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АНОТАЦІЯ 

Лютак О.М. Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері 

міжнародного туризму. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини» (29 – Міжнародні відносини). – ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2017.  

Дисертаційна робота виконана в Луцькому національному технічному 

університеті.  

У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено методологічні 

підходи до дослідження глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності у 

сфері міжнародного туризму. Здійснено інституційну ідентифікацію ринку 

туристичних послуг на основі метотодологічних засад. Вперше сформовані 

парадигмальні засади транснаціоналізації туристичної індустрії, на основі 

виявлених ключових форм прояву транснаціоналізації на кожній стадії 

відтворювального процесу, що системно впливають на якісну трансформацію 

глобальних інститутів бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму та 

досліджено конвергентні механізми інституційного забезпечення глобалізації 

туристичної діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає у формулюванні автором нового концептуального підходу у 

дослідженні процесів глобалізації туристичної бізнес-діяльності через призму 

інституційної парадигми; розкритті рушійних сил, форм і напрямів 

багатовекторної диверсифікації світового ринку туристичних послуг; 

визначенні ключових детермінант трансформації його регуляторно-

інституційної системи; обґрунтуванні інституційних механізмів нарощування 

міжнародної конкурентоспроможності туристичної галузі України. 

Основні результати дисертаційної роботи, відзначені науковою новизною, 

полягають у тому, що:  

вперше: 
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- обґрунтовано глобальний характер транснаціоналізації туристичної 

бізнес-діяльності через призму інституційної парадигми на основі конкретизації 

ключових форм її прояву на кожній стадії суспільного відтворювального 

процесу. Доведено, що результатом синергійної дії цих процесів є системна 

транснаціоналізація і мереживізація і на їх основі – конвергенція національних 

туристичних індустрій з формуванням глобального ринку туристичних послуг 

та відповідним інституційним забезпеченням усіх стадій бізнес-процесів у 

даній галузі; 

- дано авторське трактування змісту глобальної інституціоналізації 

туристичної бізнес-діяльності як процесу перетворення у стійкі інститути з 

приводу виробництва і реалізації на міжнародному рівні туристичної послуги з 

установленими правилами, нормами і саморегуляцією та ідентифіковано її 

архітектуру як результат системної взаємодії універсальних ринкових 

інститутів та специфічних, притаманних виключно туристичному ринку 

інститутів неринкового характеру (візовий, міграційно-статусний, 

транспортно-логістичний, інститут інформаційної презентації, надання 

туристичної послуги у часі і просторі та ін.); 

- встановлено різноступеневий характер включення національних 

туристичних комплексів у глобальні туристичні мережі і вартісні ланцюги на 

основі здійсненої кластеризації країн – продуцентів послуг за ключовими 

показниками (згенерована туристичною галуззю додана вартість, частка 

туристичної галузі у ВВП та сукупній зайнятості країн, в’їзний потік туристів, 

вартість основних засобів туристичної сфери, сукупні капітальні і прямі 

іноземні інвестиції у туристичну сферу, фінансові потоки на кожного туриста 

та ін.) з використанням програмного продукту STATISTICA10.0.  

удосконалено: 

- теоретичні підходи до оцінки ролі й ефективності механізмів 

інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності 

(організаційно-економічного, інфраструктурного, регуляторного, фінансового, 

інвестиційного, кредитного, маркетингово-логістичного, страхового, 
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інформаційно-комунікаційного) через конкретизацію інструментарію кожного з 

них, характеру дії та ступеня впливу на конвергенцію національних 

туристичних систем; 

- мультифакторний підхід до безпекового імперативу модернізації 

інституційних регуляторів міжнародного туризму через розкриття глобальних 

викликів міжнародній туристичній діяльності (природні катаклізми, конфлікти 

на релігійній та етнічній основі, терористичні атаки, несумісність у способах і 

моделях співжиття різних соціумів, кібератаки на суб’єкти ринку й особисті 

дані туристів та ін.) та обґрунтування рекомендацій щодо розширення функцій 

інститутів туристичного бізнесу; 

- системний аналіз кількісних (динаміка обсягів вхідних та вихідних 

туристичних потоків, валютних надходжень, обсягів інвестицій та ін.) та 

якісних параметрів транснаціоналізації туристичної діяльності України 

(географічна структура міжнародного туристичного потоку, організаційне 

регулювання, нормативне забезпечення), який дав змогу виявити 

вузькоформатний та слабоінтенсивний характер інтеграції у систему 

міжнародної туристичної індустрії, визначити інструменти подолання даних 

факторів; 

- концептуальні положення щодо нарощування конкурентного потенціалу  

вітчизняної туристичної індустрії на основі обґрунтування інноваційних 

напрямів підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств в 

умовах загострення глобальної конкуренції на туристичному ринку, 

формування нових типів споживачів, диверсифікації продуктового портфелю, 

планування та створення нових поліпшених туристичних пропозицій, пошук 

нових цільових сегментів та способів задоволення потреб туристів. 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретичні підходи щодо розкриття якісних особливостей формування 

глобальних туристичних мереж (міжгалузевий і транстериторіальний характер, 

колективна відповідальність операторів туристичного ринку за ризики і їх 

фірмова гнучкість відповідно до ринкових змін, розчленування процесу 
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продування туристичних продуктів) на основі імплементації консорціумних і 

конгломеративних механізмів міжнародної туристичної діяльності; 

- термінологічний апарат щодо визначення економічного змісту категорії 

«туристична послуга» як економічного блага особливого типу та специфічної 

споживчої вартості процесу праці, що виражається у корисному ефекті, 

здатному задовольнити інтереси індивідууму, яка споживається за місцем її 

продукування у просторі і часі на основі мережевих каналів формування її 

суспільної цінності; 

- аналітична оцінка глобалізаційної диверсифікації світового 

туристичного ринку через призму двох її вимірів: кількісного (нарощування 

капіталізації ринку, формування якісно нових його сегментів, інтенсифікація 

міжнародних туристичних потоків та ін.) та якісного (урізноманітнення 

географічно-суб’єктної, продуктово-видової, інституційно-регуляторної, 

технологічно-інструментальної структури ринку, зростання якості туристичних 

послуг та ін.); 

- підходи до характеристики емерджентних туристичних послуг за їх 

видовою класифікаційною ознакою (нічний, пригодницький, пізнавальний, 

медичний, шлюбний та ін.) та сегментацією глобальних центрів їх 

продукування, сформованих на основі локальних конкурентних переваг – ціна, 

клімат, сервісне обслуговування, ресурсний потенціал, креативний ресурс, якість 

життя, концентрація фешн-індустрій, екологічний стан, імідж і бренд, 

екзотичність; 

- багатокритеріальна класифікація форм та інструментарію міжнародного 

регулювання ринку туристичних послуг через призму визначених об’єктів 

регулювання, рівнів, функцій, методів, яка виявила домінування глобально-

мережевої архітектури його регуляторно-інституційного механізму з постійним 

розширенням кола функціональних компетенцій інститутів глобального 

менеджменту; 

- визначення інтеграційних важелів підвищення 

конкурентоспроможності туристичної галузі України у системі дипломатичних 
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заходів,  рекламно-іміджевих інструментів; організаційно-фінансових 

механізмів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення і висновки, викладені автором у дисертації, є внеском у розвиток 

теорії і практики міжнародних економічних відносин. Дисертація відкриває 

можливості більш глибокого розуміння трансформації інституційного 

забезпечення бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму. Основні 

положення, викладені автором у дисертації, доведені до рівня методичних 

розробок і прикладних рекомендацій, можуть слугувати науковою основою для 

розроблення національної стратегії включення у глобальну туристичну систему. 

Результати дослідження впроваджено у практичну діяльність Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі при вдосконаленні нормативно-правового 

регулювання міжнародного туризму в Україні (довідка № 2756/014 від 

01.02.2017); Волинської торгово-промислової палати в якості інформаційно-

аналітичної бази  при підготовці матеріалів розвитку бізнес-інститутів у сфері 

міжнародного туризму (довідка № 19-22/01-3/603 від 28.12.2016); Департаменту 

інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації при 

розробці Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року (довідка 

№ 1920/183/2-16 від 16.12.2016); Управління туризму та промоції міста Луцька 

при обґрунтуванні створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і 

міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для 

провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази 

туристичної сфери (довідка № 38-8/145 від 22.12.2016); Волинського обласного 

фонду підтримки будівництва при розробці стратегічних та оперативних 

заходів щодо фінансування будівництва об’єктів туристичної інфраструктури 

(довідка № 182/1 від 30.11.2016), Туристичного агентства «Поїхали з нами» при 

розробці диверсифікованої інвестиційної політики реалізації туристичних 

продуктів (довідка № 368/1/24 від 05.12.2016), ТОВ «Т-Плаза» при аналізі 

туристичних потоків та стратегічних напрямів щодо поглиблення 

транснаціоналізації туристичної діяльності (довідка № 49/17 від 11.04.2017); 
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ТОВ «Туристична компанія «Менестіс» при обґрунтуванні модернізації 

безпекових інституційних регуляторів міжнародного туризму (довідка № 18-

2016Т від 10.11.2016); Луцької міської громадської організації «Європейський 

вектор Волині» при вдосконаленні методики розрахунку ефективності 

реалізації заходів щодо нарощення використання туристичного потенціалу, 

залучення міжнародних туристичних потоків, інституційного забезпечення 

галузі (довідка № 301-12 від 20.12.2016), при реалізації проекту «ПЛ-НТУ: 

Транскордонний обмін досвідом» IPBU.03.01.00-06-386/11-00, що 

співфінансувався у рамках «Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна  2007-2013» (довідка № 28-3/386/11-00 від 

15.01.2017). 

Результати дисертації, викладені в авторській монографії та навчальних 

посібниках з грифом МОН, були використані при розробці навчальних програм, 

впроваджено у навчально-методичну діяльність при розробці робочих програм, 

методичного забезпечення та викладання дисциплін «Міжнародний туризм», 

«Міжнародна інвестиційна діяльність», «Транснаціональні корпорації», а також 

у процесі керівництва науковими роботами студентів, дипломними роботами 

бакалаврів та магістрів (довідка № 1752-19-33 від 06.12.2016). 

Ключові слова: глобалізація, глобальна інституціоналізація, 

міжнародний туризм, бізнес діяльність, диверсифікація туризму, глобальні 

туристичні мережі, готельні ланцюги, транснаціональні корпорації, 

регуляторно-інституційний механізм, конкурентоспроможність туристичного 

сектору, транскордонний туристичний кластер.  

 

ANNOTATION 

Liutak О.М. The global institutionalization of business activities in the field of 

international tourism. Qualification scientific work, manuscript. 

The thesis for the degree of  Doctor of Science, Economics, specialty 

08.00.02 «World Economy and International Economic Relations» (29 - International 
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relations). –State higher educational institution «Kyiv National Economics University 

named after Vadym Hetman», Kyiv, 2017.  

The dissertation work is performed at the Lutsk National Technical University.  

In this dissertation the methodological approaches to the study of global 

institutionalization of business activities in the field of international tourism are  

analyzed and summarized. The institutional identification of the market of tourist 

services on the methodological basis is implemented. For the first time, the 

paradigmatic basis of the transnationalization of the tourism industry is formed, 

basing on the identified key forms of transnationalization at each stage of the 

reproductive process, that systematically affect the qualitative transformation of 

global institutions business activities in the field of international tourism and 

investigated the convergent mechanisms of institutional support of globalization and 

tourism activities. 

The scientific novelty of the obtained results of the dissertation research is 

the formulation by the author of the new conceptual approach in the study of the 

processes of globalization of tourism business activities through the prism of the 

institutional paradigm. The disclosure of the driving forces, forms and multi-vector 

directions of diversification of the global market of tourist services; identifying key 

determinants of transformation of its regulatory and institutional frameworks; the 

substantiation of institutional arrangements to increase the international 

competitiveness of tourism industry of Ukraine.  

The main results of the thesis, the scientific novelty, consist in the fact that: 

for the first time: 

- justified the global nature of the trans nationalization of the tourism 

business activities through the prism of the institutional paradigm based on concrete 

key forms of its expression at each stage of the social reproduction process. It is 

proved that the result of synergetic action of these processes is a system of trans 

nationalization and network and on their basis is the convergence of national tourism 

industries with the formation of the global market of tourism services and the 

corresponding institutional support to all stages of the business processes in this area; 
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- the author's interpretation of the content of the global institutionalization of 

the tourism business activities is given as a process of becoming sustainable 

institutions on the production and implementation at the international level tourist 

services with established rules, norms and self-regulation and identified its 

architecture as a result of the systematic interaction of the universal market 

institutions and specific, unique to the travel market institutions of non-market 

services (visa, immigration status, transport and logistics, Institute of information 

presentation, providing travel services in time and space, etc.);  

- installed the nature of different level of the inclusion of the national tourist 

resorts in a global tourism network and the value chain based on the clustering of 

countries – producers of services on key performance indicators (generated by the 

tourism industry value added, the share of tourism sector in GDP and total 

employment countries, the tourist flow of tourists, the cost of fixed assets of the 

tourism sector, total investment and foreign direct investment in the tourism sector, 

the financial flows to every tourist, etc.) with the use of the software 

STATISTICA10.0. 

improved: 

- - theoretical approaches to the assessment of the role and effectiveness of 

the mechanisms of institutional support of globalization and tourism activities 

(organizational and economic, infrastructural, regulatory, financial, investment, 

credit, marketing and logistics, insurance, information and communication) through 

the specification of the instrumentation of each of them, the nature of the activity and 

the degree of influence on the convergence of national tourist systems; 

- multifactorial approach to security imperatives of modernization of the 

institutional regulators of international tourism through the discovery of the global 

challenges of international tourism activities (natural disasters, conflicts on religious 

and ethnic basis, terrorist attacks, incompatibility in the methods and models of 

coexistence of different communities, a cyber attack on the market entities and the 

personal data of tourists, etc.) and justification of recommendations to improve the 

functions of the institutions of the tourism business; 
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- the analysis of quantitative (dynamics of volumes of input and output tourist 

flows, foreign exchange earnings, investment, etc.) and quality parameters of the 

trans nationalization of tourist activities of Ukraine (the geographical composition of 

international tourist flow, organizational regulation, regulatory support), which gave 

an opportunity to identify narrow format and low intensity integration into 

international tourism industry, identify tools to overcome these factors; 

- conceptual provisions to increase the competitive potential of domestic 

tourism industry based on the substantiation of innovative ways of increasing the 

competitiveness of tourism enterprises in the conditions of aggravation of global 

competition in the tourism market, the formation of new types of consumers, 

diversification of product portfolio, planning and creating new and improved travel 

deals, find new customers and ways to meet the needs of tourists.  

acquired further developments: 

- theoretical approaches regarding the disclosure of qualitative features of the 

formation of the global tourism networks (inter-sectoral and transculturally nature, the 

collective responsibility of the operators of the tourist market for risks and their 

flexibility to meet market changes, the dismemberment of the process of promoting of 

tourism products), on the basis of the implementation of consortia and conglomerate 

mechanisms for international tourist activities; 

- terminology regarding the definition of the economic content of the category 

«travel service» as an economic good a specific type and a specific value in the 

labour process, resulting in a useful effect that can satisfy the interests of the 

individual, which is consumed at the place of production in space and time based on 

the network formation of its social values; 

- analytical assessment of the globalization of the diversification of the global 

tourism market through the prism of its two dimensions: quantitative (increase in 

market capitalization, the formation of a qualitatively new segment, the intensification 

of international tourist flows, etc.) and qualitative (diversity of geographically-subject, 

a grocery-specific, institutional and regulatory, technological and instrumental 

structure of the market, increase of the quality of tourist services etc.); 
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- approaches to the characterization of emergency tourist services on their 

specific classification criterion (night, adventure, educational, medical, wedding, etc.) 

and segmentation of the global centres of production, formed on the basis of local 

competitive advantages – price, climate, service, resource potential, creative resource, 

quality of life, concentration, fashion industry, ecological status, image and brand, 

exotic; 

- multi criterion classification of the forms and instruments of international 

regulation of the market of tourist services through the prism of certain objects of 

regulation, levels, functions, methods, which revealed the dominance of global-

network architecture, its regulatory-institutional mechanism with the constant 

expansion of the range of functional competencies of the institutions of global 

management; 

- determining integration levers of increase of competitiveness of tourist 

industry of Ukraine in the system of diplomatic activities, advertising and image-

building tools; organizational and financial arrangements. 

Practical significance of the obtained results is that the main points and 

conclusions presented by the author in the thesis are a contribution to the development 

of the theory and practice of international economic relations. The thesis opens the 

possibility of a deeper understanding of the transformation of institutional support for 

business activities in the field of international tourism. The main statements of the 

author in the thesis brought to the level of methodological developments and practical 

recommendations, can serve as scientific basis for the development of a national 

strategy for the inclusion in the global tourist system. The results of the research were 

implemented in practical activities of the Ministry of economic development and trade 

with the improvement of the legal regulation of international tourism in Ukraine 

(reference No. 2756/014 from 01.02.2017); Volyn chamber of Commerce as an 

information and analytical base when preparing materials for the development of 

business institutions in the field of international tourism (reference No. 19-22/01-3/603 

from 28.12.2016); Department of infrastructure and tourism of the Volyn regional state 

administration by development of Strategy of development of Volyn region for the 
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period up to 2020 (reference No. 1920/183/2-16 from 16.12.2016); The Department of 

tourism and promotion of Lutsk in the justification of the creation of favorable 

conditions for development of domestic and international tourism, tourism and resort 

recreation industry, the implementation of tour activities and the development of 

material-technical base of the tourism sector (reference No. 38-8/145 from 

22.12.2016); Volyn regional Foundation for the support of construction in the 

development of strategic and operational measures on financing of construction of 

objects of tourist infrastructure (reference No. 182/1 from 30.11.2016), Travel Agency 

«Go with us» («Poichaly z namy») when you design a diversified investment policy of 

tourism products (reference No. 368/1/24 from 05.12.2016), LLC «T-Plaza» in the 

analysis of tourist flows and the strategic directions of the deepening of the trans 

nationalization of the tourism activities (reference No. 49/17 from 11.04.2017), OOO 

«Tourist company «Menists» in justifying the modernization of the institutional safety 

regulators of international tourism (reference No. 18-2016Т from 10.11.2016); Lutsk 

city public organization «European vector of Volyn» for the improvement of methods 

of calculation of efficiency of implementation of measures to increase use of the tourist 

potential, attracting the international tourist flows, institutional support sector 

(reference No. 301-12 from 20.12.2016); with the project «PL-GST: cross-border 

exchange of experience» IPBU.03.01.00-06-386/11-00 spiffiness in the framework of 

«Cross-border cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013» (reference 

No. 28-3/386/11-00 from 15.01.2017). 

The results of the thesis are presented in the author's monograph and manuals 

with the stamp of Ministry of education of Ukraine. They were used in the 

development of curricula that are embedded in the teaching activities with the 

development of work programs, methodological support and teaching the disciplines 

of «International tourism», «International investment activity», «Transnational 

corporations», and in the process of supervising of scientific works of students, 

diploma works of bachelors and masters (certificate No. 1752-19-33 from 

06.12.2016). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Міжнародний туризм у ХХІ ст. не тільки 

перетворився у важливий фактор стимулювання макроекономічного зростання 

окремих країн та світогосподарського прогресу, але й став ефективним каналом 

«наведення мостів» між державами, націями і, навіть, цивілізаціями, роблячи 

вагомий внесок у налагодження взаєморозуміння, довіри і партнерства та 

пом’якшення конфронтації на релігійній та соціальній основі у сучасному світі. 

В умовах глобалізації процес інтернаціоналізації туристичної індустрії значно 

динамізується і набуває свого багатовимірного прояву у конвергенції 

національних і регіональних моделей туристичної бізнес-діяльності; глобальній 

стандартизації якості туристичних послуг; уніфікації ціноутворення на ринку 

туристичних послуг та національних режимів регуляторних законодавств у цій 

сфері; міжнародній універсалізації асортиментного меню туристичних послуг; 

типізації критеріїв відбору персоналу та оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності операторів туристичного бізнесу та ін.  

Це зумовило становлення у 1980-х роках глобального ринку туристичних 

послуг з його принципово новими якісними і кількісними параметрами та 

мережевими форматами туристичної бізнес-діяльності. Глибокі 

трансформаційні зміни у її характері і рушійних силах розвитку спричинили 

системну диверсифікацію інституційного забезпечення функціонування 

світового туристичного ринку з домінуванням у глобальній ринковій теорії 

інституційної парадигми, яка, охоплюючи усі рівні інституціоналізації 

міжнародної економічної системи, слугує основою досягнення людством цілей 

сталого розвитку. 

Що стосується України, то її національні інтереси лежать у площині 

ефективної інтеграції у глобальні ринки як на основі транснаціоналізаційних, 

так і регіональних інтеграційних каналів з максимальним використанням 

внутрішнього ресурсу включення економічних агентів у глобальні вартісні 

ланцюги та мережі. Важливою сферою такої взаємодії національного ринку із 
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зовнішнім світом є туристичний сектор, конкурентоспроможність якого 

значною мірою залежить від інституційного ресурсу. 

Найбільш ґрунтовну розробку теорії ринку, процесів його глобалізації та 

інституціоналізації, проблематики транснаціоналізації бізнес-діяльності, 

трансформації корпоративних стратегій на окремих ринкових сегментах, аналіз 

новітніх тенденцій у розвитку міжнародного туризму, його глобалізаційної 

структуризації та різнорівневої регуляторної системи містять праці таких 

зарубіжних вчених, як: М. Аластар, Р. Арон, Д. Бухаліз, Т. Веблен, Р. Вернон, 

І. Вітт, А. Вудсайд, Дж. Гелбрейт, С. Дарсі, Л. Дваєр, П. Дікен, В. Дімітріус, 

Т. Дженсен, Дж. Джереффі, Р. Джесоп, Б. Камель, Дж. Кейнс, Ф. Кене, 

Дж. Коммонс, Р. Коуз, П. Кругман, Дж. Лі, Дж. Лiнтнер, Р. Лоу, К. Маркс, 

Дж. Мендес, Р. Метьюз, Дж. Мігуенс, У. Мітчел, К. Нільсон, Д. Норт,  

О. Ульямсон, Р. Рихтер, У. Ростоу, П. Самуельсон, Г. Сонг, Р. Спур, С. Пейдж, 

Дж. Родріге, Я. Тінберген, Г. Тсей, Д. Шельскі, О. Флехтхайм, П. Форсиз, 

Е. Фуруботн, К. Хол, Д. Хавкінс, В. Хазбул, Дж. Юррі. Цю тематику активно 

досліджують вітчизняні вчені-економісти, зокрема А.Александрова, 

В. Афанасьєв, К. Антонюк, Л. Антонюк, В. Герасименко, В. Бандурін, 

О. Білошапко, О. Булатова, І. Волошин, С. Галасюк, А. Гальчинський, Н. Ганич, 

О. Горняк, З. Герасимчук,  Я. Дубенюк, Р. Заблоцька, І. Журба, А. Карп, 

П. Коваль, В. Кифяк, Ю. Козак, Л. Корж, Н. Кудла, Д. Лук’яненко, З. Луцишин, 

О. Любіцева, М. Мальська, Т. Мельник, Ю.Мігущенко, Ю. Пахомова, О. 

Плотнікова, Л. Побоченко, А. Поручник, В. Рокоча, Л. Руденко-Сударєва, 

І. Сазонець, С. Сiденко, С. Сорокіна, О. Соскін, С. Сіденко, Я. Столярчук, 

А. Толочко, А. Фiлiпенко, Т. Циганкова, В. Чужиков, О. Швиданенко, 

Ю. Шишкова, I. Школа та багато інших. 

Однак ціла низка теоретичних і практичних аспектів цієї багатогранної 

наукової проблеми залишається недостатньо дослідженою. Насамперед 

потребує розкриття інституційна парадигма туристичної бізнес-діяльності в 

умовах глобалізації. Актуальним є питання глобалізаційної диверсифікації 

світового туристичного ринку та її форм, а також процесів формування 
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глобальних туристичних мереж. Ґрунтовного дослідження потребує 

регуляторно-інституційний механізм функціонування глобальної туристичної 

індустрії та інституційного ресурсу підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності туристичного сектору України. Таким чином, 

системне дослідження процесів глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності 

у сфері міжнародного туризму є дуже важливим як у теоретичному, так і у 

практичному плані, що зумовило вибір теми дисертації, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах міжкафедральних науково-дослідних 

робіт факультету бізнесу Луцького національного технічного університету, а 

саме: «Механізми формування регіональних інтеграційних систем в умовах 

сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0112U000288); «Обґрунтування 

комплексної програми розвитку туризму транскордонних регіонів» (номер 

державної реєстрації 0112U000291); «Регіональна політика розвитку 

відновлювальної енергетики» (номер державної реєстрації 0115U002199) та 

«Методологія створення геоінформаційної системи туристично-рекреаційних 

ресурсів» (номер державної реєстрації 0115U002201). У рамках цих тем 

автором особисто узагальнено розробки щодо формування кластерних утворень 

в умовах сталого розвитку; розроблено методику розрахунку 

конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери та обґрунтовано 

інструменти її нарощування; досліджено новітні тенденції впровадження 

альтернативних джерел енергії у туристичну сферу; а також здійснено 

моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 

туристично-рекреаційних ресурсів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розкриття 

теоретичних засад глобалізації туристичної бізнес-діяльності через призму 

інституційної парадигми, дослідження форм, напрямів і механізмів 

глобалізаційної диверсифікації світового туристичного ринку, оцінка 

ефективності чинної інституційної інфраструктури функціонування глобальної 

туристичної індустрії, а також обґрунтування стратегічних пріоритетів 
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нарощування міжнародної конкурентоспроможності туристичної галузі 

України. 

Виходячи з мети та логіки дослідження (рис. 1), у роботі поставлено та 

вирішено такі завдання: 

 

Механізми Принципи Форми прояву 

Глобальні туристичні мережі 

Диверсифікація світового туристичного ринку 

Нарощення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичного сектору України 

Інституціональний вимір 

Регуляторний механізм 

Форми Інструменти Рівні 

Транснаціоналізація туристичної індустрії України  

Інституційний 

ресурс 

транснаціоналізації 

туристичної галузі  

Регулювання 

туристичних зв’язків 

 

Організаційно-

економічний механізм 

нарощення 

конкурентного 

потенціалу туристичної 

індустрії 

Види 

диверсифікації 

Функції 

Включеність країн у глобальні туристичні процеси 

Характер розвитку туристичної індустрії 

Кількісний та якісний 

вимір 

Інституціоналізація 

ринку 

Транснаціоналізація 

індустрії 
Ідентифікація 

послуги 

Ступені детермінації  

Інституційна ідентифікація міжнародного ринку туристичних послуг 

Критерії 

Вплив на світову туристичну кон’юнктуру 

 

 

Рис. 1. Логіка дисертаційної роботи 

 

- здійснити інституційну ідентифікацію ринку туристичних послуг; 

- розкрити парадигмальні засади глобальної транснаціоналізації 

туристичної індустрії; 
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- визначити конвергентні механізми інституційного забезпечення 

глобалізації туристичної діяльності; 

- обґрунтувати ендогенні й екзогенні чинники диверсифікації туристичного 

ринку та її детермінантні вектори; 

- дослідити характер продуктово-видової і географічно-суб’єктної 

диверсифікації міжнародної туристичної діяльності у глобальних умовах; 

- розкрити природу глобальних туристичних мереж і їх компонентну 

структуру; 

- оцінити ступінь залучення країн у глобальні туристичні мережі та вплив 

міжнародного туризму на розвиток національних економік; 

- охарактеризувати форми та сучасний інструментарій міжнародного 

регулювання ринку туристичних послуг; 

- визначити методологічну базу формування глобальних стандартів 

туристичних послуг та універсалізації їх регуляторного механізму; 

- оцінити рівень загроз у сфері міжнародного туризму та обґрунтувати дієві 

інструменти їх запобігання; 

- розкрити кількісно-якісні параметри транснаціоналізації туристичної 

діяльності в Україні та систему її нормативно-правового регулювання; 

- обґрунтувати організаційно-економічний механізм нарощування 

конкурентного потенціалу вітчизняної туристичної індустрії. 

Об’єктом дослідження є закономірності та формати процесів глобалізації 

міжнародної туристичної діяльності.  

Предметом дослідження є умови, мотиваційні чинники та рівні 

інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму. 

Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і 

фундаментальних положеннях економічної теорії, теорій глобалізації, 

міжнародної торгівлі, транснаціоналізації, моделювання та прогнозування 

економічних процесів, які відбуваються у сфері міжнародного туризму.  

Методологічну основу дослідження становлять методи абстракції, діалектики, 

логіко-структурний та системний підходи до аналізу інституціоналізації бізнес-
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діяльності у сфері міжнародного туризму. Для вирішення поставлених у роботі 

завдань були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а 

саме: системного аналізу (для обґрунтування матеріальної основи глобальної 

інституціоналізації ринку туристичних послуг – пп. 1.2, 1.3); наукової 

абстракції, аналізу і синтезу, системного узагальнення (для  розроблення 

логічної послідовності та розвитку категорійного апарату, що інституційно 

ідентифікує ринок туристичних послуг  – п. 1.1); структурно-функціональний 

та функціонально-цільовий (для ідентифікації виявлення чинників 

диверсифікації світового туристичного ринку, його форм та вимірів – пп. 2.1, 

2.2, 2.3); кластерного аналізу (для групування країн та ідентифікації впливу 

кожної групи на світову туристичну кон’юнктуру – п. 3.2); моделювання, 

економіко-математичного та кореляційного аналізу (для аналізу та селекції 

факторів впливу на темпи економічного зростання країн та їх включеності у 

глобальні туристичні процеси, виявлення закономірностей багатомірних 

зв’язків та взаємозалежностей у сфері міжнародного туризму – пп. 3.2,  3.3); 

системно-структурного та порівняльного аналізу (для дослідження глобальних 

туристичних мереж і прискореного розчленування процесу продукування 

туристичних продуктів – п. 3.1, для аналізу форм та інструментарію 

регуляторно-інституційного механізму функціонування глобальної туристичної 

індустрії – пп. 4.1, 4.2,  для  узагальнення нормативно-правового регулювання 

міжнародних туристичних зв’язків України  – п. 5.2); кількісного та якісного 

аналізу (для дослідження кількісних та якісних параметрів транснаціоналізації 

туристичної діяльності України – п. 5.1);  структурно-цільовий (при визначенні 

безпекового та інформаційного імперативів модернізації інституційних 

регуляторів міжнародного туризму 4.3); SWOT-аналізу (для визначення 

інтеграційних  важелів підвищення конкурентоспроможності туристичної 

галузі України – п. 5.3); статистичний та графічні методи (під час обробки та 

узагальнення статистичних даних та їх відображення у всіх розділах роботи). 

