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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО  

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

Багатостороння співпраця у сфері туризму реалізується у 
формі широких міжнародних форумів. Як приклад можна на-
звати Римську конвенцію ООН з міжнародного туризму і по-
дорожей (1963 p.), Нараду з питань безпеки і співробітництва 
в Європі (Гельсінкі, 1975 p.), Всесвітню конференцію з туриз-
му (Маніла, 1980 p.), Міжпaрлaментську конференцію з тури-
зму (Гаага, 1989 p.). Численні міжнародні організації, які пра-
цюють на постійних засадах, мають вагомий вплив у розвитку 
міжнародного співробітництва у сфері туризму. Важливими  є 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) і її спеціалізовані уста-
нови, а також Всесвітня туристська організація (ВТО). Остан-
ня є головною міжнародною міжурядовою організацією у сфе-
рі туризму і подорожей, виконавчим органом ООН, відповіда-
льним за активізацію та розвиток туризму, розробку та впро-
вадження світової туристичної політики. Членство України у 
ВТО покращило авторитет та імідж нашої країни у міжнарод-
ному товаристві у сфері туризму. Також це створило переду-
мови для подальшого розвитку національного туризму, який 
відповідає світовим тенденціям. На базі багатосторонньої 
Угоди про співробітництво між країнами Чорноморського 
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економічного співробітництва (1994 р.) та Декларації Ялтин-
ського саміту (1998 р.) відбувається співпраця України з краї-
нами — членами ЧЕС. Наша країна також співпрацює з 
Центрально-Європейською ініціативою (на основі Комплекс-
ного плану співробітництва 1996 р). 

Туризм як багатостороннє явище серед структурних елемен-
тів світового ринку послуг поєднує економічні, соціальні, куль-
турні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для пос-
тійного прогресу, тісно взаємодіє з багатьма галузями економіки, 
що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному 
житті країн і народів. Він є нaйдинамічнішою галуззю у світі, 
чинником економічного та культурного розвитку, захисту навко-
лишнього середовища та історико-культурної спадщини, взаємо-
розуміння між народами, миру, дотримання прав людини та ос-
новних свобод без різниці у расі, статі, мові та релігії. Виконую-
чи значні функції на міжнародному рівні туризм потребує і від-
повідно наднаціонального регулювання. Результатом такої спів-
праці є постійне зростання обсягів туристичного обміну між 
Україною та іншими країнами — членами Центрaльно-
Європейської ініціативи через удосконалення спільної діяльності 
щодо використання природно-рекреаційного потенціалу Балкан-
ського регіону.  

6 квітня 2017 року Європарламент проголосував за безвіз для 
України. На жаль, безвіз розповсюджується лише на коротко-
строкові поїздки. Він надає право на перебування в ЄС протягом 
90 днів у проміжку 180 днів. Простіше кажучи, українці мають 
право перебувати в країнах ЄС кожні півроку по 90 днів. Дія без-
візу розповсюджується на країни, які підписали Шенгенську 
угоду та деякі інші країни світу.  

Розвитку міжнародного туристичного співробітництва сприяє 
активне створення в Україні різноманітних недержавних громадсь-
ких туристичних організацій, а саме асоціацій у різних напрямах 
туристичної діяльності (турагентства, туроператори, виставкові ор-
ганізації, підприємства готельного господарства, туристичні видан-
ня, навчальні заклади тощо), їх входження до світових об’єднань, 
міжнародних організацій та асоціацій різного спрямування, резуль-
татом чого є розширення туристичних обріїв, запровадження між-



© Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», КНЕУ, 

16 березня 2018 р. 

72 

народних стандартів якості туристичних послуг, розвиток реклам-
ної діяльності та бізнесових партнерських стосунків. 

Останніми роками відбувається розширення зв’язків з міжна-
родними, регіональними та національними туристичними асоці-
аціями, зокрема з ТААТР (Туристична асоціація Азіатського та 
Тихоокеанського регіону), ASTA (Американська асоціація тури-
стичних агентств), НAТA (Грецька aсоціaція туристичних 
агентств), БAТA (Болгарська асоціація туристичних агентств), 
AБТА (Асоціація британських туристичних агентств), FIJET 
(Всесвітня асоціація журналістів і письменників, які працюють у 
галузі туризму), РАТА (Російська асоціація туристичних 
агентств), та іншими. 

Традиційними для України стали туристичні виставки світо-
вого та міжнародного значення: «FITUR» (Іспанія) «ВІТ» (Іта-
лія), «ІТВ» (Берлін), «WTM» (Лондон), «МІТТ» (Москва), «ТТ 
WARSAW TOUR + TRAVEL» (Варшава). Туристичні потоки 
наразі є найвагомішим показником сучасної ситуації у сфері мі-
жнародного туризму в Україні. Їх можна класифікувати за різ-
ними ознаками, проте доцільно розглядати із погляду кількісного 
підходу, мети в’їзду/виїзду. 
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