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У статі розглянуто сутність поняття конкурентоспроможність, її значення для туристичного 
ринку, як на світовому рівні, так і на рівні держави, проаналізовані основні індекси 
конкурентоспроможності та виявлені позиції держави згідно кожного з цих індексів, виявлені сильні 
та слабкі сторони іміджу України, а також зазначені можливості та загрози, досліджено негативні 
фактори впливу на імідж держави та насліди цього впливу, запропоновано шляхи підвищення 
конкурентних позицій України на світовому ринку. 
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Актуальність проблеми. Основними цінностями держави дедалі частіше стають інформація і віртуальні 

чинники — наприклад, імідж та бренди, якість яких впливає на ціни, рішення урядів, розподіл ресурсів тощо. 
Кожна держава має свій імідж і є брендом. Лідерство в будь-якій галузі, навіть перемога в конкурсах та 
спортивних змаганнях, може бути елементом формування позитивного іміджу. Є певна різниця між тим, що 
безпосередньо відбувається у країні, і як вибудовується її сприйняття ззовні. 

Постановка проблеми. На думку спеціалістів, основні елементи іміджу України, на жаль, ніяк не 
пов'язані зі спеціальними програмами і спеціалізованою активністю у цій сфері. Серед поширених і стійких 
елементів сучасного іміджу України: аварія на АЕС у Чорнобилі, Помаранчева революція 2004 p., корупція, 
проблеми з Росією. Визначним позитивним елементом стало рішення стосовно ЄВРО-2012, яке вимагало 
адекватної ґрунтовної і систематичної діяльності, в т.ч. в іміджевій сфері, задля ефективної конкурентної 
боротьби на світовому ринку. 

Існує ряд проблем, які гальмуються позитивне позиціонування країни на світову ринку: 
незахищеність споживачів від неякісного отримання продукту. Норми про право споживача-туриста на 

усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення в разі неякісного надання туристичних послуг 
(за вибором споживача), передбачені в Законі України «Про захист прав споживачів», мають лише 
імперативний характер; 

відсутність належних санітарних умов в деяких готелях. Україна, як і раніше, належить до країн, де 
ринок готельних послуг перебуває у зародковому стані; 

занедбаність єдиної транспортної мережі та просторової (дорожньої) єдності, придорожнього сервісу та 
інформаційного облаштування, незадовільним станом дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху, що 
погіршує доступність туристичних ресурсів, знижує мобільність населення та якість національного 
туристичного продукту; 

надання Україні статусу «Чорнобильської» негативно впливає на імідж країни. Катастрофа залишила 
значний відбиток на історії країни, що до сих пір позиціонує її екологічно забрудненою; 

до 70 % об’єктів культурної спадщини перебуває в незадовільному стані (кожен десятий об’єкт в 
аварійному) та потребує проведення робіт з реставрації або реконструкції. 

Теоретичний аналіз дослідження. Дослідженню питань розвитку конкурентоспроможного 
туристичного ринку присвячені праці таких учених, як О. Олександрової, І. Балабанова, В. Бабарицької, Н. 
Ващенка, О. Виноградської та ін. Переважна більшість наукових досліджень, присвячених проблемам 
туристичної конкурентоспроможності України на міжнародних теренах, спрямована на вивчення рекреаційно-
культурного спадку або окремих її частин. При цьому комплексний підхід до вивчення конкурентних позицій 
України в системі туристичних  послуг майже відсутній. Прогалини дослідження також стосуються і наукових 
розробок та пропозицій щодо покращення конкурентного позиціонування України. 

Мета статі. Метою даної статті є висвітлення основних проблем туристичного бізнесу України, оцінка 
рівня конкурентоспроможності ринку туристичних послуг та шляхи його підвищення. 

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети статті необхідно дослідити індекси 
конкурентоспроможності України на світовому ринку, визначити головні перешкоди для зайняття високої 
брендової позиції на світовому туристичному ринку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Поточна організація рекреаційного господарства 
України – незадовільна та неконкурентоспроможна на світовому ринку туристичних послуг. Основний 
матеріально-технічний комплекс застарілий, 70% його потребують реконструкції та відновлення, рівень сервісу 
не відповідає міжнародним стандартам, відсутня індустрія розваг, а наявна – хаотична та неорганізована, 
пам’ятки культури та історії занедбані, низку проблем екологічного, соціального та економічного характеру не 
вирішено [1, с. 62]. 

Загалом законодавча та регуляторна база України перешкоджає розвитку туризму. Процвітають 
бюрократизм та кумівство. Як правило, орієнтація на туризм у політиці держави обмежується лише 



декларацією намірів і на практиці реально не позначається. Ускладнює розвиток галузі відсутність 
скоординованості в управлінні туристичною діяльністю та різновідомча підпорядкованість об’єктів туристичної 
діяльності. 

Оцінюючи конкурентоспроможність країн на ринку міжнародного туризму, як правило, досліджують і 
враховують: стан політико-правової бази регулювання сфери міжнародного туризму в країні; тенденції бізнес-
середовища та розвиток туристичної інфраструктури; ресурсний потенціал. У сукупності наявність і 
забезпечення окреслених умов є необхідними для розвитку та функціонування міжнародного туризму в країні 
[2]. 