Використання визначених методів дало змогу одержати обґрунтовані висновки 

та результати, що представлені у дисертаційній роботі.  
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Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять Закони 

України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, 

матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, офіційні публікації міжнародних 

організацій (Всесвітньої туристичної організації, СОТ, ООН, МВФ, Світового 

банку, ОЕСР, Всесвітнього економічного форуму), інформаційні та аналітичні 

матеріали дослідницьких, експертних та рейтингових агенцій та асоціацій, 

національних та глобальних проектів, статистична інформація країн, праці 

іноземних та вітчизняних авторів, інтернет-ресурси, особисті емпіричні 

дослідження та розробки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає у формулюванні автором нового концептуального підходу у 

дослідженні процесів глобалізації туристичної бізнес-діяльності через призму 

інституційної парадигми; розкритті рушійних сил, форм і напрямів 

багатовекторної диверсифікації світового ринку туристичних послуг; 

визначенні ключових детермінант трансформації його регуляторно-

інституційної системи; обґрунтуванні інституційних механізмів нарощування 

міжнародної конкурентоспроможності туристичної галузі України. 

Основні результати дисертаційної роботи, відзначені науковою новизною, 

полягають у тому, що: 

вперше: 

- обґрунтовано глобальний характер транснаціоналізації туристичної 

бізнес-діяльності через призму інституційної парадигми на основі конкретизації 

ключових форм її прояву на кожній стадії суспільного відтворювального 

процесу:виробництво (міжнародна стандартизація та уніфікація у продукуванні 

туристичних послуг, зростання частки капіталу міжнародних компаній у 

туристичній сфері, нарощування зарубіжних активів операторів туристичного 

ринку); розподіл (випереджальне нарощування ресурсної бази туристичного 

сектору, зростання зарубіжної зайнятості туристичних компаній, формування 

транснаціональних фондів нагромадження капіталу у туристичній галузі); обмін 
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(зростання у структурі міжнародної торгівлі частки туристичних послуг, 

інтернаціоналізація їх вартості, трансформація відносин обміну туристичними 

послугами з міждержавних у внутрішньофірмові, розширення 

експортоорієнтованих секторів їх продукування у структурі національних 

економік); споживання (міжнародна універсалізація асортименту туристичних 

послуг, інтернаціоналізація фонду їх споживання, зростання частки 

індивідуального споживання туристичних послуг у національних доходах 

країн, стандартизація потреб світових споживачів туристичних послуг). 

Доведено, що результатом синергійної дії цих процесів є системна 

транснаціоналізація і мереживізація і на їх основі – конвергенція національних 

туристичних індустрій з формуванням глобального ринку туристичних послуг 

та відповідним інституційним забезпеченням усіх стадій бізнес-процесів у 

даній галузі; 

- дано авторське трактування змісту глобальної інституціоналізації 

туристичної бізнес-діяльності як процесу перетворення у стійкі інститути 

(установи) відносин з приводу виробництва і реалізації на міжнародному рівні 

туристичної послуги з установленими правилами, нормами і саморегуляцією та 

ідентифіковано її архітектуру як результат системної взаємодії універсальних 

ринкових інститутів (інститути попиту і пропозиції, ціноутворення, 

конкуренції, власності, транснаціоналізації, монополізації та ін.) та 

специфічних, притаманних виключно туристичному ринку інститутів 

неринкового характеру (візовий, міграційно-статусний, транспортно-

логістичний, інститут інформаційної презентації, надання туристичної послуги 

у часі і просторі та ін.). Доведено, що у сукупності ці інститути формують 

основні пропорції глобального ринку туристичних послуг, головні тренди його 

суб’єктної, продуктово-видової, територіально-географічної та регуляторної 

диверсифікації з переважним використанням у сучасному менеджменті 

принципів людиноцентризму, гуманізму, толерантності, поваги до свобод і 

прав людини, демократизму, взаємної довіри; 
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- встановлено різноступеневий характер включення національних 

туристичних комплексів у глобальні туристичні мережі і вартісні ланцюги на 

основі здійсненої кластеризації країн – продуцентів послуг за ключовими 

показниками (згенерована туристичною галуззю додана вартість, частка 

туристичної галузі у ВВП та сукупній зайнятості країн, в’їзний потік туристів, 

вартість основних засобів туристичної сфери, сукупні капітальні і прямі 

іноземні інвестиції у туристичну сферу, фінансові потоки на кожного туриста 

та ін.) з використанням програмного продукту STATISTICA10.0. На цій основі 

виокремлено 9 кластерів країн за методом Уарда, розкрито ступінь впливу 

кожної групи на світову туристичну кон’юнктуру та характер і спрямованість 

розвитку глобальної туристичної індустрії. Спираючись на виявлені ключові 

тенденції розвитку кожної групи країн, проведено регресійний аналіз щодо 

взаємозв’язку між їх ВВП та сукупними доходами від міжнародної туристичної 

діяльності з визначенням різних типів рівнянь, що описують цю залежність 

(поліномінальне, степеневе, експоненціальне, логарифмічне). Обґрунтовано 

потужний вплив туристичної галузі на суспільний прогрес країн через, з одного 

боку, мультиплікацію темпів їх макроекономічного зростання і підвищення 

матеріального добробуту громадян, а з другого – поглиблення глобальних крос-

культурних комунікацій і формування довіри між націями і народами;  

удосконалено: 

- теоретичні підходи до оцінки ролі й ефективності механізмів 

інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності 

(організаційно-економічного, інфраструктурного, регуляторного, фінансового, 

інвестиційного, кредитного, маркетингово-логістичного, страхового, 

інформаційно-комунікаційного) через конкретизацію інструментарію кожного з 

них, характеру дії та ступеня впливу на конвергенцію національних 

туристичних систем. Доведено, що поглиблення диверсифікації туристичних 

послуг, стрімке зростання глобального попиту на них та значне ускладнення 

системи сервісного обслуговування клієнтів спричиняють щораз більше 

відставання чинної інституційної системи туристичної індустрії від сучасних 
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потреб, що зумовлює об’єктивну необхідність її якісної модернізації на основі, 

з одного боку, чіткого розмежування функцій чинних інститутів та розподілу 

ризиків між ними, а з другого – доповнення наявних компетенцій інститутів 

якісно новими функціями (безпека і захист персональних даних, інституційна 

підтримка суміжних галузей, регулювання туристичних бізнес-процесів на 

основі аутсорсингових, краудсорсингових та краудфандінгових схем та ін.); 

- мультифакторний підхід до безпекового імперативу модернізації 

інституційних регуляторів міжнародного туризму через розкриття глобальних 

викликів міжнародній туристичній діяльності (природні катаклізми, конфлікти 

на релігійній та етнічній основі, терористичні атаки, несумісність у способах і 

моделях співжиття різних соціумів, кібератаки на суб’єкти ринку й особисті 

дані туристів та ін.) та обґрунтування рекомендацій щодо розширення функцій 

інститутів туристичного бізнесу (включення у статутні документи положення 

про безпекові гарантії усім клієнтам, запровадження матеріальної та юридичної 

відповідальності за недотримання цих гарантій; закріплення безпекових 

положень у міжнародних угодах, що регулюють міжнародний туризм; 

запровадження національної сертифікації і стандартизації туристичних послуг; 

розробка міжнародних стандартів у сфері кібербезпеки); 

- системний аналіз кількісних (динаміка обсягів вхідних та вихідних 

туристичних потоків, валютних надходжень, обсягів інвестицій та ін.) та 

якісних параметрів транснаціоналізації туристичної діяльності України 

(географічна структура міжнародного туристичного потоку, організаційне 

регулювання, нормативне забезпечення), який дав змогу виявити 

вузькоформатний та слабоінтенсивний характер інтеграції у систему 

міжнародної туристичної індустрії, визначити інструменти подолання даних 

факторів (розширення пропозиції за рахунок диверсифікації туристичних 

продуктів, розробка світового бренду України, пошук нових цільових сегментів 

та способів задоволення потреб туристів, використання інноваційних підходів 

та новітніх технологій у просуванні послуг на різних етапах життєвого циклу, 

впровадження великих інфраструктурних проектів щодо використання 
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туристично-рекреаційної сфери в певних регіонах, розвиток транскордонного 

туризму, розвиток супутніх галузей). Побудована кореляційно-регресійна 

модель залежності ВВП України від чинників розвитку міжнародного туризму 

дозволила визначити мультиплікативний ефект впливу туристичного сектору 

на розвиток економіки країн та ступінь взаємозв’язку ключових факторів; 

- концептуальні положення щодо нарощування конкурентного 

потенціалу  вітчизняної туристичної індустрії на основі обґрунтування 

інноваційних напрямів підвищення конкурентоспроможності туристичних 

підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції на туристичному 

ринку, формування нових типів споживачів, диверсифікації продуктового 

портфелю, планування та створення нових поліпшених туристичних 

пропозицій, пошук нових цільових сегментів та способів задоволення потреб 

туристів. Визначено, що транскордонний туристичний кластер як 

організаційно-економічна форма реалізації туристичного потенціалу на 

прикордонних територіях двох і більше країн слугує важливим інструментом 

щодо розвитку суміжних галузей та поглиблення співпраці між суб’єктами 

бізнес-діяльності, регуляторними інститутами, закладами освіти, громадськими 

організаціями, інноваційними центрами, населенням регіонів причетними до 

створення та споживання туристичної послуги. 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретичні підходи щодо розкриття якісних особливостей формування 

глобальних туристичних мереж (міжгалузевий і транстериторіальний характер, 

колективна відповідальність операторів туристичного ринку за ризики і їх 

фірмова гнучкість відповідно до ринкових змін, розчленування процесу 

продування туристичних продуктів), що базуються на використанні 

багатоваріантних і різноманітних форм співпраці готельних і транспортних 

комплексів, центрів відпочинку і громадського харчування, агентів індустрії 

розваг і безпекових систем, страхування і фінансового супроводу туристичних 

трансакцій на основі імплементації консорціумних і конгломеративних 

механізмів міжнародної туристичної діяльності. Доведено, що у цьому форматі 
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глобальний вартісний ланцюг міжнародної туристичної індустрії має споживчо 

орієнтовану природу у рамках контрольованих споживачем вартісних ланцюгів 

(buyer-driven commodity chains) і формує умови для зниження трансакційних 

витрат, поєднання географічно дисперсних стадій у глобальну туристичну 

мережу з поглибленням міжнародного поділу праці її суб’єктів та формування 

інтернаціональної вартості туристичної послуги; 

- термінологічний апарат щодо визначення економічного змісту категорії 

«туристична послуга» як економічного блага особливого типу та специфічної 

споживчої вартості процесу праці, що виражається у корисному ефекті, 

здатному задовольнити інтереси індивідууму у культурно-пізнавальному 

запиті, розширенні кругозору, розширенні комунікацій, духовному збагаченні, 

пошуку партнерів, активному відпочинку, оздоровленні, знятті стресової 

напруги, пошуку екзотичних пригод та інших потребах, яка споживається за 

місцем її продукування у просторі і часі на основі мережевих каналів 

формування її суспільної цінності; 

- аналітична оцінка глобалізаційної диверсифікації світового 

туристичного ринку через призму двох її вимірів: кількісного (нарощування 

капіталізації ринку, формування якісно нових його сегментів, інтенсифікація 

міжнародних туристичних потоків та ін.) та якісного (урізноманітнення 

географічно-суб’єктної, продуктово-видової, інституційно-регуляторної, 

технологічно-інструментальної структури ринку, зростання якості туристичних 

послуг та ін.). Доведено, що диверсифікація туристичного ринку, набуваючи в 

умовах глобалізації системного характеру, зумовлена, з одного боку 

ендогенними (внутрішньокраїновими) чинниками (зростанням доходів і 

платоспроможного попиту населення, удосконаленням систем транспорту і 

зв’язку, розвитком інформаційних технологій, лібералізацією валютних 

відносин і міграційного режиму виїзду за кордон та ін.) і екзогенними 

(глобалізаційними) факторами (глобалізацією бізнес-діяльності, лібералізацією 

міжнародних візових режимів, зростання відкритості для громадян різних країн 

загальноцивілізаційної культурної спадщини, глобальний брендинг її об’єктів) 
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здатна на сьогодні задовольняти весь спектр наявних людських потреб і запитів 

у туристичних послугах; 

- підходи до характеристики емерджентних туристичних послуг за їх 

видовою класифікаційною ознакою (нічний, пригодницький, пізнавальний, 

медичний, шлюбний та ін.) та сегментацією глобальних центрів їх 

продукування, сформованих на основі локальних конкурентних переваг – ціна, 

клімат, сервісне обслуговування, ресурсний потенціал, креативний ресурс, 

якість життя, концентрація фешн-індустрій, екологічний стан, імідж і бренд, 

екзотичність (Дубай, Абу-Дабі, Сейшели, Мальдіви, Ізраїль, Кариби, Лазурний 

берег, Кремнієва долина, Таїланд, Індія, Сінгапур, Лас-Вегас, Коста-Ріка та ін.). 

Обґрунтовано, що сучасний формат конкурентних відносин у туристичній 

сфері доповнився новими регіональними точками індустрії гостинності, що 

динамічно інкорпоруються у глобальну модель міжнародного поділу праці, 

забезпечуючи прискорення економічного зростання власних країн; 

- багатокритеріальна класифікація форм та інструментарію 

міжнародного регулювання ринку туристичних послуг через призму 

визначених об’єктів регулювання (суб’єкт бізнес-діяльності, регіон, країна, 

місто, острів, локал, локалітет); рівнів (наднаціональний, регіональний, 

транскордонний та національний);функцій (продуктивна, 

структуроформувальна, розподільна, регуляторно-індикативна, стимулююча, 

інноваційна, соціальна); методів (державно-адміністративних, нормативно-

правових, фінансово-кредитних, податкових та соціально-психологічних), яка 

виявила домінування глобально-мережевої архітектури його регуляторно-

інституційного механізму (Всесвітня рада з подорожей та туризму, Всесвітня 

туристична організація, Міжнародна готельна асоціація, Європейська комісія з 

подорожей та ін.) з постійним розширенням кола функціональних компетенцій 

інститутів глобального менеджменту; 

- визначення інтеграційних важелів підвищення 

конкурентоспроможності  туристичної галузі України у системі дипломатичних 

заходів (моніторинг в’їзних і виїзних потоків туристів, консульська підтримка, 
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контроль за дотриманням недискримінаційних умов перебування громадян за 

кордоном та захист їх прав, врегулювання адміністративних і юридичних 

спорів, комунікативна функція тощо); рекламно-іміджевих інструментів 

(організація презентацій і виставок за кордоном, кіно- і телесюжети про 

вітчизняні туристичні центри, інтернет-інформація про унікальні національні та 

нові види туристичних послуг, організація спортивних і шоу-акцій на території 

держави, інформування світової спільноти про видатні досягнення вітчизняної 

науки, культури, музики, мистецтва, співпраця зі спеціалізованими 

міжнародними організаціями); організаційно-фінансових механізмів 

(розширення переліку фінансових і транспортних консультацій, організаційна 

підтримка самодіяльних туристів, диверсифікація туристично-орієнтованих 

банківських продуктів та ін.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, викладені автором у дисертації, є внеском у 

розвиток теорії і практики міжнародних економічних відносин. Дисертація 

відкриває можливості більш глибокого розуміння трансформації 

інституційного забезпечення бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму. 

Основні положення, викладені автором у дисертації, доведені до рівня 

методичних розробок і прикладних рекомендацій, можуть слугувати науковою 

основою для розроблення національної стратегії включення у глобальну 

туристичну систему. Результати дослідження впроваджено у практичну 

діяльність Міністерства економічного розвитку та торгівлі при вдосконаленні 

нормативно-правового регулювання міжнародного туризму в Україні (довідка 

№ 2756/014 від 01.02.2017); Волинської торгово-промислової палати в якості 

інформаційно-аналітичної бази  при підготовці матеріалів розвитку бізнес-

інститутів у сфері міжнародного туризму (довідка № 19-22/01-3/603 від 

28.12.2016); Департаменту інфраструктури та туризму Волинської обласної 

державної адміністрації при розробці Стратегії розвитку Волинської області на 

період до 2020 року (довідка № 1920/183/2-16 від 16.12.2016); Управління 

туризму та промоції міста Луцька при обґрунтуванні створення сприятливих 
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умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, туристичної та 

курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і 

розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери (довідка № 38-8/145 

від 22.12.2016); Волинського обласного фонду підтримки будівництва при 

розробці стратегічних та оперативних заходів щодо фінансування будівництва 

об’єктів туристичної інфраструктури (довідка № 182/1 від 30.11.2016), 

Туристичного агентства «Поїхали з нами» при розробці диверсифікованої 

інвестиційної політики реалізації туристичних продуктів (довідка № 368/1/24 

від 05.12.2016), ТОВ «Т-Плаза» при аналізі туристичних потоків та 

стратегічних напрямів щодо поглиблення транснаціоналізації туристичної 

діяльності (довідка № 49/17 від 11.04.2017); ТОВ «Туристична компанія 

«Менестіс» при обґрунтуванні модернізації безпекових інституційних 

регуляторів міжнародного туризму (довідка № 18-2016Т від 10.11.2016); 

Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині» при 

вдосконаленні методики розрахунку ефективності реалізації заходів щодо 

нарощення використання туристичного потенціалу, залучення міжнародних 

туристичних потоків, інституційного забезпечення галузі (довідка № 301-12 від 

20.12.2016), при реалізації проекту «ПЛ-НТУ: Транскордонний обмін 

досвідом» IPBU.03.01.00-06-386/11-00, що співфінансувався у рамках 

«Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна  2007-

2013», фінансованого за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках 

Європейського Інструменту Сусідства, були використані положення автора 

щодо нарощення туристичних потоків у сферах наукового, ділового та 

навчального туризму, формування стратегічних орієнтирів для покращення 

фінансового обслуговування транскордонних проектів, спрямованих на 

розвиток туристичної інфраструктури (довідка № 28-3/386/11-00 від 

15.01.2017). 

Результати дисертації, викладені в авторській монографії та навчальних 

посібниках з грифом МОН, були використані при розробці навчальних програм, 

впроваджено у навчально-методичну діяльність при розробці робочих програм, 
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методичного забезпечення та викладання дисциплін «Міжнародний туризм», 

«Міжнародна інвестиційна діяльність», «Транснаціональні корпорації», а також 

у процесі керівництва науковими роботами студентів, дипломними роботами 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів (довідка № 1752-19-33 від 06.12.2016). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які одержані в 

дисертаційній роботі та виносяться на захист, здобуті автором особисто і 

відображені у наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, ідеї та висновки, 

які є результатом самостійної роботи автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні і методологічні 

положення та результати дисертаційної роботи представлені автором на 26 

міжнародних і вітчизняних науково-теоретичних та науково-практичних 

конференціях, конгресах та семінарах, зокрема: Міжнародній науково-

практичній конференції «Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы, перспективы» (м. Пинск, Республіка Білорусь,  2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Dny vědy – 2013» (м. Прага, 

Чехія,  2013 р.), Х Міжнародній науковій конференції «Икономиката на 

България и Европейская Съюз – съвременни предизвикателства и подходи за 

решения» (м. Софія, Болгарія,  2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Развитие экономической составляющей трансграничного 

сотрудничества» (м. Брест, Республіка Білорусь, 12-13 лютого 2014 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення сучасного 

українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові 

аспекти» (м. Київ, 27 березня 2015 р.),  Республіканській науково-практичній 

конференції «Роль молодых ученых  в научно-инновационном развитии»  (м. 

Жетисай, Казахстан, 9 квітня 2015 р.), I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі» (м. Луцьк-

Світязь, 21-23 травня 2015 р.), І-ІIІ Міжнародному науковому семінарі 

«Połączenia interdyscyplinarnych nauk ekonomicznych w kontekście przemówienie 

międzynarodowej praktyce» (м. Лежайськ, Республіка Польща, 2013-2015 р.р.), 
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XI Міжнародній науково-практичній конференції «Prospects of world science» 

(м. Шефілд, Великобританія, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове 

забезпечення» (м. Київ,  2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні» (м. Рівне, 12 

травня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

молодих вчених «Проблеми глобалізації та регіоналізації світової економіки» 

(м. Тернопіль, 2016 р.), ІV- VI Міжнародному науково-практичному семінарі 

«Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції»(м. 

Луцьк, 2014, 2015, 2016 р.), Міжнародній республіканській науково-практичній 

конференції «Проблеми впровадження управлінського обліку»(м. Душанбе, 

Республіка Таджикістан, 1 грудня 2016 р.), Міжнародному науково-

практичному семінарі «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку» 

(м. Дніпропетровськ, 14 квітня 2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Міжнародний бізнес як фактор розвитку» (м. Харків, 21 квітня 

2016 р.), XІІ-XV Міжнародному науковому семінару «Сучасні проблеми 

інформатики в управлінні, економіці, освіті» (м. Київ, 2012-2016 р.р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 

розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин»(м. Київ, 30 

вересня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Transformation 

of  Economics and Management in the Era of Globalization» (м. Клайпед, Литва, 29 

січня 2016 р.), ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції розвитку туризму» (м. Миколаїв, 10 листопада 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва» (м. Харків, 21 листопада 2016 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології» 

(м. Кишинів, Республіка Молдова, 25 листопада 2016 року); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва» (м. Харків, 25 листопада 2016 року), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку 
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економіки України» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.), ІІ Міжнародному науковому 

семінарі «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства» 

(м. Прага, Чеська Республіка, 10-13 грудня 2016 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та 

економіки в умовах глобалізації» (м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.). 

Публікації. За результатами проведених досліджень автором 

опубліковано 70 наукових праць загальним обсягом 64,7 д.а., з них – 1 

одноосібна монографія, 5 колективних монографій, 2 навчальних посібники, 16 

статей у наукових фахових виданнях, 11 статей у наукових фахових виданнях 

України, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах та наукових 

періодичних виданнях інших держав, 1 стаття, що зареєстрована в міжнародних 

наукометричних базах, 34 публікації в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 378 сторінок комп’ютерного тексту. Робота 

містить 17 рисунків на 32 сторінках, 54 таблиці на 40 сторінках, 16 додатків. 

Список використаних джерел містить 438 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНСТИТУЦІЙНА ПАРАДИГМА ТУРИСТИЧНОЇ БІЗНЕС-

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

1.1. Інституційна ідентифікація ринку туристичних послуг в умовах 

глобалізації 

 

Туристичний ринок в умовах глобалізації перетворився в один із 

найбільш розвинутих і динамічних сегментів світового ринку послуг. Його 

первинним елементом, тобто об’єктом, із приводу якого формуються відносини 

між продуцентом та споживачем, є туристична послуга. Незважаючи на досить 

ґрунтовні дослідження цього поняття, дотепер відсутнє комплексне визначення 

зазначеної категорії з розкриттям її особливих ознак і специфіки, які 

відрізняють її від інших видів послуг та характеризують глобалізаційну 

природу  споживчої вартості процесу праці на інституційних і методологічних 

засадах. Саме ідентифікація категорії «туристична послуга» з виокремленням 

інституційних складових елементів дасть можливість обґрунтувати роль як 

універсальних, так і специфічних інститутів із розвитку туристичного ринку, 

його трансформаційних змін в умовах глобалізації, сформулювати інституційну 

парадигму транснаціоналізації туристичної бізнес-діяльності. 

Аналізуючи напрацювання вітчизняних та закордонних науковців у цій 

сфері, ми можемо констатувани наявність однопорядкових понять, які лежать в 

основі ідентифікації туристичної послуги як економічної категорії. Зокрема це 

такі визначення, як туристичний продукт; турпослуга; туристська послуга; тур, 

що характеризується набором туристичних послуг щодо розміщення, 

транспортування й харчування; турпродукт як сукупність речових та 

нематеріальних споживчих вартостей; туристична корисність; споживча 

цінність продукту. Потрібно зазначити, що ці визначення характеризуються або 

однобокістю, або неповнотою обґрунтування саме інституційного наповнення 

послуги. Долаючи цю слабкість та нерозвиненість ідеї, ми вважаємо доцільним 
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усі вище наведені визначення розглядати з позиції туристичної послуги в 

умовах інституційної ідентифікації й глобальної інституціоналізації бізнес-

діяльності з виокремленням та доповненням ключових, характерних лише для 

неї ознак і специфіки, що відрізняють її від інших видів послуг. Серед 

іноземних науковців, які займалися дослідженнями  формування ключових 

ознак поняття «туристична послуга», варто виокремити напрацювання К. 

Купера, Дж. Флетчера [301, с. 120], Д.Бухаліса [288, с. 101], С. Дарсі [287, с. 

215], котрі концентрують свою увагу на міждисциплінарному підході з 

урахуванням впливів географічного розміщення, економічного потенціалу, 

державної політики, психології, соціальної психології, організаційного 

управління, постмодерністських культурології, маркетингу, архітектури та 

міжнародного розвитку. Оцінюючи їх напрацювання ми можемо зазначити, що 

важливим елементом в ідентифікації послуги є врахування інституціоналізації 

процесів, які зумовлюють формування не простого чи розгорнутого, а повного 

визначення категорії з урахуванням причин, функцій і наслідків. Зокрема, в 

основі інституціоналізації туристичної послуги лежить формування категорії на 

основі причинно-наслідкових зв’язків між зростанням рівня розвитку 

суспільства, потреб, зміни культури споживання, психології суспільства, 

обсягів туристичних потоків і визначенням провідної ролі туристичної індустрії 

в системі міжнародних економічних відносин, які знайшли відображення в 

сучасних закономірностях щодо функціонування сфери міжнародного туризму 

з урахуванням географічних факторів, економічного потенціалу й 

маркетингових складників. Специфіка формування та реалізації сучасного 

туристичного продукту ґрунтується на персоналізації запитів, що приводить до 

вдосконалення організації управління процесами в межах функціонування 

туристичних операторів і закладів розміщення, їх тісної взаємодії та утворення 

нових інтеграційний інституційних одиниць у сфері виробництва й споживання 

послуг.   

Е.Сіракая вказує [403], що, починаючи з 1980-х років, визначають чотири 

ключові характеристики, що відрізняють виробництво, споживання та оцінку 
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послуг від промислових товарів, а саме: невідчутність, нерозривність, 

неоднорідність й неможливість збереження. Коментуючи ці складники, ми 

можемо констатувати, що туристичні послуги найчастіше невідчутні, оскільки 

вони не є фізичними об’єктами. Наслідок цього – те, що запропоновані цінності 

не визначаються постачальником туристичних послуг, оскільки основним 

аспектом оцінки виступатимуть повномасштабні потреби потенційних 

мандрівників. Окрім того, значна частина туристичних послуг використовує 

фізичні об’єкти, котрі мають відчутний характер і розміщуються в середовищі 

туристичних агентських служб чи ресторанах на основі сервісного елементу. 

По-друге, послуги є неоднорідними, вони істотно відрізняються між 

постачальниками через невідповідність у наданні послуги. Як наслідок, ця 

характеристика сервісу ускладнює надання постачальником послідовної 

системи набору складників туристичного продукту, що визначає якість 

обслуговування. По-третє, послуги невіддільні від формування пропозиції, а це 

означає, що споживання й виготовлення туристичної послуги відбуваються 

одночасно.  Окрім того, послуги не можуть бути збережені та використані 

пізніше, відтак продаж послуги відбувається в момент, коли їх виробництво 

стає пріоритетом у системі реалізації туристичного продукту. Тобто туристичні 

послуги мають унікальні особливості, що дають змогу відрізняти їх від 

нетуристичних, зокрема туристи купують і споживають послугу в іншому місці 

від їх постійного проживання; споживання туристичної служби (відпустка в 

горах) займає більше часу, ніж споживання багатьох інших послуг; туристи 

часто не отримують ніякого матеріального доходу за свої інвестиції (крім 

сувенірів), а ризик у туризмі вищий ніж у сфері інших послуг, що призводить 

до більш інтенсивного використання страхових механізмів і пошуку 

інформації, щоб зменшити невпевненість, пов’язану з купівлею турпродукту.  

Нематеріальна основа складових туристичної послуги прослідковується у 

її компонентах, які формують на основі запитів індивіду у задоволенні 

культурно-пізнавального запиту, знятті стресової напруги, отримання 

задоволення від розваг. В даному контексті важливим та фундаментальним 
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складником туристичної послуги, що виражає нематеріальну складову і може 

задовільнити виокремлені запити ,є анімація. Зокрема Н. Абранія [263, с. 15] 

визначає, що еволюція феномену туризму виявила неадекватність усіх 

фрагментованих компонентів системи туристичної послуги, яка грунтувалася 

на традиційному розподілі ресурсів та відповідала сегментації або навіть 

персоналізації сучасного споживання туризму. На думку автора, «новий турист 

шукає спеціальних емоцій, в тому числі через різні форми анімацій та атракцій, 

які прагне випробувати, а потім намагається здобути досвід». П. Алмеїда [267, 

с. 39] акцентує увагу на трансформації ролі анімації у свідомості керівництва 

готельних підрозділів, оскільки мотивація нових туристів, можливість 

рекламування й монетизації простору анімації здійснюється на основі 

доступності для експериментів із навколишнім простором, новий досвід та нові 

відчуття від споживання туристичної послуги в новій країні з елементами 

національної ідентичності й унікальності. Продовжуючи думку науковців, 

потрібно відзначити, що  набір послуг, уключаючи шоу та інші події, які 

допомогли зайняти час туристів і, таким чином, «ущільнювали» туристський 

продукт, сьогодні орієнтовані на подолання глобальних викликів у сфері 

комунікації, зростання обсягу знань щодо взаємодії між різними культурами, 

пізнання й збалансування розвитку світової системи. Як наслідок, управління 

анімаційними складниками туристського продукту інституційно реалізується як 

в межах великих готельних груп, так і на рівні державних органів, що дає змогу 

інформаційно насичити відпочивальників, зняти релігійну напруженість, 

культурну відірваність та в перспективі наростити туристичні потоки. 

У дослідженнях вітчизняних науковців також трапляється поділ 

туристичної послуги на низку елементів, зокрема М. П. Мальська зазначає, що 

«туристичний продукт складається з багатьох компонентів, які можуть бути як 

відчутними (продукти харчування, одяг, різне туристичне спорядження), так і 

невловимими (розміщення в готелі, бронювання квитків, розважання туристів)» 

[166, с. 91]. За категоріальним визначенням та з позиції економічної науки у 

формуванні послуги превалює такий компонент, як матеріальний і 



51 

нематеріальний характер послуги, що відображатимуть відчутні та невловимі 

ознаки. Такий розподіл на формування комплексу спожитих властивостей є 

визначальною характеристикою цього виду послуг й інституційно наповнює 

сутність поняття в умовах поглиблення диверсифікації туристичного продукту, 

зокрема характеризує дуалістичне наповнення виробничого процесу щодо 

створення даного виду послуги. На відміну від фінансових і транспортних 

послуг, реалізація яких пов’язана з невідчутним характером, та будівельних і 

медичних, що визначаються значними фізичними властивостями, туристична 

послуга інтегрує в собі положення обох векторів у створенні споживчого блага. 

