинах. Сучасна людина 
намагається пізнати навколишній світ, встановити 
з сусідніми народами торговельно–економічні, 
культурні та інші зв’язки. Велике значення в даному 
напрямку відіграє активна політика держави, що 
до розвитку туристичної індустрії та міжнародного 
співробітництва України в сфері туризму. 
Розширення міжнародних зв’язків відкриває нові 
шляхи для просування національного туристичного 
продукту на світовому ринку, залучення його до 
світового інформаційного простору та передового 
досвіду організації туристичної діяльності.

Туризм – це своєрідна «призма», крізь яку можна 
розглядати загальні та регіональні особливості 
міжнародних відносин. Туризм є не тільки 
реципієнтом міжнародних відносин, а й активним 
політичним актором – учасником політичного 
процесу, який завдяки туристичній та економічній 
взаємодії впливає на прийняття політичних 
рішень. Туризм неодноразово ставав засобом 
налагодження довіри та взаємодії у державах і з 
різним суспільно–політичним устроєм, чинником 

економічної та політичної модернізації, підтримки 
політичної стабільності [3, с. 20].

Слід зазначити, що проблеми, пов’язані з 
необхідністю дослідження факторів розвитку 
міжнародного співробітництва України в сфері 
туризму не втрачають своєї актуальності протягом 
тривалого періоду часу. Так, їх дослідженню 
присвячені численні публікації таких науковців, 
як: Н. Гук, А. Довгань, В. Зайцева, В. Пясловська, 
А. Парфіненко та інші.

Мета статті:висвітлити питання, щодо 
лібералізації та демократизації сучасного міжна-
родного туризму в Україні в умовах посилення 
глобалізаційних процесів та визначенні шляхів 
ефективної інтеграції України у світовий ринок 
туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний туризм – це багатогранне явище, 
що охоплює економічні, соціальні, культурні та 
екологічна аспекти і тісно поєднується з багатьма 
галузями економіки. Через це саме міжнародному 
туризму належить значне місце у соціально–
економічному житті країн і народів. Міжнародний 
туризм визначається як важливий напрям 
міжнародного співробітництва в конкретній 
діяльності на основі поваги національної культури 
та історії кожного народу та основних інтересів 
кожної країни [5].

Україна відкрита для міжнародного туристич-
ного співробітництва, яке повністю віддзеркалює 
загальноєвропейські інтеграційні політичні та 
соціально–економічні процеси, враховує основні 
загальнонаціональні пріоритети. Виходячи з 
національних інтересів, міжнародна туристична 
політика України є багатовекторною; вона 
реалізується на засадах економічної доцільності 
та взаємовигідної співпраці з конкретною країною 
або регіоном, враховує особливості певного 
туристичного ринку. Нині цілеспрямована та 
системна діяльність щодо розвитку міжнародних 
туристичних зв’язків є чинником інтеграції України 
до європейської спільноти, розвитку національної 
економіки та культури, ефективного використання 
наявних економічних ресурсів.

Цілком зрозуміло, що інтеграційний процес 
на відповідних напрямків полягає у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті, туризмі, 
поширення власних культурних і науково–
технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті 
такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в 
Україні європейської культурної ідентичності 
та інтеграцій щодо загальноєвропейського 
інтелектуально–освітнього та науково–технічного 
середовища. Подальший розвиток демократій, 
політична стабільність, визначення пріоритетних 
напрямків економічного розвитку, майбутній 
вступ України до ЄС – усе це забезпечить 
створення високоприбуткової туристичної 
галузі, як задовольнить потреби внутрішнього та 
міжнародного туризму,з урахуванням природно-
кліматичного, рекреаційного, соціально–еконо-
мічного та історико–культурного потенціалу 
країни, її національних особливостей. Отже, 
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існує ряд невирішених проблем щодо розвитку 
туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції.

Окремий блок питань становить лібералізація та 
демократизація сучасного міжнародного туризму 
в Україні. Саме після здобуття незалежності 
для українського суспільства відкрилися нові 
можливості щодо включення до світових процесів 
активізації міжнародної туристичної діяльності. 
Адже саме в цей період (остання чверть ХХ 
століття і початок XXI ст.) світове співтовариство 
у повній мірі усвідомлює роль та значення 
туризму як засобу міжнародного співробітництва 
та народної дипломатії. Як стверджує К. Жадько, 
пізнавально–подорожувальна сутність людини 
не має національного статусу. Це субстанційна 
основа людини як найвищого витвору природної 
еволюції. Звідси логічно випливає положення про 
туризм як феномен загальнолюдський, загально–
цивілізаційний, загальнокультурний. Інакше 
кажучи – міжнародний [3, с. 193].