Аналіз поточного стану туристичної сфери в Україні дозволяє не тільки оцінити в реальному часі її 
конкурентоспроможність на міжнародному рівні, але й виявити ключові проблеми, що заважають реалізації 
наявного туристичного потенціалу у повній мірі. 

Конкурентне суперництво є невід’ємною складовою функціонування ринкового механізму, важливою 
умовою неухильного підвищення ефективності підприємницької діяльності. Конкуренція для виробників 
товарів та послуг виступає зовнішньою силою примушення для неухильного підвищення продуктивності 
діяльності. 

Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність країни створити таке національне бізнес-
середовище за умов вільного справедливого ринку, в якому вітчизняні товаровиробники можуть постійно 
розвивати свої конкурентні переваги, займати й утворювати стійкі позиції на певних сегментах світового ринку, 
завдяки потужному економічному потенціалу, що забезпечує економічне зростання економіки на інноваційній 
основі, розвинутій системі ринкових відносин, володінню значним інтелектуальними капіталом та 
інвестиційними ресурсами, гнучким реагування на зміну світової кон’юнктури та, відповідно до цього, 
диверсифікацією виробництва, максимально відстоюючи реалізацію національних інтересів заради економічної 
безпеки та високих стандартів життя населення [1, c.16]. 

Аналіз показників, які складають індекс конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму є 
актуальним завданням, оскільки дозволить виявити існуючі проблеми розвитку сектору. 

Для визначення конкурентного статусу країн у сфері надання туристичних послуг експерти Всесвітнього 
економічного форуму у співпраці з представниками Booz & Company, Deloitte, Міжнародної асоціації 
повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), Всесвітньої туристичної 
організації (UNWTO) і Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC) щорічно розробляють індекс 
конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і туризму (TTCI). 

TTCI дозволяє визначити перешкоди для успішного розвитку туризму на національному рівні та 
розробити конкретні заходи для покращення конкурентоспроможності держав на світовому ринку туристичних 
послуг. 

Індекс конкурентоспроможності країни у сфері подорожей і туризму складається з трьох субіндексів: 
нормативно-правова база у сфері туризму; туристичне бізнес-середовище та інфраструктура; людські, 
культурні та природні ресурси кожної країни у сфері туризму (рис. 1). Вони містять 14 груп показників, які 
об’єднують 73 фактори. 

1. Державна політика і регулювання у сфері туризму визначають ступінь сприяння політичного 
середовища розвитку туристичного сектора в країні. Факторами даної групи є: надання переваг зарубіжним 
власникам; застереження майнових прав; заохочення прямих іноземних інвестицій; необхідність віз і складність 
їх одержання; відкритість країни для двосторонніх угод про повітряне сполучення; прозорість державної 
політики у сфері туризму; час та витрати для відкриття бізнесу. 

2. Політика уряду щодо охорони навколишнього середовища і фактори, які сприяють підвищенню його 
екологічної стійкості мають вирішальне значення для забезпечення туристичної привабливості країни в 
майбутньому. До факторів даної групи відносять: жорсткість та ступінь регулювання екологічних норм; сталий 
розвиток туристичної індустрії; викиди вуглекислого газу; концентрація твердих частинок у повітрі; зникаючі 
види флори і фауни; ратифікація конвенцій по охороні природи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Складові індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму [2] 
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3. Безпека є найважливішим чинником, що визначає туристичну конкурентоспроможність країни. 
Туристи утримуються від поїздок у небезпечні країни, що робить їх менш привабливими для розвитку 
туристичного сектора. Тут приймаються до уваги наступні фактори: затрати бізнесу на боротьбу з тероризмом, 
злочинністю і насильством; надійність поліції; кількість дорожньо-транспортних пригод. 

4. До факторів, які визначають рівень охорони здоров’я і санітарії в країні відносять: кількість лікарів та 
лікарняних ліжок; доступність засобів покращення санітарії; доступність питної води хорошої якості. 

5. Факторами надання урядом країни пріоритетності розвитку туристичної сфери виступають: визнання 
урядом пріоритетності розвитку туристичної індустрії; бюджетні витрати на туризм; ефективність маркетингу і 
брендингу для приваблення туристів; участь країни в міжнародних туристичних виставках. 

6. Інфраструктура авіатранспорту забезпечує авіасполучення як всередині країни, так і за її межами. Її 
факторами є: якість інфраструктури; внутрішні і міжнародні рейси; внутрішній пасажиро-кілометраж; 
міжнародний пасажиро-кілометраж; вильоти на 1000 населення; щільність мережі аеропортів; кількість 
авіакомпаній; мережа міжнародних авіасполучень. 

7. Важливе значення для зручного переміщення по країні має якість інфраструктури наземного 
транспорту. При цьому враховується такі фактори як: якість доріг; якість інфраструктури залізниць і портів; 
якість національної транспортної мережі; густота мережі автодоріг. 

8. Факторами оцінки туристичної інфраструктури є: кількість готельних номерів; наявність великих 
компаній по оренді автомобілів; наявність банкоматів, що приймають картки VISA. 