За визначенням В. К. Кіптенка, «туристична послуга – це результат 

діяльності туристичного підприємства із задоволення відповідних потреб 

туристів, робота якого може полягати в організації як усієї подорожі, так і 

окремих послуг» [82]. На нашу думку, ключовою ознакою, що досліджується 

автором поверхово, є результат діяльності туристичного підприємства; хоча у 

визначенні відсутні чіткі посилання на виробника послуги й відділеного від 

нього суб’єкта господарювання, котрий реалізовує тур-пакет споживачу, 

наявність інституту підприємництва щодо задоволення попиту є обов’язковою, 

оскільки  використання потенціалу ринку та нарощення бізнес-діяльності у 

сфері міжнародного туризму забезпечили стрімке зростання галузі у світовому 

масштабі й формування високоспеціалізованих країн-лідерів на основі 

спеціалізації та кооперації в галузі. 

Еволюція категорійного апарату, яка відображає і диверсифікаційні зміни 

сучасних відносин, знайшла своє вираження  в нормативних документах 

національного та міжнародного рівнів. Генеральна угода з торгівлі послугами в 

сектор 9, що має назву «Послуги, пов’язані з туризмом», визначила такі 

підгалузі, як послуги готелів та ресторанів, бюро подорожей і туристичних 

агентів, послуги екскурсійних бюро й інші. Під час Уругвайського раунду 

створено робочу групу з питань послуг туризму, а Секретаріат розповсюдив 

документ «Торгівля туристичними послугами» від 4 липня 1990 року 

(MTN.GNS/W/61), де наведено основні терміни, форми торгівлі туристичними 
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послугами, мотиви та цілі регулювання. Другий документ Секретаріату 

«Класифікація послуг, пов’язаних з туризмом» від 23 жовтня 1990 року 

(MTN.GNS/TOUR/W/1/Rev.1) визначила туристичну послугу як діяльність у 

галузі туризму, що є частиною більш загальної діяльності у сфері послуг і 

стосується  транспортних послуг, включає певні бізнес-послуги, послуги з 

розповсюдження, рекреаційні, культурні та спортивні послуги. У Законі 

України «Про туризм» відсутнє визначення туристичної послуги, а вже більш 

детально виокремлено поняття туристичного продукту, що є «попередньо роз-

робленим комплексом туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 

послуги, що реалізовується або пропонується для реалізації за визначеною 

ціною, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення та інші, не 

пов’язані з цим (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, 

відпочинку й розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [68]. Водночас 

досліджуване нами поняття неодноразово трапляється в цьому нормативному 

документі, зокрема й у визначенні супутніх туристичних послуг і товарів, що 

призначені для задоволення потреб споживачів, надання й виробництво яких 

скоротиться без їх реалізації. На нашу думку, важливо відразу визначити 

ключові специфічні ознаки, які відрізнятимуть туристичну послугу від інших їх 

видів на основі характерних інститутів. Зокрема, ми можемо чітко простежити 

наявність інституту пропозиції, що повинен задовольнити запити споживача. 

На відміну від інших ринків послуг, зокрема фінансових, де пропонується 

стандартний набір послуг, пропозиція туристичних послуг формується на 

основі індивідуальних запитів споживачів, де враховано інтереси індивідуума в 

культурно-пізнавальному розвитку, розширенні кругозору, розширенні 

комунікацій, духовному збагаченні, пошуку партнерів, активному відпочинку, 

оздоровленні, знятті стресової напруги, пошуку екзотичних пригод та інших 

потребах, що формує унікальність цього ринку, оскільки реалізація послуги 

відбувається на основі наявних пропозицій, а також розробки унікальних турів.  

Окрім того І. Леджарраджа й П. Вайленхорст [366] визначають 

особливістю попиту на туризм використання місцевої культури, традицій, 
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природних ресурсів та розвитку  навколо туристичних анклавів у віддалених 

регіонах (наприклад узбережжя, гори, села, тропічні ліси).  Разом із тим 

Л.Кунха [304, с. 78] і Н. Сантос [401, с. 122] розуміють туристичний попит як 

усі подорожі особи з місця свого постійного проживання в інше, яке породжує 

туристичні потоки і вимірювання яких здійснюється на основі відвідувачів. 

М.Синклер та М. Стаблер [406] у макроекономічне моделювання туристичного 

попиту включають припущення про відокремленість між споживанням і 

рішеннями щодо продовження роботи на основі теорії альтернативної вартості. 

Незважаючи на різні, але конвергентні поняття про попит на туризм, ми 

можемо констатувати, що в основі категорії лежить пояснення споживчої 

поведінки туристів, ураховуючи їхні можливості щодо реалізації визначеного 

перманентного запиту. Як наслідок, інститут попиту як ринкова категорія 

розкриває зміст терміна «туристична послуга» в широкому (загальному) 

понятті, ідентифікуючи свої ознаки на основі споживчих властивостей, аналізу 

еластичності туристичного продукту, урахування нецінових детермінантів 

впливу на обсяг запитів. 

Спираючись на міжнародні документи, зокрема звіт UNWTO [416, с.15], 

де зазначено, що пропозиція міжнародних туристичних послуг 

характеризується, передусім, транскордонним переміщенням споживачів, тобто 

споживач  переміщається до постачальника, а не навпаки, як у випадку з 

багатьма іншими послугами, ми можемо визначити обов’язковий перетин 

кордону задля споживання як визначальну ознаку туристичної послуги, що 

виливає із наукового аналізу цього процесу. Окрім того, важливий елемент 

туристичної послуги – активні дії туриста задля реалізації своїх прагнень та 

запитів, що підтверджується в дослідженнях С. Шепелюка [259], який 

акцентував увагу на тому, що «основу послуги, її суттєву сторону представляє 

так званий задум, тобто спрямованість на розв’язання певної проблеми, 

задоволення конкретної потреби». Окрім того, науковець пропонує розглядати 

галузевий циклічний підхід підприємств, котрі залучені у виготовлення 

туристичного продукту, що формує спектр послуг, які надаються 
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підприємствами, що тісно співпрацюють із галуззю туризму, але безпосередньо 

до неї не входять. Продовжуючи цей вектор аналізу, ми вважаємо, що важливе 

значення з позиції нашого дослідження має характеристика життєвого циклу 

туристичної послуги на основі врахування загальноекономічного підходу до 

формування життєвого циклу товару (послуги), який характеризується 

впровадженням, зростанням, зрілістю та спадом у виготовленні та реалізації 

продукту. У практиці реалізації туристичної діяльності спостерігаємо 

тенденцію до витіснення старих туристичних послуг більш сучасними та 

інноваційно насиченими, хоча основна відповідальність за врахування етапу 

життєвого циклу лежить на туристичних фірмах-операторах, які розробляють 

свою стратегію в довгостроковій перспективі й вживають заходи для 

продовження життєвого циклу чи запровадження нового продукту. Фази 

зростання та зрілості характеризуються найбільшим рівнем прибутковості, 

тому з метою продовження цих циклів фірми можуть залучати нових 

споживачів, здійснювати інтернаціоналізацію послуги за допомогою виходу на 

зовнішні ринки й вдосконалення та модифікації туристичної послуги. 

Мінливість циклічності у глобальному світі активно використовується 

суб’єктами ринку шляхом перенесення виробничих потужностей у країни, що 

лише входять у сферу міжнародного туризму. Свого часу така тенденція 

сформувала тури «all inclusive» у Туреччині, які користуються попитом і 

сьогодні та вдосконалюються за допомогою модифікації під запити споживача, 

врахування якісних вимог до туристичної послуги на основі міжнародних 

стандартів, та збільшила за останні 15 років вхідний туристичний потік у цю 

країну з 8 до 40 млн осіб. Дослідження А. Акбаба [265, с. 180]  у цій же країні 

підтвердили п’ятивимірну структуру SERVQUAL (якісних характеристик 

туристичної послуги) на основі «матеріальних благ», «адекватності надання 

послуг», «розуміння та турботи», «забезпечення» та «зручність» і показали 

найбільші очікування різних груп туристів щодо зручностей та матеріальних 

благ. На нашу думку, шкала SERVQUAL є дуже корисним інструментом як 

концепція в контексті її адаптації до певних сегментів послуг і для культурного 
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контексту, у якому він використовується. Цілком логічно, що для звичайних 

туристів наявність конференц-залу для проведення переговорів буде 

другорядним чинником, ніж для ділових подорожей, а врахування 

індивідуальних побажань у системі координат «розуміння та турбота» 

додатковим критерієм якісного надання туристичної послуги та стимулюватиме 

вибір цієї мережі готелів у майбутньому. 

На відміну від більшості інших ринків послуг, туристична сфера 

розподіляє виробників послуги – власників туристичних ресурсів і матеріальної 

бази – та суб’єктів господарювання, котрі реалізовують ці послуги споживачам. 

Власники готельно-ресторанних комплексів тісно співпрацюють із 

туристичними агентами з різних держав, і в останні роки простежується 

тенденція до викуплення частини готельного фонду провідними турагенціями з 

розвинутих країн світу. Об’єднання функцій створення й реалізації 

туристичного продукту також вносить певну ідентифікацію та специфіку в цей 

вид послуги на основі вертикальної та горизонтальної міжгалузевої інтеграції. 

Визначаючи величезний потенціал розвитку міжнародного туризму, 

британський туристичний оператор Thomson [385, с.136] ще в 70-ті рр. викупив 

низку чартерних авіаліній і мереж туристичних агенцій, що призвело до 

монополізації ринку та різкої протидії місцевих авіаліній, котрі відмовлялися 

продовжувати контракти на перевезення пасажирів. Німецькі туроператори 

Scharnow і Touropa наслідували приклад Thomson й отримали контроль над 

авіалінією Stuttgarter Sudflug, але Lufthansa вимагала продажу частини 

власності задля зменшення рівня монополізації галузі. Зберігаючи конкурентні 

позиції, частина корпорацій продовжила вертикальну інтеграцію за кордоном, 

стаючи лідерами у певних регіонах та континентах. Визначити конкретний 

рівень монополізації туристичної сфери за допомогою коефіцієнтів 

концентрації, коефіцієнтів Розенблюта, Герфіндаля-Гіршмана досить складно, 

оскільки ринкові структури, у яких працює туристичний бізнес, відрізняються 

широким різноманіттям, а саме: від висококонкурентної (досконалої 

конкуренції) до монополії – і прослідкувати наявність контактів, офіційних 
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об’єднань у рамках глобального ланцюга доданої вартості та неофіційних 

таємних змов між різними ланками виробничого процесу досить складно. 

Основними ознаками, що вказують на конкурентний статус, є кількість і розмір 

фірм, ступінь концентрації, умови входу та виходу, стратегії ціноутворення, 

рівні прибутку, диференціація продуктів, структури витрат та потенціал та 

взаємодія між фірмами. Класифікація компонентів постачання досить складна, 

оскільки сектори транспорту та житла самі по собі поділяються на підкатегорії 

з різними ринковими структурами. У пакеті «все включено» пропозиція щодо 

святкових покупок, яка домінує на міжнародному туристичному ринку 

Великобританії, використовується для позначення концентрації частки ринку, 

що визначається кількістю путівок, які продаються, а інформація про такі 

змінні, як капіталізація, кількість зайнятих та оборот є недоступною. Загальний 

високий рівень монополізації характерний і для сектору реалізації туристичних 

послуг до їх основного споживання: у США в 90-х рр. сорок провідних 

компаній контролювали 30% усіх проданих путівок у передсвяткові дні, у 

випадку екскурсійних операцій у Великобританії ступінь концентрації є ще 

вищим, зокрема частка пакету, продана провідними п’ятьма компаніями у 

2010р. зросла до 62,5 % (15,5 млн продажів) від загальної суми, це порівнянно з 

49,5 % у 1983 р. Ще один приклад концентрації капіталу та виробничих 

можливостей в туризмі – це авіаційний сектор, де основними показниками для 

оцінки частки ринку є доходи від продажу, прибуток і кількість пасажирів або 

пасажирокілометри. Однак через ступінь регулювання та державну підтримку 

національних авіаперевізників, використання статистичних даних про доходи й 

прибутки на міжнародному ринку не відображені в повному обсязі. На 

європейському просторі виокремлюють не більше десятка авіакомпаній, котрі 

займають 70 % ринку, а в США топ-25 авіакомпаній, які контролюють понад 

90% трафіку. 

У цілому відносини між туроператорами у світовій індустрії туризму є 

антагоністичними, про що свідчать періодичні цінові війни, агресивні стратегії 

щодо збереження чи збільшення частки ринку з метою використання ефекту 
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масштабу. Великі компанії переслідують зростання частки ринку, щоб 

захистити власні позиції, а не витісняти конкурентів, оскільки туроператори 

другого рівня, котрі активно розвивались у 1990-х рр. та забезпечили елемент 

вибору для клієнта, можуть бути більш конкурентоспроможними.  

У секторі розміщення переважають великі мережі (наприклад Cendant 

Corporation, Bass Hotels, Marriott, Accor, Choice, Hilton), що створили  

олігополістичні структури, і стратегія кожної фірми враховує минулі та 

прогнозовані майбутні стратегії інших, перетворюючи конкуренцію на 

конкуперацію. Дана тенденція охоплює всі сегменти бізнес-діяльності, оскільки 

дає змогу розширити спеціалізацію, поглибити співпрацю, зменшити 

трансакційні витрати та наростити обсяги прибутку вцілому і за структурними 

підгалузями сфери послуг зокрема. Цей сектор також охоплює велику кількість 

інших закладів, включаючи готелі, мотелі, туристичні центри, таймшери та 

кемпінги, а також різноманітні продукти, які вони надають, та певний рівень 

контролю цін, що свідчить про монополістичну конкуренцію. На відміну від 

цього, висококонкурентною ринковою структурою характеризується продаж 

сувенірної продукції та кустарне виробництвом, що створюється численними 

малими підприємствами, включаючи продавців на вулиці, які мають 

обмежений контроль над цінами. Окрім того, туроператори ведуть переговори 

щодо угод із готелями, авіакомпаніями та іншими операторами послуг, з метою 

формування комплексних пакетів для масового ринку, що полегшує зв’язок між 

постачальниками й замовниками. Інституційне забезпечення монопольного 

статусу сформоване на основі агенцій, до складу яких входять бюро подорожей 

та офіси туроператорів, зокрема Асоціація британських турагенцій із загальним 

оборотом 26 мільярдів фунтів стерлінгів у 2010 р. контролювала 85 % усіх 

пакетних турів, проданих у Великобританії.  

Результатом світової монополізації ринку стало утворення готельних 

ланцюгів («Holiday Inn Worldwide», «Best Western International», «Accor», 

«Choice Hote lInternational», «Marriott International», «Hilton Hotel Corp.», 

«Carlson Hospitality Worldwide»),  які об’єднують однорідні готелі, що прагнуть 
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підвищити свою прибутковість за рахунок використання системи 

франчайзингу, єдності стилю й маркетингових стратегій, та різнопланові 

незалежні заклади розміщення туристів, що функціонують у формі 

консорціуму. Наслідком функціонування готельних ланцюгів різних видів 

структур стало формування високого рівня стандарту послуг, які надаються, а в 

контексті постійної конкурентної боротьби відбувається формування 

внутрішніх високих стандартів щодо обслуговування, автоматизації 

управління, кваліфікації персоналу, що в кінцевому випадку стандартизує 

послуги на туристичному ринку та вносить ідентифікацію у формування цієї 

категорії. Як зазначає Й. Рейсінгер [395], світова культура споживачів 

передбачає певний стандарт, що має чотири переваги: ефективність 

виробництва та доставки споживачеві; кількісну оцінку на основі вимірюваних 

критеріїв;  гарантує передбачуваність (споживач має доступ до того самого 

продукту в різних місцях); чіткі правила виробництва та постачання, що 

контролюються. На нашу думку, сенс стандартизації і його наслідки для 

споживача можуть суттєво відрізнятися в різних культурах: концепція та 

продукт швидкого харчування успішно адаптовані в Китайській Народній 

Республіці, де споживачі хвалять більш короткий час очікування та швидке 

обслуговування, але у Франції споживачі домагаються відмінності й 

ідентичності. Питання стандартизації в контексті американського ринку 

визначається тим, що США є яскравим прикладом однорідної країни з 

однотипними готелями, магазинами, ресторанами швидкого харчування. 

Процес транснаціоналізації, однак, не може бути повною мірою 

зрозумілий без посилання на розвиток транснаціональних культурних моделей 

масового споживацтва, який охоплював усе більш загальний характер 

стандартизованого пляжного туризму та дозволив його широке застосування як 

форму масового споживання в перший післявоєнний період. На підтримку цієї 

гіпотези виступає В. Хазбун [427], який зазначає, що виробництво 

територіально-замінної конструкції «споживання у визначеному місці» має 

важливе значення для сприяння децентралізації розвитку туризму в дешевих, 
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слаборозвинених регіонах узбережжя Середземного моря та інших регіонів у 

60–70 рр. В свою чергу Дж. Баклей [284, с. 40] формує новий тренд щодо форм 

інтернаціоналізації та технологічної індустріалізації на основі транспортної 

кооперації між розвинутими та менш розвинутими країнами. Отже, 

міжнародний туризм сформував глобалізацію як процес «децентралізації» та 

став провідним каналом транснаціональних потоків капіталу, людей та уявлень 

про територію, культуру й розвиток, що допомогло сформувати закономірності 

економічних змін у країнах, що розвиваються. 

Що стосується горизонтальної інтеграції, то її першоджерелом є надмірна 

концентрація капіталу в одній із галузей та бажання власників диверсифікувати 

свої капітали, доходи й можливі ризики. Прототипом перерозподілу капіталу в 

туристичну сферу стала купівля на початку 70-х рр. сітки готелів провідною 

металургійною компанією в Бразилії, що намагалася наростити обсяги 

прибутків та вже повністю охопила свою сферу діяльності. Власники капіталу з 

іншої галузі шукають альтернативні способи збагачення й розробляють нову 

стратегію проникнення в інші сфери на основі надмірної концентрації капіталу 

у власній індустрії чи зміною напрямів діяльності у зв’язку з інноваційним 

розвитком світової економіки та втратою споживчих властивостей та інтересу в 

споживачів. Сучасним представником корпорації, що змінила виробничу 

стратегію у 2002 р. з промислового сегменту й переорієнтувалася на 

туристичний ринок є німецька туристична компанія TUI Group, яка з 2014 р. 

вважається найбільшою туристичною корпорацією у світі та об’єднує таких 

туроператорів, як TUI Deutschland, 1-2-FLY, airtours, Wolters Reisen, Thomson, 

First Choice, також низку авіакомпаній (TUIfly, Thomson, TUIflyNordic, 

JetairFly, Corsair, ArkeFly) і готельних ланцюгів (RIU Hotels, Robinson Club, 

Grecotel, Grupotel, Iberotel, MagicLife, Sol y Mar, PURAVIDA Resorts, Sensimar 

Hotels, Viverde, aqiHotels, Dorfhotel, GranResortHotels, Karisma Hotels, Atlantica 

Hotels). У контексті такого злиття та поглинання прямі форми іноземного 

інвестування призводять до тісної кооперації чи викупу матеріально-технічної 

бази у власників готельно-ресторанних комплексів,  що визначає один із 
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суттєвих трендів розвитку сучасного ринку послуг. На відміну від інших видів 

послуг, туристична бізнес-діяльність поділяється на взаємодоповнювальні 

складові частини, що пов’язані з безпосередніми виробниками туристичної 

послуги й туроператорами, котрі її реалізовують. Відсутність безпосереднього 

зв’язку між готельними комплексами та споживачами й турагенціями за 

межами країни в період формування сучасних туристичних потоків суттєво 

знижувала потенціал розвитку туристичного бізнесу та закріплювала 

туроператорів за певними сегментами, даючи їх прямий контроль й 

опосередкований вплив на темпи приросту вхідних туристів та прибутковості 

національної галузі. Швидкий розвиток глобальної Інтернет мережі, 

запровадження глобальних систем бронювання, поступове зниження вартості 

авіаперевезень наблизило споживачів до безпосередніх виробників 

туристичних послуг та ліквідувало залежність готелів від туроператорів. Задля 

збереження хоча б часткового контролю над галуззю, частина операторів 

здійснює активне інвестування в готельні мережі на основі як вертикальної, так 

і горизонтальної інтеграції, що використовує переваги диверсифікації, 

компенсує фінансові результати на одному рівні ланцюга створення вартості за 

рахунок позитивної динаміки фінансових результатів на інших рівнях. Активно 

долучились до даних процесів представники страхового бізнесу, фінансові 

корпорації через які проходять потоки коштів і які активно інвестують у 

туристичну сферу, оцінюючи значний позитивний ефект на світову 

кон’юнктуру. Як наслідок, виходячи з цих тенденцій і природи туристичних 

послуг, транснаціоналізація та монополізація як універсальні інститути ринку, 

стають наслідком укрупнення суб’єктів ринку й зменшенням їх загальної 

кількості й перетворення світового ринку туристичних послуг на 

олігополіcтичний тип ринкової структури з набором суб’єктів бізнес-діяльності 

з різних дотичних до туристичної галузі сфер. 

Паралельно із загальними ринковими інститутами, що характерні для 

будь-якого ринку, діє специфічний транспортно-логістичний інститут, що 

характерний виключно для туристичному ринку та призвів до виокремлення 
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таких складників як логістика ресурсної бази, транспортної системи, турфірми, 

туристичних потоків, інформаційна логістика. Пріоритетність останньої 

визначав  І. Смирнов, констатуючи, що «інформаційна логістика в туризмі 

охоплює розгляд логістичних інформаційних систем у туризмі інформаційних 

технологій як складників логістично-маркетингової політики в туризмі, 

логістичних проблем впровадження інформаційних технологій в практику» 

[225]. На нашу думку, саме формування відокремленої інформаційної складової 

частини, що забезпечує безперебійний продаж турпродуктів, бронювання 

чартерних рейсів для транспортування, відстежування в режимі реального часу 

наявних вільних турів, можливість огляду основних об’єктів інфраструктури 

дало такий стрімкий поштовх до розвитку міжнародної туристичної індустрії. 

Попит на міжнародні та національні транспортні елементи інфраструктури 

передбачає дуже велику кількість людей, які хочуть ефективно, швидко і 

недорого пересуватися, що вимагає значних інвестицій та складної організації. 

Добре організовані термінали й інтелектуально плановані розклади мають 

важливе значення для сприяння ефективному транспортуванню об’єктів 

туризму, особливо після того, як галузь почала швидко зростати. На 

підтвердження цього Ж.-П. Родріг [297] визначив, що «транспорт є причиною 

та наслідком зростання туризму. Покращені об’єкти транспорту стимулювали 

туризм, а його розширення стимулювало транспорт». Доступність – основна 

функція, яку покладено в основу транспортного забезпечення туризму. Крім 

того, туристи використовують різні транспортні режими, проте повітряний 

транспорт є основним режимом міжнародного туризму, що передбачає подорож 

на великі відстані, тому темпи зростання міжнародного повітряного руху 

прив’язані до темпів зростання міжнародного туризму, диверсифікуючи 

територіально-географічну спрямованість туристичних послуг. 

За визначенням О. Любіцевої, «туристичною послугою може вважатися 

лише комплекс послуг із задоволення різноманітних потреб туриста: у 

відпочинку, харчуванні, переміщенні та ін., які сприяють забезпеченню мети 

подорожі. Туристичні послуги, або послуги, призначені для споживання 
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подорожуючою частиною населення, у процесі споживання доповнюються 

туристичними товарами спеціального та загального призначення» [103]. 

Погоджуємося із цими автором щодо такого аспекту аналізу, але вважаємо за 

доцільне враховувати не лише комплексний підхід, а й одиничний характер 

туристичної послуги, оскільки, зазвичай, кожен тур уключає проживання, 

харчування та транспортування до країни відпочинку як базові основи 

туристичного продукту й кожна з них може бути окремою туристичною 

послугою. Також потрібно зазначити, що складовими частинами туру можуть 

бути й інші види послуг, класифікація яких на основі інституційного підґрунтя 

дасть змогу схарактеризувати специфічні інститути неринкового характеру.  

Зокрема, слід врахувати приналежність туристичної послуги до нематеріальної 

сфери виробництва на основі розвинутої матеріальної інфраструктури й 

притаманних їй характерних ознак та особливих специфічних рис. Порівняно з 

транспортними послугами, що не підлягають збереженню та є невідчутними, 

туристичний продукт, який набирає форму економічного блага у вигляді 

путівки, може бути куплений завчасно, а супутні товари у формі сувенірної 

продукції є цілком видимими й матеріальними.  

Одним з інтегруючих інституційних складників туристичної послуги є 

інформаційні потоки, що об’єднують різні сектори. У формулюванні таких 

вчених, як А. Алвес, Б. Фаріас, Ж. Г. де Соуза Нето [268] превалює акцент на 

визначальну роль інформації. Зокрема, зазначено, що «в туристичній діяльності 

інформація є основним фактором, який визначає придбання та споживання 

туристичного продукту. Система туристичної інформації дає змогу об’єднувати 

інші системи, потрібні для туристичної діяльності, наприклад системи, які 

дають змогу розміщуватися, керувати рейсами, поширювати рекламу, зберігати 

клієнтів, планувати поїздки тощо». На нашу думку, це трактування потрібно 

доповнити інституційною складовою, яка б давала змогу на основі  

туристичних інформаційних систем, ознайомитись із місцем призначення, 

додатковими продуктами та сервісами, що формують цілісну систему 

управління туристичною інформацією, що дає змогу збільшити туристичну 
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активність. Окрім того, ще однією характерною властивістю туристичної 

послуги є використання інформаційних технологій, що трансформувалось в 

електронний тип туризму. Аналізуючи сучасний стан інформаційного 

забезпечення в різних країнах світу, можна простежити стійку тенденцію й 

залежність рівня впроваджень нових технологій у туристичну діяльність і 

розвиток галузі. Приріст витрат на розвиток та оновлення технологій, особливо 

в комп’ютеризації суспільства, дав змогу не лише покращити доступ самих 

туристів до систем бронювання, пошуку відповідної інформації, а й 

пришвидшити роботу туроператорів та агентств щодо пошуку як самих турів, 

так і їхніх споживачів.   

США володіє величезним запасом внутрішніх туристів, котрі 

компенсують віддаленість регіону й примножують надходження до бюджету, 

підтягуючи інші сфери та галузі, зокрема, до них належать готельне 

господарство, громадське харчування, торгівля, транспорт, інфраструктура 

ринку розваг. Усі ці складники формують інформаційну насиченість ринку, що 

є результатом діяльності його суб’єктів, а види й форми інформації, 

розвиненість засобів комунікацій характеризують інформаційну щільність 

ринку. На підтвердження наших тез Х. Вертнер, А. Алзуа-Сорсабал, Л. Кантоні 

[429] зазначають, що розробка, впровадження та застосування інформаційних 

технологій (ІТ) у туристичній індустрії, а також аналіз впливу відповідних 

техніко-економічних процесів і ринкових структур на всіх зацікавлених 

суб’єктів у сфері туризму завжди відігравали важливу роль, і, починаючи з 

1960-х р. на основі  комп’ютеризованих системам бронювання, глобальних 

систем розподілу стали першими світовими електронними мережами. На 

початку 90-х років, коли веб-сайти тільки почали розроблятись і 

впроваджуватись у практику бізнес-діяльності, подорожі та туризм були і є 

основним сферою застосування веб-послуг і, як наслідок, домен також стає 

основним фактором технологічних інновацій. Інформаційна технологія, що є 

системно організованою сукупністю методів і засобів реалізації операцій збору, 

реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки й захисту інформації на 
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базі застосування розвиненого програмного забезпечення, телекомунікацій, 

апаратних (технічних) засобів, постійно вдосконалюється та видозмінюється. 

На нашу думку, ринок туристичних послуг характеризується інтеграцією  

інформаційних технологій, об’єднаних у локальні, регіональні чи глобальні 

комп’ютерні мережі для генерації, збору, обміну та зберігання комерційної 

інформації та системою взаємозв’язків між суб’єктами й інституційними 

одиницями, та, незважаючи на рівень використання туристично-рекреаційних 

ресурсів, основоположну роль відіграє саме насиченість інформацією. 

Національну політику щодо застосування туристично-рекреаційного 

потенціалу дестинації повинно бути спрямовано на максимальну інтеграцію 

галузі в систему національних і міжнародних туристичних потоків. Отже, 

можна сказати, що цей рівень – первинна ланка накопичення інформації в 

геоінформаційній системі, що в подальшому трансформується у сферу відносин 

мережевої  технології, які об’єднують не лише суб’єктів господарювання однієї 

галузі, а й стимулюють використання інформаційних ресурсів усього 

суспільства. Із позиції використання інформаційних технологій і побудови 

геоінформаційних систем саме країни-лідери із залученого туристичного 

потоку (США, Франція, Великобританія) стали основоположниками 

глобальних систем бронювання на початках авіаквитків, а потім – усього 

ланцюга туристичної послуги (проживання в готелі, оренда транспорту, 

харчування, послуги розваг, додаткове спорядження для екстремального 

туризму).  

Вагомий поштовх щодо розвитку міжнародного туризму в другій 

половині ХХ ст. надали можливості просування й маркетингова діяльність 

туроператорів в Інтернет-мережі. В основу інформатизації туристичного 

бізнесу покладено зменшення витрат на надання послуг та максимальну 

реалізацію своїх можливостей щодо задоволення диверсифікованих потреб 

споживачів. Сьогодні кожна туристична агенція активно провадить просування 

власних послуг Інтернет-мережею, здійснює інформаційну презентацію своєї 

продукції, оскільки використання соціальних мереж і сайтів дає можливість 
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значно зекономити на зовнішній рекламі та активізувати цільову аудиторію 

споживачів. Водночас туристичний бізнес активно використовує електронні 

інформаційні потоки для бронювання готелю, оренди транспорту, оплати 

послуг, узгодження дій як із партнерами, так і споживачами туристичної 

послуги. Звичайно, найкращий приклад використання інформаційних ресурсів у 

міжнародному туризмі – це діяльність міжнародних систем бронювання, 

зокрема лідерів ринку – Amadeus, Worldspan, Sabre та Galileo, які обслуговують 

160 країн, надають послуги понад 50 тис. туристичним агентствам, бронюють 

квитки в 500 авіакомпаніях і 300 готельних мережах. Як наслідок, можемо 

говорити про тотальну інформатизацію у сфері міжнародного туризму, яка 

протягом останнього десятиліття сприяла розширенню сегментів ринку 

туристичних послуг і посиленню впливу туристичного бізнесу на 

макроекономічні показники національних економік. Окрім інформатизації, 

серед основних глобальних тенденцій розвитку міжнародного туризму 

Л.Побоченко виділяє інноватизацію та диверсифікацію надання міжнародних 

туристичних послуг; загострення регіональних соціокультурних й екологічних 

загроз безпеці міжнародного туризму, актуалізація впровадження моделі його 

сталого розвитку [201, с. 18]. Доповнючи цей перелік, слід зазначити, що 

особливості реалізації туристичної діяльності покладаються на значну кількість 

інформаційних ресурсів, які, зазвичай, є несумісними. Як наслідок, Міжнародна 

організація з питань стандартизації (ISO – TheInternational Standards 

Organization) розробила систему стандартів для розробників програмних 

продуктів створювати сумісні інформаційні технології. В контексті інтеграції 

всіх систем в єдиний стандартизований та уніфікований комплекс, це дало 

змогу поглибити диверсифікацію розробників програмного забезпечення і їх 

спеціалізацію, об’єднати різні стадії виробництва й реалізації туристичної 

послуги в єдиний комплекс.  