В. Кулік також підкреслює особливе значення 
міжнародного туризму як соціально–культурного 
феномену, як сфери життєдіяльності, що розширює 
можливості людського спілкування. Активізація 
міжнародного туризму в другій половині ХХ 
– на початку XXI століття була спричинена 
глобальними змінами у свідомості, визнанням 
абсолютної цінності різних національних культур, 
ідеї багатополярності світу [6].

Динамічне зростання масштабів міжнародного 
туризму, а також контактів між людьми різних 
світоглядів і ментальностей істотно впливає на 
розвиток сучасного світового співтовариства, 
зокрема на розвиток його культури. Цілком 
очевидно, що міжнародний туризм сприяє 
процесам взаємодії культур різних регіонів і народів 
світу, взаємозбагаченню культур, формуванню 
загальнолюдської культури. Певно, що такій ролі 
туризму має приділятися значно більше уваги.

Досліджуючи тенденції розвитку туризму в 
сучасному світі, О. Бойко виділяє загальносвітові 
чинники, що сприяють його поширенню, в тому 
числі в Україні. Перш за все, це чинник глобалізації, 
який означає взаємозв’язок та взаємозалежність 
країн, що постійно зростають внаслідок відкритості 
кордонів та збільшення масштабів міжнародної 
торгівлі, а також послуг і капіталу. По–друге, чинник 
інформатизації суспільства, що не тільки визначає 
основу діяльності туристських організацій, 
але й дає можливість отримання оперативної, 
глибокої, наочної туристської інформації. Третій 
чинник – технологізація. Розвиток науки, техніки 
і технологій, їх впровадження і використання 
в туристичній сфері, приводять до мобільності 
туристичних потоків, а також до виникнення нових 
специфічних видів туризму [2, с. 94].

Наявність таких засобів зв’язку та інформації як 
радіо, телебачення та комп’ютерні системи, світова 
мережа Інтернет, за допомогою яких не лише 
наукові досягнення та інформація, але й нові форми 
соціального та політичного життя дуже швидко 
стають надбанням усього цивілізованого світу, 
як інколи активно культури взаємопроникають 

одна в одну, особливо в умовах пост біполярного 
світу. П’єр Тейяр де Шарден, говорячи про 
«планетизацію» людства, зазначав, що «народи і 
цивілізації досягли такого ступеня периферійного 
контакту або економічної взаємозалежності, 
або психічної спільності, що далі вони можуть 
зростати лише взаємопроникаючи один в одного».

В той же час на шляху розвитку міжнародного 
туризму в Україні виникає чимало проблемних 
питань. Так, на думку Н. Сушко, враховуючи те, що 
в’їзний туризм в Україні проголошено пріоритетним, 
іноземний туризм і досі не відіграє належної ролі 
в житті України. Недостатній рівень розвинутості 
мережі та об’єктів туристичної інфраструктури, 
їх невідповідність світовим стандартам, низький 
рівень комфортності, технологічна відсталість 
галузі, низький рівень обслуговування – все це не 
дає змоги приймати іноземних туристів у бажаній 
кількості та на належному рівні [8, с. 70].

У сучасних умовах господарювання на розвиток 
туризму в Україні також негативно впливає 
напружена політична ситуація. Анексія Криму, 
події на сході та півдні України вже сьогодні 
спричинили зміни в структурі та об’ємах в’їзних 
і внутрішніх туристичних потоків. Відповідно, 
частина українських туристів, яка надавала 
перевагу відпочинку біля моря, змушена їхати за 
кордон або відмовитися від такого виду відпочинку.

К. Жадько звертає увагу на проблему 
формування особистості туриста, який представляє 
свою країну за кордоном. На її думку, призначення 
державних інститутів формувати людину, яка 
виїжджає за межі країни, в якості повноважного її 
представника, що адекватно представляє сутність 
держави й народу в широкому загальнолюдському й 
соціально–філософському значенні цього поняття. 
А повна вага – це сфери політичного, економічного, 
духовно–культурного, релігійного, спортивного і 
т. ін. життя суспільства, яке дає можливість і право 
кожному своєму члену представляти себе якомога 
повніше. Адже від цього залежить імідж країни, 
народу, його культури, що вкрай важливо особливо 
для України як молодої, ще досить мало відомої 
світу держави [3, с. 162–163].