9. Враховуючи зростаюче значення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для сучасної 
туристичної індустрії, у т.ч. для планування туристичних маршрутів, купівлі проїзних квитків і бронювання 
проживання, експерти оцінюють їх за такими факторами: використання Інтернету бізнесом; кількість 
користувачів Інтернету; кількість стаціонарних телефонів; широкосмуговий доступ до Інтернету; кількість 
абонентів мобільного зв'язку. 

10. При визначенні цінової конкурентоспроможності туристичної індустрії приймаються до уваги 
наступні фактори: податки і збори в аеропортах; паритет купівельної спроможності; оподаткування в країні; 
рівень цін на паливо; відносна вартість розміщення в готелі. 

11. Людські ресурси. Цей показник складається з двох груп: навчання і тренінги та доступність 
кваліфікованої робочої сили. Факторами першої групи є: кількість населення, що має початкову освіту; 
кількість населення, що має середню освіту; якість системи освіти; локальна доступність спеціалізованих 
послуг з навчання та тренінгових послуг; ступінь підготовки кадрів. До факторів другої групи відносяться: 
практика найму та звільнення працівників; залучення іноземної робочої сили; поширеність ВІЛ; внесок бізнесу 
у боротьбу з ВІЛ/СНІДом; середня тривалість життя в країні. 

12. Рівень гостинності визначає ступінь відкритості країни для туризму та іноземних гостей. Факторами 
оцінки є: рівень відкритості для туризму; ставлення населення країни до іноземних туристів; можливість 
продовження термінів ділових поїздок. 

13. Країни, які в змозі запропонувати туристам доступ до природних активів мають виражену 
конкурентну перевагу. До факторів оцінки відносять: кількість природних об’єктів світової спадщини; 
території, які знаходяться під охороною; якість природного середовища; всесвітньо відомі види флори і фауни. 

14. Факторами оцінки культурних ресурсів є: культурні об'єкти світової спадщини; кількість спортивних 
стадіонів; кількість міжнародних ярмарок і виставок в країні; експорт у сфері культури і мистецтва. 

У рейтингу конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму Україна зайняла 85 місце серед 133 
країн світу. По показнику державної політики і регулювання сфері туризму Україна у 2012 р. займала 104 
місце. Це викликано низькими позиціями у наданні переваг зарубіжним власникам (122 місце); застереженні 
майнових прав (123 місце); заохоченні прямих іноземних інвестицій (120 місце). Негативна оцінка загального 
відношення до іноземних інвесторів впливає на залучення інвестицій в розвиток сектору туризму [2]. 

Щодо охорони природи та її стійкого розвитку, то у 2012 р. Україна займала 79 місце, що на 30 позицій 
вище, ніж у 2010 р. Ця низька позиція пояснюється тим, що по жорсткості та ступеню регулювання екологічних 
норм країна займає 124 місце у світі. Розвиток туристичної індустрії, особливо створення нових 
інфраструктурних проектів проходить без врахування стійкості по відношенню до навколишнього середовища і 
раціонального використання природних ресурсів [2; 4]. 

Фізична безпека в країні є критичним фактором, що визначає її конкурентоспроможність у сфері 
туризму. Рівень безпеки в Україні є досить низьким – 86 позиція у 2009 р., крім того сильно виражена недовіра 
до правоохоронних органів – 105 місце у світі [2]. 

Своєю високою 18 позицією по рівню охорони здоров’я і санітарії у 2012 р. (2010 р. – 39 місце) Україна 
зобов’язана третьому місцю в світі по кількості лікарняних ліжок на душу населення і 29 місцю по кількості 
лікарів на душу населення [2; 4]. 

Пріоритетність туризму в державі знаходиться на одному з останніх місць, цим можна пояснити 87 місце 
в рейтингу. Непослідовні дії уряду по відношенню до розвитку туризму призвели до того, що бренд України як 
туристичної держави знаходиться на 113 місці [2]. 

По оцінці інфраструктури авіатранспорту Україна займала у 2011 р. 94 місце. Цей низький показник 
повинен бути поштовхом до її модернізації [2]. 

 
 



Таблиця 1 
SWOT-аналіз іміджу України 

Сильні сторони: Слабкі сторони: 
вигідне географічне положення; 
високий транспортний потенціал; 
давня історія та культура; 
високий рівень освіти населення; 
космічні технології; 
30 % світових чорноземів; 
етнічно та культурно однорідне населення. 

нестабільність та не прогнозованість у 
політиці й економіці; 

відсутність чіткої стратегії розвитку країни; 
проблема забезпеченості енергоресурсами; 
низький рівень розвитку економіки; 
соціальна структура населення; 
юридична незахищеність населення; 
корупція в усіх органах влади; 
значний рівень амортизованості 

інфраструктури; 
незахищеність інвесторів. 

Можливості: Загрози: 

великі аграрні можливості; 
регіональне лідерство; 
культурна столиця; 
виробництво та продаж військової техніки; 
курорти Криму; 
участь у світових проектах щодо освоєння 

космосу; 
рівноправний член європейського 

співтовариства; 
ЄВРО-2012; 
"інвестиційна оаза". 