Як ми зазначали раніше, ще одним вектором інформатизації у туризмі є 

активне використання інформаційних ресурсів споживачами туристичних 

послуг. Сьогодні багато активних людей, які подорожують, відмовляються від 
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послуг турагентів і туроператорів та самостійно підшуковують маршрути, 

засоби розміщення й харчування. Основними перевагами такої самостійності 

виступають повна незалежність від стандартних курортних наборів, суттєва 

економія на витратах та вибір оптимального часу відпочинку, водночас турист 

може відвідати унікальні місця, що не відкриті й не позначені на загальних 

маршрутах. Збільшення кількості користувачів Інтернету та мобільних додатків 

дає можливість турагенствам охопити більшу чисельність потенційних 

споживачів, агресивніше рекламувати туристичні дестинації та стимулювати не 

лише збільшення вхідного туристичного потоку, а й внутрішній туризм, 

зокрема, у 2005–2015 рр. найбільший приріст зростання користувачів Інтернету 

в розрізі регіонів простежено в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що 

відповідає  найвищим темпам зростання  туристичного надходження цієї 

території.  

Важливим соціальним фактором, що ідентифікує туристичну послугу, є 

передача туристами з розвинутих країн свого світогляду, уподобань, переваг 

способу існування, культури й ментальності в країни розміщення. Фактично 

перші об’єкти інфраструктури будувалися під запити туристичних потоків, що 

суттєво відрізнялися від національних пріоритетів та іноді суперечать 

національним релігійним вимогам, зокрема в арабських країнах заборонено 

вживання свинини та алкоголю, але ці продукти вільно використовуються на 

територіях готельних комплексів. Високі вимоги щодо якості туристичних 

послуг, виконання міжнародних стандартів до товарів, їх маркування, упаковки 

дає можливість національним товаровиробникам виходити на зовнішні ринки, 

оскільки відповідність запитам міжнародних туристів допомагає 

диверсифікувати експорт країн, що розвиваються. Як наслідок ми можемо 

стверджувати про крос-культурну взаємодію, часткове нав’язування свого 

світосприйняття туристами з розвинутих країн, принципів людиноцентризму, 

гуманізму, толерантності, поваги до свобод і прав людини, демократизму, 

взаємної довіри, яке трансформується у сучасну туристичну послугу та 

ідентифікує її серед інших складників міжнародних економічних відносин.    
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Вищим рівнем усвідомлення значення туризму не лише для економічної 

інтеграції в систему міжнародних економічних відносин, а й впливу для 

навколишнього середовища є врахування відповідальної практики ведення 

туристичного бізнесу. Фрагментарність цього підходу відображено в праці 

К.Андерека [272, с. 492], котрий довів, що «відвідувачі з більш сильною 

природоохоронною орієнтацією мали більш позитивні погляди на екологічно 

відповідальні практики туристичних компаній». Долаючи однобокість такого 

бачення, потрібно зазначити, що реальний вплив туристичної сфери на 

навколишнє середовище та обсяги спожитих енергоресурсів є колосальним і 

вже давно стратегії щодо використання альтернативних джерел та зменшення 

енергомісткості виробництва лежать в основі трансферу, готельного й 

ресторанного секторів індустрії гостинності, виготовлення сувенірної продукції 

як складові елементи зменшення собівартості, а не бажання сподобатися 

споживачам. Низка країн, що стають центрами надання міжнародних 

туристичних послуг, розробляють системні заходи щодо використання 

альтернативних джерел енергії суб’єктами ринку. Так, у Туреччині існує 

програма пільгового кредитування та субсидіарної підтримки не лише 

готельних комплексів, а й усіх громадян, щодо встановлення сонячних 

конвекторів на підігрів води. За даними С.Аюсо [273] та Дж. Сегара-Наваро 

[298, с. 253], в Іспанії найбільш поширеними офіційними природоохоронними 

інструментами, що застосовуються в готельній галузі, є кодекси поведінки, 

найкращі екологічні практики, екологічні марки, системи екологічного 

управління. Як зазначає П. Богданович [279, с. 668], «у Польщі та Швеції 

готельні оператори визнають необхідність захисту навколишнього середовища 

та беруть участь у ряді заходів, економічна ситуація та заходи, спрямовані на 

запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, ініційовані 

урядом, впливають на певні аспекти відносин та дій власників готелів». 

Продовжуючи цей вектор складової туристичної послуги Е. Чан [296, с. 487] на 

основі розробленої прогностичної функції для готельної індустрії визначив, що 

лише корпоративне управління та законодавство є визначальними факторами у 
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впровадженні принципів екологічного менеджменту й аудиту в умовах 

створення та реалізації міжнародної туристичної послуги. Як висновок, ми 

можемо стверджувати, що впровадження екологічного складника в системі 

сталого розвитку в готельній галузі є важливим елементом сучасної 

туристичної послуги, а моральні, етичні, соціальні та політичні аргументи для 

прийняття заходів щодо екологічних проблем стають все більш переконливими 

та більш широкоприйнятими. Окрім того, уключення відповідальних технічних 

і поведінкових практик у туристичний сектор, прийняття стандартів 

екологічного менеджменту ISO 14001 підкреслюється необхідність збільшення 

попиту на «зелені» практики від споживачів і зменшення собівартості 

туристичної послуги в контексті нарощення використання альтернативних 

джерел. 

Визначальними характеристиками міжнародної туристичної послуги є 

наявність міграційно-статусної складової у визначенні її ідентифікаційних 

складових та інституційному наповненні. Оскільки обов’язковою умовою 

споживання туристичної послуги є перетин кордону в країну, що 

здійснюватиме експорт послуги, то врахування специфіки міграції, вимог 

законодавства приймаючої сторони щодо кількості товарів, які може 

перевозити турист в одну та іншу сторони, їх наповненості, подальшого 

перебування на території іноземної держави, обов’язкова складова візового 

забезпечення та підтримки можуть суттєво ускладнити  споживання туру. 

Сучасні тенденції побудовані на лібералізації візових режимів багатьма 

країнами та спрощенні процедури перетину кордону для туристів по так 

званому «зеленому» коридору з метою зняття обмежень та збільшення 

кількості подорожуючих, в той же час глобальні виклики, що пов’язані із 

тероризмом, призводять до впровадження додаткових заходів безпеки, що 

пов’язані із захистом подорожуючих, що нівелює попередні кроки до 

пом’якшення процедур перетину кордону та контролю.   

Підбиваючи підсумок, відповідно до аналізу основних підходів до 

ідентифікації категорії «міжнародна туристична послуга» ми можемо 
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визначити основні ключові ознаки та ідентифікаційні характеристики, що 

прямо або опосередковано їх формують із позиції інституційного наповнення й 

відрізняють від інших видів послуг (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Ідентифікація категорії «міжнародна туристична послуга» 

Ознака Ідентифікація ознаки 

Різнорівневість 

пропозиції 

Результат діяльності туристичних підприємств  

із задоволення відповідних потреб іноземних туристів на 

рівні дестинації, регіону, країни, світу 

Інтереси індивідуума 

Існує можливість розроблення індивідуально-

туристичного продукту на основі індивідуальних 

культурно-пізнавальних запитів споживача в контексті 

розширення кругозору та  комунікацій, духовного 

збагачення, пошуку партнерів, активного відпочинку, 

оздоровлення, зняття стресової напруги, пошук 

екзотичних пригод  

Взаємодія між суб’єктами 

бізнес-діяльності 

Наявність взаємозв’язків між підприємницькими 

структурами різних галузей економіки (транспорт, 

харчування, страхування, житлове забезпечення та ін.) 

різних країн 

Комплексний характер 

міжнародної туристичної 

послуги 

Набір різних туристичних благ і послуг, що поєднані в 

туристичний продукт для отримання споживачем 

комплексного задоволення від відпочинку, оздоровлення, 

наукового та культурного збагачення 

Надання послуги в 

просторі 

Обов’язкове переміщення споживача (туриста) з території 

проживання в іншу країну 

Надання послуги в часі 
Можливість відтермінування купівлі туристичної послуги 

від її споживання 

Наявність специфічних 

інститутів 

Високий рівень інформатизації, гуманітарні аспекти, крос-

культурна взаємодія, принципи екологічного менеджменту 

та аудиту 

 

Отже, із позиції ідентифікації туристичної послуги на основі визначення 

внутрішньо притаманних лише їй ознак, що відрізняють її від інших видів 

послуг, урахування міжнародного й інституційного факторів ми можемо 

сформулювати таке визначення: міжнародна туристична послуга є економічно 

категорією щодо задоволення різнорівневих потреб споживачів на основі 
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тісних взаємозв’язків між підприємницькими структурами різних галузей 

економіки різних країн з обов’язковим переміщенням туриста в іншу країну, та 

наявністю специфічних інститутів неринкового характеру, притаманних 

виключно туристичному ринку в умовах глобалізації, що формують нову 

суспільну цінність та вартість. 

Виходячи з природи сутнісних характеристик й іманентних ознак 

туристичних послуг, які ми обґрунтували, потрібно визначити інститути, що 

опосередковують виробництво та споживання міжнародної туристичної 

послуги. Як зазначено раніше, група інститутів ринкового характеру формує 

універсальне бачення ринку туристичних послуг, але в сучасних умовах 

важливу роль відіграють інститути неринкового характеру. Теоретичне 

підґрунтя визначення інституційного забезпечення – це теорія 

інституціоналізму, яка розглядає економіку як систему відносин між 

суб’єктами на основі не лише економічних, а й психологічних, соціальних і 

політичних факторів. Соціально-психологічний (на чолі з Т. Вебленом), 

соціально-правовий (на чолі з Дж. Коммонсом), емпіричний, або 

кон’юнктурно-статистичний (на чолі з У. Мітчеллом), соціологічний (Дж. 

Гелбрейт) напрями інституціоналізму визначають ключові фактори впливу на 

розвиток економічних систем на основі правових норм, інстинктів, зразків та 

норм поведінки, сталий спосіб мислення, конкуренції та ін. Доповнюючи ці 

напрями фактором глобалізації й специфікою туристичної сфери, ми можемо 

виокремити такі інституційні складники, як глобальна транснаціоналізація 

туристичної діяльності, спрясованість попиту на споживачів за допомогою 

маркетингових заходів, монополізації ринку, уніфікація й стандартизація 

міжнародної туристичної послуги, рівень інформатизації, інфраструктурне 

забезпечення галузі, інноваційність. Із позиції ринку туристичних послуг ми 

пропонуємо ці напрями інституціоналізації використати під час визначення 

взаємозв’язку між загальними (універсальними) і специфічними (вузькими) 

інститутами, характерними лише для цього сектору. Ззокрема, соціально-

психологічний напрям ґрунтується на соціальному статусі та психологічному 
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стані туристів, котрі виступають інститутами неринкового характеру й дають 

змогу досліджувати ринок із позиції його місткості та невикористаних 

масштабів. Соціально-правовий статус визначає пріоритети в лібералізації 

візового режиму між різними країнами світу, міграційний статус туристів, 

налаштованість до подорожей, ментальні характеристики. Кон’юнктурно-

статистичний напрям інституціоналізації обґрунтовує бізнес-діяльність у сфері 

туризму на основі формування ключових трендів розвитку глобальної 

інтернаціоналізації, зокрема напрями розвитку й поглиблення 

транснаціоналізації ринків послуг залежно від формування ринкового 

середовища та прибутковості. Використовуючи напрацювання соціологічного 

інституціоналізму, який ураховує специфіку впливу рівня заробітної плати, 

сімейний стан і соціальний статус відпочивальників на їхні запити на ринку ту-

ристичних послуг, та грунтуючись на концепціях Дугласа С. Норта  [192] і 

Б.Мільнера [189], які визначають ринок як структуру, що охоплює різні 

інститути (закони, правила гри, певні кодекси поведінки, типи відносин і 

зв’язків), а поява нових інститутів пов’язана з еволюцією суспільства, котре 

вбачає можливість одержання прибутку, який не може бути отриманий в 

умовах сформованої інституційної системи, ми можемо визначити подібні 

трансформації і в туристичній сфері. Зокрема, відсутність систем 

міжконтинентальних транспортних розв’язок, глобальних систем бронювання 

готельного фонду, засобів харчування, супутніх екскурсійних послуг 

стримували розвиток туризму протягом 3 тис. років, і лише в ХХ ст. внаслідок 

швидкої комп’ютеризації, створення глобальної мережі Інтернету, 

здешевленням транспортних послуг створено всі передумови для стрімкого 

нарощення розвитку цього сектору економіки. Нові інститути новітнього 

характеру, зокрема інформаційної презентації туристичного продукту, нові 

способи просування туристичних послуг, розвиток сучасного ринку 

туристичних послуг у сфері інформаційного й логістичного забезпечення 

активізували ринок і вивели його на масову стадію виробництва. Паралельно 

відбувалося й зростання кількості суб’єктів господарювання, що надають ці 
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послуги, диверсифікація їхніх рівня та якості, ціни та можливостей додаткового 

сервісу.  

Р. Матзевс також зазначає, що економіка інститутів стала однією з 

найбільш уживаних у різних сферах послуг, в тому числі й туризмі, та 

ґрунтується на постулатах щодо того, що «установи мають значення», а 

«детермінанти інститутів чутливі до аналізу інструментами економічної теорії» 

[376, с. 359].  А. Матіас [377, с. 104], вивчаючи джерела феномену туризму, 

підходи та взаємодії структурних елементів галузі, визначає концептуальні, 

методологічні та навіть філософські ідеї між прихильниками економічної теорії 

туризму й тими, хто стверджує, що туризм обмежується сектором, який 

підпадає під ті самі економічні закони, які регулюють залишки ринків. Зокрема, 

науковець зазначає, що «туризм як економічним благо, яке має своє 

походження в спробі задовольнити потреби, пов’язані з відпочинком,  

розглядається легковажно і призводить до незнання про наслідки для ринку». Із 

цієї позиції ми виокремлюємо механізми функціонування туристичних ринків, 

що будуються на інституційному забезпеченні в контексті використання 

законів формування інтернаціональної вартості туристичної послуги, 

монопольного прибутку, співвідношення між складниками національного 

доходу, що формуються туристичною сферою та бізнес-діяльністю суб’єктів 

ринку, серед яких – маркетингово-логістичний, інформаційний, 

комунікативний. Варто також зазначити,  що в основі бізнес-діяльності на 

ринку туристичних послуг покладено високий рівень глобалізованості як 

економічної закономірності щодо інтегрованості сучасних ринків, мереж, 

діяльності корпорацій за межами країн. Високі витрати на розбудову 

інфраструктури туристичної галузі досить швидко окуповуються, а держава, 

яка намагається використати туристично-рекреаційний потенціал задля 

вирішення питань ринкового характеру, створює відповідне середовище, а 

також є інститутом цього ринку. Окрім того, високий рівень інфраструктурного 

забезпечення галузі, стандартизація та сертифікація ринку туристичних послуг, 

технічні умови формують глобальну інституціоналізацію туристичної бізнес-
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діяльності.  Сучасний американський економіст Р. Коуз [303], на відміну від 

попередників-інституціоналістів, вбачає функцію держави та уряду як певної 

надфірми, у здатності впливати на використання факторів виробництва за 

допомогою адміністративних рішень, окрім того, наявність додаткових витрат, 

пов’язаних із веденням переговорів та бізнесу призводить до більш агресивної 

політики суб’єктів ринку. Продовжуючи цю думку, слід зазначити, що 

трансакційні витрати у сфері міжнародного туризму становили значну частину 

загальних ресурсів, що витрачалися суб’єктами бізнес-діяльності на етапі 

формування сучасного ринку туристичних послуг. Для мінімізації цих витрат 

суб’єкти ринку поглибили рівень співпраці створенням нових структур, фірм,  

організацій, що забезпечує зменшення трансакційних витрат їх стабілізацію та 

перетворення в стійкі регулярні зв’язки. Як зазначає К. Ерамілі [318, с. 469], 

низька інтенсивність капіталу та нерозривність виробництва й споживання 

потребували модифікації традиційної структури транзакційних витрат, що 

використовується для вивчення вибору режиму введення бізнесу. Деякі 

надмірно обмежувальні припущення в рамках традиційної моделі аналізу 

вартості транзакцій призводять до того, що  фірми вважають за краще почати з 

режиму повного контролю. Нові фірми виникають добровільно, на основі 

найефективнішого методу організації виробництва, де  ринкові трансакції не 

діють, а трансакції обміну виконує підприємець-координатор, котрий 

спрямовує виробництво, відіграючи роль механізму цін. Ці фактори лягли в 

основу трансформацій та визначили чітку тенденцію щодо поглиблення транс-

націоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму за допомогою 

об’єднання, поглинання, викупу майна, створення готельних ланцюгів 

великими корпораціями. Ще один тренд – наслідок дії цих чинників – полягає в 

універсалізації підходів до ціноутворення з урахуванням регіональних 

особливостей країн і стандартизації послуги. У контексті сучасних високих 

вимог до транспортного забезпечення, якості закладів розміщення й 

харчування, доступності, побажаннями  споживачів щодо індивідуалізації свого 

відпочинку на основі платоспроможності у світі сформовано єдину систему 



74 

стандартів, що контролюються інституційними одиницями. Крім того, реаліза-

ція потреб у відпочинку характеризується такими ознаками, як тривалість, 

комфортність, безпека і забезпечення цих якостей за допомогою стандартизації 

та уніфікації можливі лише в межах одного готельного ланцюга чи 

туроператора. Фактично на сьогодні існує близько 10 туроператорів, які 

представляють відпочинок у певних країнах і повністю контролюють 

визначений мегарегіон (Близький Схід, Америка, Африка, Тихоокеанський 

регіон) на основі детального аналізу та повного охоплення ринку, його 

сегментації, позиціонування себе як лідера за допомогою дольової участі в 

готельних ланцюгах регіонального значення, тобто підтверджується теза про 

олігополістичний тип ринкової структури міжнародної індустрії туристичних 

послуг завдяки високим витратам для проникнення на нього, наявністю 

технічних бар’єрів та організаційних інститутів, що мають глобалізаційний 

характер. На основі вищевикладеного можна сформувати інституційну 

матрицю елементів ринку туристичних послуг в умовах глобалізації (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Інституційна матриця ринку туристичних послуг в умовах глобалізації 

Інституційна 

одиниця 

Фактори впливу 

макрорівень національної 

економіки 

світовий ринок туристичних 

послуг 

Суб’єкт 

національного 

ринку 

Законодавство, ринок,  

ринкова інфраструктура, 

правила гри, попит і 

пропозиція 

Стандартизація, уніфікація 

туристичних послуг, 

інтернаціоналізація, 

ціноутворення 

Трансна-

ціональні 

суб’єкти ринку 

Прибуток, ресурси, низька 

конкуренція, інфраструктурне 

забезпечення 

Глобальна транснаціоналізація, 

олігополізація, монополізація 

ринку, глобальна логістика та 

інформатизація 

 

Як видно з матриці, взаємодія інститутів формує систему взаємозв’язків 

як між органами різного рівня влади, так і між суб’єктами ринку, котрі 

функціонують на ньому. Зокрема, усі національні суб’єкти ринку діють на 

національному рівні у визначеному державою законодавчому полі, враховуючи 

ринкову інфраструктуру та приймаючи правила гри. Транснаціональні 
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корпорації обирають країну за перспективами залучення дешевих ресурсів, 

отримання більшого прибутку, низької конкуренції, можливості інвестувати та 

контролювати об’єкти інфраструктури, різноманітності законодавства щодо 

оподаткування. Вплив світового ринку туристичних послуг на національних 

виробників відбувається стандартизацією й уніфікацією послуги, 

застосуванням загальної методології до ціноутворення, наповненням 

туристичного продукту, можливості виходу на зовнішні ринки та практичної 

реалізації інтернаціоналізації господарської діяльності. Важливо зазначити, що 

визначальним елементом глобальної інституціоналізації туристичної бізнес-

діяльності як процесу перетворення в стійкі інститути з приводу виробництва і 

реалізації на міжнародному рівні є наявність регуляторного механізму та його 

інституційного забезпечення. Як зазначає Р. Заблоцька «регуляторні інституції 

відіграють ключову роль, оскільки сектор послуг вступає у більш складну 

систему транзакцій з іншими секторами економіки та більш схильний до 

ринкової невизначеності внаслідок інформаційної асиметрії»  [65, с. 50]. 

Підтримуючи думку дослідника, потрібно зазначити, що на міжнародному рівні 

реалізація туристичної послуги здійснюється як на основі установлених правил 

та норм, які сформовані міжнародними організаціями, суб’єктами бізнес-

діяльності, іншими структурами ринку, так і за рахунок саморегуляційних 

механізмів, що закладені принципами ринкової економіки, формуванням 

інтернаціональної вартості, поглибленням спеціалізації та продуктово-видової 

диверсифікації, кінцевим наслідком взаємодії яких стають нові пропорції 

глобального ринку туристичних послуг.  

Економічна конвергенція, описана Р. Ароном  [8, с. 219], П. Сорокіним 

[230, с. 69], У. Ростоу [399, с. 50],  Я. Тінбергеном [238],  котрі визначають 

взаємодію інститутів капіталізму й соціалізму щодо формування приватної 

власності, економічних стимулів, прибутку підприємця, ринкової кон’юнктури, 

рівності та  широкої участі найманих працівників у контролі за виробництвом, 

економічному плануванні відображеється  у функціонуванні міжнародного 

ринку туристичних послуг на основі взаємодії інститутів попиту та пропозиції з 
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визначенням пріоритетної ролі людини й задоволенням її потреб, урахуванням 

всіх запитів під час реалізації туристичної послуги. Незважаючи на значний 

рівень капіталізації туристичної галузі та її прибутковість, позиція 

людиноцентризму, екологічного управління, гуманізму, толерантності, поваги 

до свобод і прав людини набувають пріоритетного значення та формують 

сучасні тренди інституціоналізації міжнародного туристичного ринку.  

Із позиції інституційного наповнення сутності ми визначили, що ринок 

туристичних послуг в умовах глобалізації є сукупністю організаційно-

економічних, регуляторних інфраструктурних і правових відносин із приводу 

виробництва, організації, розподілу, купівлі-продажу та споживання тур-

продукту в міжнародних економічних відносинах. На кожному з етапів 

виробництва та реалізації туристичного продукту наявне інституційне 

забезпечення ринку туристичних послуг, яке дає можливість  визначити 

ключові тренди глобальної інституціоналізації туристичної бізнес-діяльності.  

Потрібно зауважити, що загальні інститути відбивають трактування 

інститутів у широкому значенні, а не лише як регуляторні механізми, оскільки 

вони визначають правила, звичаї, закони ринку. Незважаючи на використання 

цих інститутів у всіх ринках, щодо туристичної галузі механізм їх  застосування 

у сфері міжнародного туризму має свою специфіку, яка полягає у тому, що 

інститутові ціноутворення притаманна різнотерміновість у різних країнах світу 

відповідно до запитів споживачів та формування інтернаціональної вартості та 

ціни. Оскільки споживач іноді купує туристський продукт завчасно, то його 

вартість у період активного продажу може бути завищена на 10–40 %, тобто в 

момент споживання покупці отримують однакову послугу, але вартість цього 

продукту для них суттєво відрізняється. Така специфіка активно використо-

вується посередниками, які попередньо бронюють готельний фонд і посту-

паються частиною свого прибутку задля приливу оборотного капіталу. У 

діяльності інституту ціни головним аспектом виступає не лише 

різнотерміновість, а й різні рівні цін на одні й ті самі послуги залежно від якості 

послуг, сезонності, економічного розвитку країни, її бренду, що з точки зору 
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політекономічного аспекту розкривається на основі специфіки дії таких 

інститутів як ціна, попит, пропозиція. В контексті формування 

інтернаціональної вартості є тенденція до вирівнювання цін на подібні 

туристичні послуги в умовах глобалізації, оскільки конкуренція сприятиме 

тому, що виробники послуг за рахунок ефекту масштабу та стандартизації 

матимуть змогу зменшити вартість туристичного продукту. Незважаючи на це 

ряд країн реалізують свої туристичні послуги значно дороще, тобто додана 

вартість у сформованій інтернаціональній ціні буде високою за рахунок інших 

суб’єктивних факторів (імідж, рівень життя країни споживання туристичного 

продукту, бренд, сезонність та ін.). 

Як і більшість науковців, Д. Очеретін зазначає, що «туристична послуга, 

завдяки своїй специфіці, зумовлює комплексоутворювальний характер 

туристичної діяльності та забезпечує мультиплікаційний ефект, який дає змогу 

визначити зв’язки й міру інтегрованості туризму в національну та 

світогосподарську системи. Такими системоутворювальними одиницями ринку 

виступають споживач і виробник туристичної послуги, різноманітні зв’язки та 

відносини між якими формують ринкові структури попиту й пропозиції» [197]. 

На нашу думку, ці інститути є універсальними, оскільки відбивають 

трактування ознак і специфіки ринку в широкому значенні. Інститути 

неринкового характеру – специфічні інститути – притаманні виключно 

туристичному ринку (візовий, міграційно-статусний, транспортно-логістичний, 

інститут інформаційної презентації, надання туристичної послуги в часі й 

просторі та ін.), пов’язані з інститутами у вузькому значенні та специфічними 

категоріями, що використовуються підприємницькими структурами задля 

утримання своєї частки ринку. Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності 

сформована саме на поєднанні й системній взаємодії універсальних і 

специфічних інститутів міжнародного туристичного ринку, що визначають 

основні пропорції глобального ринку туристичних послуг, головні тренди його 

суб’єктної, продуктово-видової, територіально-географічної та регуляторної 

диверсифікації (рис 1.1). 
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Рис. 1.1. Взаємодія універсальних і специфічних інститутів міжнародного 

туристичного ринку 

 

Важливе місце в поданій системі орієнтирів щодо формування глобальної 

бізнес-інституціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг займає 

транснаціональна корпорація. Фактично вона слугує тим інтегративним 

елементом, що акумулює як універсальні, так і специфічні інститути 

міжнародного туристичного ринку та є первинною ланкою глобальної 

туристичної бізнес-діяльності. На нашу думку, незважаючи на наповнення 

організаційної форми (готельні ланцюги, стратегічні альянси, туристичні 

агломерації, глобальні мережеві ланцюги), транснаціональні корпорації 

виступають основною регуляторною інституцією й наповнюють міжнародне 

середовище конвергентними механізмами інституційного забезпечення 

глобалізації туристичної діяльності. 

Отже, формування сутнісних ознак туристичної послуги відбувається на 

основі системної взаємодії універсальних і специфічних інститутів 
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туристичного ринку, щодо формування вартості туристичного продукту, 

підходів до формування кон’юнктури ринку, врахування специфіки надання 

послуги у просторі й часі, результатом якої є глобальна інституціоналізація 

туристичної бізнес-діяльності, а ключовими трендами її розвитку стає 

універсалізація підходів до ціноутворення, стандартизація та уніфікація 

продукування туристичних послуг, зростання рівня монополізації ринку за 

рахунок утворення глобальних мережевих ланцюгів. 

 

 

1.2. Парадигмальні засади глобальної транснаціоналізації 

туристичної індустрії 

 

Формування туристичної індустрії є складним багаторівневим процесом, 

що активувався в останні десятиріччя на основі зростання рівня капіталізації та 

диверсифікації у формуванні й реалізації туристичного продукту. Індустрія 

міжнародного туризму отримала низку важливих складників, таких як готельні 

ланцюги, глобальні туристичні мережі, транснаціональні транспортні 

корпорації, лоу-кости, що ідентифікують та відособлюють її від національних 

туристичних ринків. Як зазначено вище, туристична послуга в межах 

глобальної бізнес-діяльності має свою специфіку і, як наслідок, включає  окремі 

елементи індустрій різних секторів. Питання оцінки впливу діяльності ТНК як 

основної форми прояву глобальної інституціоналізації у сфері міжнародного 

туризму ще не досліджено повною мірою, саме тому важливо визначити, як 

проявляють себе різні форми міжнародної бізнес-діяльності у сфері 

туристичної індустрії; визначити складові елементи та механізми взаємодії; 

інститути, що вже репрезентують вказану сферу. Забезпечення функціонування 

сучасної системи міжнародного ринку туристичних послуг ґрунтується на 

взаємодії не лише регуляторних структур, а й на співіснуванні суб’єктів ринку, 

що створюють та реалізовують туристський продукт, зокрема мережу 

транснаціональних корпорацій, котрі діють  у туристичній індустрії.  Як 
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наслідок, передумовами у визначенні парадигмальних засад туристичної 

індустрії виступає дослідження рівнів, темпів, масштабів сучасної 

транснаціоналізації цього сектору. Аналіз процесів транснаціоналізації 

світового ринку туристичних послуг здійснено в низці праць таких учених-

дослідників, як К. Купер та M. Холл [300, с. 156], які розглядають трансна-

ціоналізацію як передумову глобалізації світового туристичного ринку й у 

контексті досліджень яких потрібно зазначити, що співпраця, координація та 

партнерство є окремими, хоча й тісно пов’язаними елементами, які в рамках 

формування мережевих систем визначають розвиток зв’язків між суб'єктами 

(організаціями й фізичними особами), де зв’язки стають більш 

формалізованими на підтримку взаємних інтересів. Характер таких зв’язків 

існує на континуумі в діапазоні від «вільних» зв’язків коаліцій і міцніших 

структурних механізмів і відносин. Спираючись на дослідження Дж. Йохансона 

[353, с. 28], який розробив модель процесу інтернаціоналізації фірми, що 

зосереджується на розробці, поетапному придбанні, інтеграції та використанні 

знань про закордонні ринки й операції, а також послідовно зростаючу 

прихильність іноземним ринкам, ми можемо стверджувати, що 

інтернаціоналізація підприємств є процесом, в якому фірми поступово 

збільшують свою міжнародну участь. Доцільність цього припущення полягає у 

тому, що в рамках економічних та ділових факторів характеристики цього 

процесу відбувається впливом на характер та темпи інтернаціоналізації фірм, а 

модель процесу інтернаціоналізації фірми, яка зосереджується на розробці 

індивідуальної фірми й поступового придбання, інтеграції та використання 

знань про закордонні ринки й операції, а також про послідовне збільшення 

прихильності до зовнішніх ринків, лежатиме в основі використання 

інтернаціонального потенціалу. В умовах нарощення потенціалу розвитку, як 

зазначає В. Ростоу [399], «зліт вимагає, щоб суспільство активно реагувало на 

нові можливості для продуктивного підприємства, що вимагатиме політичних, 

соціальних та інституційних змін, які закріплять початкове збільшення 

масштабів інвестицій і призводять до регулярного прийняття та поглинання 
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нововведень», як наслідок в умовах глобалізації туристична індустрія може 

стати потужним і важливим рушієм економічних перетворень. Її потенціал 

випливає з множинності форм впливу, коли суспільство готове позитивно 

реагувати на цей вплив, а зростання в цьому секторі з новими виробничими 

функціями високої продуктивності має тенденцію до збільшення обсягів 

виробництва на душу населення, реалізують високопродуктивні інвестиції, 

створює ланцюг ефективного попиту на інші суміжні галузі, сприяють процесу 

індустріалізації, відкриває цілий ряд зовнішньоекономічних ефектів, які 

допомагають розвивати нові сектори в індустрії туризму. 

