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Стаття розкриває основні умови вступу України до Європейського Союзу, обґрунтовує важливість інтеграції України до ЄС з 

метою вдосконалення та подальшого розвитку туристичної галузі; висвітлює основні переваги та недоліки для туристичної 

сфери зі вступом України до ЄС. 
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Постановка проблеми. Україна – це країна з 

потужним потенціалом, великою кількістю 

природних, рекреаційних, економічних ресурсів, 

тому важливою є співпраця з іншими країнами 

задля налагодження тісних економічних, 

політичних та інших зв’язків. Зокрема, велике 

значення для нашої країни має туристична 

галузь, яка з кожним роком стрімко розвивається 

і вдосконалюється. Тому тісна взаємодія з 

країнами Європи допоможе Україні розширити 

межі свого впливу і вийти на міжнародний 

ринок, де українські туроператори та турагенти 

зможуть надавати туристичні послуги на більш 

якісному, високому рівні. У зв’язку з цим 

виникає потреба у дослідженні основних переваг 

та недоліків для туризму зі вступом України в 

ЄС – найважливішого інтеграційного міжнарод-

ного об’єднання. 

Аналіз останніх досліджень. Недолікам та 

перевагам вступу України в ЄС присвячено 

велику кількість наукових праць провідних 

українських науковців та дослідників, серед яких: 

І. Бережнюк, С. Боротничек, А. С. Гальчинський, 

О. А. Корнієвський, В. Опришко, Н. Пирець, П. 

Пашко, В. Посельський, М. Тонєв, Є. Д. 

Холстініна, О. Дугіна, З. Бжезинський, О. 

Лєдяєва, С. Хантінгтона, М. З. Згуровський. 

Незважаючи на це, проблеми та перспективи 

інтеграції України до ЄС недостатньо вивчені і 

потребують додаткових наукових досліджень.  

Мета статті. Метою даного дослідження є 

визначення основних умов необхідних для 

вступу України в ЄС, а також обґрунтування 

найважливіших переваг та недоліків, які можуть 

чекати українську туристичну сферу на 

європейському ринку.  

Основні результати дослідження. 

Європейська інтеграція і членство в Європейсько-

му Союзі є стратегічною метою України – це є 

найкращим способом реалізації національних 

інтересів і побудови економічно розвинутої і 

демократичної держави. 

В сучасних умовах для України актуальною є 

проблема формування адекватної туристичної 

політики, зважаючи на те, що туризм є 

пріоритетною сферою нашої країни, саме його 

розвиток визначає спеціалізацію країни у 

майбутньому. Співпраця з країнами Європей-

ського Союзу та використання їхнього досвіду у 

галузі туризму сприятиме успіху та допоможе 

Україні сформувати свою політику у сфері 

туризму, розробити законодавчо-нормативну 

базу, які б відповідали нормам та стандартам ЄС. 

Владі Україні необхідно приділити більше уваги 

розвитку співпраці з країнами ЄС у галузі туриз-

му, це дасть можливість просунути вітчизняні 

туристичні послуги на європейський ринок та 

підвищити їх конкурентоспроможність, залучи-

тися до міжнародного інформаційного простору, 

отримати досвід туристичної діяльності 

успішних підприємств країн ЄС [1]. 

Проте, перш ніж говорити про переваги для 

розвитку туристичної галузі зі вступом в ЄС, 

необхідно проаналізувати основні групи умов, 

які повинна виконати Україна (табл. 1).  

Отже, за даними таблиці видно, що ЄС вису-

нув Україні дві групи умов, серед яких політичні 

та економічні. Серед політичних умов виділя-

ємо: підвищення рівня розвитку демократії, вер-

ховенство права, підписання економічної части-

ни Згоди про асоціацію, повагу прав і свобод 

людини, повагу і захист національних меншин. 