немає гарантій територіальної цілісності — 
не проведена делімітація та демаркація кордонів із 
Росією, Білоруссю, Молдовою; 

провокування сепаратизму в Криму; 
військова база російського морського флоту 

у Севастополі; 
висока смертність населення; 
демографічна катастрофа; 
епідемія туберкульозу, швидке 

розповсюдження BIJI; 
поганий стан військових складів — 

техногенні катастрофи; 
енергетична залежність від Росії (газ, нафта); 
слабка захищеність транспортних 

магістралей, трубопроводів від терористичних атак; 
немає власного циклу збагачення урану для 

АЕС, залежність від Росії; 
зношеність інфраструктури та комунікацій 

— техногенні катастрофи. 
Щодо інфраструктури наземного транспорту, то у 2011 р. Україна займала 72 місце порівняно з 84 

місцем у 2010 р., що пояснюється підвищенням оцінки якості національної транспортної мережі на 61 позицію 
[2; 3]. 

По розвитку туристичної інфраструктури у 2011 р. Україна знаходилась на 55 місці, що на 20 позицій 
вище порівняно із 2009 р. За кількістю готельних номерів країна займала 107 місце, а по кількості банкоматів, 
які приймають картки VISA – 33 місце [2; 4]. 

Щодо оцінки інфраструктури телекомунікацій, то у 2011 р. Україна зайняла 51 місце, причому по 
кількості користувачів мобільними телефонами країна знаходиться на 14 місці у світі [2]. 

Цінова конкурентоспроможність туристичної індустрії України є досить низькою. Так, у 2009 р. країна 
займала 37 місце, а у 2011 р. – 116 місце. Це пояснюється невідповідністю ціни туристичних послуг рівню їх 
якості, а також збільшенням рівня оподаткування. 

Щодо оцінки якості людських ресурсів, то у 2011 р. Україна піднялась на 12 пунктів порівняно із 2010 р. 
і займала 68 місце у світі. Сильними сторонами країни є висока якість рівня освіти (40 місце) і достатньо 
ефективна для бізнесу система найму і звільнення працівників (11 місце). Слабкими сторонами – нестача на 
ринку праці хороших зарубіжних спеціалістів (106 місце) та низька тривалість життя (95 місце) [2; 3]. 

Рейтинг України по рівню гостинності у 2011 р. опустився на 20 пунктів порівняно із 2009 р., що 
пов’язано з погіршенням відношення населення до іноземних туристів та зниженням рівня відкритості країни 
для туризму (2009 р. - 16 місце, 2011 р. - 57 місце) [2; 4]. 

По оцінці стану природних ресурсів Україна у 2011 р. зайняла 112 місце. Це на 8 пунктів нижче, ніж у 
2009 р., що пояснюється погіршенням якості охорони навколишнього середовища. Тому пріоритетним 
завданням повинен бути розвиток сектора на більш екологічно стійкій основі, враховуючи важливість якості 
навколишнього середовища для потенційних курортів України та гірського туризму [2]. 

Культурні ресурси України у 2011 р. знаходились на 88 позиції, що на 30 пунктів краще порівняно з 2009 
р. Хоча слід відмітити, що по кількості культурних пам’яток ЮНЕСКО країна займає 65 місце у світі [2; 4]. 

У цілому дані дають можливість об’єктивно оцінити сильні та слабкі сторони туристичної індустрії 
України і показують, що країна сьогодні не може конкурувати з розвинутими туристичними державами. Також, 
спеціалістами Bohush Communications, виявлено сильні та слабкі сторони, які не є вичерпними, але 



об'єктивізують напрями подальших аналітичних досліджень і розробок щодо стратегій і програм поліпшення 
іміджу України (табл. 1). 

Основними завданнями є: реальне визнання туризму одним із основних пріоритетів держави, створення 
сильного органу влади по управлінню розвитком туризму, впровадження апробованих у світі економічних 
механізмів успішного ведення туристичного бізнесу і заохочення інвесторів. 

Висновки. На підставі результатів дослідження рекомендуємо врахувати такі пропозиції: 
Державному агентству України з туризму та курортів – концепцію перспективного розвитку туризму, яка 

базується на принципах соціалізації, екологізації та інформатизації туристичної діяльності. 
Міністерству економіки України – механізм рентних платежів у практиці туристичного господарювання 

та механізм стимулювання залучення інвестицій у розвиток туристичної сфери. 
Луганській обласній державній адміністрації – результати оцінки туристичного потенціалу районів 

області для визначення перспективних напрямів розвитку туризму. 
Міністерству освіти України – теоретико-методичні положення щодо формування ТРІС при підготовці 

фахівців за спеціалізаціями “Менеджмент у туризмі”, “Менеджмент у невиробничій сфері”. 
Ураховуючи досвід державної підтримки розвитку соціального туризму радянських часів і зарубіжний, 

зокрема досвід Франції, Росії, Німеччини, визначимо найбільш дієві механізми соціалізації туристичної галузі 
України:  

законодавчі – розробка та прийняття комплексної державної Програми розвитку соціального туризму в 
Україні, розрахованої на 10 років, основними етапами якої мають стати: прийняття законів України "Про 
соціальний туризм", "Про молодіжний та дитячий туризм", Концепції розвитку спеціалізованої туристичної 
інфраструктури (для інвалідів, родинного відпочинку, студентів тощо); 

