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ВСТУП
Розвиток сучасної Української

держави є свідченням складного, су&
перечливого та водночас незворотно&
го цивілізованого поступу України до
демократії. Це не лише самоціль, а
прагнення втілити досвід світового де&
мократичного врядування в практику
українського державотворення. Та&
кий підхід простежується у всіх сфе&
рах суспільного життя, серед яких ту&
ризм займає місце транзитера демок&
ратичних засад як в середині держа&
ви, так і поза її межами.

Інформаційна складова у туризмі
сьогодення — важливий елемент
своєчасного, достовірного та повно&
цінного інформування, розповсюд&
ження необхідних відомостей про
країну, об'єкти туристичних запитів
і т.д. Вона визначає місце держави у
світовому туристично&інформаційно&
му просторі та представляє можли&
вості впровадження та реалізації су&
часних механізмів державного регу&
лювання інформаційного забезпечен&
ня туристичної індустрії.

На думку вітчизняного науковця
О.В. Бабкіної, демократизація сус&
пільства відбувається під впливом
внутрішніх і зовнішніх чинників.
Внутрішні: соціально&економічні, куль&
турно&ціннісні — сприяють або пере&
шкоджають становленню й закріп&
ленню демократичних інститутів і
норм та найбільше визначають долю
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демократизації. Процедурні, що де&
монструють послідовність конкретних
рішень та дій, здійснення яких забез&
печує обмежене коло ініціаторів і без&
посередніх учасників процесу демок&
ратизації, детермінують реалізацію
стратегічних завдань на певному істо&
ричному етапі розвитку державності.
Під впливом зовнішніх чинників відбу&
вається прискорення чи уповільнення
процесів демократизації, що реалізу&
ються в державі [1].

Адаптація запропонованого меха&
нізму демократизації суспільства в
межах вітчизняної туристичної галузі
та виокремлення інформаційної скла&
дової туризму як пріоритетного на&
пряму є результатом фахового дослі&
дження автором статті процесів де&
мократизації вітчизняної туристичної
індустрії. Можлива варіативність
впливу зовнішніх та внутрішніх чин&
ників на галузь визначає демократичні
виміри туризму в Україні, підтверджує
проблемність досліджуваного напря&
му та актуалізує запропоновану тема&
тику в сучасних умовах.

Інтерес науковців до вивчення
представленої теми невпинно зростає
в сучасних умовах. Такі вчені як Г.В.
Антюфєєв, В.Г. Гуляєв, А.П. Дурович,
І.В. Морозов, В.В. Шмагіна, С.К. Ха&
ричков та ін. вбачають розвиток
інформаційної складової туристичної
галузі шляхом розробки та реалізації
стратегічних цілей та завдань держав&

ної політики в умовах демократизації.
Дослідники Н.І. Ведмідь, С.М. Мель&
ниченко, В.Ф. Кифяк, Є.О. Ромат на&
голошують на залежності розвитку
туристичної індустрії від ступеня ви&
користання галуззю сучасних можли&
востей інформаційного суспільства.

Віддаючи належне науковій і прак&
тичній значущості розглянутих науко&
вих вітчизняних та закордонних праць,
серед невиділених раніше частин за&
гальної проблеми залишається визна&
чення особливостей демократизації
туристичної індустрії в Україні через
розвиток інформаційної складової.
Дослідження закордонних фахівців
доводять, що саме туристична та
інформаційна галузі відносяться до
найприбутковіших у світі у співвідно&
шенні: 2900 млн дол. (туристична) та
2850 млн дол. (інформаційна) [8, с. 26].
Туризм поза інформацією не функці&
онує і не здатен до розвитку. Тому де&
мократизація вітчизняного туризму
можлива за умов оволодіння сучасни&
ми засобами інформування спожи&
вачів туристичних послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи окреслену проблема&

тику та актуальність дослідження на
сучасному етапі державотворення, мета
статті полягає у виокремленні внут&
рішніх та зовнішніх чинників демокра&
тизації, що впливають на розвиток
інформаційної складової туристичної
індустрії України в сучасних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
 Державами з ринковою еконо&

мікою визнано туризм пріоритетним
напрямом економічного зростання,
який через створення нових робочих
місць, податкові надходження до
бюджету, забезпечення доступності
туристичних послуг для всіх верств
суспільства впливає не тільки на
підвищення загальноекономічних по&
казників, а й гарантує покращання
якості життя населення.