Аналізуючи праці провідних вітчизняних учених таких як 

А.Александрової [3, с. 147], В. Бандурина [10, с. 61],  З. В. Герасимчук [32, с. 

39] ми виокремили такі понятійні категорії, що характеризують сферу 

міжнародного туризму з позиції системи взаємопов’язаних сфер діяльності, як  

організаційно-інституційна та функціонально-господарська підсистеми, які 

забезпечують розміщення туристів у готелях, їх харчування, транспортування,  

екскурсійне обслуговування, надання страхових послуг, візова підтримка та ін. 

З позиції інституційного забезпечення індустрію туризму можна розглядати як 

міжгалузевий комплекс структур, щодо створення та реалізації туристичного 

продукту та послуг туристичного призначення. Основними інституційними 

елементами такої індустрії є транснаціональні корпорації та організації, 

ієрархічність яких сформована відповідно до обсягів діяльності, забезпечення 

виробничими потужностями й рівня розвитку матеріально-технічної бази, а 

виробничо-технологічні, інформаційні, організаційно-управлінські, фінансово-

економічні зв’язки об’єднують зазначені елементи в галузі, що виступають 

структурними компонентами індустрії туризму. Отже, внутрішньокомплексні 

вертикальні зв’язки лежать в основі виділення функціонально-компонентної 

(галузевої) структури індустрії туризму, а туристична індустрія  як сукупність 

готелів й інших засобів розміщення, засобів транспорту, об’єктів харчування, 

об’єктів і засобів розваги, об’єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, 

спортивного й іншого призначення, організацій, що виконують 
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туроператорську та турагентську діяльність, а також організацій, які надають 

екскурсійні послуги й послуги перекладачів, визначають горизонтальну 

взаємодію структурних елементів. В цілому ми можемо виокремити два типи 

суб’єктів ринку, що належать до туристично-готельної індустрії: підприємства, 

що прямо стосуються туризму (турфірми, екскурсійні бюро, засоби 

розміщення) та  підприємства, які мають непрямий стосунок до туризму 

(транспорт, харчування, торгівля, страхування й т. ін.). 

На нашу думку, в умовах глобалізації туристична індустрія набуває нових 

механізмів взаємодії та складових елементів. Зокрема, сукупність готелів і 

засобів розміщення трансформується в глобальні готельні мережі, що мають 

представництва в різних країнах світу та пропонують стандартні пакети послуг 

для клієнтів, котрі вже звикли до пропонованого брендом сервісного 

наповнення. Обов’язковими компонентами в контексті збереження 

конкурентних переваг  таких структур стає логістика транспортного 

забезпечення в міжнародному туризмі, що продовжує вдосконалюватись і 

доповнюється новими видами послуг, таких як оренда авто, яхт, надання 

можливості самостійного бронювання перельотів й суттєвого здешевлення 

цього тур продукту через систему лоукостів.  

В основі сучасної теорії транснаціоналізації міжнародних економічних 

відносин лежить еклектична парадигма Дж. Даннінга (1981 р.) [233; 313], котрп 

пояснює, що успішна діяльність ТНК ґрунтується на перевагах власності, 

перевагах інтернаціоналізації та територіального розміщення. Із позиції нашого 

дослідження можемо визначити такі передумови транснаціоналізації у сфері 

міжнародного туризму: 

1) наявність конкурентних переваги, що є технологічно, фінансово чи 

маркетингово недосяжними в короткостроковій перспективі; 

2) можливість вкладати значні інвестиції в технологічне оновлення та 

перенесення виробництва на ринки дешевої сировини в умовах 

інтернаціоналізації; 
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3) використання внутрішньокраїнних виробничих, економічних, 

податкових, адміністративних, фінансових механізмів у країні прямого 

інвестування. 

Як наслідок, у контексті дослідження туристичної індустрії ми можемо 

виокремити такі елементи (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Стадії функціонування туристичної індустрії в глобальному 

вимірі 

 

Враховуючи специфіку створення й реалізації туристичної послуги, 

системний характер транснаціоналізації туристичної індустрії потрібно 

розкрити на базі теорії, що комплексно характеризує процес створення, 

реалізації та споживання туристського продуту в умовах глобалізації, 

прикладом якої є класична теорія відтворення суспільного продукту. 

Розробники теорії Ф. Кене й К. Маркс сфокусували свою увагу на з’ясуванні 

суті суспільного відтворення; дослідженні його механізмів і виявленні 

найбільш важливих закономірностей (умови реалізації сукупного суспільного 

продукту). Наступний етап розвитку теорії характеризувався визначення суті та 

механізмів суспільного відтворення, які б комплексно характеризували 

виробничий процес, а також давали можливість оптимізувати його етапи у разі 

визначення проблемних моментів. Фактично  така оптимізація дає змогу знайти 

рівновагу в суспільному відтворенні. В реальному виробничому процесі може 

спостерігатися ситуація, коли на будь-якій стадії суспільного відтворення 

виникають протиріччя між потребами та запитами, кількістю ресурсів 
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необхідних для виготовлення продукту та їх реальною наявністю у суспільстві, 

можливостями виробничої системи, темпами зростання споживчих запитів, 

вичерпним характером багатьох факторів виробництва. Відзначимо, що 

Дж.Кейнс, досліджуючи стадії суспільного відтворення, акцентував свою увагу 

на проблемі реалізації сукупного суспільного продукту. Із позиції об’єкта 

нашого дослідження, теорія відтворення суспільного продукту в туристичній 

індустрії ґрунтується на розширеному відтворенні, що викликане додатковим 

нарощенням грошової маси після реалізації туристичних послуг та 

привласненні отриманих прибутків. Як наслідок, парадигмальні засади 

глобальної транснаціоналізації туристичної індустрії враховують визначені 

стадії виробництва, розподілу, обміну й споживання туристичних послуг у 

глобальному вимірі. 

Формами прояву транснаціоналізації на кожній зі стадій відтво-

рювального процесу є визначальні ознаки, що визначають специфіку 

туристичної індустрії з урахуванням фактора глобалізації, зокрема 

досліджуючи фазу виробництва туристичних продуктів, доцільно звернути 

увагу на якість туристичних послуг, що продукуються суб’єктами туристичної 

індустрії. Потрібно відзначити, що сучасні міжнародні економічні відносини 

формується на основі складних мереж виробничих процесів, які є як місцевими, 

так і глобальними, а технологічні перетворення сприяють великим змінам на 

основі інвестиційного наповнення. Як зазначає Дж. Джонс [354, с. 22] у ХХ ст. 

обсяг ПІІ у межах транснаціональних корпорацій зріс з 14 до 15602 млрд дол., а 

їх розвиток ґрунтувався шляхом врахування компромісу між можливістю та 

ризиком. Протягом цього періоду ключовими факторами, що визначали 

довгострокові стратегії розвитку ТНК у туристичній сфері,  ставали національні 

політики урядів й органів місцевого самоврядування на основі міжнародної 

правової бази, ринки та ресурси приймаючої країни й конкуренція з боку 

місцевих фірми. Продуктивність конкретних транснаціональних корпорацій 

залежить від того, наскільки внутрішні можливості дали змогу їм реагувати на 

ці зовнішні  загрози в контексті того, що між корпораціями та урядами постійно 
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утворюються як конфлікти так і поглиблення співпраці на мікро, мезо й макро 

рівні. Як наслідок, обсяг інвестування в туристичну сферу за рахунок високого 

рівня прибутковості суттєво зріс і становить 27 % від усіх приватних 

інвестиційних вкладень. За дослідженнями З. Зимного  [438, c. 12] загальний 

обсяг вкладених ПІІ у сферу туризму лише в США становить 1520 тис. млн. 

дол., а за даними світового банку [402] з 1956 року Міжнародна фінансова 

корпорація інвестувала понад 25 млрд дол. у 251 готельних проектів у країнах, 

що розвиваються, у всьому світі. Ці інвестиції сприяли економічній 

диверсифікації та сталому зростанню, а також стимулювали сектор подорожей і 

гостинності, створювали необхідні робочі місця, збільшували надходження 

іноземної валюти та податкові платежі. Інституційне інвестування цієї форми, 

спрямоване на розвиток підприємництва в країнах, які розвиваються, привело 

до створення в середньому від 1,5 до трьох робочих місць для кожного готелю 

й забезпечило зв’язки ланцюга постачання від будівництва до експлуатації,  

постійні ринки збуту для місцевих фермерів та постачальників малого й 

середнього бізнесу, покращило стандарти якості готельної індустрії та рівень 

кваліфікації обслуговуючого персоналу, оскільки співробітники готелю 

користуються регулярними тренінгами, отриманими в таких сферах, як 

управління й обслуговування клієнтів.  

В сучасних умовах готельне господарство світу перебуває в переломній  

фазі життєвого циклу: відбувається загострення конкуренції між самими 

готельними ланцюгами, активна експансія капіталу із супутніх галузей 

(зокрема, великі авіакомпанії стають акціонерами готельних комплексів), 

створюються глобальні туристичні мережі, змінюються співвідношення між 

секторами туристичного бізнесу, форми інституційного наповнення бізнес-

діяльності, організації та управління виробництвом, моделі транснаціональної 

діяльності. Рівень капіталізації сфери туризму досить суттєвий і продовжує 

зростати, зокрема, оцінюючи сучасний стан розвитку глобальних туристичних 

ланцюгів, це може підтвердити така статистика: сумарна ринкова вартість 

провідних готельних ланцюгів у 2015 р. становила 194,12 млрд дол., вартість 
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активів – 145,7 млрд дол., прибуток – 6,77 млрд дол., а продаж – 76,81 млрд 

дол. Порівнюючи ці показники з 1960 р., коли загальна вартість активів не 

перевищувала 20 млрд дол., ми можемо констатувати значне зростання рівня 

капіталізації туристичної сфери. 

Продовжуючи дослідження, потрібно врахувати  напрацювання П. Дікена 

[310, с. 17], який створив потужні концептуальні рамки, що визначають логіку 

світового порядку  щодо взаємопов’язаних дій транснаціональних корпорацій 

(укладені в складні бізнес-мережі) та держави (котрі є контейнерами, 

регуляторами та конкурентами) в умовах нестабільного технологічного 

оточення. У цьому контексті ми розглядаємо інвестиційні можливості ТНК, що 

спрямовуються в найбільш перспективні ринки та фінансові ресурси інституцій 

міжнародного ринку капіталу й держав, які вкладаються в розвиток 

національних туристичних індустрій в умовах зростання обсягу послуг, як 

тенденцію, котра обґрунтовує глобальний характер виробничої стадії 

суспільного відтворення транснаціоналізації туристичної бізнес-діяльності. 

Загалом зростання виробництва туристичних послуг відображає комбінацію  

факторів попиту й пропозиції, а також таких передумов як: 

- зростання виробництва на душу населення та еластичність високого 

доходу з попитом для деяких споживчих послуг у промислово розвинених 

країнах; підвищення ролі виробника в процесі створення доданої вартості; 

- зростаюча тенденція діяльності фірм, які не обслуговують сектори, 

для зовнішньої підтримки менш продуктивних супутніх послуг; 

- важливість маркетингу, розподілу й післяпродажного 

обслуговування туристичного продукту; 

- зростання фінансових, банківських, юридичних, транспортних та 

інших служб підтримки; поява нових проміжних ринків послуг; лібералізація 

ринків для декількох послуг, зокрема страхових й фінансових послуг. 

Як зазначає Дж. Данінг [312], це, відповідно, привело до зростаючої 

інтернаціоналізації туристичної сфери бізнес-діяльності службових фірм, тобто 

можна стверджувати, що частка ТНК у загальній кількості послуг, які 
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здійснювалася як у розвинених, так і в тих країнах, що розвиваються, швидко 

збільшилася частково через загальні характеристики, які визначаються попитом 

та пропозиціями, і частково тому, що ці характеристики сприяли прямим 

іноземним інвестиціям для організації транскордонного виробництва та 

трансакції послуг. Продовжуючи аналіз країн різного рівня економічного 

розвитку, А. Міррі [381] зазначає, що в період валютних криз місцеві фірми й 

багатонаціональні філії мають аналогічні зміни в операційних доходах після 

кризи, що свідчить про те, що конкурентоспроможність є аналогічною для 

різних типів фірм. Місцеві компанії мають великий досвід збільшення 

кредитного плеча, специфікації інвестицій і використовують амортизацію як 

інструмент поповнення фінансових активів, а  багатонаціональні філії 

користуються фінансовими ресурсами материнських компанії. В основу 

сучасного туристичного бізнесу покладено моделі та концепції, які 

передбачають нарощення зарубіжних активів у структурах, що дають 

найбільший рівень прибутку. А. Александрова зазначає: протягом трьох 

десятиліть найефективнішою моделлю вважалась американська, яка чинила 

сильний вплив на розвиток готельного бізнесу, використовувала принципи 

системи поточно-масового виробництва, уперше впровадженої на автозаводах 

Р. Форда в США, та була заснована на застосуванні стандартизації, типізації й 

конвеєризації виробничих процесів. У готельному господарстві американська 

модель організації потоково-масового виробництва проявилася вищою мірою в 

стандартизованих національно орієнтованих засобах розміщення, а мережа 

стрімко розширювалася завдяки таким готельним компаніям, як «Холідей Інн», 

«Бест Уэстерн Мотель», «Говард Джонсон» й ін. [3, с. 319]. Як наслідок, 

найбільшими корпораціями на сьогодні є саме американські готельні 

конгломерати (табл. 1.3), котрі задовольняли споживчий попит внутрішнього 

туризму, об’єднували можливості суміжних систем у туризмі, зокрема 

глобальні системи бронювання, запозичені з авіаційної сфери, наситили 

туристичний ринок новими послугами щодо бронювання й оренди авто в 
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регіоні споживання туристичного продукту та залишаються лідерами серед 

глобальних  мережевих готелів у світі. 

Таблиця 1.3 

Найбільші компанії з управління готелями у 2012–2014 рр. 

Компанія 

Розміщення  

штаб-

квартири 

Число номерів,  

тис. од. 

Валовий річний  

дохід, млн дол. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Interstate Hotels& Resorts 
Арлінгтон, 

Вірджинія 
69 887 72 529 79 125 2600,0 3151,8 3480,6 

White Lodging Services 

Corporation 
Merrillville, IN 24 008 25 890 26 461 905,0 1078,0 1200,0 

Destination Hotels 
Енглвуд, 

Колорадо 
9387 10 679 11 955 825,0 961,2 1066,0 

Pyramid Hotel Group Boston, MA 17 500 16 050 17 378 854,0 871,9 1020,2 

Aimbridge Hospitality Плано, Техас 24 284 27 290 36 242 700 792,4 950,0 

Crescent Hotels & Resorts 
Ферфакс, 

Вірджинія 
17 273 20 477 22 148 620 858,7 946,3 

Remington Даллас, Техас 14 152 15 681 15 991 660,0 679,0 776 

HHM/Hersha Hospitality 

Management 

Філадельфія, 

Пенсильванія 
15 200 15 470 16 000 650,0 750,0 770 

Davidson Hotels & 

Resorts 

Атланта, 

Джорджія 
13 093 13 657 13 720 690 709,0 750 

PG Hospitality 

Management 

Кренстон, Род-

Айленд 
15 079 17 683 18 199 700 684,0 740 

Складено та розраховано автором на основі [345]. 

 

Аналізуючи таблицю, ми можемо зробити висновок про суттєве 

збільшення капіталомісткості світової туристичної галузі, зростання числа 

номерів і валових доходів компаній, що є формою прояву транснаціоналізації, 

зокрема розширення діяльності туроператорів та збільшення інвестиційної 

діяльності. 

Визначаючи ключові критерії виробничої фази, потрібно виокремити 

тенденцію, пов’язану зі стандартизацією, уніфікацією і якісним наповненням 
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туристичного продукту, зокрема, в останні роки більшість ТНК посилюють 

вимоги до якості туристичних послуг, що надаються. Паралельно з уніфікацією 

продукування туристичних послуг це дає змогу в туристичних ланцюгах чітко 

стандартизувати свої туристичні продукти й нести за них відповідальність. Є. 

Кудла зазначає, що у туризмі якість є інтегрованим складником процесу 

створення туристичного продукту, який зумовлює задоволення сподівань і 

потреб туристів. Якість – це не лише сукупність ознак, котрі характеризують 

туристичний продукт, а й те, що його відрізняє від інших продуктів, а також 

можливість туристичного продукту задовольняти сподівання туристів і їхні 

визначені потреби [96, с. 45]. Ця стадія суспільного відтворення передбачає 

вміле управління якістю, що гарантуватиме реалізацію туристичного продукту, 

повне задоволення споживчих запитів і повернення в майбутньому задля 

продовження співпраці у визначеному сегменті ринку.  Всесвітня туристська 

організація (UNWTO) трактує  якість як сукупність вимог щодо виконання 

бажань і сподівань туриста під час тимчасового перебування в країні 

споживання туристичного продукту з врахуванням гармонії людського та 

природного середовищ. Під час реалізації туру відповідальність за якість 

туристичної послуги лежить на персоналі, як наслідок, маючи однакову 

матеріальну базу, туристичні бюро, готелі, ресторани виграють лише щодо 

якості обслуговування – і чим вищий рівень персоналу, тим успішнішим стає 

суб’єкт туристичної індустрії. У процесі транснаціоналізації або об’єднання 

туроператорів із готельно-ресторанним комплексом, що здійснює безпосереднє 

виробництво турпродукту, важливе місце займає саме посилення стандартизації 

та уніфікації послуги. Є. Козловський зазначає, що сертифікована система 

якості туристичного підприємства дає йому змогу розширити коло надійних 

партнерів, підвищити свою конкурентоспроможність. «Сертифікація в умовах 

ринкових відносин – це визнаний у світі спосіб незалежного підтвердження 

(оцінки) відповідності продукції, робіт і послуг установленим вимогам. 

Використання сертифікації створює передумови для успішного розв’язання 

низки найважливіших соціальних та економічних проблем суспільства» [85]. На 
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нашу думку, сертифікація – основа для успішного функціонування 

підприємства на міжнародному ринку туристичних послуг, оскільки відсутність 

відповідних міжнародних стандартів і сертифікатів якості є основною 

причиною сповільненого розвитку туристично-рекреаційної сфери в багатьох 

країнах, котрі володіють потужним туристичним потенціалом, і Україна не є 

винятком. Аналізуючи стратегії готельних ТНК, можна зробити висновок, що 

якість – це основоположний показник у стратегіях розвитку, а тенденції 

останніх років свідчать про реалізацію планів компаній щодо об’єднання зусиль 

задля зміцнення свого становища на туристичному ринку, підвищення статусу 

й покращення фінансових показників, окрім того, провідну роль починають 

відігравати прямі інвестиції, а не контракти на управління (додаток А1). 

Очевидно, що забезпечення необхідного контролю за стандартами якості 

займає найвищий бал практично за всіма стратегіями розвитку готельних ТНК, 

що знову підтверджує цю форму прояву транснаціоналізації на виробничій 

стадії суспільного відтворювального процесу.  

Ще однією специфікою, котра проявляється у функціонуванні 

туристичної сфери, є використання франчайзингу як інструменту нарощення 

збуту туристичних товарів і послуг однієї торгової марки, формування іміджу 

та нарощення конкурентоспроможності дотичних до туризму галузей. За 

даними Міжнародної асоціації франчайзингу [409], у готельному бізнесі 

найбільш популярні такі франчайзингові мережі США (Cruise One/Dream 

Vacations, Carlson Wagonlit Travel, Cruise Planners, Travel Leaders), Канади 

(Expedia CruiseShip Centers, Cruise Holidays), Німеччини (TUIReise Сenter, Der 

Touristic, Alltours Reisecenter), Франції (Selectour AFAT, Havas Voyages, 

Nouvelles Frontières). Динаміка їхнього розвитку визначає тренд щодо 

зростання впливу та частки ринку, зокрема, за 2000-2016 рр. кількість 

туристичних підприємств зросла втричі, до топ-100 входило лише декілька 

готельних груп, а у 2016 всі названі вище компанії перемістилися до першої 

сотні кращих франчайзингових мереж, а три провідні готелі (Marriott 

International,Wyndham Hotel Group, Hilton Worldwide) зайняли ключові місця у  
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десятці лідерів. Теоретичне підґрунтя цих процесів відображено в 

дослідженнях М. Карнея [293, с. 610] та Р. Кавеса [294, с. 573] внаслідок 

аналізу яких ми можемо виокремити такі вектори у формуванні 

франчайзингової стратегії, як: угоди франчайзингу представляють цікаве 

застосування гіпотез про характер й обмеження фірми як економічної 

організації; контракт франчайзингу передбачає розподіл нематеріального 

капіталу, особливо товарних знаків та гудвілу, між незалежними фірмами; 

оскільки вартість таких активів визначається та підтримується за їх 

використанням, ця операція входить у складну сферу договірних відносин. 

Також франчайзинг може бути кращим, ніж вертикальна інтеграція, оскільки 

передбачає зменшення витрат на координацію, забезпечує ефективну 

мінімізацію виробничих витрат та необхідний дискреційний і гнучкий підхід до 

підприємництва. Франчайзинг матиме більші переваги, коли ефективні 

масштаби операцій помітно відрізняються між виробництвом товару й 

виробництвом або розвитком активу гудвілу, що додається до нього. 

Передумовами всіх описаних вище тенденцій визначено тренд щодо 

нарощення обсягів туристичних потоків, постійно зростаючої динаміки 

прибутковості галузі, що й стимулює інвесторів та суб’єктів ринку нарощувати 

свої потужності та переходити з інших галузей. Позиція галузі як найбільш 

прибуткової та стабільної у довгостроковій перспективі підтверджена  

Всесвітньою радою з подорожей і туризму, що прогнозує такі макроекономічні 

показники розвитку туристичного ринку (табл. 1.4). В цьому контексті можемо 

стверджувати, що нга стадії обміну туристичного продукту відбувається 

поглиблення спеціалізації, зростання експорту, загального та безпосереднього 

внеску у ВВП, що трансформує систему відносин між суб’єктами ринку, 

змінює структуру світової та національних економік, тобто зростає частка 

туристичної галузі у структурі світової економіки та виокремлюються ряд 

країн, які безпосередньо спеціалізуються на туризмі, вплив якого перевищує 

50% ВВП (Мальдіви, Сейшельські острови, Макао, Багами). 

 



92 

Таблиця 1.4 

Макроекономічні показники розвитку міжнародного туристичного ринку 

Показник 

2014, 

млрд 

дол. 

2014, 

% 

зростання  

в 

постійних 

цінах 

2015, 

% від 

загального 

зростання з 

урахуванням 

інфляції 

2025 (прогноз) 

млрд 

дол. 

% 

зростання  

в 

постійних 

цінах 

% від 

загального 

зростання  

з 

урахуванням 

інфляції 

Безпосередній 

внесок у ВВП 
2364,8 3,1 3,7 3593,2 3,3 3,9 

Загальний 

внесок у ВВП 
7580,9 9,8 3,7 11381,9 10,5 3,8 

Експорт 

зовнішній 
1383,8 5,7 2,8 2140,1 5,6 4,2 

Внутрішні 

витрати 
3642,1 4,7 3,7 5465,0 4,1 3,8 

Вільні витрати 3850,2 2,3 3,3 5928,8 2,5 4,1 

Бізнес-витрати 1175,7 0,7 4,0 1679,0 0,7 3,2 

Капітальні 

вкладення 
814,4 4,3 4,8 1336,4 4,9 4,6 

Частка галузі      

у структурі 

світової 

економіки 

6% 3,2 4,9 11% 2,8 2,1 

Складено та розраховано автором на основі [435]. 

 

Як очевидно з табл. 1.4, до 2025 р. простежено стабільне (на рівні 3 %) 

зростання туристичного ринку і його ролі у світовому ВВП, а капітальні 

вкладення повинні задовольнити запити туристичної індустрії для 

виготовлення й реалізації туристського продукту. 

Характерна ознака туристичної індустрії – це комплексний та взаємо-

доповнювальний характер послуг і товарів, які в ній продукуються, в системі 

однорідних та різногалузевих суб’єктів, як наслідок, транснаціоналізація 

туристичної індустрії набуває як горизонтального, так і вертикального 

характеру. Постачальник туристичних послуг розуміє, що попит на його товар 

також передбачає попит і на інші товари та послуги а кожен виробник, 

керуючись мотивом максимізації прибутку, намагається розповсюдити свою 

діяльність на інші сфери туристичної індустрії: авіакомпанії інтегруються та 

конвертуються із туроператорами, готельним сектором, страховими 
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компаніями, банківським і фінансовими корпораціями. У працях О. Толочко 

[239], О. Булатової, Я. Дубенюк [18, с. 165] зазначено, що ініціатива часто 

виходить від фірм, які зосереджені в країнах-постачальниках туристів, котрі 

отримують конкурентні переваги завдяки вивченню туристичного попиту та 

тенденцій розвитку на туристичному ринку. Продаж комплексного 

турпродукту, який складається з багатьох елементів (перевезення, розміщення, 

харчування й ін.), приносить компанії додаткові вигоди, зокрема економію на 

маркетингу. Доповнюючи їхні напрацювання, потрібно відзначити, що процеси 

транснаціоналізації в туристичній індустрії розвиваються дещо інакше, 

оскільки на них впливають навіть ті компанії, які безпосередньо не входять у 

структуру туристичної індустрії. Взаємодія процесів глобалізації та розвитку 

світового туристичного ринку проявляється у вигляді функціонування ТНК, 

стратегічних альянсів і глобальних союзів. Залежно від галузі функціонування 

ТНК, у туристичній сфері можна виділити три основні групи: транснаціональні 

готельні корпорації («готельні ланцюжки»); транснаціональні туристичні 

транспортні корпорації (передусім у сфері повітряного транспорту); 

транснаціональні туроператорські корпорації (компанії, що займаються 

переважно формуванням пекідж-турів). У цілому потрібно відзначити 

укрупнення міжнародного бізнесу у сфері міжнародної туристичної індустрії, 

акумуляцію значних фінансових ресурсів у цій сфері та активізацію діяльності 

ТНК. 

Розширення інвестиційної діяльності операторів туристичного ринку 

відбувається на основі залучення суміжних галузей, які можуть сприяти 

розвитку галузі й підвищувати її прибутковість. Як зазначають М. Мальська 

[168, с. 245], К. Антонюк [6, с. 151]  і Л. Матвійчук [176, с. 48], В. Безносюк [12, 

с. 234], інвестиції в туризм – це розміщення капіталу інвесторів у туристичному 

бізнесі для одержання прибутку, а оскільки капітал – один із головних факторів 

виробництва, то можливості туріндустрії виробляти продукти прямо залежать 

від обсягу капіталу, який інвестується. Ми вважаємо, що в контексті зростання 

загальної прибутковості міжнародного туризму відбувається нарощення рівня 
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капіталізації туристичної галузі, яка формується на основі врахування окремих 

сторін загального процесу капіталізації та її складових аспектів. Передумовами 

капіталізації на основоположних рівнях (підприємство, галузь і країна) 

виступає нагромадження капіталу, що приводить до розширення виробничих 

можливостей, вкладання коштів у розвиток певних сфер діяльності та 

прискорення створення нового капіталу, зростання прибутковості. 

Використання потенційних можливостей держави щодо капіталізації знаходить 

відображення в прирості ВВП, національного доходу, обсягів капітального 

будівництва, інвестиційної насиченості. У межах однієї країни рівень 

капіталізації галузі визначається її впливом на ВВП, сумарним приростом 

капіталу у матеріальній і нематеріальних формах. Високий рівень капіталізації 

призводить до стрімкого розвитку та нарощення галузі у світовому масштабі, 

оскільки іноземні інвестиції суттєво впливають на інтернаціоналізацію сфери в 

систему міжнародних економічних відносин і поглиблення спеціалізації. На 

рівні підприємства відбувається оцінка приросту ринкової вартості,  збільшення 

власного капіталу, зміна приросту основних та оборотних фондів, зростання 

нематеріальних активів у формі гудвілу та бренду. В умовах глобалізації 

підприємство виходить на інтернаціональний рівень і відбувається поглинання 

інших супутніх галузей в рамках готельних ланцюгів та глобальних 

туристичних мереж. Як наслідок, обсяги капіталізації певних ТНК у сфері 

туризму перевищують національні й галузеві можливості, відтак класична 

ієрархія рівнів капіталізації в системі світового конкурентного середовища 

втрачає сенс. Підтримуючи думки І. Журби [64, с. 81] щодо   взаємозв’язку між 

рівнем капіталізації певних країни, галузі та самих підприємств й обсягами 

залучених туристичних потоків (США, Китай, Франція, Туреччина, Іспанія, 

Саудівська Аравія), варто визначити та обгрунтувати тенденції й тренди, що 

наведені у табл. 1.5.  

Як очевидно зі статистичних даних табл. 1.5, за останні 16 років найбільш 

суттєвий приріст укладання в розвиток туристичної сфери продемонстрували 

такі країни як Китай (абсолютний приріст – 121,8 млрд дол., а відносне 
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відхилення – 770,9 % у порівнянні з 2000 р.), Індія (31,5 млрд дол. та 1260 % 

відповідно), Індонезія, Сингапур та Туреччина. 

За обсягами капіталовкладень у туристичну сферу у світі сформувалося 

два лідери – США та Китай, – які позиціонуються суттєвими економічними 

можливостями, наявністю туристичного потенціалу та величезним внутрішнім 

попитом, що провокує розвиток інфраструктури й створює додаткові 

можливості інвестиційної активності не лише за рахунок власних коштів, а й 

залученого капіталу. 

Таблиця 1.5 

Країни-лідери за обсягом капіталовкладень у туристичну сферу  

у 2000–2016 рр., млрд дол.  

Країна 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Відхилення 

2016/2000 

абсол. віднос. 

