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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  

 

Насправді, Україна має великий потенціал розвитку туристичної 

галузі, в тому числі і міжнародного туризму. Це все пов’язано передусім 

з культурним надбанням, яке залишили по собі покоління людей, котрі 

належали до різних народів та етнічних груп, а також із природним 

середовищем – наявністю морських узбереж, місцевостей із 

лікувальними властивостями, ландшафтів. 

Україна має досить непогані передумови розвитку туризму, які 

умовно можна віднести до двох ключових категорій: 

- природний потенціал – рекреаційні та лікувальні можливості, 

краєвиди (узбережжя Чорного та Азовського морів, річкові та озерні 

пляжі, гірські бази в Карпатах та кримських місцевостях, лікувальні 

курорти, джерела мінеральних вод, лісопаркові зони та ін.); 

- національна культурно-історична спадщина, яка становить інтерес 

для ознайомлення з нею, передусім у Києві, Львові, Чернігові, Одесі, а 

також у Запоріжжі, Полтаві, Кам’янці-Подільському, Ужгороді та інших 

містах [1]. 

Метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого 

організаційно – правового й економічного середовища для розвитку цієї 

галузі, формування конкурентоспроможного на світовому ринку 

вітчизняного туристичного продукту на основі ефективного 

використання природного та історико-культурного потенціалу України, 

забезпечення її соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки. 

Україна є відкритою для міжнародного співробітництва. 

Міжнародний туризм може і повинен стати розвитком сфери 

обслуговування, причиною появи висококваліфікованої системи дій з 

виведення туризму України на світовий рівень, джерелом поповнення 

державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і 

повноцінного відпочинку та оздоровлення. 

Цілеспрямована та системна діяльність щодо розвитку міжнародних 

туристичних зв’язків є чинником інтеграції нашої країни до європейської 

спільноти, розвитку національної економіки та культури, ефективного 

використання туристичних ресурсів, розбудови транскордонної 

інфраструктурної мережі [2].  
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Членство України у Всесвітній туристичній організації значно 

підвищило імідж і авторитет нашої держави у туристичному 

співтоваристві, створило передумови подальшого розвитку 

національного туризму відповідно до тенденцій світового туристичного 

ринку із залученням до інформаційної мережі, інвестиційних пропозицій, 

системи підготовки кадрів, наукових досліджень, відкрило нові 

можливості налагодження взаємовигідної співпраці з країнами-членами 

на всіх рівнях.  

Останніми роками відбувається розширення зв’язків з 

міжнародними, регіональними та національними туристичними 

асоціаціями, зокрема з ТААТР (Туристична асоціація Азіатського та 

Тихоокеанського регіону), ААТА (Американська асоціація туристичних 

агентств), ГАТА (Грецька асоціація туристичних агентств), БАТА 

(Болгарська асоціація туристичних агентств), АБТА (Асоціація 

британських туристичних агентств) та іншими [3].  

Розвитку міжнародного туристичного співробітництва сприяє 

активне створення в Україні різноманітних недержавних громадських 

туристичних організацій (турагентств, туроператорів, виставкових 

організацій, туристичних видань, тощо), організація спільних 

маркетингових досліджень туристського ринку; знаходження шляхів 

оптимізації туристських національних ресурсів; залучення до технічного 

і фінансового співробітництва. 

Ефективний розвиток міжнародної діяльності безпосередньо 

залежить від надання організаційно-методичної та фінансово-

економічної підтримки туризму з боку держави. Туризм – 

високоприбутковий сектор економіки та чинник підвищення 

міжнародного авторитету. Визнання туризму як індустрії вимагає 

виділення відповідних ресурсів з боку держави, зокрема на розбудову 

інфраструктури, будівництво та реконструкцію шляхів, аеропортів, 

очисних мереж, реставрацію історичних пам’яток, музеїв та природно-

рекреаційних центрів, підтримку єдиної державної інформаційно-

рекламної системи туристичної галузі України. Досвід країн розвиненого 

туризму доводить, що без державних вкладень розвиток туризму 

неможливий, при цьому вкладення є, по суті, не витратами, а 

інвестиціями у галузь, що дає високі та швидкі прибутки, та невід’ємною 

частиною є членство в міжнародних організаціях. 
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ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ  

ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

 

У ринкових умовах господарювання інноваційні процеси в розвитку 

економіки будь-якої галузі народного господарства мають вирішальне 

значення. Результатом інноваційної діяльності є створення інноваційного 

продукту. Інноваційний продукт – це результат НДДКР нової технології 

чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної 

партії, що підвищує науково-технічний та технологічний рівень та є 

конкурентоздатним. На практиці це технології у вигляді винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, топографiй iнтегральних 

мiкросхем, селекцiйних досягнень, тощо, на якi виробник продукту має 

державнi охороннi документи (патент, свiдоцтво) чи одержанi вiд 

власникiв цих об'єктiв iнтелектуальної власностi ліцензії. Також 

результатом НДДКР може бути й «ноу-хау», яке, не маючи патенту чи 

свідоцтва, суттєво підвищує науково-технічний рівень виробництва [1]. 

Вчені підкреслюють, що інновації, сприяють посиленню 

конкурентоспроможності компаній, оскільки спостерігається сильна 

кореляція між ринковою діяльністю і новими екологічними продуктами. 

Продуктові і технологічні інновації допомагають завойовувати й 

утримувати частину ринку, збільшувати прибутковість на цих ринках. 

В умовах глобалізації використання інновацій є запорукою 

стрімкого економічного розвитку країн. Підтвердженням того, що 

упровадження інновацій дійсно є важливою складовою господарської 

діяльності, може слугувати успішний досвід підприємств зарубіжних 

країн. Швейцарія, Німеччина, Англія і Франція разом із США і Японією 

складають технологічне ядро світового розвитку і на них припадає 

найбільша частка виробництва високотехнологічної продукції. За 