Україна частково виконала умову про підвищен-

ня розвитку демократії, повністю виконала 

умови про верховенство права, підписання 

економічної частини Згоди про асоціацію, 

повагу прав і свобод людини, а також про повагу 

і захист національних меншин [2]. 
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Політичні умови Економічні умови 

1. Підвищення рівня розвитку демократії: дозволити 

народу приймати активну участь в політичних процесах 

прийняття рішень на всіх рівнях влади.  

• У 2016 р. в Україні частково була подолана корупція і 

проведена люстрація всіх органів влади.  

1. Дефіцит державного бюджету не більше 3 % ВВП.  

• Станом на 2016 р. дефіцит державного бюджету 

становив 3,7 % ВВП, за даними Міністерства 

фінансів України. 

2. Верховенство права. 

• Україна прийняла Закон про прокуратуру в межах 

судової реформи у 14.10.2014 р. і Виборчий кодекс, який 

об’єднає закони про місцеві вибори, вибори в Раду і 

президента у 14.07.2015 р. 

2. Рівень державного боргу не більше 60 % ВВП.  

• У 2016 році рівень державного боргу досяг 79% 

ВВП, за даними Міністерства фінансів України. 

3. Підписання економічної частини Згоди про асоціацію. 

• Була підписана Україною 27 червня 2014 р. 

3. Підтримувати курс національної валюти у 

заданому діапазоні протягом 2 років. 

• Станом на 2016 р. курс гривні становив 25-28 грн/ дол. 

4. Повага прав і свобод людини. 

• Україна долучилась до всіх міжнародних договорів – 

про захист прав людини, про громадянство, про 

попередження катування. 

4. Рівень інфляції не повинен становити більше ніж 

на 1,5% більше значення інфляції трьох країн-

учасниць ЄС з найбільш стабільними цінами (в ЄС 

середня інфляція – 3 %, тобто в Україні рівень 

інфляції не повинен перевищувати 4,5 %). 

• З січня по жовтень 2016 р. інфляція в Україні 

становила 9,39 %. 

5. Повага і захист національних меншин. 

Зміни до Закону України: «Про національні меншини в 

Україні» (1992 р.) були внесені у 2012, 2013, 2014 і 2015 

р. Законодавство України «Про повагу і захист 

національних меншин» знаходиться на високому, 

європейському рівні. 

5. Довгострокові відсоткові ставки по державним 

облігаціям не повинні перевищувати більше ніж на 2 

% середнє значення відповідних ставок в країнах ЄС 

із найнижчою інфляцією (середні ставки в ЄС – до 3 

%, отже в Україні прибутковість державних облігацій 

не повинна перевищувати 7,6 %. На 2 півріччя 2016 р. 

прибутковість держоблігацій України становила 8,8 

%.  

Таблиця 1 ТОП-10 умов інтеграції України в ЄС [3] 

 
Дещо складніша ситуація склалась при вико-

нанні економічної групи умов, оскільки жодна з 

них на даний момент не виконана. На жаль, це 

свідчить про те, що наразі Україна не готова 

інтегруватись до ЄС через неможливість змен-

шення дефіциту державного бюджету, рівня дер-

жавного боргу, нестабільний курс валюти, висо-

кий рівень інфляції, а також невідповідність при-

бутковості держоблігацій стандартам ЄС [4, с.74]. 

На даний момент активній співпраці України 

з ЄС заважає декілька основних проблем, які 

потребують негайного вирішення (рис.1).  

 
Рис. 1 Проблеми на шляху до активної співпраці України та ЄС з розвитку туризму [5] 

 
Отже, за даними рисунку 1 бачимо, що 

сьогодні між Україною та країнами ЄС є низка 

невирішених питань, які потребують реакції та 

подальшого вирішення. Перш за все, українські 

органи державної влади повинні задіяти усі 

механізми свого впливу та піти на компроміс з 

відповідними органами країн ЄС задля спільного 

вирішення вищезазначених проблем. 