Науковцями підраховано, що під
час відвідування будь&якої з країн ту&
рист щонайменше залишає за три дні
перебування близько 100 євро. У по&
рівнянні з Туреччиною, яка від туриз&
му у 2005р. отримала 18 млрд дол.
США, що дорівнює 5 відсоткам усьо&
го ВВП і планує до 2020 р. збільшити
ці показники до 50 млрд, то Україна
за 8 місяців 2008 року забезпечила
надходження до бюджету лише
близько 8 млрд американських до&
ларів [10]. Такі розбіжності поясню&
ються низьким рівнем інформаційно&
го забезпечення вітчизняної турис&
тичної індустрії та слабкою інститу&
ційною підтримкою реклами та про&
моції національного туристичного
продукту в Українській державі.

Забезпечення закріплених Кон&
ституцією України прав і свобод гро&
мадян на відпочинок, свободу пере&
сування, відновлення і зміцнення здо&
ров'я, безпечне для життя і здоров'я
довкілля, задоволення духовних по&
треб та інших прав визнано основни&
ми серед напрямів державного регу&
лювання в галузі туризму, які, на
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жаль, далеко не відповідають вимогам
сучасності.

В Україні не здійснюється належ&
на державна підтримка інформаційно&
го забезпечення туристичної індустрії.
Так, у ст. 17 Закону України "Про На&
ціональну програму інформатизації"
передбачено виконання галузевих про&
грам інформатизації. Разом з тим з
часу його прийняття (2001 р.) жодного
разу не виділялися кошти на розвиток
вітчизняної інформаційної інфраст&
руктури туристичної галузі. Основні
засади розвитку інформаційного сус&
пільства в Україні на 2007—2015 роки
передбачають визначення конкретно&
го переліку дій з реалізації завдань роз&
витку інформаційного суспільства в
нашій державі, однак не враховують
важливість розробки відповідних дер&
жавних заходів у туристичній галузі,
окрім створення єдиної бази даних
культурних цінностей, доступної через
Інтернет [10].

Негайного прийняття потребує
Закон України "Про внесення змін до
Закону України "Про туризм"; суттє&
вого доопрацювання вимагає Страте&
гія розвитку туризму та курортів в Ук&
раїні; відповідної адаптації до міжна&
родних стандартів очікують Державна
програма розвитку туризму та ку&
рортів на 2010—2015 рр., Концепція
рекламно&інформаційного забезпечен&
ня туристичної індустрії в Україні та
інші нормативно&правові акти.

У цьому сенсі доречно процитува&
ти Роберта Браймера — спеціаліста з
міжнародного туризму, який зазначав,
що "у теперішній час найбільш гальмі&
вним фактором у розвитку туризму на
суспільному рівні є відсутність уваги та
підтримки з боку політиків та гро&
мадської влади. Коли на туризм не зва&
жають, його доходи не визначені,
відсутнє ретельне планування та як на&
слідок відсутній і розвиток. Як тільки
буде глибока зацікавленість на законо&
давчому рівні, поєднання зусиль для
піднесення статусу індустрії туризму
на більш високий рівень не тільки у виг&
ляді декларацій, а й конкретних заходів
щодо встановлення та підтримки еко&
номічних зв'язків, почне ефективно
діяти маркетинг у сфері туризму,
відтоді можна розраховувати на видимі
результати" [6, с. 236—237].

На нашу думку, Роберт Браймер
дуже влучно охарактеризував стан
розвитку інформаційної складової ту&
ризму і в нашій державі, підтверджую&
чи важливість посилення процедурних
факторів впливу на розвиток демокра&
тичних засад туристичної галузі. Украї&
нським урядовцям та політикам вкрай
необхідно акцентувати увагу на цю
проблему, адже її розв'язання покра&
щує міжнародний імідж нашої держа&
ви у світі, сприяє популяризації засо&
бами туризму історико&культурного
надбання української нації, створює
гарне підгрунтя для інформаційного
забезпечення вітчизняної туристичної
індустрії в ході підготовки до прове&
дення чемпіонату з футболу Євро&2012.