забезпечення умов для залучення до активного споживання туристичних послуг інвалідів, пенсіонерів, 
військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних громадян та їх родин, у тому числі через розвиток 
спеціалізованої туристичної інфраструктури для відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями, 
побудова пансіонатів та санаторіїв для сімейного відпочинку, розвиток недорогих видів відпочинку: турів 
вихідного дня, екскурсій, сільського зеленого туризму, агротуризму тощо; 

створення дієвих дисконтних систем для молоді та студентів, впровадження системи "культурних 
карток", підтримка міжнародних дисконтних карток та студентських посвідчень, формування системи пільг для 
іноземних студентів та молоді, що прибули до України з метою навчання, подорожей чи за програмою 
культурного обміну (наприклад, введення диференційованих тарифів на транспортні послуги для іноземних 
студентів, знижки на розміщення, харчування, страхування, туристичні послуги); 

підтримка культурного обміну між молоддю та дітьми різних країн, зокрема через створення літніх 
міжнародних таборів, центрів екологічного туризму (волонтерських таборів), літніх університетів і мовних 
шкіл в туристично-привабливих регіонах України, проведення міжнародних конкурсів, олімпіад, фестивалів; 

сприяння розвитку спеціалізованої інфраструктури та супутніх послуг, розрахованих на потреби 
молодіжного туризму та культурного обміну (кемпінги, інформаційні служби, довідкова література, табори, 
хостели тощо). Пріоритетним напрямом може стати розбудова системи недорогих готелів - хостелів у 
туристичних центрах України; 

створення умов для сезонного працевлаштування молоді в туристичній галузі (сезонні біржі праці, 
сприяння залученню молоді до сезонних робіт та їх оплата тощо), системи пільгового кредитування для 
студентів та молоді з метою участі в туристичних та обмінних програмах (пільговий відсоток на кредит, 
невелика застава тощо); 

розробка, впровадження та популяризація системи відпускних чеків для працівників комерційних 
структур, які потребують додаткового захисту, на зразок профспілкових туристичних путівок для працівників 
бюджетних установ; 

залучення до розвитку соціального туризму органів місцевого самоврядування і впровадження 
механізмів стимулювання підприємців щодо розвитку соціального туризму (наприклад, наданням певних 
податкових пільг, преференцій). 
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В статье рассмотрена сущность понятия конкурентоспособность, ее значение для туристического рынка, 
как на мировом уровне, так и на уровне государства, проанализированы основные индексы 
конкурентоспособности и выявлены позиции государства согласно каждого из этих индексов, выявлены 
сильные и слабые стороны имиджа Украины, а также указаны возможности и угрозы, исследованы 
негативные факторы влияния на имидж государства и наследует этого влияния, предложены пути 
повышения конкурентных позиций Украины на мировом рынке. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, позиция, имидж, туристический рынок, государственное 
регулирование 
 
The article deals with the essence of the concept of competitiveness, its importance for the tourist market, both at the 
global level and at the state level, analyzed the main indices of competitiveness and position of the state identified by 
each of these indices revealed the strengths and weaknesses of Ukraine's image, and these opportunities and threats 
investigated the negative impacts on the image of the state and consequences of this effect, suggested ways to improve 
the competitive position of Ukraine in the world market . 
Key words: competitiveness, position, image, tourism market, government regulation 
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The article deals with the essence of the concept of competitiveness, its importance for the tourist  
market, both at the global level and at the state level, analyzed the main indices of 
competitiveness  
and position of the state identified by each of these indices revealed the strengths and weaknesses  
of Ukraine's image, and these opportunities and threats investigated the negative impacts on the  
image of the state and consequences of this effect, suggested ways to improve the competitive  
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The relevance of the research. The basic values of the state are increasingly becoming virtual information and 

factors - for example , image and brands, the quality of which affect the price the government's decision, resource 
allocation and more. Each state has its own image and brand is. Leadership in any field, even winning the competitions 
and sporting events, can be part of creating a positive image. There is a difference between what is happening directly 
in the country, and as it builds up a perception from the outside. 

Problem formulation. According to experts, the main elements of the image of Ukraine, unfortunately, is not 
related to special programs and specialized activity in this area. Among the common elements of modern and enduring 
image of Ukraine : the accident at the Chernobyl nuclear power plant in the Orange Revolution of 2004, Corruption, 
problems with. Prominent positive element was the decision concerning EURO 2012, which required adequate sound 
and systematic activities, including in the imaging field, to effectively compete in the global market. 

There are a number of problems that hindered the positive positioning of the country on the world market: 
exposure of consumers from receiving poor quality product. The rules on the right of the consumer - tourist 

deficiencies or reimbursement for their correction in case of low-quality provision of tourism services ( consumer 
choice ) under the Law of Ukraine "On Protection of Consumer Rights" , are only mandatory; 

lack of proper sanitation in some hotels. Ukraine still belongs to the country where the hotel services market is in 
its infancy; 

neglect of an integrated transport network and spatial (road) unity, roadside service and information 
improvement , poor condition of road surface and road safety, which affects the accessibility of tourism resources, 
reduces the mobility of the population and the quality of the national tourist product; 

granting Ukraine the status of " Chernobyl " has a negative impact on the country's image. The disaster has left a 
significant mark on the history of the country that still has positioned its polluted; 

70% of cultural heritage is in poor condition (every tenth object in an emergency), and calls for work on the 
restoration and reconstruction. 