Складна процедура прикордонних та митних формальностей в оформленні документів.

Несприяння підвищенню якості та вдосконаленню туристичних послуг.

Відсутність налагодженої системи стандартизації та сертифікації підприємств туристичної 
сфери, які б відповідали стандартам та нормам ЄС.

Незадовільний стан відповідної системи підготовки, перепідготовки, підбору персоналу та 
підвищення їх кваліфікації, який зайнятий у туристичній сфері України.

Відсутність популяризації позитивного туристичного іміджу України на європейському ринку. 
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Тому з вище наведенного аналізу робимо 

висновок, що для інтеграції України на 

туристичний ринок ЄС необхідно виконати 

низкув умов, які наведені на рисунку 2. 

Рис. 2 Умови інтеграції України на туристичний ринок ЄС [6, с. 124] 

 
Отже, за даними рисунку 2 робимо висновок, 

що для тісної співпраці України з країнами ЄС 

нам необхідно ввести чимало нововведень. По-

перше, обов’язковим є запозичення досвіду і 

знань у європейських колег з приводу ведення 

туристичного бізнесу. Це допоможе якнайкраще 

дізнатись про всі особливості та нюанси функ-

ціонування туристичної галузі у Європі. По-дру-

ге, необхідно налагодити систему стандартизації 

та сертифікації підприємств туристичної сфери, 

які б відповідали стандартам та нормам ЄС. 

Завдяки цьому українські туристичні підпри-

ємства будуть на одному рівні з європейськими, 

що в свою чергу сприятиме завоюванню довіри 

серед споживачів на ринку туристичних послуг. 

По-третє, необхідно створити усі необхідні 

умови задля комфортного перебування туристів 

та осіб, що подорожують на території України, а 

також спросити процес прикордонних та митних 

формальностей для іноземців. Завдяки цьому 

потік туристів в Україну збільшиться і позитивні 

відгуки іноземних туристів сприятимуть 

популяризації туристичного іміджу України в 

Європі. І наостанок, важливо залучити технічну 

допомогу від країн ЄС задля реалізації спільних 

проектів, що в свою чергу пришвидшить процес 

розвитку туристичної галузі України. 

Отож, виконавши основні умови, які 

дозволять Україні тісно співпрацювати з 

країнами ЄС в галузі туризму, можуть 

виникнути як позитивні, так і негативні наслідки 

(табл. 2). 

Таблиця 2 Переваги та недоліки вступу України в ЄС для туристичної галузі [7] 

 
Таким чином, за даними таблиці бачимо, що 

євроінтеграція ринку туристичних послуг 

України до ЄС є досить складним і протирічним 

процесом. Можна виділити багато позитивних 

наслідків від цієї інтеграції, зокрема, підвищення 

економічної ефективності національної турис-

Позитивні Негативні 

Підвищення економічної ефективності національної 

туристичної сфери. 

Часткова втрата суверенітету в питаннях розвитку 

туризму. 

Іноземні інвестиції в туристичну галузь. Європейський рівень цін на туристичні послуги. 

Європейська законодавчо-нормативна база. Ускладнення стосунків зі східними сусідами. 

Вітчизняні турпослуги на європейському ринку. Жорсткіші умови для ведення туристичного бізнесу. 

Підвищення конкурентоспроможності українських 

турпослуг. 

Втрата самобутності.  

Залучення до міжнародного інформаційного простору. Часткове витіснення українського турпродукту 

європейським. 

Отримання досвіду туристичної діяльності успішних 

підприємств країн ЄС. 

Високі вимоги іноземних туристів до українських 

турпослуг.  

Налагодити систему обміну 
досвідом на постійній основі 
з відповідними структурами 

ЄС

Адаптувати вітчизняне 
законодавство у сфері 

туризму до відповідних 
норм ЄС

Організувати систему 
сертифікації у туристичній 

галузі

Розробити механізм 
запровадження міжнародних 

стандартів якості 
туристичних послуг на 

українському ринку 
туристичних послуг.