Про які конкретні напрями робо&
ти український туризм може звітува&
ти? Охарактеризуємо коротко окремі

з них. Як дієвий засіб використання
міжнародного досвіду демократизації
індустрії туризму глобальних масш&
табів набирає процес використання
сучасних інформаційних систем та
комп'ютерних технологій в туризмі.
Окінавська хартія глобального інфор&
маційного суспільства (2000 р.) зазна&
чає: "Інформаційно&комунікаційні
технології є одним із найважливіших
чинників, що впливають на формуван&
ня суспільства ХХІ століття. Їх рево&
люційний вплив стосується способу
життя людей, їхньої освіти й роботи,
а також взаємодії уряду та грома&
дянського суспільства" [8, с. 35].

Серед різноманітних сучасних
інформаційних технологій Інтернет по&
сідає провідне місце. Завдяки його мож&
ливостям в українській індустрії туриз&
му працюють системи бронювання та
продажу туристичних продуктів, розм&
іщення, визначення місць дозвілля та ін.
Віртуальний туризм дозволяє проника&
ти у різні куточки світу без кордонів та
застережень. Саме такими засобами
формується світ відкритих суспільств,
що сприяє розвитку як в'їзного, так і
внутрішнього туризму. За даними Дер&
жавної служби туризму і курортів, у
2008 р. Україну відвідало 25,1 млн осіб;
за межі держави виїхало 1 млн осіб,
кількість подорожуючих українців
зросло майже на 20 відсотків [10].

У 2003 р. в Україні розпочато робо&
ту над реалізацією проекту Тасis&
Twining "Створення інформаційної бази
туристичної індустрії через утворення
мережі туристичних інформаційних
центрів". Сьогодні на території Україні
діє близько 40 туристично&інформацій&
ний центрів, створених зусиллями
місцевої влади та туристичного бізнесу
й заплановано організація ще 47 базо&
вих в ході підготовки до проведення
Чемпіонату з футболу Євро&2012 [12].

ХХІ століття — новітній час світо&
вої історії, що вимагає інноваційних
підходів до процесів демократизації
суспільних відносин. Дієвим механіз&
мом державного регулювання турис&
тичною індустрією в державах&лідерах
туристичного бізнесу є закордонні ту&
ристичні представництва. Їх мета —
рекламування та поширення інфор&
мації про туристичні можливості
однієї держави на території іншої.
Зазначимо, що на території сусідньої
нам Росії функціонує 31 туристичне
представництво. Стримуючим факто&
ром демократизації вітчизняної тури&
стичної індустрії є відсутність відпра&
цьованого механізму взаємодії між
Міністерством закордонних справ Ук&
раїни, Міністерством культури та ту&
ризму України та Державною служ&
бою туризму та курортів щодо їх ство&
рення та діяльності. Неодноразові
пропозиції, що надходили від цент&
ральних органів виконавчої влади в га&
лузі туризму до Міністерства закор&
донних справ України, до цього часу
не знайшли підтримки. Однак органі&
зація та функціонування закордонних
туристичних представництв запотре&
бувана життям і вимагає скоордино&
ваних зусиль влади, бізнесу та гро&
мадськості.

В умовах демократії держава пе&
ребуває під надійним контролем со&
ціуму, формуючи основи громадянсь&
кого суспільства. Роль громадських
організацій значно зростає і здатна
впливати також на розвиток економ&
ічної, соціальної, інформаційної
складових туризму. Поле нашого дос&
лідження дозволяє вказати на не&
обхідність активізації в Україні діяль&
ності неприбуткових громадських
організацій в галузі туризму. Керівні
органи таких структур стають важли&
вими інституціями організаційно&уп&
равлінського механізму регулювання
галуззю на місцевому, регіональному,
загальнодержавному, транскордон&
ному, світовому рівнях.