Theoretical analysis of the research. Research on the development of a competitive tourism market devoted to 
the works of such scholars as A. Alexandrov, Ivan Balabanov, V. Babarytskoyi, N. Vashchenko, A. Vinogradsky etc 
The vast majority of research on the problems of tourism competitiveness of Ukraine in international territories, aimed 
at the study of recreation and cultural heritage and its individual parts. With this integrated approach to the study of the 
competitive position of Ukraine in the travel services almost absent. Gaps also apply to research and scientific 
developments and proposals for improving the competitive positioning of Ukraine. 

The purpose of the article. The purpose of this article is to highlight the main problems of the tourist business 
in Ukraine, evaluation of the tourism market and ways of improvement. 

Objectives of the research. To achieve this goal it is necessary to examine article indexes of Ukraine's 
competitiveness on the world market, to identify the main barriers to employment of high branded position in the global 
tourism market. 

Statement of main results. The current organization of recreational facilities Ukraine - poor and uncompetitive 
in the global tourism market. The main logistical complex obsolete, 70% in need of reconstruction and restoration, the 
level of service does not meet international standards, any entertainment, and available - chaotic and disorganized, 
monuments and history abandoned, a number of issues of environmental, social and economic problems are not 
resolved [1, p. 62]. 

General legislative and regulatory framework Ukraine prevents the development of tourism. Thrive bureaucracy 
and cronyism. Typically, the focus on tourism policy of the state is limited to a declaration of intent and practice is not 
really affected. Compounding the lack of development of the field of coordination in the management of tourism 
activities and facilities of different service subordination of tourism. 



Assessing competitiveness in the international tourism market tend to explore and take into account : the state of 
political and legal framework governing international tourism in the country, trends in the business environment and the 
development of tourism infrastructure, resource potential. Together, the availability and provision of defined conditions 
are necessary for the development and operation of international tourism in the country. [2] 

 
Analysis of the current status of tourism industry in Ukraine can not only evaluate the real time its 

competitiveness at international level, but also identify the key problems hindering the realization of tourism potential 
to the fullest. 

Competitive rivalry is an integral part of the functioning of the market mechanism, an important condition for 
steady increase business efficiency. The competition for producers of goods and services are external compulsion to 
force the steady increase productivity activities. 

The international competitiveness of the country - is the country's ability to create a national business 
environment under free fair market in which domestic producers can continually develop their competitive advantage 
and form to hold a strong position in certain segments of the world market , due to the strong economic potential , 
providing economic growth economy based on innovation , developed system of market economy, ownership of 
significant intellectual capital and investment resources , flexible response to changing global market conditions and, 
accordingly, diversification of production , most advocating the implementation of national interests for the sake of 
economic security and high standards of living [1, c.16]. 

Analysis of indicators that make up the index of competitiveness of Ukraine in the field of travel and tourism is 
an important task, as will identify the existing problems of the sector. 

To determine the status of competition in the provision of tourism services experts of the World Economic 
Forum in co-operation with Booz & Company, Deloitte, the International Air Transport Association (IATA), the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN), the World Tourism Organization (UNWTO) and the World 
Council of Travel and Tourism (WTTC) develop an annual index of competitiveness in travel and tourism (TTCI). 

TTCI to determine the barriers to the successful development of tourism at national level and to develop concrete 
measures to improve the country's competitiveness in the global tourism market. 

The index of a country's competitiveness in the travel and tourism industry is made up of three sub-indexes: 
regulatory framework in the field of tourism, tourism business environment and infrastructure, human, cultural and 
natural resources of each country in the tourism sector (pic. 1). They contain 14 sets of indicators that combine 73 
factors. 

1. Government policy and regulation in tourism promotion determine the extent of the political environment of 
the tourism sector in the country. The factors of this group are: preference for foreign owners, reservation of property 
rights, the promotion of foreign direct investment, the need for visas and the complexity of their preparation, openness 
to bilateral agreements on air services, transparency of government policy in the field of tourism, the time and cost to 
start a business. 

2. Government policy for the protection of the environment and the factors that contribute to its environmental 
sustainability are crucial for the country's tourism appeal in the future. The factors of this group include: stiffness and 
the degree of regulation of environmental standards , sustainable development of the tourism industry , emissions of 
carbon dioxide , the concentration of particulate matter in the air, endangered species of flora and fauna; ratification of 
conventions on nature protection . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 1. Composite index of competitiveness in travel and tourism [2] 
3. Safety is the most important determinant of tourism competitiveness. Tourists refrain from traveling to 

dangerous countries, making them less attractive to the tourism sector. It takes into account the following factors: the 
cost of business in the fight against terrorism, crime and violence, the reliability of the police, the number of road 
accidents. 
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4. The factors that determine the level of health and sanitation in the country include: the number of doctors and 
hospital beds, availability of improved sanitation facilities, access to drinking water of good quality. 

5. The factors giving priority by the government tourism development are: the recognition of the priority of the 
Government of the tourism industry, the budgetary costs of tourism effectiveness of marketing and branding to attract 
tourists, participation in international tourism exhibitions. 