Ф. Рудич вказує на взаємозв’язок туризму 
і політичної культури, в тому числі впливу 
туризму на формування загально–цивілізаційних 
цінностей у політичної еліти, політичних лідерів 
держави. Важливим у розвитку форм туризму, 
призначених для політичної еліти, на його думку, 
є обов’язкове врахування елементу історії. У міру 
можливості треба використовувати в розробці 
програми політичних зустрічей та обмінів, 
їх зв’язок з важливими історичними датами, 
особливо такими, що стосуються спільної історії 
учасників політичної акції. Ці події можуть бути як 
позитивними, так і негативними для представлених 
у цій зустрічі сторін, але головне, щоб вони були 
належним чином виважено осмислені та сприяли 
утвердженню під час політичних контактів засад 
толерантності [7, с. 261].

Особливе значення для лібералізації та 
демократизації міжнародного туризму в сучасній 
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Україні має приєднання України до міжнародних 
організації, що регулюють розвиток цієї галузі 
у світовому масштабі. Так, з 1997 року Україна 
стала дійсним членом Всесвітньої туристичної 
організації, а з 1999 року є членом Виконавчої ради 
Всесвітньої туристичної організації, завдяки чому 
відкрилися нові можливості налагодження співпраці 
з країнами–учасницями ВТО. Україна бере участь 
у перспективних програмах кооперації у сфері 
туризму, залучається до впровадження новітніх 
туристичних технологій, передових методів 
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
відповідно до світових стандартів, використовує 
глобальну інформаційну мережу тощо. З цього 
приводу А. Мельник та І. Чапліч відзначають, 
що членство України у Всесвітній туристичній 
організації значно підвищило авторитет нашої 
держави у туристичному співтоваристві, 
створило передумови для подальшого розвитку 
системи професійної підготовки управлінських 
кадрів, наукових досліджень, передових надбань 
найрозвинутіших туристичних держав світу, 
відкрило нові можливості щодо налагодження 
взаємовигідної співпраці з країнами–членами ВТО 
на всіх політико–управлінських рівнях.

У 2005 р. Україна набула членства в 
Європейській туристичній комісії, яка є 
стратегічним альянсом європейських національних 
туристичних організацій для просування на 
світовому ринку. Зі вступом до ЄТС Україна має 
можливість скористатися допомогою міжнародних 
туристичних експертів, а також отримає додаткові 
можливості для промоції туристичної України 
у країнах Євросоюзу та в Азії і Америці [8, с. 
71]. Членство в даній організації дає можливість 
Україні значно підняти свій рейтинг як туристичної 
країни, дозволяє іноземному туристу краще 
ознайомитись з туристичними принадами нашої 
країни, оскільки організація володіє потужними 
інформаційними системами в мережі Internet, які 
є дуже популярними серед іноземних громадян. 
Завдяки приєднанню до Європейської туристичної 
комісії Україна отримає доступ до інформаційно–
аналітичних матеріалів комісії, зокрема, з питань 
підготовки управлінських кадрів для сфери 
туризму. Окрім того, наша держава увійде до 
програми досліджень європейських туристичних 
ринків, яка запроваджується даною організацією 
і зможе взяти участь у заходах щодо обміну 
управлінським досвідом у розвитку туристично–
курортної сфери, які запроваджуються у країнах–
учасницях.

Велике значення для налагодження культурних 
контактів між народами світу має тісний зв’язок 
ВТО й інших туристичних організацій – з ООН, 
особливо з ЮНЕСКО. Саме ЮНЕСКО, членами 
якої є біля 150 держав, співробітничає у справі 
розвитку взаємного пізнання і розуміння між 
народами, використовуючи для цього всі засоби 
спілкування, сприяє справі народної освіти, 
поширенню знання, налагодженню співробітництв 
між діячами культури, засновує міжнародні 
організації науковців, допомагає у розповсюдженні 

і популяризації науки в тому числі такій 
комплексній науці якою постало туризмознавство.

Міжнародні організації в регулюванні туризму 
виступають однією з найбільш ефективних форм 
багатостороннього співробітництва України та 
інших держав, які є їх членами [4].