США 101,4 127,1 122,2 117,2 131,2 130,6 141,0 155,1 160,8 59,4 58,6 

Китай 15,8 35,3 67,8 84,9 97,0 113,1 127,1 134,1 137,6 121,8 770,9 

Франція 14,3 21,9 35,0 51,0 39,2 46,9 44,8 36,2 37,2 22,9 160,1 

Японія 26,8 32,0 27,3 34,1 38,7 33,9 34,4 29,9 34,4 7,6 28,4 

Індія 2,5 8,8 28,8 33,1 32,6 32,8 34,2 35,1 34,0 31,5 1260,0 

Саудівска 

Аравія 
16,0 13,0 19,5 23,5 23,8 24,5 24,9 26,7 28,6 12,6 78,8 

Німеччина 16,1 16,1 31,1 31,5 30,8 26,0 27,8 26,6 27,2 11,1 68,9 

Океанія 5,9 23,8 25,5 25,5 24,9 22,9 22,1 19,2 20,2 14,3 242,4 

Бразилія 7,6 10,4 22,2 25,0 23,2 24,6 25,4 18,6 17,5 9,9 130,3 

Туреччина 4,9 9,4 11,1 17,6 13,6 15,3 18,3 17,1 17,5 12,6 257,1 

Іспанія 8,3 27,7 21,7 20,2 17,8 17,0 17,0 16,2 17,2 8,9 107,2 

Австралія 4,6 21,4 23,2 22,0 22,1 20,1 17,8 15,4 16,1 11,5 250,0 

Сингапур 3,0 5,2 11,6 13,0 13,6 13,5 14,1 14,3 14,0 11 366,7 

Індонезія 2,0 1,9 8,7 10,9 11,7 11,6 13,2 12,7 13,6 11,6 580,0 

Ботсвана 4,8 8,8 10,1 9,3 11,0 11,9 12,6 12,5 12,7 7,9 164,6 

Канада 4,2 8,4 9,9 10,4 10,9 12,3 12,6 12,1 11,9 7,7 183,3 

Складено та розраховано автором на основі [217]. 

 

За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму, фінансові можливості 

Китаю швидко зростають, що дає змогу китайським покупцям націлилися на 

корпоративні бренди та операційні платформи, а саме, починаючи з 2012 року 

китайські інвестори стали головною силою у світовій готельній індустрії, 
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характеризуючись сукупними темпами річного зростання 130 % з 2012 до 

2016р. [346].  У минулому році китайські інвестиції в готельну нерухомість 

були найбільшими у світі, інтегруючи стратегії  поглинання, об’єднання й 

диверсифікації прикладами чого є купівля International Hotels Group Ко Лувру 

Hotels Groupі, придбання HNA Tourism Group Co. Ltd про Carlson Hotels, а 

також страхової групи Anbang у Waldorf Astoria в Нью-Йорку та страхової 

групи Baccarat Готель & Residences, намагаючись за рахунок  вертикальної 

інтеграції, контролювати весь ланцюг створення та реалізації туристичної 

послуги. За даними міжнародних статистичних звітів [324], світова готельна 

індустрія у 2016 р. отримала дохід 550 млрд дол. США. Провідними 

компаніями стали британська готельна мережа Inter Continental Hotels Group, 

яка у 2015 р. отримала прибуток 24 млрд дол. з активом у понад 4800 готелів у 

всьому світі, Hilton Worldwide і Marriott International із 4278 і 4424 готелями 

відповідно. 

Обґрунтовуючи потенціал галузі, потрібно зазначити, що професійний 

форум міжнародних приватних підприємців [410] у громадському харчуванні, 

рекреації, транспорті й в інших секторах туризму оцінює частку індустрії 

туризму та мандрівок у всесвітній економіці як потужний каталізатор 

виробництва. Прогнозується, що у 2020 р. приватний і суспільний сектори 

світової економіки спрямують у туризм близько 1557 млрд дол. США нових 

капітальних вкладень, національні бюджетні витрати на туризм складуть 535 

млрд дол. США, що й призведе до подальшої інтенсифікації переливу капіталу 

в цю сферу, виокремленні специфічних факторів, що формують сприятливий 

інвестиційний клімат сфери туризму. 

Визначаючи додаткові фактори, які формують сприятливий 

інвестиційний клімат у країні в контексті нарощення використання туристично-

рекреаційного потенціалу й залучення іноземних інвестицій, ми можемо 

сформувати такі групи: 

1) економічні, що формують бізнес середовище та визначають динаміку 

повернення вкладених коштів: рівень оподаткування, свобода ведення бізнесу, 
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адміністративні обмеження, рівень інфляції, кредитна ставка, приріс ВВП, 

можливість репатріації валютної виручки, пільги для суб’єктів туристичного 

бізнесу, рівень добробуту громадян; 

2) географічні, які визначають туристичну привабливість країни й 

розміщення: природно-кліматичні умови, вихід до морської акваторії,  

наявність історичної спадщини, пам’яток архітектури та культури, географічна 

наближеність до держав-постачальників туристів: 

3) інфраструктурні, що характеризують розвиток складових туристичної 

індустрії: кількість готельного фонду й інших засобів проживання, їхні якісні 

характеристики, транспортне сполучення, система громадського та приватного 

транспортного забезпечення, наявність інституційних одиниць, що надають 

послуги з оренди авто, розвиненість закладів громадського харчування, рівень 

використання розважальних центрів та атракцій, перспективність зародження 

нових видів туризму, рівень використання інноваційних технологій у туризмі; 

4) відкритість суспільства, що визначається толерантністю націй до 

приїжджих: ментальність, доброзичливість, крос-культурна взаємодія, 

наявність безвізового режиму, рівень володіння іноземною мовою, безпековий 

компонент.  

В контексті визначення найбільш привабливих галузей світового 

господарства, потрібно врахувати дослідження UNWTO, яка визначила те, що 

саме міжнародна туристична діяльність займає лідируючі позиції й приваблює 

до себе інвестиційні ресурси з інших сфер міжнародних економічних відносин. 

Зокрема,  у 2015 р. світовий туризм становив 9 % ВВП, що відповідало 1,5 трлн 

дол. та 6 % світового експорту, що у порівнянні з 1975 р. характеризує галузь як 

динамічну і впливову на світову кон’юнктуру [424], у 2016 році на сферу 

міжнародного туризму припадало 10 % світового ВВП, 7 % або 1,6 трлн дол. 

світового експорту, 30 % у структурі торгівлі послугами та працевлаштування 

кожного 11-го на земній кулі [434]. Враховуючи потенціал галузі та її 

інвестиційну привабливість, значна частина капіталу, трудових ресурсів із 

фінансового, транспортного, виробничого секторів перерозподіляється на 
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користь туристичної індустрії, в тому числі й у рамках ТНК. В межах країн 

економічна діяльність у туристичній сфері робить значний внесок у створення 

валового національного продукту, в тому числі й за рахунок значного обсягу 

реалізованих послуг як безпосередньо в самій галузі, так і супутніх сферах, що 

постачальниками певних товарів для туристичного підприємства. Ефект 

збільшення валового продукту в туризмі має, передусім, регіональне значення, 

особливо зважаючи на той факт, що первинна виручка туристичних 

підприємств переходить у сферу регіональної торгівлі, промисловості та 

сільського господарства (ефект мультиплікатора). У регіональному аспекті 

важливу роль відіграє функція згладжування (вирівнювання), яка виявляється в 

тому, що туризм сприяє розвитку структурно слабких регіонів. В контексті 

зростання індивідуальних запитів і диверсифікації туристичної послуги сучасні 

туристи цікавляться регіонами з неушкодженою природою й первинними ланд-

шафтами, із переважанням сільського господарства, які характерні для країн, 

що розвиваються, та невеликих острівних держав, створюючи попит на 

споживання місцевих товарів і послуг та стаючи вагомим фінансовим стимулом 

для місцевого населення й формування позитивного сальдо торгового балансу. 

Функція нівелювання платіжного балансу відображає значення балансу витрат 

місцевих туристів, які виїжджають за кордон, поряд із їхніми доходами, 

отриманими від наданих іноземним туристам товарів і послуг та характеризує 

макросередовище. Достатньо досліджено поняття технологічного складника 

макросередовища турбізнесу у В. Кіптенка, який визначає його сукупністю 

засобів, процесів, операцій, за допомогою яких елементи, що входять у 

виробництво перетворюються на ті, що виходять із нього, а технологія 

перетворюється на одночасно внутрішню зміну й зовнішній фактор. Як 

зовнішній фактор вона відображає рівень науково-технічного розвитку, що 

впливає на організацію, наприклад у галузі автоматизації, інформатизації, а 

технологічні нововведення впливають на ефективність, із якою продукти можна 

виготовляти та продавати, на швидкість старіння продукту, способи збирання, 

зберігання й поширення інформації, а також на те, які послуги та нові продукти 
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можуть очікувати споживачі [83, с. 30]. Але водночас варто звернути увагу на 

фрагментарність та вузькість визначення, оскільки автором не враховано 

ключові тенденції сучасного розвитку світового туризму на основі 

впровадження сучасних інформаційних технологій, інноваційних туристичних 

продуктів, глобальних систем бронювання, автоматизації діяльності турфірм. 

Зокрема, сучасні технології дають змогу спростити процедуру отримання 

інформації щодо бронювання місць у готелі, оренди авто, якості сервісу на 

основі відгуків споживачів, геоінформаційне насичення міжнародного туризму 

створює віртуальні екскурсії провідними музеями світу, дозволяє 

поглиблювати диверсифікацію туристичних продуктів (телекомунікаційний 

туризм). 

Зростання зарубіжної зайнятості туристичних компаній формує тренд 

щодо перерозподілу трудових ресурсів: показник зайнятості в туристичній 

сфері в різних країнах суттєво диверсифікується, зокрема він є визначальним 

для тих держав, де туризм – основне джерело доходу, і становить 30–50 % від 

усіх зайнятих, причому значна частина у цій галузі працює у сфері готельного 

господарства. Важливо зазначити й гендерну нерівність, притаманну цій сфері 

обслуговування, де 63 % робочих місць у туристичній сфері займають жінки. У 

2014 р., за різними підрахунками, в індустрії туризму було зайнято близько 250 

млн осіб і цей показник наведено без урахування мультиплікаційного ефекту, 

який для зайнятості, за експертними оцінками спеціалістів, становить у 

середньому 1,5. Тобто на одного працівника, зайнятого в туристичній сфері, 

припадає 1,5 особи, зайнятих у супутніх галузях (торгівлі, побутовому 

обслуговуванні, зв’язку, страхуванні, банківському секторі), у деяких країнах 

такий показник значно вищий і досягає 2,5–3 особи. Держави, у яких частка 

надходжень від туризму перевищує 50 %, активно використовують цю сферу в 

працевлаштуванні своїх громадян, а оскільки рівень кваліфікації персоналу 

безпосередньо впливає на туристичну привабливість цих країн, існують спе-

ціальні державні програми, спрямовані на підвищення рівня володіння 

іноземною мовою, стандартизацію наданих послуг, сертифікацію готелів 
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відповідно до міжнародних стандартів, а спрощення процедури ведення бізнесу 

сприяє інтенсифікації інвестиційної діяльності міжнародних готельних 

консорціумів і ланцюгів. В контексті зростання обсягів туристичних потоків, 

розбудови готельної інфраструктури, зростатиме і  потреба в кадрових ресурсах 

у туристичному секторі. Отже, на стадії розподілу в процесі транснаціоналізації 

відбувається поглиблене використання факторів виробництва в туристичній 

індустрії, зростання зарубіжної зайнятості туристичних компаній, формування 

транснаціональних фондів нагромадження капіталу.  

Визначаючи концепції та проблеми розвитку міжнародного туризму на 

стадії обміну, потрібно врахувати дослідження  К. Купера [300, с. 117], який 

визначив вектори формування ринкового впливу ТНК у туристичному напрямі, 

акцентуючи увагу на південно-європейському, що особливо яскраво 

проявляється протягом усіх етапів становлення міжнародного туризму, від 

стародавнього й до сучасного (масового). Історично периферійний статус країн 

Південної Європи визначив їх чуттєвість до економічної сили туроператорів та 

інвесторів із Північної Європи, під дією яких вони стали залежними від 

розвитку туристичної сфери. Так, у той час, коли лише близько 30 % туристів із 

Великобританії здійснюють туристичні поїздки до Франції через туроператорів, 

відсоток поїздок через туроператорів до Греції становить близько 80 %, відтак 

історична залежність Греції від порівняно недиференційованого ринку, що 

контролюється невеликою кількістю туроператорів, підриває 

конкурентоспроможність малих місцевих готельних підприємств, які змушені 

були прийняти контрактні умови туроператорів, щоб не втратити своїх клієнтів  

Як наслідок, відбувається інтернаціоналізація фонду споживання туристичних 

послуг та зростає частка індивідуального споживання в національних доходах 

країн, здійснюється розширення експортоорієнтованих секторів пов’язаних із 

туризмом, у структурі національних економік. Водночас підвищується рівень 

конкурентоспроможності між основними ТНК туристичної індустрії: 

намагаючись захопити найбільш прибуткові ринки, корпорації пропонують 

кращі сервіси, високі стандарти обслуговування, усепланетарні тури; у цьому 
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контексті важливими факторами виступають спрощення процедури перетину 

кордону та отримання віз, їх здешевлення, покращення логістичного супроводу 

транспортного сполучення, мультимедійне та  інформаційна представлення 

туристичних послуг. 

Як зазначає С. Сіденко «поява нових форм капіталу – людського, 

інтелектуального, соціального – пов’язана з новою роллю людини в процесах 

соціально-економічного розвитку. Саме освіта і наука, творчість в економіці як 

джерело інновацій і механізмів економічного росту становлять основу 

прогресу, фундамент успішного майбутнього, що спонукає уряди і бізнес 

інвестувати в їх розвиток»  [222, с. 14], а туризм як феномен крос-культурної 

комунікації являє собою поєднання економічних, політичних, соціокультурних 

та демографічних факторів, що, в тому числі, формують новітній людський 

капітал. У цьому контексті ми можемо виокремити такі елементи, які 

впливають на розвиток сучасного туризму, як «мультикультурна грамотністі» 

та авто- й гетеростереотипи, що сформувалися в тій чи іншій культурі та є 

стримувальним фактором. Варто зазначити, що всі ці фактори формують нову 

систему відносин у туристичній індустрії на основі врахування специфіки 

відтворювального процесу та стадії реалізації туристичного продукту. Окрім 

того, споживання в міжнародній індустрії в сучасних умовах перетворює 

міжнародного туриста на об’єкта конкуренції й примушує країни, що прагнуть 

долучитися до світових туристичних потоків, активніше проводити 

лібералізацію візових режимів. Визначаючи тенденції та принципи 

транснаціоналізації стадії споживання, ми можемо навести такі показники: 

обсяг туристичного споживання в США у 2000 р. становив 611,5 млрд дол., а в 

2016 р. – 1028,1 млрд дол.; аналогічні показники для Китаю – 70,1 і 664 млрд 

дол. відповідно, у Німеччині – 238,2  та 366,4 млрд дол., Японії – 299,3 та 231,9 

млрд дол., Індії – 57,6 та 190,2 млрд дол. Як бачимо, найбільш суттєвим є 

приріст споживання в Китаї (9,5 раза) та Індії  (3,3 раза), що визначається 

суттєвими демографічними показниками внутрішніх туристів відповідно до 

зростання частки індивідуального споживання туристичних послуг у 
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національних доходах країн і відкритістю цих унікальних держав світовій 

кон’юнктурі туристичних потоків, що стрімко зростають (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Аналіз динаміки прибуттів міжнародних туристів за регіонами світу, 

абсолютні показники, млн осіб 

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Зміна 

1980/1950 2015/1980 

Світ, 

усього 
25,3 69,3 165,8 278,1 439,5 674 949 1208 абс.,  

відн., 

раза 
абс. 

відн., 

% 

За регіонами: 

Європа 16,8 50,4 113 178,5 265,6 386,6 489,4 608 161,7 10,6 429,5 3,4 

Азія та 

Тихоокеан-

ський 

регіон 

0,2 0,9 6,2 23 56,2 110,4 205,4 279 22,8 115 256 12,1 

Америка 7,5 16,7 42,3 62,3 92,8 128,2 150,1 193 54,8 8,3 130,7 3,1 

Африка 0,5 0,8 2,4 7,2 15,2 26,2 49,5 65 6,7 14,4 57,8 9 

Близький 

Схід 
0,2 0,6 1,9 7,1 9,6 22,4 54,7 63 6,9 35,5 55,9 8,9 

Складено та розраховано автором на основі [434]. 

 

Темпи приросту міжнародних туристичних потоків за вибраний період 

спостереження характеризуються високою динамікою: порівнюючи 2015-й р. із 

1950 р., ми можемо констатувати збільшення обсягів вїзного туризму у 47,7 

раза з 25,3 млн осіб до 1208 млн осіб. Здійснюючи аналіз темпів приросту за 

1980–1950 рр. та 2015–1980 рр., можна визначити різнорівневі тенденції щодо 

визначення змін у кількісних і якісних показниках, оскільки перший період 

характеризується значними абсолютними змінами, зокрема в Тихоокеанському 

регіоні обсяг вхідного туристичного потоку зріс із 0,2 до 23 млн осіб, а у 

відносних розрахунках ця зміна становить 115 разів; у 2015–1980 рр. кількісні 

показники ще більш суттєві (із 23 до 279 млн), а відносні показники дещо 

знизилися (12,1 раза), тобто сформовано чітку тенденцію до нарощення 

кількості туристичних поїздок, із визначенням регіонів-лідерів за прибуттям 

міжнародних туристів. 
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Важливо зазначити, що передумовами зростання сучасних туристичних 

потоків стала тенденція  щодо збільшення онлайн-туристів (з 10 % у 2000 р. до 

70 % у 2012-му р.), які безпосередньо ознайомлюються з туристичним 

продуктом, читають відгуки та порівнюють сервіс і якість обслуговування. У 

Франції частка онлайн-користувачів становила до 77,2 % у 2012 р., у Німеччині 

– 87 %. Окрім того, І. Міхайловіч [382, с. 117] окреслила такі фактори 

глобалізації фази споживання, як демографічні зміни й  пов’язані з ними 

тенденції через визначення запитів конкретного туриста, зростання  

інтенсивності та частоти відвідування протягом року, необхідність 

інноваційних туристичних продуктів. Коментуючи ці складники, ми можемо 

зазначити, що, оскільки масовий ринок індивідуалізований, то всі 

постачальники послуг повинні запропонувати спеціальну й прийнятну 

програму для ринкових груп, у межах яких споживачі матимуть подібні 

переваги та тенденцію до специфічної й однорідної поведінки, що вимагатиме 

певного рівня якості продукції. Окрім того, частка туризму, представлена в 

розміщенні, громадському харчуванні, частково – у роздрібній торгівлі, у 

системі національних рахунків у валовій доданій вартості країн за даними 

National Accounts Main Aggregates Database [309], постійно зростає і у 2015 р. на 

островах Самоа та Палау становить 32,3 % (у порівнянні з 1970 р. – 14,8 %), 

Гонконг – 26,9 % (19,1 %), Чорногорія 23,7 % (14,9 % у 1990 р.), Грузія – 18,8 % 

(7 % у 1990 р.), Туреччина 16,3 % (11,0 % у 1970 р.), Польща 18,7 % (9,2 % у 

1970 р.). 

Міжнародний туризм став явищем, яке увійшло в повсякденне життя 

майже третини населення планети, оскільки частка туризму перевищує 10 % 

світової торгівлі товарами й послугами, що дало йому змогу посісти третє місце 

після експорту нафти та автомобілів. В Угорщині, Чехії, Австрії, Швейцарії, 

Італії, Франції, Іспанії й Португалії туризм належить до пріоритетних галузей, 

внесок яких у валовий національний дохід – 15–35 %, а належність до єдиного 

поля стимулює конвергенцію національних туристичних ринків у глобальну 

сферу, шляхом пропонування комплекстих туристичних продуктів, що 
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охоплюють 3, 5 і більше країн в одному автобусному чи лайнерному турі, 

інтеграцію систем готельного обслуговування, транспортного та 

організаційного супроводу. Наведені показники свідчать, що ця сфера 

економічної діяльності спроможна відіграти генеруючу та інтегруючу роль 

щодо позитивної динаміки кількісних і якісних економічних показників 

розвитку галузей інших сфер економіки. Серед іноземних науковців, котрі 

досліджували вплив туризму на розвиток економіки, потрібно відзначити 

напрацювання  I. Леджараджда та P. Уолкенхорст [366], які трактують туризм 

як процес «відкриття» та диверсифікації економіки в країнах, що розвиваються, 

оскільки  туристичний попит виступає генератором нових продуктів й 

експорту. Місцеві бізнес-структури інтегруючись, у сферу міжнародного 

туризму можуть безкоштовно отримувати інформацію про міжнародний попит, 

здійснювати тестування нових турпродуктів, використовує фінансові ресурси 

для інтернаціоналізації, може бути ефективним каналом для активізації 

інвестицій у нових видах економічної діяльності. 

Визначаючи тенденції, які вплинуть на процес інтернаціоналізації, та 

основи конкурентоспроможності міжнародних готельних компаній, основними 

виокремлюємо такі тренди: 

- конкурентоспроможність, яка буде досягнута на місцевому, а не на 

міжнародному рівні, оскільки вітчизняні ринки займають більшість у формуванні 

туристичного попиту, зокрема у Франції співвідношення міжнародних туристів до 

національного попиту становить 1: 1,99, Німеччині (1: 1,77), Великобританії (1: 

6,88) та США (1: 24,8);  

- обсяг інвестицій у туристичну сферу зростатиме (Північна Америка 

займає  вкладає основну частку інвестицій в інфраструктуру туризму, Європа, яка 

має зрілий ринок і нижчі рівні концентрації бренду, витрачає менше на розвиток 

інфраструктури, інвестиційний вплив у Північно-Східній Азії (до якої входять 

Китай та Японія) становить близько 23 % загальних інвестицій. Існує багато 

різних типів компаній, що розширюють інструментарій інвестування через  

туристичні ланцюги, які працюють через суміш стратегій володіння, 
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франчайзингу й контрактів на управління, «вторинні» групи готелів, які мають 

франшизу з портфеля брендів та деяких «третинних» компаній з управління 

(віртуальні, оскільки вони не володіють ні майном, ні торговельною маркою, а 

здійснюють операції з підрозділами). Крім того, існують авіакомпанії, пов’язані з 

компаніями та курортними групами (наприклад, у місці розміщення казино в 

Середземному морі, Кубинському регіоні та США) і диверсифікація форм бізнес-

діяльності з відповідним інституційним забезпеченням зростатиме  в 

майбутньому; 

- зміни в технологіях та комунікаціях відіграватимуть вирішальну роль 

у взаємодії готелів з іншими постачальниками та споживачами туризму, в 

кінцевому підсумку замінять традиційні галузеві відносин та кордони; 

- потенційна експлуатація приймаючої території полягає у виникненні  

проблем влади на ринку, оскільки можливі агресивна політика й дії вхідних 

туроператорів та інтегрованих фірм туроператор–готель. Тому міжнародні 

інституції виступають за пріоритетність конкурентоспроможності в зрілих 

напрямках туризму, а також захист малого та середнього бізнесу проти 

транснаціональних корпорацій. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо обґрунтувати глобальний характер 

транснаціоналізації туристичної бізнес-діяльності крізь призму інституційної 

парадигми на основі конкретизації ключових форм її прояву на кожній стадії 

суспільного відтворювального процесу (табл. 1.7). Наслідком глобальної 

транснаціоналізації туристичної індустрії є системна транснаціоналізація, 

мереживізація, а в подальшому – конвергенція національних туристичних індустрій 

із формуванням глобального ринку туристичних послуг та відповідним 

інституційним забезпеченням усіх стадій бізнес-процесів у цій галузі. Цілком 

логічно, що формування єдиного процесу виробництва, реалізації й споживання 

туристичної послуги приведе до синергії різних підгалузей, задіяних у туристичній 

індустрії. Оскільки в сучасних умовах виробничий цикл  розділений, то цілком 

логічно, що конвергенція фінансових потоків із різних сегментів ринку 
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стимулюватиме об’єднання в єдиний глобальний туристичний ланцюг як суб’єктів 

бізнес-діяльності, так і національні інститути різних країн.  

Таблиця 1.7 

Форми прояву глобальної транснаціоналізації туристичної індустрії 

Стадія  

процесу 
Форма прояву Сутнісна характеристика 

Вироб-

ництво 

Посилення стандартизації 

та уніфікації туристичних послуг; 

зростання концентрації капіталу ТНК у 

туристичній сфері; розширення 

інвестиційної діяльності операторів 

туристичного ринку та зростання їхніх 

зарубіжних активів 

Стрімке зростання кількості 

туристів надає туристичній 

послузі уніфікованого 

стандартного характеру, робить 

туристичну індустрію 

надприбутковим сектором і 

стимулює розширення галузі 

вшир та вглиб, формуються 

глобальні сегменти туристичної 

індустрії на основі поглинання та 

конгломерації різних ТНК в 

одному секторі, використанні 

франчайзингу 

Розподіл 

Випереджальне нарощування ресурсної 

бази туристичного сектору, перерозподіл 

транснаціональних факторів 

виробництва на користь туристичної 

індустрії, зростання зарубіжної 

зайнятості туристичних компаній; 

формування транснаціональних фондів 

нагромадження капіталу 

в туристичній галузі 

Значна частина світових 

фінансових потоків, трудових 

ресурсів залучається до розбудови 

туристичної інфраструктури, 

відбувається зростання інтересу 

ТНК та входження їх у цю сферу 

Обмін 

Зростання в структурі міжнародної 

торгівлі частки туристичних послуг, 

інтернаціоналізація їхньої вартості, 

трансформація відносин обміну 

туристичними послугами з 

міждержавних у внутрішньофірмові, 

розширення експортоорієнтованих 

секторів їх продукування в структурі 

національних економік 

Суттєве нарощення міжнародних 

туристичних потоків сприяє 

зростанню частки галузі в 

загальній структурі світової 

економіки; поглиблення 

спеціалізації трансформує систему 

відносин між суб’єктами ринку, 

змінює структуру національних 

економік 

Спожи-

вання 

Міжнародна універсалізація асортименту 

туристичних послуг, інтернаціоналізація 

фонду їх споживання, зростання частки 

індивідуального споживання 

туристичних послуг у національних 

доходах країн, стандартизація потреб 

світових споживачів туристичних послуг 

Спостерігаєтьмо стандартизацію 

запитів споживачів, зростання 

витрат на відпочинок у загальній 

структурі фонду споживання, 

лібералізація режимів 

переміщення туристів у 

глобальному туристичному 

просторі 



107 

Із позиції нарощення туристичних потоків усе більше країн знімають 

візові обмеження й виділяють значні державні кошти для активних рекламних 

акцій держави за кордоном, здійснюються реальні кроки щодо нарощення 

конкурентоспроможності галузі за рахунок розширення інституційного 

забезпечення глобалізації туристичної діяльності та зростання  економіки в 

цілому.  Отже, матеріальною основою глобальної інституціоналізації ринку 

туристичних послуг стає транснаціоналізація на основі головних принципів 

функціонування національних туристичних індустрій у глобальному 

середовищі, зокрема таких, як конкурентоспроможність, відкритість, 

лібералізація режимів переміщень туристів у глобальному туристичному 

просторі, усепланетарна мобільність туристів, крос-культурна взаємодія. Ці 

принципи покладено в основу подальшої функціональної класифікації 

наступних інституційних змін, яких потребує сфера міжнародного туризму. Їх 

використання на рівні ТНК, і на міждержавному чи національному рівнях дасть 

змогу нарощувати розвиток на основі збалансування й подальшого поглиблен-

ня інтернаціоналізації виробничого процесу туристичної галузі. 

 

 

1.3. Конвергентні механізми інституційного забезпечення глобалізації 

туристичної діяльності 

 

Імплементація форм прояву транснаціоналізації туристичних індустрій 

здійснюється на основі системи відповідних механізмів, виявлення та 

формування визначальних характеристик яких дасть змогу дослідити 

функціональні особливості й інститути, котрі їх репрезентують на ринку 

туристичної бізнес-діяльності в умовах глобалізації. Із позиції формування 

взаємопроникних (конвергентних) механізмів інституційного забезпечення 

глобалізації туристичної діяльності потрібно виокремити стадії інституційного 

розвитку, що передбачають визначення інституційного наповнення туристичної 

індустрії, організаційне забезпечення інституційного середовища, побудову 
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системи взаємозв’язків між інституціями, налагодження механізмів 

регулювання та адаптації за наявності інституційних змін, трансформацію 

системи у зв’язку з наявністю інституційної динаміки. У глобальних умовах 

такі елементи однозначно трансформуватимуться відповідно до викликів 

ринку, що, розглядаючись за допомогою механізмів забезпечення глобалізації 

туристичної діяльності, трансформуються в транснаціональні інструменти й 

інститути. Види визначених механізмів, їх взаємодію й співіснування в межах 

ТНК можна виокремити за такими напрямами, що характеризують 

безперебійний процес створення та реалізації туристичного продукту як в 

межах держави й глобального мегарегіону, так і на рівні підприємства, що 

являє собою цілісний комплекс туристичних послуг (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Система механізмів забезпечення глобалізації туристичної 

діяльності 

 

Здійснюючи поетапне дослідження виокремлених механізмів із позиції 

інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності, варто 

зазначити, що досліджувані нами етапи відтворення суспільного продукту 

міжнародної туристичної індустрії віддзеркалюють основні принципи розвитку 

ринку, систему методів і важелів впливу на кожну з складових частин 
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економічного процесу. У контексті визначення механізмів інституційного 

забезпечення туристичної індустрії актуальне функціональне забезпечення 

таких механізмів та їх інституційне наповнення є ключовими з позиції 

врахування рівня компетентності, функціонального наповнення структур, що 

репрезентують компетентні  характеристики. 

Щодо впливу глобалізації на туристичну діяльність, то слід визначити 

сутнісні ознаки організаційно-економічного механізму суб’єктів господарю-

вання та транснаціональних корпорацій, які, як і будь-яке підприємство, 

функціонують на основі сукупності організаційних та економічних важелів, 

спрямованих на реалізацію конкурентних переваг, використання 

управлінського досвіду в межах розгалуженої сітки філій у різних країнах, що  

ставитиме свої специфічні вимоги до управління, із метою підвищення 

ефективності діяльності підприємства в цілому. У дослідженнях А.Малицького 

[165] особливу увагу зосереджено на системі забезпечення організаційно-

економічного механізму на основі підсистем правового, ресурсного, 

нормативно-методичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення 

управління підприємством. Варто звернути увагу на традиційність та 

фрагментарність запропонованого наповнення організаційно-економічного 

забезпечення, оскільки в умовах глобалізації будь-яке підприємство переносить 

цільові системи на міжнародний рівень, наповнюючи їх новим інструментарієм. 

Зокрема, специфіка сучасних відносин у розвитку виробничої діяльності та її 

комерціалізації на міжнародному рівні полягає в приведенні якісних 

характеристик продукції до міжнародних стандартів та вимог. Врахування 

правового середовища країни розміщення готельного комплексу чи 

турагентства приводить до трансформації правової підсистеми в повноцінну 

функцію зовнішнього управління, яка може передаватись в аутсоцинг 

незалежній компанії, оскільки врахування специфіки нормативного 

забезпечення, зокрема, під час здійснення будівництва нових готельних мереж 

в усіх країнах, є неможливим.  У системі міжнародних економічних відносин та 

транснаціоналізації зокрема визначені елементи дають можливість сформувати 
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інституційне забезпечення глобалізації. Основний елемент цього вектора – 

туристична компанія, яка уособлює мікрорівень бізнес-діяльності у сфері 

міжнародного туризму та володіє такими характерними функціональними 

компетенціями, як створення середовища для виробництва уніфікованого 

продукту та посилення стандартизації продукування міжнародних туристичних 

послуг. 