Популяризувати позитивний 
туристичний імідж України 
у європейському просторі

Створити комфортні умови 
для туристів та осіб, що 

подорожують

Реалізувати інвестиційні 
проекти з реконструкції та 

будівництва об'єктів 
туристичної інфраструктури

Залучити технічну допомогу 
ЄС для реалізації спільних 
проектів у сфері туризму

Вирішити питання 
лібералізації 

формальностей, пов'язаних з 
в'їздом іноземців до 

України.



№ 1/2 (10) січень 2018 р.  

 

21 

тичної сфери, іноземні інвестиції в туристичну 

галузь, створення європейської законодавчо-

нормативної бази, просування вітчизняних 

турпослуг на європейський ринок, підвищення 

конкурентоспроможності українських турпо-

слуг, залучення до міжнародного інформаційно-

го простору, отримання досвіду туристичної дія-

льності успішних підприємств країн ЄС, можли-

вість стати одним з провідних європейських 

туристичних центрів Європи і збільшення 

туристичних потоків на території України. Усі ці 

позитивні впливи дозволять Україні розвивати 

туристичну галузь у різних напрямках, покращити 

свій туристичний імідж в міжнародному просто-

рі, а також збільшити обсяги валютних надход-

жень до бюджету.  

Проте є багато негативних наслідків, які 

можуть очікувати Україну після євроінтеграції 

ринку туристичних послуг. Серед них: часткова 

втрата суверенітету в питаннях розвитку туриз-

му, європейський рівень цін на туристичні пос-

луги, ускладнення стосунків зі східними сусіда-

ми, жорсткіші умови для ведення туристичного 

бізнесу, втрата самобутності, часткове витіснен-

ня українського турпродукту європейським і 

високі вимоги іноземних туристів до вітчизня-

них турпослуг. Ці негативні наслідки, в свою 

чергу, можуть посприяти тому, що Україна стане 

«заручником» європейських держав і втратить 

власну специфіку ведення туристичного бізнесу.  

 Висновки та пропозиції. Отже, проаналізу-

вавши отримані результати дослідження про 

інтеграційні процеси в Україні, ми дійшли 

висновку, що інтеграція туристичного ринку 

України до Європейського Союзу дасть їй змогу 

модернізувати туристичну галузь, підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняного виробни-

ка туристичних послуг, залучити іноземні інвес-

тиції і новітні технології, допоможе наблизитись 

нашій державі до високих європейських 

стандартів ведення туристичного бізнесу і 

популяризувати позитивний туристичний імідж 

України на європейському ринку.  

Як показали наші дослідження, існує низка 

проблем, через які Україна не може тісно 

співпрацювати з країнами ЄС. Задля їх 

вирішення необхідно виконати наступні умови: 

налагодити систему обміну досвідом на 

постійній основі з відповідними структурами 

ЄС; адаптувати вітчизняне законодавство у 

сфері туризму до відповідних норм ЄС; 

організувати систему сертифікації у туристичній 

галузі; розробити механізм запровадження 

міжнародних стандартів якості туристичних 

послуг на українському ринку туристичних 

послуг тощо. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ  

Статья раскрывает основные условия вступления Украины в Европейский Союз, обосновывает необходимость интеграции 

Украины в ЕС с целью усовершенствования и дальнейшего развития туристической отрасли; раскрывает основные преимущества и 

недостатки для туристической сферы со вступлением Украины в ЕС. 
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преимущества. 

 

Kharytonova Y. Khytrova O.  

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TOURISM INDUSTRY IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION  

The article reveals the main conditions for Ukraine’s accession to the European Union; justifies the need for Ukraine's integration into the 

EU in order to improve and further develop the tourism industry; reveals the main advantages and disadvantages for the tourism sector with 

the entry of Ukraine into the EU. 
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