В контексті євроінтеграційних процесів М. Біль 
виокремлює транскордонний рівень побудови 
організаційно–управлінської структури, що 
включає в себе можливість співпраці з регіонами 
сусідніх країн з метою розвитку туристичної 
галузі. Така форма співробітництва сприяє 
прискоренню регіонального розвитку, а також 
інтеграції у світовий простір. Організаційними 
структурами при транскордонному співробітництві 
можуть виступати спільно створені органи в 
рамках функціонування єврорегіонів, виконання 
програм, проектів, угод про співпрацю. Співпраця 
державних центральних та регіональних структур 
з такими організаціями дозволяє не лише отримати 
важливий досвід розвитку туристичної галузі, але й 
залучити фінансові капіталовкладення в розбудову 
туристичної інфраструктури в рамках програм та 
проектів міжнародного співробітництва.

Існуючий в Європі багаторічний досвід 
транскордонного співробітництва є необхідним 
для адаптування його на українському ґрунті, тим 
паче що існуюча наразі система транскордонної 
співпраці України як на її західному, так і на східному 
кордоні ні організаційно, ні функціонально не 
відповідає європейським стандартам.

Справедливо це і по відношенню до України, 
в якій туризм є одним з пріоритетних напрямів 
розвитку економіки і культури, що, зокрема, 
закріплено на державному рівні «Державною 
програмою розвитку туризму в Україні на 2002 – 
2010 роки», і на реалізації положень якої спрямовує 
свою діяльність Державна служба туризму і 
курортів Міністерства культури і туризму України. 
Особливої актуальності проблеми гостинності в 
українському туризмі набувають у світлі Указу 
Президента України №136/2007 від 21.02.2007 
року «Про заходи щодо туризму і курортів в 
Україні», згідно з яким зокрема наступний 2008 рік 
оголошено «Роком туризму і курортів в Україні». 
За таких обставин проблема гостинності і туризму 
набуває особливої актуальності, що передбачає 
серед інших аспектів і звернення до історії їх 
формування й розвитку в Україні.

Великий та важкий шлях до лібералізації 
Україна розпочала з 2006 року, згодом з другої 
спроби у 2014 року біло підписано політичну та 
економічну частини Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. Нарешті 
11 червня 2017 року було запроваджено безвізовий 
режим України з країнами Шенгенської зони, на 
який поклалися великі надії політиків та експертів.

Подальший розвиток демократії, політична 
стабільність, визначення пріоритетних напрямків 
економічного розвитку, майбутній вступ до ЄС – 
усе це забезпечить створення високоприбуткової 
туристичної галузі, яка задовольнить потреби 
внутрішнього та міжнародного туризму. Слід 
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підкреслити, що на території новоприйнятих країн 
ЄС поступово й неухильно створюються сприятливі 
умови для розвитку туризму, впроваджується 
та забезпечується дія таких законів, правил 
і цінностей, як вільний рух капіталу, послуг, 
товарів і людей. Всі жителі новоприйнятих країн 
отримають можливість вільно користуватися своїм 
внутрішнім паспортом при вирішенні будь–яких 
практичних проблем у всіх європейських країнах 
– членах ЄС. Розроблено низку директив, згідно з 
якими громадяни країн–членів ЄС вільно, без віз 
переміщуються по 27 країнах, можуть оформити 
посвідку на тимчасове проживання тривалістю до 
5 років,влаштуватися на роботу. Багато зроблено 
для молоді у сфері отримання вищої освіти та 
європейського диплому, визнання документів 
про освіту у всіх країнах–членах ЄС. Здійснено 
кардинальні спрощення у сфері організації 
культурного та мистецького життя, вільного 
подорожування, розвитку міжнародного туризму 
та рекреації.

Отже, можна зробити висновок, що 
у сучасних умовах функціонування для 
туристичної галузі важливо розширювати 
та зміцнювати співробітництво з країнами–
членами Європейського Союзу, що сприяло б 
диверсифікації туристичних послуг, підвищило 
конкурентоспроможність туристичних підпри-
ємств. В цьому аспекті головним завданням є 
допомога з боку Європейського Союзу щодо 
залучення інвестицій в розширення та покращення 
туристичної та курортної інфраструктури України. 
Співпраця України з Європейським Союзом у 
туристичній галузі можуть сприяти міжнародні 
семінари та наукові конференції з участю 
іноземних колег, вивчення досвіду організації 
туристичної діяльності від країн Європейського 
Союзу, розробка ноу–хау у наданні туристичних 
послуг.
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