Аналіз досліджень таких науковців як М. Біль [13], П. Гостєвої [41], 

О.Заблоцької [67], О. Любіцевої [103], М. Побоченко [200], дав підставу 

визначити державу та недержавні організаційні структури як ще одну складову 

частину організаційно-економічного механізму з інститутами, що її 

репрезентують, на основі повноважень у сфері нормативно-правового 

забезпечення, інфраструктурної підтримки, регулювання, пільгового 

кредитування, оподаткування, субсидіювання, бюджетної політики, 

інформаційного насичення галузі, інфраструктурного розвитку, презентації 

національних турпродуктів на виставках, ярмарках; створення промоційного 

фону на міжнародних ринках. Згідно з позицією Р. Левін [367, с. 699], 

«економічний розвиток створює вимоги до окремих видів механізмів, і  система 

автоматично реагує на ці вимоги». Тобто ми можемо визначити, що механізми 

державного регулювання туристичної галузі повинні функціонувати так, щоб 

створювати сприятливе середовище для розвитку туризму в країні, а держава як 

інститут, що репрезентує  відповідний механізм, зближує національний ринок 

зі світовими стандартами й дає можливість зацікавленим корпораціям 

інвестувати в туристичну індустрію, створюючи тим самим мультиплікативний 

ефект щодо використання потенціалу й отримання економічних вигод.   

На нашу думку, визначені вище напрями лише частково відображають 

наповнення розвитку сфери міжнародного туризму на національному ринку, 

оскільки все більше ТНК нехтують регіональними та державними інтересами й 

намагаються максимізувати власну вигоду. Як наслідок, органам влади 

потрібно створювати  механізми для захисту національних інтересів та 

просування дотичних до туризму галузей, зокрема основні функціональні 
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компетенції повинні бути спрямовані на зменшення диспропорцій між 

розвитком туристично привабливих центрів (регіонів) та рештою території 

країни й представлення держави як цілісного туристичного об’єкта. З іншого 

боку, країна є суб’єктом міжнаціонального права та входить до інституцій 

вищого рівня, що дає їй можливість створювати відповідне середовище для 

збалансованого розвитку й використання національних інтересів за допомогою 

лібералізації міжнародних туристичних ринків, забезпечення функціонування 

міжнародного туризму відповідно до принципів сталого розвитку. 

У зв’язку з розширенням масштабів туристичної діяльності й переходом 

до впровадження організованих форм масового туризму виникла необхідність 

узгодження національних туристичних інтересів і розробки загальносвітових 

стратегій розвитку міжнародного туризму, які б були спрямовані на залучення 

інвестиційних коштів для розбудови туристичної індустрії, підтримки розвитку 

міжнародного туризму у менш розвинутих країнах. 

 Міжнародне регулювання туристичної галузі інституціонально являє 

собою багаторівневу та багатоаспектну систему взаємодіючих міжнародних 

організацій, ядро якої – Всесвітня туристська організація (ЮНВТО). 

Функціональне наповнення цього інституту спрямоване на забезпечення 

функціонування міжнародного туризму відповідно до завдань сталого розвитку 

за допомого реалізації конкретних програм і проектів стандартизації якості 

туристичних послуг, лібералізації міжнародних туристичних ринків, а також 

усебічної підтримки розвитку міжнародного туризму в менш розвинених 

країнах; тобто в цілому сучасна міжнародна регулятивна політика ЮНВТО 

відповідає імперативам сталого розвитку. Як зазначає Л. Побоченко 

«пріоритетними напрямами подальшої регулятивної діяльності міжнародних 

організацій стає допомога країнам, що розвиваються, у становленні 

міжнародного туризму, забезпечення широкого доступу населення до 

міжнародного туризму, соціально-демографічний моніторинг зайнятості в 

міжнародному туризмі, екологізація міжнародного туризму, розробка відпо-

відних галузевих екологічних стандартів» [200]. Визначені завдання доцільно 
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розкрити за допомогою механізму реалізації та інституційного регулювання з 

поділом компетенцій на глобальному й національному рівнях. Зокрема, на рівні 

держави, яка відповідає за комплексний розвиток туристичної галузі та 

суміжних сфер через координацію діяльності суб’єктів ринку й фінансування 

пріоритетних регіонів, використовують такі інструменти, як спеціальні 

програми та стратегії розвитку, профільне законодавство, пільгове 

кредитування малого й середнього бізнесу, консультативні структури, 

основними компетенціями яких є створення сприятливого середовища для 

нарощення використання потенціалу галузі, фінансування наукових досліджень 

у цій галузі, підготовка кваліфікованих кадрів. Організаційне відображення цих 

складників знаходить втілення в профільних інституціях та існуванні 

консультативних рад в органах управління, спеціальних фондах і громадських 

організаціях дорадчого характеру, що, відповідно, стимулюють розвиток 

підприємництва у визначеному сегменті та зменшують ймовірність різких 

економічних провалів і недосконалої конкуренції. На підтвердження наших тез 

у дослідженнях Л. Решетнікової [207] визначено, що в разі відсутності 

одночасних та взаємопов’язаних дій в різних сегментах туристичної сфери 

(харчування, транспорт, дозвілля, інформація) можуть виникнути «провали 

ринкової координації», серед яких варто виокремити негативні екстерналії, 

недосконала конкуренція та інформаційна асиметрія, різкі циклічні змін в 

економіці країни, порушення  прав власності та договірних зобов’язань. 

Продовженням регуляторного механізму є формування засобів безпеки в 

контексті залучення туристського потоку, оскільки основні передумови цього 

інституційного перетворення полягають у різкому зростанні кількості 

терористичних атак, природних катаклізмів, зловживань, шахрайських дій у 

країні споживання туристичного продукту. Основними перспективами 

реалізації цього вектора на національному й наднаціональному рівнях є 

формування широкого кола компетенцій структур, дотичних до реалізації 

безпекового фактора на основі гармонізації відповідного регуляторного 

механізму з політиками у сфері національної безпеки, міжнародних відносин і 
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політики забезпечення конкурентоспроможності. Основними інституціями, що 

репрезентують даний механізм можуть стати національні органи правопорядку 

й безпеки, Інститут економіки та миру, що виступає незалежним 

неприбутковим аналітичним центром щодо розрахунку глобального індексу 

тероризму. 

На глобальному рівні реалізація організаційно-економічного механізму 

відбувається за лопомогою визначення йа впровадження загальних підходів до 

функціонування міжнародного ринку туристичних послуг на основі посилення 

стандартизації у їх виготовленні та реалізації, лібералізації візових обмежень, 

виокремлення фактора безпеки, створення відповідного середовища для 

збалансованого розвитку й використання національних ресурсів та залучення 

інвестиційних коштів для розбудови туристичної індустрії (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Організаційний механізм функціонування міжнародного 

туризму 

 

Серед необхідних засобів, які забезпечують функціонування будь-якої 

галузі, – фінансові ресурси, наявність яких як у теоретичному, так і 

методологічному й практичному плані є безперебійним процесом, котрий має 
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завершений й цілісний характер. Зокрема потрібно виокремити такі підфункції 

фінансового забезпечення, як нагромадження фінансових ресурсів для 

реалізації певного задуму, можливість їх відтворення та примноження на стадії 

реалізації продукту й послуги. Окрім того, фінанси виступають регулятором 

відносин, оскільки перерозподіл фінансових потоків покладено в основу 

фінансової політики та виокремлення найбільш прибуткових секторів як галузі, 

так і суб’єкта бізнес-діяльності зокрема.   

Важливо також виокремити забезпечувальну функцію фінансів, яка 

спрямована на безперебійне постачання оборотних засобів, швидко 

зношувальних предметів і має пасивний характер. У сфері міжнародного 

туризму частка таких оборотних коштів досить суттєва, оскільки передбачає 

щоденне оновлення засобів індивідуального догляду, харчування, щомісячне 

списання рушників й інших складників. Саме тому в системі фінансового 

менеджменту виокремлюють такі підрозділи, як управління витратами, 

доходами, грошовими потоками, оцінка джерел фінансування запланованих 

заходів та ін. Що стосується безпосередньо регулятивної функції, яка за 

допомогою спрямування фінансового потоку у конкретний вид діяльності є 

активною формою, то тут інституційне забезпечення бізнес-діяльності 

будується на основі відповідних механізмів, спрямованих на 

транснаціоналізацію туристичної індустрії. Ураховуючи комплексний підхід, 

можна зазначити, що основне завдання фінансового механізму, який 

імплементується як форма прояву інституційного забезпечення 

транснаціоналізації, – це формування достатніх обсягів для започаткування, 

розвитку, розширення туризму в будь-якій країні з урахуванням специфіки 

супутніх галузей. На підтвердження наших слів ряд науковців зазначає, що 

фінансове забезпечення туристичної галузі має низку особливостей і 

специфічних рис, пов’язаних, насамперед, із механізмом її функціонування, 

зокрема, важливим компонентом є врахування джерел фінансування, які в 

основному поділяються на приватні та державні капітальні вкладення у 

розвиток інфраструктури. Ця галузь переважно потребує фінансування в су-
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міжні сфери діяльності (готельне й ресторанне господарство, різні види 

транспорту і його інфраструктуру, заклади розваг, народні промисли та ін.), а з 

іншого боку, кумулятивний ефект полягає в тому, що модернізована 

інфраструктура використовується не лише туристами, але й місцевим 

населенням, що приводить до зацікавлення держави у нарощенні фінансування 

туристичної сфери. Дослідники туристичної галузі досить високо оцінюють 

ефективність її фінансування у світі, зокрема А. Охріменко зазначає, що «ту-

ристична галузь – це галузь, яка при порівняно невеликих витратах може дати 

значний прибуток, адже оборотність капіталу у цій галузі в чотири рази вища, 

ніж у середньому в інших галузях світового госпоцарства. При цьому витрати 

на створення одного робочого місця в інфраструктурі туризму в 20 разів менші, 

ніж у промисловості» [196, с. 398]. Доповнюючи постулати науковця, потрібно 

зазначити, що фінансово-економічний  механізм формується на основі 

структурних елементів, тобто  заходів, інструментів, стимулів, важелів впливу, 

які заохочують суб’єктів бізнес-діяльності діяти у визначеній системі 

координат, правовому полі та реалізовувати пріоритети економічної політики. 

Як наслідок, ми можемо констатувати, що  в основі залучення інвестицій у 

туристичну галузь певної країни, тобто створення сприятливого інвестиційного 

клімату, лежить пільговий режим інвестування цього сегменту економіки, 

спрощена процедура реєстрації нерезидентів чи додаткові гарантії від держави. 

У процесі розвитку галузі напрям фінансово-економічних інструментів може 

змінюватися залежно від таких цілей і визначених пріоритетів економічної 

політики: залучення суміжних галузей за допомогою обов’язкової закупівлі 

національної сировини, акцент на визначених видах туризму. Мета формування 

й реалізації фінансово-економічного механізму, як це може бути визначено в 

контексті стратегічних напрямів розвитку туризму та відображено в 

напрацюваннях Ю.  Верланова, полягає в «забезпеченні підтримки національної 

політики у напрямку формування на місцях тенденцій до зростання доходів від 

туристичної діяльності через збільшення рік від року чисельності туристичних 

відвідувань, витрат на одного туриста та середньої тривалості відвідувань» [21, 
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с. 79]. Окрім держави, основними інституціями, що репрезентуватимуть цей 

механізм, є банки, інвестиційні групи, накопичувальні фонди, страхові 

компанії. Відповідно ще один важливий механізм інституційного забезпечення 

туристичної діяльності – це страхування, що в контексті зростання кількості 

терористичних атак вимагає розширення функціональних складників та нових 

інституційних вирішень. Сучасні тенденції у сфері туризму свідчать про тісну 

взаємодію туроператорів та страхових компаній, які за рахунок значних 

фінансових ресурсів мають можливість інвестувати в розбудову туристичної 

інфраструктури й отримувати дохід від реалізації туристичних послуг. У трійку 

світових лідерів входять Ping An Insurance Group (компанія з Китаю, що має 

ринкову вартість $ 90 млрд, її активи оцінюються в 732,3 млрд дол., у 2016 р.  

отримала прибуток у розмірі  8,7 млрд дол., обсяг продажу – 98,7 млрд дол.) 

Allianz (страховий гігант із Німеччини, ринкова вартість на кінець 2016 р. 

склала $ 79,7 млрд, активи – 926,2 млрд, продажі – 115,4 млрд дол., розмір 

прибутку – 7,3 млрд дол.), AXA Group (ринкова вартість – 61,9 млрд дол., 

активи – 965,4 млрд дол., продажі – 120,8 млрд дол., прибуток – 5,9 млрд дол.). 

Диверсифікація туристичних послуг приводить до запровадження і нових видів 

страхування, зокрема в контексті реалізації екстремальних турів та 

пригодницьких туристичних послуг. Окрім того, у країнах, що розвиваються й 

тільки долучаються до глобальних страхових ринків, зростає потреба в 

медичному та пенсійному, від нещасних випадків, що в комплексі зі 

страхуванням майна перетворюється на частину соціального пакета працівників 

туристичних фірм. Взаємопроникність і конвергентність страхового та 

фінансового механізмів  визначається рівнем розвитку країни, зокрема у 

більшості високорозвинутих держав страхування виступає інструментом 

забезпечення пенсійних виплат та відображає бажання суспільства захистити 

себе від імовірних ризиків, відтак інституційно немає потреби здійснювати 

контроль і нагляд за обов’язковим дотриманням вимог страхування в 

подорожах. Для країн, що розвиваються, страховий платіж під час купівлі туру 

за кордон уважається додатковою непотрібною послугою, на вимогу 
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національного законодавства приймаючої сторони, що лише завищує вартість  

відпочинку за кордоном.  У результаті посилення вимог щодо відповідальності 

туроператорів можна прогнозувати зростання попиту на страхування низки 

підприємницьких ризиків, наприклад: порушення своїх обов’язків 

контрагентами (засоби розміщення, транспортні компанії, екскурсійні бюро та 

ін.); утрата прибутку з незалежних причин (стихійне лихо, катастрофи, 

терористичні акти й ін.). Туристичне страхування, як і будь-який інший його 

вид, перебуває під чітким контролем із боку уповноважених органів, які 

визначають політику розвитку цієї галузі страхування та контролюють 

механізми її реалізації. Розглядаючи систему страхового моніторингу, яка 

сформувалась у світі, потрібно зазначити, що вона різниться залежно від 

регіону й рівня розвитку страхового ринку цього регіону. Водночас важливого 

значення набувають міжнародні органи регулювання страхової діяльності, а 

саме: Національна асоціація страхових комісарів (NAIC), Асоціація страхових 

наглядових організацій Латинської Америки (ASSAL), Комітет зі страхування 

ЄС, Рада органів страхових наглядів країн СНД, Міжнародна асоціація 

страхових наглядів (IAIS) [1, с. 7]. Транснаціональні корпорації активно 

співпрацюють зі страховими агентствами або створюють конгломерати, на 

основі об’єднання основних фондів для отримання додаткових ресурсів від 

страхових платежів туристичних потоків, які вони організовують.  В контексті 

природних катаклізмів, кількість яких суттєво зросла в останні роки, страховий 

механізм виступає вагомим джерелом відшкодування збитків і сприяє 

швидкому оновленню інфраструктури суб’єктів бізнес-діяльності, тому 

врахування цього інституту в контексті глобальної інституціоналізації сфери 

міжнародного туризму має визначальне значення.  

Маркетингово-логістичний механізм інституційного забезпечення 

глобалізації туристичної діяльності ґрунтується на інформаційному складнику, 

що в умовах постіндустріальної економіки виступає найважливішим резервом 

підвищення функціонування всієї логістичної системи, а інформаційна 

логістична підсистема розглядається як організація процесу переміщення  
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інтегрованих  інформаційних потоків, які забезпечують здійснення прямих і 

зворотних зв’язків у процесі взаємодії суб’єктів цієї системи. Досконалість 

підсистеми інформаційного забезпечення, що досягається за рахунок 

оптимізації циркулюючих на підприємстві інформаційних потоків, а також 

розроблення й упровадження нових інформаційних технологій у практику 

господарської діяльності туристичних підприємств, є запорукою ефективності 

їхньої роботи та підвищення конкурентоспроможності. Підтримуючи думку 

Н.Короленко [92, с. 12], яка зазначає, що «правильно побудований ланцюг за-

безпечить оптимізацію логістичних потоків, завдяки узгодженню інтересів усіх 

ланок туристичної діяльності, сприятиме підвищенню якості туристичного 

продукту й мінімізації розбіжностей між очікуваннями туристів і фактичним 

сервісом», слід зазначити, що в умовах глобалізації та високого рівня 

інформатизації, розроблення інтегрованого ланцюга повинно ґрунтуватися на 

різнихо рівнях логістики, що формує туристичний продукт, та маркетингових 

інноваційних підходах, спрямованих на формування попиту і його реалізацію. 

Окрім означених інституцій та їх функціонального забезпечення, сучасна 

туристична діяльність в умовах глобалізації характеризується використанням 

нових механізмів та технологій, що виводить ринок на якісно новий рівень 

розвитку й прибутковості. В умовах поглиблення спеціалізації виробництва 

сьогодні все більшого поширення набуває не лише предметна чи подетальна 

спеціалізація, а й функціональне забезпечення певного процесу. Зокрема, 

існують компанії, що здійснюють юридичний, маркетинговий, бухгалтерський 

супровід чи реєструють бізнес в офшорних зонах, тобто йдеться про 

спеціалізацію на рівні функцій управління виробничим процесом і реалізацією 

продукту. Цей підхід, що отримав назву «аутсорцинг», набуває поширення й у 

туристичній сфері, особливо це властиве для отримання дозвільних документів 

на будівництво готельних комплексів, проведення маркетингових заходів. На 

думку Б. Гаррета та П. Дюссож, стратегічні альянси як взаємодія двох або 

декількох фірм для виконання проекту й проведення ділових операцій у певній 

галузі за допомогою спільної координації необхідних знань і ресурсів, не 
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передбачає самостійні дії чи повну інтеграцію та об’єднання [30, с. 182]. З цієї 

позиції потрібно відзначити, що в основу сучасних глобальних туристичних 

мереж покладено саме взаємодію між підприємствами різних галузей, котрі 

співпрацюють між собою задля отримання прибутку. Наприклад, авіакомпанії 

активно інвестують у розбудову готельних комплексів, забезпечуючи собі 

частковий контроль над безпосередньою реалізацією туристського продукту 

вже не лише на стадії транспортування. Окрім того,  потрібно враховувати 

вартість трансакцій і форму відносин, які виникають у новостворених 

структурах та, як підтверджують дослідження О. Вільямсона [430], прості 

структури управління повинні використовуватися разом із простими. 

Використання складної структури для керування простим відношенням може 

спричинити непотрібні витрати, а використання простої структури для складної 

трансакції призведе до деформації. Окрему сферу управління в туристичній 

сфері становлять туристичні дестинації, що проявляються в координації та 

інтеграції всіх елементів призначення в певній географічній зоні на основі 

визначеної стратегії та плану туризму. Грунтуючись на дослідженнях 

А.Аластара [266], де визначено основні аспекти маркетингу, у дестинаціях 

простежуємо зростання інтересу до теми маркетингу цільового призначення та 

управління як невід’ємної складової частини глобального туризму. Це явище 

продемонстровано через розширення професійних організацій з фокусом на 

цільовому маркетингу та управлінні. В даний час існує кілька галузевих груп із 

цієї професійної сфери, включаючи Міжнародну асоціацію маркетингу (DMAI), 

Маркетинг європейських міст (ECM), Тихоокеанську туристичну асоціацію Азії 

(PATA), що створили спеціальні ініціативи, пов’язані з управлінням цільовим 

призначенням, та здійснюють відповідні технічні публікації, конференції й 

тренінги. Це впроваджується в практику бізнес-діяльності туристичної сфери 

на основі цільового маркетингу, а також управління та діяльність організацій, 

що реалізують маркетинг й управління цільовим призначенням, створюють 

можливості для вільної конкуренції на світових ринках відпочинку та ділових 

поїздок. Ще одна специфічна функція – використання краудсорсингу або 
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 застосування крауд-технологіїв  маркетингової діяльності підприємств, що 

передбачає управління споживачем у мережевих системах, комунікаційну 

модель управління запитами туристів в мережі й використання методів збуту в 

мережі Інтернет, що призводить до взаємодії з іншими споживачами та 

підсилює управлінський вплив компанії, зокрема сервіси соціальних 

рекомендацій до подорожей (gogobot), проект Kickstarter, що використовує 

краудфандінг, які генерують у масовій свідомості певну картину дестинації чи 

допомагають зібрати кошти на реалізацію туристичних проектів (науковий 

центр і музей Тесли в США). У цьому контексті потребує  вдосконалення 

система інституцій, яка повинна гарантувати правдивість відгуків про певні 

туристичні центри, прослідковування реальності проектів й відшкодування 

коштів у разі зловживань на сайтах збору фінансів для їх реалізації.   

Визначаючи інституціоналізацію галузі, варто виокремити структури для 

захисту професійних інтересів працівників готельної індустрії куди входять 

Американська асоціація готелів і мотелів (АН&МА,) національні готельні 

асоціації, Міжнародна готельна асоціація (МГА), яка координує розвиток 

готельної індустрії на міжнародному рівні прийняттям міжнародних готельних 

правил, що визначили принципи відносин клієнта й адміністрації готелю. 

У напрацюваннях І. Смірнова та Е. Росенко визначено, що «кожну 

компонентну складову частину турпослуги потрібно розглядати як окрему 

туристичну підсистему певного геопросторового рівня: локального (тур); мікро 

(туристичне підприємство); мезо (туристичне господарство області, 

туристичної зони чи курортополісу); макро (туристична індустрія держави), 

мега (туристичні макрорегіони світу чи інтеграційні об’єднання), мета (сві-

товий туризм) [226]; «між різними рівнями маркетингу повинен існувати 

щонайтісніший взаємозв’язок. В ідеалі туристичні підприємства беруть за 

основу своїх маркетингових стратегій державні концепції розвитку туризму, а 

держава, місцеві органи й асоціації отримують відомості про ринок з 

інформації, що отримується від турфірм» [211].  У зв’язку з тим, що в систему 

маркетингу в туризмі інтегровано різні інституціональні одиниці, такі як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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державні, регіональні й місцеві органи управління туризмом, галузеві та 

міжгалузеві громадські організації, підприємства, постає проблема 

вертикальної координації заходів задля уникнення дублювання функцій чи 

компетенцій і досягнення  оптимального обліку та задоволення інтересів 

клієнтів, підприємств і суспільства в цілому.  

У своїх дослідженнях С. Макбет [379, с. 77] зазначає, що «стрімко 

мінливий контекст сучасної індустрії туризму і гостинності, реагування на 

потреби все більш вимогливих споживачів разом з фрагментарним характером 

маркетингу та медіа-середовища призвело до посилення уваги до стратегій 

комунікації». З цієї позиції потрібно зазначити, що стратегії маркетингової 

комунікації можуть відповідати мінливим і складним вимогам сучасних 

споживачів та підтримувати конкурентну перевагу компанії. Маркетингові 

комунікації у сфері туризму та гостинності побудовані на основі концепцій, 

стратегій, розглядаються як важлива складова частина індустрії.  

Ю. Миронов [181] зуважує, що функції маркетингу в туризмі можна 

розглядати на трьох рівнях: суспільному, регіональному та індивідуальному. 

Щодо суспільства туристичний маркетинг має забезпечити нормальне функ-

ціонування туристичного ринку й відповідні інструменти для діяльності 

туристичних фірм: доступність кредитів, лояльність податків, відповідні закони 

тощо. На регіональному рівні маркетинг у туризмі покликаний регулювати 

туристичний попит, ціни, рекламну діяльність, заохочувати населення до 

ознайомлення зі своїм краєм, а на рівні індивідуального споживача – 

формування нових потреб туристів, переконання про доцільність користування 

послугами певної фірми, потреби в частішому їх використанні; мотивування 

щодо користування цими послугами на постійній основі. 

Підсумовуючи проведений вище аналіз, можна згрупувати форми прояву 

транснаціоналізації туристичних індустрій на основі системи відповідних 

механізмів (табл. 1.8).  
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Таблиця 1.8 

Механізми інституційного забезпечення туристичної діяльності 

Механізм Характер дії 
Інститути, 

що їх репрезентують 

1 2 3 

Регуляторний Забезпечення функціонування міжнародного туризму відповідно 

до завдань сталого розвитку за допомогою реалізації конкретних 

програм та проектів стандартизації якості туристичних послуг, 

лібералізації міжнародних туристичних ринків, а також усебічної 

підтримки розвитку міжнародного туризму у менш розвинених 

країнах. 

Створення відповідного середовища для збалансованого розвитку 

й використання національних ресурсів та залучення інвестиційних 

коштів для розбудови туристичної індустрії. 

Зміцнення світової зосередженості на мирі як позитивної, 

досяжної та відчутної міри людського благополуччя та прогресу в 

контексті формування безпеки відпочивальників. 

Забезпечення належних умов відпочинку, захист від шахраїв і 

зловмисників у країні споживання туристичної послуги. 

Всесвітня організація 

туризму 

 

Держава 

 

Інститут економіки та 

миру 

Національні органи 

правопорядку та 

безпеки 

Організаційно-

економічний; 

інфраструктур-

ний 

Створення середовища для виробництва уніфікованого продукту 

та посилення стандартизації продукування туристичних послуг 

Туристичні компанії, 

готельне господарство 

Маркетингово-

логістичний 

Формування нових потреб туристів;  переконання про доцільність 

користування послугами фірми; формування потреби в частішому 

використанні послуг фірми; мотивування щодо користування 

послугами на постійній основі; 

скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації 

всіх операцій з обслуговування туристів 

Регіональні  

й місцеві органи 

управління туризмом, 

галузеві й міжгалузеві 

громадські організації, 

підприємства, 

міжнародні 

транспортні агентства 

Інформаційно-

комуніка-

тивний 

Інформаційна підтримка, організаційний супровід щодо 

оформлення документів, вирішення юридичних питань та 

протиріч, що виникають під час відпочинку і подорожей 

Візові центри, 

консульства, 

посольства 

Страховий Об’єднує систему страхового нагляду кожного зі штатів США, 

установлює однакові мінімальні стандарти, певним чином 

незалежна від законодавства п’ятдесяти штатів. Організовує 

щорічні зустрічі з актуальних питань функціонування страхового 

ринку країн. Єдиний виконавчий орган у рамках органів 

управління ЄС, що координує, уніфікує та гармонізує 

законодавство країн ЄС із метою формування єдиного страхового 

простору в Європі. Здійснює регулярний обмін інформацією про 

зміни в національному страховому законодавстві та принципах 

регулювання діяльності страхових компаній. 

Національна асоціація 

страхових комісарів 

(NAIC), Асоціація 

страхових наглядових 

організацій 

Латинської Америки 

(ASSAL), Комітет зі 

страхування ЄС, Рада 

органів страхових 

наглядів країн СНД,  
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 

 Перша глобальна організація страхових наглядів, члени якої 

зобов’язалися регулярно обмінюватись інформацією  

про компанії, що працюють під їхнього юрисдикцією, і про 

керівництво цих компаній 

Міжнародна асоціація 

страхових наглядів 

(IAIS). 

Страхові компанії 

Фінансово-

кредитний, 

інвестиційний 

Створення сприятливого середовища щодо виділення, розподілу 

та залучення фінансових ресурсів для розвитку туризму. 

Забезпечити підтримку національної політики в напрямі 

формування на місцях тенденцій до зростання доходів від 

туристичної діяльності 

Державні 

банки, інвестиційні 

групи й концерни   

 

У зв’язку з глобалізованістю міжнародної туристичної діяльності та 

перетину кордону різних країн світу важливе місце займає інформаційно-

комунікативний механізм. Візові центри, консульства й посольства 

функціонують для створення оптимальних умов для відпочинку та розваг у 

кожній державі, водночас транснаціональні турагентства на рівні державних 

органів влади лобіюють інтереси в напрямі спрощення візових режимів для 

туристів.  

Аналізуючи сучасні тренди розвитку туристичної сфери, що полягають у 

поглибленні диверсифікації туристичних послуг, стрімкому зростанні 

глобального попиту на них та призводять до значного ускладнення системи 

сервісного обслуговування клієнтів, ми визначили щораз більше відставання 

чинної інституційної системи туристичної індустрії від сучасних потреб, що що 

зумовлює об’єктивну необхідність в її якісній модернізації на основі, з одного 

боку, чіткого розмежування функцій чинних інститутів та розподілу ризиків 

між ними, а з другого – доповнення наявних компетенцій інститутів якісно 

новими функціями, що стосуються безпеки та захисту персональних даних, 

інституційної підтримки суміжних галузей, регулювання туристичних бізнес-

процесів на основі аутсорсингових, краудсорсингових, краудфандінгових схем. 

Отже, результатами дослідження стали визначення основних форм прояву 

транснаціоналізації туристичної індустрії та обґрунтування механізмів 

інституційного забезпечення туристичної діяльності, виокремлено інститути, 
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що репрезентують ці механізми в умовах глобалізації. За рахунок поглиблення 

диверсифікації туристичних послуг, стрімкого зростання попиту на них,  

урізноманітнення форм ведення бізнес-діяльності у сфері туризму, ускладнення 

системи сервісного обслуговування клієнтів відбувається відставання чинної 

інституційної системи туристичної індустрії від сучасних потреб. Поглиблення 

диверсифікації туристичних послуг і зростання привабливості цього сектору 

відкривають нові функціональні можливості для інститутів, що наявні в системі 

міжнародних економічних відносин та призводять до об’єктивної необхідності 

в якісній модернізації, чіткому розмежуванні компетенцій, які в сучасних 

реаліях накладаються чи дублюються, а також доповнення наявних інститутів 

новими функціональними складовими в контексті безпеки, інституційної 

підтримки суміжних галузей, регулювання туристичних бізнес-процесів на 

основі нових схем фінансування та організації реалізації глобальної 

туристичної послуги. Завдання інститутів, котрі репрезентують окреслені 

механізми полягатимуть у забезпеченні глобалізації туристичної діяльності, 

створенні оптимальних умов для розвитку бізнес-діяльності у сфері 

міжнародного туризму. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сучасні реалії розвитку міжнародних економічних відносин сформували 

потужну туристичну індустрію, яка являє собою важливий компонент 

економічного розвитку багатьох країн світу та продовжує впливати на рух 

факторів виробництва, їх перерозподіл і поглиблення спеціалізації. Глибокі 

диверсифікаційні зміни інституційного, видового, об’єктного характеру у сфері 

міжнародної туристичної діяльності привели до суттєвого уточнення 

категорійного апарату з метою адекватного теоретичного відображення їхньої 

природи й рушійних сил, а саме з позиції ідентифікації туристичної послуги на 

основі визначення внутрішньо лише їй притаманних ознак, урахування 
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міжнародного та інституційного фактора міжнародна туристична послуга 

визначена комплексною економічною категорією із задоволення різнорівневих 

потреб споживачів на основі тісних взаємозв’язків між підприємницькими 

структурами галузей економіки (транспорт, харчування, страхування, 

проживання) різних країн з обов’язковим переміщенням туриста з території 

постійного проживання в іншу державу, можливістю відтермінування спожи-

вання послуги в часі та наявністю специфічних інститутів неринкового 

характеру, притаманних виключно туристичному ринку в умовах глобалізації.  