Міжнародний досвід засвідчує,
що до таких структур належать об'єд&
нання громадських організацій та
суб'єктів туристичної діяльності у
формі маркетингових консорціумів
(включають музеї, парки, театри),
конгломератів (об'єднання суб'єктів
туристичної діяльності, що діють в
різних галузях), туристично&інфор&
маційних центрів, діяльність яких
спрямована на популяризацію націо&
нального туристичного продукту.

В Україні існує близько 200 гро&
мадських організацій у сфері туризму.
Найбільш поширені — секторальні
організації, що об'єднують суб'єкти в
окремій сфері індустрії туризму: на&
приклад, готелів, туристичних опера&
торів, туристичних агентів, транспор&
тних фірм тощо. Вони можуть набува&
ти статусу міжнародних (Міжнародна
федерація туроператорів, Міжнародна
асоціація авіаперевізників) або загаль&
нонаціональних (Всеукраїнська асоці&
ація туристичних операторів, Всеукраї&
нська туристична асоціація, Всеукраї&
нська молодіжна хостел&асоціація,
Асоціація готельних об'єднань і готелів
міст України) [2, с. 66—67].

З метою поглиблення співпраці між
державними інституціями та громадсь&
кістю з 2006 р. працює Громадська рада
при Державній службі туризму і ку&
рортів. Її діяльність має відчутний ре&
зультат і може бути використана у
практиці державного регулювання га&
луззю на всіх рівнях виконавчої влади.

У 2008 р. розпочала свою діяльність
Асоціація лідерів туристичного бізне&
су України — новостворена громадсь&
ка організації, яка об'єднала провідних
фахівців української туристичної
індустрії з метою вироблення альтер&
нативних механізмів розвитку галузі та
налагодження тіснішої співпраці з
органами державної влади. Серед та&
ких ініціатив можна виділити реаліза&
цію Програми добровільної сертифі&
кації "Знак якості Асоціації лідерів ту&
ристичного бізнесу України", яка спри&
ятиме кращій поінформованості украї&
нських споживачів туристичних послуг
про якість туристичного продукту, за&
хист прав споживачів, встановлення
партнерських взаємовідносин між кра&
щими представниками туристичного
бізнесу, владою та громадськістю.

Не можемо залишити поза ува&
гою діяльність Громадської (кластер&
ної) організації місцевого рівня, що
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об'єднала жителів селища Гриців
Хмельницької області з метою роз&
витку зеленого туризму. Діяльність
грицівських активістів може бути
прикладом успішного досягнення
суспільно&значимих цілей [4].

"Лакмусовим папірцем" демократи&
зації туристичної індустрії є діяльність
засобів масової інформації. Достовірне,
своєчасне, актуальне інформування сус&
пільства про події туристичного життя
в Україні та за кордоном сприяє поглиб&
ленню комунікативних зв'язків між дер&
жавами та просуванню національного
туристичного продукту на міжнародні
ринки туристичних послуг.

Із метою координації дій представ&
ників вітчизняних мас&медіа у 2007 р.
була створена Асоціація журналістів
"Туристичний прес&клуб України" як
дієва структура розповсюдження та
отримання інформації про стан роз&
витку галузі. На кінець 2008 р. до їх
складу входило близько 100 спеціалі&
зованих вітчизняних газет та журналів,
що опікувались туристичною темати&
кою. На жаль світова економічна кри&
за дещо скоротила кількість членів
Асоціації, однак не вплинула на ак&
тивність роботи вітчизняних ЗМІ. За
минулий рік "Туристичний прес&клуб
України" організував 11 туристичних
прес&турів Україною та провів ІІІ Фе&
стиваль туристичної журналістики.

Демократизація завжди є носієм
ціннісних засад громадянського сус&
пільства: свободи, патріотизму, націо&
нальної свідомості, національної
гідності, моралі тощо. Сучасний світ
відкритих суспільств дозволив украї&
нцям вільно подорожувати залежно
від своїх внутрішніх потреб, вподо&
бань та можливостей. Ознайомлюю&
чись з об'єктами вітчизняного турис&
тичного ринку, наші співвітчизники не
лише збагачують свої знання з історії,
культури, географії рідного краю, а й
отримують можливість ідентифікува&
ти себе з могутньою, мудрою нацією
працьовитих людей, талановитих бу&
дівників церковно&культових споруд,
визначних діячів українського етносу.