6. Infrastructure provides air transport flights both domestically and abroad. Its factors are: quality of 
infrastructure, domestic and international flights, domestic passenger mileage, international passenger mileage, 
departures per 1,000 population, the density of the network of airports, the number of airlines, international air 
transportation network. 

7. Important for easy moving around the country is the quality of land transport infrastructure. This takes into 
account factors such as the quality of roads, the quality of infrastructure of railways, ports, the quality of the national 
transport network, road network density. 

8. Inputs for the tourist infrastructure are: the number of hotel rooms, the presence of major car rental companies, 
and availability of ATMs that accept credit cards VISA. 

9. Given the growing importance of information and communication technologies ( ICT) for the modern tourism 
industry, including for planning travel routes, buying tickets and booking accommodation, experts assess them 
according to the following factors: Internet use in business, the number of Internet users, the number of fixed 
telephones, broadband Internet access , the number of mobile subscribers. 

10. In determining the price competitiveness of the tourism industry are taken into account the following factors: 
taxes and fees at airports, purchasing power parity, taxation in the country, the level of fuel prices, the relative cost of 
hotel accommodation. 

11. Human Resources. This figure consists of two groups: education and training and the availability of skilled 
labor. The factors of the first group are: the number of people with primary education, the number of people with 
secondary education, quality of education, the local availability of specialized services for education and training 
services, the degree of training. The factors of the second group are: the practice of hiring and firing, to attract foreign 
workers, HIV prevalence, the contribution of business in the fight against HIV/AIDS, life expectancy in the country. 

Table 1 
SWOT-analysis of the image of Ukraine 

Strengths: Weaknesses: 
favorable geographical position; 
high transportation capacity; 
history and culture; 
high level of education; 
space Technology; 
30% of the world's black soil; 
ethnically and culturally homogeneous 

population. 

instability and no predictability in politics and 
economics; 

lack of a clear strategy for the development of 
the country; 

problem of energy supply; 
low level of economic development; 
social structure of the population; 
legal vulnerability of the population; 
corruption in all government; 
significant level of amortization of 

infrastructure; 
vulnerability of investors. 

Features: Threats: 
large agricultural opportunities; 
regional leadership; 
cultural capital; 
manufacture and sale of military equipment; 
Resorts of Crimea; 
participation in international projects on space 

exploration; 
equal member of the European Community; 
Euro 2012; 
"oasis of investment." 

No guarantees of territorial integrity - not done 
delimitation and demarcation of borders with Russia, 
Belarus, Moldova; 

inciting separatism in Crimea; 
military base of the Russian Navy in 

Sevastopol; 
high mortality; 
demographic catastrophe; 
TB epidemic, the rapid spread of BIJI; 
poor state of military depots - man-made 

disasters ; 
energy dependence on Russia (gas, oil); 
weak security of highways, pipelines against 

terrorist attacks; 
cycle does not own uranium enrichment for 

nuclear power plants , dependence on Russia; 
depreciation of infrastructure and 

communications - man-made disasters . 
12. The level of hospitality determines the degree of openness of the country to tourism and foreign visitors. 

Evaluation factors are: openness to tourism, the ratio of population to foreign tourists, the possibility of extension of 
business travel. 



13. Countries that are able to offer tourists access to natural assets are marked competitive advantage. Evaluation 
factors include: the number of World Heritage natural sites, areas that are protected, the quality of the natural 
environment, world-famous species of flora and fauna. 

14. Inputs for cultural resources include: cultural UNESCO World Heritage Site, the number of sports stadiums, 
many international fairs and exhibitions in the country, exports in culture and art. 

In the ranking of competitiveness in travel and tourism Ukraine ranked 85 among 133 countries. On parameters 
of public policy and regulation in tourism in Ukraine 2012 took place 104. This is due to low positions in the provision 
of benefits to foreign owners (122 seats), the reservation of proprietary rights (123 seats), and the promotion of foreign 
direct investment (120 seats). Negative evaluation of the general attitude of foreign investors affects investments in the 
tourism sector [2]. 

With regard to environmental protection and its sustainable development, in 2012 Ukraine took 79th place, 
which is 30 positions higher than in 2010, this low position because in hardness and degree of regulation of 
environmental norms country ranks 124 in the world. The development of the tourism industry, especially the creation 
of new infrastructure projects is without stability in relation to the environment and sustainable use of natural resources 
[2, 4]. 

Physical security in the country is a critical determinant of competitiveness in tourism. The level of security in 
Ukraine is quite low - 86 position in 2009, in addition strongly expressed distrust of law enforcement - 105th in the 
world [2]. 

His high position 18 in terms of health and sanitation in 2012 ( 2010 - 39th ) Ukraine is obliged to third in the 
world in the number of hospital beds per capita, and 29 seats in the number of doctors per capita [2 4 ]. 

Priority to tourism in the state is one of the last places this can explain 87 in the rankings. Inconsistent 
government action in relation to tourism development led to the brand Ukraine as a tourist state is on 113 place [2]. 

For the evaluation of air transport infrastructure in Ukraine took place in 2011 94. This low figure should be the 
impetus for its modernization. [2] 

With regard to land transport infrastructure, in 2011, Ukraine ranked 72nd place compared to 84 in 2010, due to 
an increase in quality assessment of the national transport network in 61 position [2, 3]. 

