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АНОТАЦІЯ

Ивахно Володимир Олегович
Обґрунтування перспектив співробітництва у галузі туризму України та 

ЄС Окреслено проблемні питання визначення ролі та місця туристичної галузі у 
економіці країн і регіонів; обґрунтовано перспективи співробітництва України з 
ЄС у даній галузі. Надано рекомендації щодо використання досвіду програм 
ЄС, спрямованих на розвиток туристичної діяльності регіонів та країни у 
цілому; запропоновано шляхи удосконалення національного туристичного 
продукту та збільшення туристичного потоку до України з урахуванням 
особливостей уподобань споживачів з країн Європи. Проаналізовано основні 
фінансово-економічні показники туристичного агентства "Романтік-Тревел"; 
проведено оцінку використання туристичного потенціалу регіонів України.

Ключові слова: програми розвитку туризму ЄС, національний 
туристичний продукт, співробітництво України з ЄС.



Ivahno Vladimir Olegovich
"Substantiation of the prospects for cooperation in the field of tourism between 

Ukraine and the EU" Outlined the problematic issues of determining the role and 
place of the tourist industry in the economy of countries and regions; substantiated 
the prospects of Ukraine's cooperation with the EU in this field. Given the 
recommendations on using the experience of EU programs aimed at development of 
tourist activity of regions and the country as a whole; offered the ways of improving 
the national tourist product and increasing the tourist flow to Ukraine, taking into 
account the peculiarities of the preferences of consumers from European countries. 
Analyzed the main financial and economic indicators of the travel agency
"Romantic-Travel"; Conducted an estimation of the use of tourist potential of the 
regions of Ukraine.

Key words: EU tourism development program, national tourist product, 
Ukraine's cooperation with
the EU.