Особливо важливим на сучасно&
му етапі державотворення є форму&
вання саме серед молодих українців
ціннісних засад демократії: націо&
нальної гідності, національної свідо&
мості, патріотизму, моралі тощо. Їх
втілення є можливим під час турис&
тичних походів, екскурсій, подоро&
жей рідним краєм, різноманітним за&
собам гурткової роботи, науковим
роботами Малої академії наук.

За даними Всеукраїнського досл&
ідження "Територіально&адміністра&
тивний устрій України", який у 2008 р.
проводив Київський інститут проблем
управління ім. Горшеніна, майже ко&
жен четвертий українець вважає регі&
он, в якому він живе, непривабливим
для туристів. А з тих, хто думає по&
іншому, 22 відсотки найбільш цікави&
ми для туристів вважають історичні
особливості їхнього краю, 19 відсотків
думають, що такий інтерес можуть
викликати природа і ландшафти, 14
відсотків вказали на чистоту водойм,
повітря і лісу, трохи більше — 9%

відмітили важливість лікувальних вод,
грязі тощо і стільки ж відмітили куль&
тові пам'ятки архітектури [7].

Така ситуація викликана рядом
причин, серед яких відсутність на&
лежного інформування про турис&
тичні можливості краю впливають на
формування cуспільної думки. Це і є
результатом нашої довговічної мен&
шовартості, вкладеної у свідомість
нації сусідніми державами&імперіями.

На противагу активним європей&
цям, українці проводять свій вільний
час переважно пасивно і часто не
прагнуть до подорожування. В дано&
му сенсі доречно згадати турків, які
саме завдяки туризму позиціонують
себе як розвинену світову державу не
тільки туристично, а й економічно.

ВИСНОВКИ
Розвиток інформаційної складо&

вої вітчизняного туризму є свідченням
того, що Україна підтримує світові
тенденції інформатизації галузі й
прагне в складних соціально&економ&
ічних умовах використовувати міжна&
родний досвід інформаційного забез&
печення туристичної індустрії.

Такий підхід засвідчує бажання
Української держави реалізувати су&
часний механізм впливу внутрішніх та
зовнішніх чинників демократизації на
розвиток вітчизняного туризму.

Цитуючи актуальну та затребува&
ну збірку статей, тез та виступів Ок&
сани Пахльовської "Аve, Europa !", хо&
четься наголосити словами автора —
сучасного науковця, письменниці,
патріота: "українська нація розкида&
на по всьому світу, розколота на різні
психологічні та культурні материки.
Ця Україна не лише не знає сама про
себе, а й не має елементарної інфор&
мації про себе, про місце і форми сво&
го буття" [11, с. 22]. На даному етапі
історичного розвитку українцям по&
трібно побудувати цивілізований
зв'язок зі світом — ефективний, сис&
темний, цілеспрямований.

Дотримуючись вказаних цілей,
вітчизняному політикуму варто по&
дбати про згуртованість та консолі&
дацію українського суспільства зад&
ля створення європейської демокра&
тичної України засобами туристич&
них можливостей.

Пріоритетними завданнями на
цьому шляху є:

— негайне удосконалення та приве&
дення у відповідність до міжнародних
стандартів вітчизняного законодавства
в галузях туризму та інформатизації;

— використання міжнародного
досвіду промоції національної тури&
стичної держави&бренда "Україна&ту&
ристична";

— залучення іноземних інвестицій
у туристичну галузь нашої країни;

— налагодження тісної співпраці
між представниками влади, громадсь&
кості та туристичного бізнесу;

— використання сучасних "висо&
ких технологій туризму": інформац&
ійності, інноваціності, розвитку;

— формування засобами туризму
ціннісних засад демократизації віт&
чизняної туристичної індустрії.

Вирішення вищезазначених завдань
дозволить покращити імідж Українсь&
кої держави як туристично привабливої
не тільки для українців, а й представ&
ників світової спільноти та сприятиме
подальшим науковим розвідкам.
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