For the development of tourism infrastructure in 2011 Ukraine was on 55 seats, which is 20 positions higher 
compared to 2009, with the number of hotel rooms occupied country seat 107, and the number of ATMs that accept 
credit cards VISA - Rank 33 [2, 4]. 

Regarding the assessment of telecommunications infrastructure, in 2011, Ukraine took 51 seats, and on the 
number of mobile phone users in the country is 14th place in the world [2]. 

The price competitiveness of tourism industry in Ukraine is very low. In 2009, the country ranked 37th place, 
and in 2011 - 116 seats. This is the price disparity travel service level of quality, and increasing levels of taxation. 

As for assessing the quality of human resources, in 2011, Ukraine has risen by 12 points compared to 2010 and 
took 68 place in the world. The strengths of the country is the high quality of education (40 seats) and sufficiently 
effective system for business hiring and firing workers (11 seats). Weaknesses - lack of good labor market foreign 
experts (106 seats) and the low life expectancy (95 seats) [2, 3]. 

Ukraine's rating in terms of hospitality in 2011 dropped by 20 points compared to 2009, due to the deterioration 
of the ratio of population to foreign tourists and a decrease in the degree of openness of the country for tourism (2009 - 
16th , 2011 - 57 place) [2, 4]. 

For the assessment of natural resources in Ukraine 2011 took place 112. It is 8 points lower than in 2009, due to 
deterioration of environmental protection. Therefore, priority should be the development of the sector in a more 
environmentally sustainable manner, taking into account the importance of the quality of the environment for potential 
health resorts of Ukraine and mountaineering. [2] 

Cultural Resources of Ukraine in 2011 were 88 positions , which is 30 points better compared to 2009 although 
it should be noted that by the number of cultural monuments of UNESCO country ranks 65 in the world [2, 4]. 

In general, the data make it possible to objectively assess the strengths and weaknesses of the tourism industry of 
Ukraine and show that the country today can not compete with developed tourist countries. Also, specialists Bohush 
Communications, identified strengths and weaknesses, which are not exhaustive, but directions for further analytical 
research and development on strategies and programs to improve the image of Ukraine (Table 1). 

The main objectives are: a real recognition of tourism as one of the main priorities of the state, creating a strong 
authority to manage tourism development, implementation of proven world economic mechanisms of running a 
successful tourism business and encourage investors. 

Conclusions. Based on the results of the study recommend that you consider the following suggestions: 
State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts is a promising concept for tourism development based on the 

principles of socialization and Information greening of tourism. 
Ministry of Economy of Ukraine - the mechanism of rent payments in the practice of travel management and 

incentive mechanisms to attract investments in the tourism sector. 
Luhansk Regional State Administration - results of the assessment of tourism potential districts for identifying 

promising areas for tourism development. 
Ministry of Education of Ukraine is theoretical and methodological provisions for the formation of TRIS in the 

preparation of specialists in "Management in Tourism ", "Management of non-production sector." 



Given the experience of state support for the development of tourism and foreign Soviet era, including the 
experience of France, Russia, Germany, and determine the most effective mechanisms for socialization of tourism 
industry of Ukraine: 

legislation is the development and adoption of a comprehensive State program of development of tourism in 
Ukraine , a 10-year , milestones, which should include: the Law of Ukraine "On social tourism ", "The youth and 
children's tourism " concept of specialized tourism infrastructure (for disabled, family vacation, students, etc.); 

providing conditions for the active involvement of consumer travel services disabled, senior citizens, military 
personnel, and many low-income individuals and their families, including through the development of specialized 
tourism infrastructure for the rest of people with disabilities, the construction of resorts and resorts for families , the 
development of low-cost types holiday: weekend tours, excursions, rural green tourism, agro-tourism, etc.; 

creating effective discount systems for youth and students, the introduction of "culture card" support 
international discount cards and student IDs, forming a system of incentives for foreign students and young people who 
come to Ukraine to study, travel or cultural exchange program (for example, introduction of differentiated tariffs for 
transportation services for international students, discounts for accommodation, food, insurance, tourism); 

support of cultural exchange between young people and children from different countries, including through the 
establishment of international summer camps, eco-tourism centers (volunteer camps), summer universities and language 
schools in tourist- attractive regions of Ukraine , hosting international competitions, contests, festivals; 

promote the development of specialized infrastructure and related services designed for the needs of youth travel 
and cultural exchange (campsites, information services, reference books, camps, hostels, etc.). The priority may be the 
development of budget hotels - hostels in the tourist center of Ukraine; 

conditions for seasonal employment of youth in tourism (seasonal labor exchanges, encouraging youth to 
seasonal work and pay, etc.) of preferential loans for students and young people to participate in exchange programs 
and travel (reduced rate for a loan , a small outpost, etc.) 

development, introduction and popularization of vacation checks for employees of commercial entities that 
require additional protection , such as trade unions travel packages for public sector employees; 

involvement in the development of tourism and local government implementation of mechanisms to encourage 
entrepreneurs in the development of tourism (such as providing certain tax exemptions, preferences). 
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