2. Обґрунтованою видовою характеристикою туристичної сфери, що 

вирізняє її від більшості інших ринків послуг, є розподіл виробників послуги – 

власників туристичних ресурсів й матеріальної бази та суб’єктів господа-

рювання, котрі реалізовують ці послуги споживачам. Взаємне переплетення 

інтересів щодо максимізації прибутку власників готельно-ресторанних 

комплексів із туристичними агентами з різних держав, привело до викуплення 

частини готельного фонду провідними турагенціями з розвинутих країн світу. 

Об’єднання функцій створення й реалізації туристичного продукту також 

вносить певну ідентифікацію та специфіку в цей вид послуги на основі 

вертикальної й горизонтальної міжгалузевої інтеграції. Взаємодія інститутів 

сформувала систему взаємозв’язків як між органами різного рівня влади, так і 

між суб’єктами ринку, що функціонують на ньому: національні суб’єкти ринку 

діють у визначеному законодавчому полі, ураховують ринкову інфраструктуру 

й приймають правила гри, а транснаціональні корпорації на макрорівні 

національної економіки обирають цю країну за перспективами залучення 

дешевих ресурсів, отримання більшого прибутку, низької конкуренції, 

можливості інвестувати та контролювати об’єкти інфраструктури. 

3. Вплив світового ринку туристичних послуг визначений 

функціонуванням ринкових інститутів, які за допомогою елементів 

кон’юнктури ринку, стандартизації й уніфікації послуги, застосування загальної 

методології до ціноутворення, транснаціоналізації, монополізації, наповнення 

туристського продукту, можливості виходу на зовнішні ринки та практичної 
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реалізації інтернаціоналізації господарської діяльності відбивають трактування 

інститутів у широкому значенні. Із позиції інституційного наповнення сутності 

ринок туристичних послуг в умовах глобалізації сформував сукупність 

організаційно-економічних, регуляторних інфраструктурних відносин із 

приводу виробництва, організації, розподілу, купівлі-продажу та споживання 

туристичних послуг у міжнародних економічних відносинах. Складовими 

частинами туру як комплексної категорії, що об’єднує декілька видів 

туристичних послуг, класифікація яких на основі інституційного підґрунтя дала 

змогу схарактеризувати специфічні інститути неринкового характеру, 

визначено наявність компонентів інституційного забезпечення серед яких –

міграційно-статусний, транспортно-логічний, інформаційний елементи, 

відокремлення споживання туристичної послуги  в просторі та часі. 

4. Глобальна інституціоналізація туристичної бізнес-діяльності 

визначається як процес перетворення в стійкі інститути з приводу виробництва 

і реалізації туристичної послуги з установленими правилами, нормами і 

саморегуляцією та системною взаємодією універсальних ринкових інститутів 

та специфічних, притаманних виключно туристичному ринку інститутів 

неринкового характеру, що у сукупності формують основні пропорції 

глобального ринку туристичних послуг, головні тренди його суб’єктної, 

продуктово-видової, територіально-географічної й регуляторної диверсифікації 

з переважним використанням у сучасному менеджменті принципів 

людиноцентризму, гуманізму, толерантності, поваги до свобод і прав людини, 

демократизму, взаємної довіри. 

5. Важливе місце в системі орієнтирів щодо формування глобальної 

бізнес-інституціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг займає 

транснаціональна корпорація, яка слугує тим інтегративним елементом, що 

акумулює як універсальні, так і специфічні інститути міжнародного 

туристичного ринку та є первинною ланкою глобальної туристичної бізнес-

діяльності. Незважаючи на наповнення організаційної форми (готельні 

ланцюги, стратегічні альянси, туристичні агломерації, глобальні мережеві 
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ланцюги), транснаціональні корпорації виступають основною регуляторною 

інституцією й наповнюють міжнародне середовище конвергентними 

механізмами інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності. 

6. Матеріальною основою глобальної інституціоналізації ринку 

туристичних послуг визначено транснаціоналізацію національних туристичних 

індустрій. Відповідно, на кожній стадії відтворювального процесу прояв 

транснаціоналізації здійснюється в різних формах, зокрема у виробництві 

туристичного продукту спостерігаємо посилення стандартизації та уніфікації 

продукування туристичних послуг, зростання концентрації капіталу ТНК, 

розширення інвестиційної діяльності операторів туристичного ринку; у 

розподілі – перерозподіл транснаціональних факторів виробництва на користь 

туристичної індустрії, зростання зарубіжної зайнятості туристичних компаній, 

формування транснаціональних фондів нагромадження капіталу в туристичній 

галузі; у споживанні – інтернаціоналізацію фонду споживання туристичних 

послуг; зростання частки їх індивідуального споживання в національних 

доходах країн; стандартизацію потреб світових споживачів цього виду послуг. 

Оцінка особливостей кожної стадії відтворювального процесу сформувала 

парадигмальні засади транснаціоналізації національних туристичних індустрій, 

тобто принципи функціонування національних туристичних індустрій у 

глобальному середовищі, серед яких – конкурентоспроможність, відкритість, 

лібералізація режимів переміщень туристів у глобальному туристичному 

просторі, усепланетарна мобільність туристів, крос-культурна взаємодія. 

7. Головними механізмами інституційного забезпечення туристичної 

діяльності, що репрезентують форми прояву транснаціоналізації туристичної 

індустрії, визначено регуляторну, організаційно-економічну, інфраструктурну, 

маркетингово-логістичну, інформаційно-комунікативнуй, страхову, фінансово-

кредитну та інвестиційну складові. Поглиблення диверсифікації туристичних 

послуг, стрімке зростання глобального попиту на них та значне ускладнення 

системи сервісного обслуговування клієнтів спричиняють щораз більше 

відставання чинної інституційної системи туристичної індустрії від сучасних 
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потреб, що зумовлює об’єктивну необхідність її якісної модернізації на основі, 

з одного боку, чіткого розмежування функцій чинних інститутів та розподілу 

ризиків між ними, а з іншого – доповнення наявних компетенцій інститутів 

якісно новими функціями (безпека й захист персональних даних, інституційна 

підтримка суміжних галузей, регулювання туристичних бізнес-процесів на 

основі аутсорсингових, краудсорсингових, краудфандінгових схем).  

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [104; 

106; 111; 113; 128; 140; 142; 144; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 157; 

370]. 
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РОЗДІЛ 2 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СВІТОВОГО 

ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ЇЇ ФОРМИ 

 

2.1. Ендогенні й екзогенні чинники диверсифікації туристичного 

ринку та її детермінантні вектори 

 

Диверсифікація туристичного ринку в умовах глобалізації формується на 

основі запитів споживачів, суспільного поділу праці, що характеризується 

високим  рівнем спеціалізації, рівнем економічного розвитку країни, глибиною 

розподілу функції виробника товару чи послуги, виокремлення окремих стадій 

у виробничому процесі з метою досягнення максимальної ефективності 

виробництва на основі абсолютних та порівняльних переваг. Намагання 

надавачів послуг охопити всі сегменти ринку, а споживачів – розширити сфери 

своїх інтересів приводять до насичення ринку новими видами туризму. Як 

наслідок, така диверсифікація – причина формування нових ринків і форм 

бізнес-діяльності в умовах нарощення конкурентних переваг нових 

туристичних центрів, із виокремленням основних тенденцій щодо оцінки ролі 

інституцій, суб’єктів господарювання та місця національних і наднаціональних 

суб’єктів ринку в цих процесах. Сучасна диверсифікація міжнародного ринку 

туристичних послуг полягає в розширенні видів діяльності, переходу до більш 

різноманітних способів та форм надання туристичних послуг, що формується 

на кількісному вимірі, де в основу диверсифікації покладено зростання 

масштабів ринку, виокремлення його нових сегментів, нарощування 

інтенсивності туристичних потоків, розширення географії суб’єктів 

глобального туристичного ринку, а якісна ґрунтується на урізноманітненні 

географічно-суб’єктної, продуктово-видової, інституційно-регуляторної, 

технологічно-інструментальної структур. Відповідно їх тісна взаємодія 

характеризується співіснуванням у межах єдиного ринку та призводить до 

диверсифікації світового туристичного ринку в цілому. 
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Аналізуючи дослідження науковців у сфері диверсифікації міжнародного 

туристичного ринку (К. Антонюк, М. Аугустин, В. Брамвел, Л. Гонжаревська, 

Р.Заблоцька,  I. Леджараджда, Дж. Кандампулі, В. Карп, Н.Кудла, М. Мальська, 

І. Писаревський, І. Смаль, P. Уолкенхорст), ми можемо виокремити 

функціональний, регіональний і продуктово-видовий напрями, що розкривають 

підходи до визначення факторів поділу туристичного ринку на складові 

елементи.  Функціональний фактор диверсифікації туристичного ринку 

характеризується функціями впливу туристичної галузі на розвиток економіки 

країни в контексті збалансування платіжного балансу за допомогою зростання 

валютних надходжень від туризму, створення додаткових робочих місць, 

підтримки розвитку прикордонних слаборозвинутих і депресивних регіонів в 

умовах посилення ролі транскордонного туризму, інтенсифікації  малого і 

середнього підприємництва, що створює продукти сільського та екологічного 

туризму; і реалізацією пізнавальної, оздоровчої, наукової, культурної, 

пізнавальної функцій під час споживання туристичної послуги самим туристом. 

Продуктово-видовий підхід до диверсифікації формується на основі 

горизонтальної та вертикальної диверсифікацій ринку туристичних послуг, що 

полягають у наповненні номенклатури послугами, які схожі на наявні, 

горизонтально рівні та які не пов’язані зі старим асортиментом, але можуть 

зацікавити споживачів туристичної послуги. Регіональний фактор 

диверсифікації ґрунтується як на специфічних ознаках мегарегіонів, що є  

центрами залучених туристичних потоків, так і на врахуванні смаків, уподобань 

та фінансових можливостей туристів певної держави чи групи країн, що формує 

специфіку поділу  туристичного ринку на основі територіально розміщення 

відпочивальників. Подальше теоретичні обґрунтування цих концепцій 

відображені у працях таких науковців як Дж. Харсель, Р. Джексон, Л. Гудман 

[342], С. Холл, С. Пейдж [340]. Аналіз їхніх досліджень дав підставу  

сформулювати підходи до ьериьоріальних концепцій розвитку світової 

індустрії туризму, включаючи перспективи нарощення потенціалу 

національних економік, котрі володіють туристичними ресурсами та формують 
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вихідний туристичний потік: зокрема, можна виокремити регіональні 

географічні фактори, фізичні, культурні та туристичні деталі, характерні для 

окремих країн та дестинації, особливості  клімату, сталість, мобільність та 

управління кризовими ситуаціями в часі та просторі, а також такі тенденції, як 

авіаперевезення низької вартості та управління транскордонними операторами 

наземного транспорту. Окрім того, туристичні оператори формують систему 

відносин між споживачем і виробником туристичної послуги, конкретизуючи 

конкурентні переваги та особливості кожного виду туризму, а сучасні елементи 

менеджменту та маркетингу туристичних послуг використовують як інновації, 

так і просторові наслідки для розвитку диверсифікаційних ознак туризму та 

відпочинку. 

Важливе місце в диверсифікації туристичних послуг займають глобальні 

фактори макросередовища, зокрема, як зазначає Ф. Котлер [363] «компанії, їхні 

постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти  працюють у 

макросередовищі факторів та тенденцій, які формують можливості і ставлять 

загрози, котрі є неконтрольованими, але повинні бути враховані в стратегіях 

корпорації». Серед них ми можемо виокремити підвищення економічної 

могутності ряду азіатських країн на світових ринках, зростання ролі 

інтеграційних об’єднань (Європейський Союз та НАФТА), швидке зростання 

світової торгівлі та інвестицій, особливо між Північною Америкою, Західною 

Європою та Далеким Сходом, боргові проблеми низки країн разом із 

зростанням волатильності міжнародної фінансової системи. Доповнюючи цей 

перелік такими факторами, як високий рівень інформатизації суспільства, 

суттєве прискорення міжнародних перевезень, зв'язку та фінансування 

трансакції, перехід до ринкової економіки в колишніх соціалістичних країнах, 

швидке розповсюдження світового стилю життя, потрібно зазначити, що 

туристична послуга дає змогу задовольнити всі запити споживачів на основі 

використання економічної, соціальної, гуманітарної, оздоровчої, пізнавальної, 

просвітницької, комунікативної, розподільчої, естетичної й творчої функцій 

міжнародного туризму.  
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В основу зростання якісної різноманітності, розширення асортименту 

продукції, переорієнтації ринків збуту, освоєння нових видів виробництв задля 

підвищення ефективності, отримання більшої економічної вигоди, покладено 

стрімке нарощення обсягів туристичних потоків, які є наслідком і передумовою 

провокації таких змін (рис 2.1).  

 

Рис 2.1. Динаміка вхідного туристичного потоку, млн осіб 

 

Наочне відображення тенденції за мегарегіонами світу визначає ключову 

позицію Європейського континенту та загальносвітові тенденції, що 

характеризуються такими факторами: 1950–1960-ті рр. в західноєвропейських 

країнах були періодом активного розвитку туристичних фірм, масового 

будівництва готелів, мотелів, різноманітних розважальних закладів,  

орієнтовані переважно на прийом американських туристів і були джерелом 

доларових надходжень для країни, яка приймає. Враховуючи надходження від 

туризму та їх ефективне використання в розвитку інфраструктури, країни 

Європейського континенту швидко розвивають сферу послуг за допомогою 

рекламної компанії й еволюції супутніх галузей, зберігаючи таку тенденцію до 

сьогодні. 
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Наступний етап характеризувався зростанням вхідних та вихідних 

туристичних потоків, розвитком інфраструктури та бізнес-діяльності 

туристичної сфери, яка вимагала диверсифікованого підходу й приносила 

значні доходи за рахунок суттєвого приросту обсягів реалізації туристичних 

послуг.  Принцип стандартизованих турів став превалювати в туризмі й призвів 

до перетворення туристичної послуги на елемент масового споживання без 

врахування індивідуальних запитів споживача. Такий конвеєрний туризм 

сформував масовий формат відпочинку, а за рахунок ефекту масштабу 

спричинив утворення надприбутків у цій сфері й зростання інвестиційної 

привабливості зазначеного сегменту міжнародних економічних відносин. 

Енергетична, економічна та соціальні кризи середини 70-х рр. призвели до 

диверсифікації соціального стану населення більшості країн, що спричинило 

виокремлення індивідуальних запитів за вищу ціну та формування 

диверсифікованого туризму, який продовжує домінувати до сьогодні. 

Відповідно, його важливими функціональними характеристиками є гуманізація, 

соціалізація, використання інформаційних технологій, альтернативних джерел в 

туристичній діяльності, еволюція потреб та споживчих запитів, нарощення 

процесу диверсифікації попиту та індивідуальний підхід до споживача. 

Вплив географічного фактора в диверсифікації світового туристичного 

ринку визначається на основі розширення географії суб’єктів глобального 

туристичного ринку, що відображено у зміні частки ринку основними 

країнами-лідерами, та виявлення нових дестинацій, які приваблюють туристів 

(табл. 2.1). 

Як очевидно, у географічній структурі щодо лідерів протягом 1950–

2015рр. ключовими залишаються такі країни, як США, Франція, Іспанія та 

Італія, які постійно входять у групу найбільш відвідуваних держав світу, 

повністю втратили свої позиції Швейцарія й Ірландія, з'явилися нові держави – 

Китай, Польща та Мексика. 
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Таблиця 2.1 

Зміна частки ринку країнами-лідерами із залучення туристичного потоку  

1950 р. 

Частка 

ринку, 

% 

1970 р. 

Частка 

ринку, 

% 

1990 р. 

Частка 

ринку, 

% 

2015 р. 

Частка 

ринку, 

% 

США 

Канада 

Італія 

Франція 

Швейцарія 

71 

США 

Канада 

Іспанія 

Франція 

Іспанія 

43 

США 

Італія 

Франція 

Іспанія 

Угорщина 

38 

США 

Іспанія 

Італія 

Франція 

Китай 

35 

Ірландія 

Австрія 

Іспанія 

Німеччина 

Велика 

Британія 

17 

Швейцарія 

Австрія 

Велика 

Британія 

Німеччина 

Монако 

22 

Китай 

Австрія 

Мексика 

Німеччина 

Канада 

19 

Мексика 

Австрія 

Польща 

Канада 

Велика 

Британія 

15 

Норвегія 

Аргентина 

Мексика 

Голландія 

Данія 

9 

Угорщина 

Чехословач

чина 

Бельгія 

Болгарія 

Румунія 

10 

Швейцарія 

Велика 

Британія 

Греція 

Португалія 

Малайзія 

10 

Німеччина 

Росія 

Греція 

Угорщина 

Португалія 

11 

Інші 

країни 
3 Інші країни 25 

Інші 

країни 
33 

Інші 

країни 
38 

 

Серед іншого ми можемо спостерігати тенденцію до зменшення частки 

країн-лідерів з 71 % у 1950 р. до 35 % у 2015 р. та розпорошення туристичного 

потоку на більшу кількість країн, зокрема, частка інших держав зросла із 3-х до 

38 %. 

Оцінюючи напрацювання таких учених, як М. Мальської, 

Л.Устименка[248], Е. Сезгіна [336], В. Фрейєр ми можемо виокремити такі 

найважливіші ендогенні та екзогенні чинники розвитку туризму другої 

половини XX – початку XXІ ст: 

– зростання загальноекономічного добробуту країн світу й перетворення 

туризму з предмету розкоші на необхідну складову частину соціального 

розвитку населення більшості держав світу; 
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– стрімкий розвиток науково-технічного прогресу сприяв розвитку 

інформатизації та комп’ютеризації сфери міжнародного туризму, поширення 

рекламних матеріалів через Інтернет відкривало нові можливості для суб’єктів 

бізнес-діяльності й самих туристів щодо вибору країн відпочинку, 

диверсифікувало запити та пропозицію; 

– здешевлення  й розвиток сучасних транспортних засобів, а саме у сфері 

авіаперевезення та авіабудування, вдосконалення повітряного сполучення, 

підвищення безпеки морських перевезень,оренда автомобільного транспорту, 

поширення засобів комунікації, інформаційних технологій спричинили 

транспортний бум і дали поштовх до нарощення туристичних потоків; 

– високий рівень урбанізація призвів до різкого зростання кількості 

міських жителів, котрі не володіють достатніми можливостями для відпочинку 

й контакту з природою у повсякденному житті, як наслідок, туризм 

перетворився на доступний інструмент відновлення фізичних та емоційних сил 

в контакті з чистим навколишнім середовищем у рамках сільського, 

екстремального й інших видів туризму; 

– трансформація суспільної свідомості, стабільна політична ситуація, 

тривалий мирний період, істотні зміни в структурі духовних цінностей 

суспільства, зростання вільного часу, збільшення тривалості щорічних 

відпусток дали можливість розширити сфери відпочинку та збільшити кількість 

подорожей за межі країни; 

– прискорений розвиток продуктивності сил і поглиблення суспільного 

поділу праці перетворили туризм на окрему високопродуктивну сферу 

міжнародних економічних відносин.  

Дж. Уррі [425] у своїх працях вказує на взаємозв’язок глобалізації та 

диверсифікації туристичної послуги на основі реконфігурації туристичного 

погляду як для активних споживачів туристичної послуги, так і для пасивних. 

Ураховуючи цей фактор, потрібно констатувати, що існує величезний перехід 

від туристського погляду в ХІХ ст. до розповсюдження численних дискурсів, 

форм і втілень туристичних поглядів сьогодні. У простому сенсі ми можемо 
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поговорити про глобалізацію туристичного бачення як про численні погляди, 

що стали основою глобальної культури, яка стрімко розвивається. Окрім того, 

існують фактори мобільності, фізичні, творчі та віртуальні, добровільні та 

примусові ознаки, а туризм реалізується без конкретних і чітких вимірів 

часового простору. 

Досліджуючи напрацювання Дж. Пріз та С. Вітта [390], які використали 

крос-кореляційні структури під час прогнозування певного туристичного 

потоку й багатоваріантні моделі часової серії, що дадуть більш точні прогнози, 

ніж універсальні, було виокремлено взаємозв’язок міжнародного попиту на 

туризм й обсягом туристських потоків, що не корелюються між країнами 

походження. На нашу думку, основні причини таких тенденцій – різні 

соціально-психологічні умови та рівні економічного розвитку в державах, що 

формують туристичний потік на міжнародному рівні й визначають 

спеціалізацію країни в системі міжнародних відносин у сфері міжнародного 

туризму. Публікації таких науковців, як Г. Сонг та  Г. Лі [404] підтверджують 

попередній тренд та формують тезу про те, що моделювання й прогнозування 

потреб у туризмі привертали увагу багатьох дослідників у 1960–2002 рр. і  

зосереджені на застосуванні як якісних, так і кількісних методів під час  

моделювання та прогнозування попиту на туризм у різних напрямках, 

ураховуючи потенційні наслідки криз і катастроф. Із цієї позиції ми вважаємо 

за потрібне актуалізувати складник оцінки ризику та його прогноз як для 

суб’єктів бізнес-діяльності у сфері туризму, так і для державних установ, що 

займаються туризмом, оскільки неврахування сучасними методами 

прогнозування цих явищ призвело до нездатності справлятися з несподіваними 

кризами та лихами. Окреслено рамки для класифікації потрясінь відповідно до 

тяжкості, вірогідності, типу події, рівня впевненості й запропоновано різні 

інструменти прогнозування. Зокрема, інтеграція між якісними та кількісними 

підходами прогнозування може бути покладена в основу розробки серії 

сценаріїв і прогнозів на основі різних припущень. 
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Продуктово-видова диверсифікація визначається змінами в пріоритетах 

проведення вільного часу, зокрема,1950-ті рр. характеризувались орієнтацією 

на відновлення фізичних і розумових сил для продовження продуктивної праці. 

Відтак основними продуктами у сфері відпочинку були тури в рекреаційні зони 

зі стандартним набором послуг. У 60–70-ті рр. вільний час використовували для 

споживання матеріальних благ, що забезпечувало добробут суспільства, який 

зростав (це проявлялося в придбанні нерухомості, товарів тривалого 

користування, предметів розкоші та формування запитів на дорогий елітний 

відпочинок), у 80-ті рр. явною стала тенденція до гедонізації вільного часу, 

тобто споживання матеріальних благ не як самоцілі, а заради насолоди життям, 

що призвело до зростання частки пізнавального туризму. У контексті цих змін 

психології вільного часу змінилися місце та роль туризму в структурі потреб 

суспільства. Туризм став насущною й досяжною потребою більшості, а не 

привілеєм нечисленної верхівки суспільства: якщо в 1950 р. лише 21 % 

населення ФРН здійснили поїздку за кордон, то в 1984 р. – уже 60 %. 

Змінювався характер туристичних потреб: від примітивних – до більш 

різнобічних, від засобу відновлення життєвої сили – до засобу реалізації 

людиною своїх спроможностей і задоволення інтелектуальних запитів [229]. 

Низка сучасних досліджень за кордоном (Б. Боніфаці [281]) визначають 

такі фактори розвитку туризму, як зміна клімату, сталість, мобільність, ринки, 

що розвиваються, демографічні зміни та соціальні наслідки туризму. На 

особливу увагу заслуговують саме фактори, що пов’язані з демографічними 

змінами та соціальними наслідками туризму. Усі ці чинники, що відображені на 

рис. 2.2, привели до утворення нової сфери міжнародних економічних відносин 

і формування масового туризму, який став основою транснаціоналізації та 

глобальної інституціоналізації туристичного ринку.  

Отже, на нашу думку, диверсифікація туристичного ринку на основі 

виокремлення нових сегментів кількісно значно збільшує насиченість ринку й 

потребує інституційного забезпечення та підґрунтя. 
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Рис. 2.2. Чинники, що впливають на розвиток міжнародного туризму 

 

Результатом розв’язання цих проблем на початку функціонування 

глобального масового туристичного ринку у ХХ ст. стало виникнення 

спеціалізованих структур щодо регулювання міжнародного ринку туристичних 

послуг, розвиток інфраструктури й матеріальне забезпечення подорожей. 

Зявилися різні підвиди посередників (туроператори, турагентства, туристичні 

консорціуми), зросла співпраця між фінансовими корпораціями та виробниками 

туристичних послуг задля розширення кількісних можливостей і збільшення 

притоку туристів. 

Усі названі вище підходи визначають кількісний вимір диверсифікації 

туристичного ринку, що ж стосовно якісних ознак то сьогодні основним 

напрямом запровадження критеріїв поділу туристичних послуг є урізноманіт-

нення продуктово-видової форми прояву розширення асортименту на основі 

туристичного попиту. На думку Н. Кудли, «туристичне підприємство не повин-

но орієнтуватись у своїй діяльності на анонімного чи пересічного туриста, а має 

зосередитися на обслуговуванні визначених груп споживачів. Відтак необхідне 

виконання поділу ринку на відносно однорідні групи споживачів, які, внаслідок 

схожості ознак, виявляють однаковий попит» [96, с. 45]. Такий підхід визначить 

ключові сегменти ринку, їх місткість, ознаки, що їх сформували, перспективи 
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розвитку в майбутньому, можливості перерозподілу часток в інтересах 

виробників послуг. Окрім того, варто звернути увагу, що сегментація 

уможливить дослідження потенціалу кожної групи з більш повним аналізом 

зміни купівельної спроможності населення, індивідуальних переваг і 

можливостей здійснення вибору, еволюцією смаків, навичок, мрій, що дасть 

змогу бізнес-структурам наростити обсяги реалізації туристичних послуг на 

основі врахування всіх запитів споживачів.  

Достатньо досліджено поняття сегментації  в працях Л. Гонжаревської, 

яка визначає мотиваційний, віковий та регіональний характер із виділенням 

пізнавально-розважальних (для задоволення духовних потреб), рекреаційних (із 

метою лікування, оздоровлення чи відпочинку) і ділових (для задоволення 

ділових інтересів) сегментів; за віковим критерієм – дитячо-молодіжний, до-

рослий, осіб «третього віку»; за регіональним критерієм – інтенсивних 

зустрічних потоків туристських продуктів із переважанням експорту й імпорту 

односторонніх експортних туристичних послуг [37]. Ми пропонуємо з позиції 

визначення суб’єктів ринку, які реалізовують надання туристичної послуги іно-

земним туристам, і детермінантів, що визначатимуть зовнішньоекономічну 

діяльність, виокремити фактори, які сприяють диверсифікації ринку 

туристичних послуг. Зокрема, рівень спеціалізації підприємств забезпечує 

розширення й наповнення послугами різного рівня визначений сегмент та надає 

їм достатнього рівня унікальності.  Окрім того, можемо виокремити тенденцію 

до розширення інституційно-регуляторної мережі суб’єктів міжнародного 

ринку туристичних послуг, оскільки відбувається трансформація функцій: якщо 

спочатку основні функції щодо розміщення туристів брали на себе 

підприємства готельної сфери країни розташування, то сьогодні, за рахунок 

розвиненої мережі готельних ланцюгів, тенденцій щодо укрупнення та 

транснаціоналізації ринку нові пріоритетні туристичні центри захоплюють 

бізнес-інститути з розвинутих держав. Долучаючи до своєї структури великі 

промислово-фінансові групи, вони володіють практично необмеженим 

банківським капіталом і швидко будують нові туристичні комплекси, 



140 

розважальні та торгові центри для вибагливих туристів. Окрім бізнес-

інституційного наповнення, сфера міжнародного туризму відзначається 

наявністю широкого спектра інститутів регіонального та глобального 

характеру, що чинять регуляторний вплив, контроль, регламентацію розвитку 

туризму в певних країнах, сприяють збалансованому використанню потенціалу, 

здійснюють захист світового надбання історії та культури, сприяють 

лібералізації туристичних потоків за допомогою зменшення  візових обмежень. 

Така інституційна діяльність приводить до збільшення туристичних потоків, 

відкриття нових історичних пам’яток культури та архітектури, збалансованого 

розвитку туристичної сфери та подальшої диверсифікації ринку. Згідно з  

аналізом підходів до диверсифікації міжнародного туристичного ринку ми 

можемо визначити відповідні форми її прояву (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Карта диверсифікації світового ринку 

Вимір 

диверси-

фікації 

Форма прояву Сегменти 
Вид 

диверсифікації 

Кількісний 

Зростання масштабів ринку, 

виокремлення його нових 

сегментів, нарощування 

інтенсивності туристичних 

потоків, розширення географії 

суб’єктів глобального 

туристичного ринку 

Країни, мегарегіони, 

суб’єкти бізнес-

діяльності 

Регіональна 

Суб’єктна 

Якісний 

Урізноманітнення 

географічно-суб’єктної, 

продуктово-видової, 

інституційно-регуляторної, 

технологічно-

інструментальної структури, 

зростання якості туристичних 

послуг 

Групи споживачів 

туристичних послуг за 

соціальним статусом, 

віком, рівнем доходу, 

уподобаннями, 

вимогами до якості 

послуг; складові 

ринку, що 

регулюються різними 

новими інституціями 

Функціональна 

Продуктово-

видова 

Інституційна 
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На нашу думку, саме зростання масштабів ринку, нарощення 

інтенсивності потоків приводить до урізноманітнення географічно-суб’єктної 

та продуктово-видової сегментації, а із позиції розвитку глобального 

туристичного ринку й поділу його на визначені сегменти на особливу увагу 

заслуговує визначення факторів детермінації, що можуть мати внутрішній 

(ендогенний) та екзогенний (глобалізаційний) характер. Як зазначалося раніше, 

основними чинниками (детермінантами), які посприяли нарощенню 

туристичних потоків, стали рівень розвитку транспортного сполучення, 

інформаційних технологій щодо просування туристичного продукту та залу-

чення споживачів, зростання доходів туристів, підвищення рівня їхньої 

платоспроможності, зміни в суспільних запитах щодо відпочинку, збільшення 

тривалості відпусток,  спрощення процедури виїзду за кордон (особливо 

характерно для колишніх постсоціалістичних країн) – усі названі вище чинники 

можна віднести до ендогенних, тобто тих, що сформовані внутрішніми 

можливостями й перевагами країни. Окрім того, існує група факторів, що 

мають зовнішній глобалізаційний характер переміщення туристів через кордон, 

а саме: здешевлення віз для подорожуючих (зокрема, для українців у 2017 р. 

встановлено безвізовий режим у 193 країни світу), відкритість культурної 

спадщини для громадян різних держав, посилення тенденцій до 

транснаціоналізації у сфері міжнародної туристичної бізнес-діяльності, що 

полягає в укрупненні суб’єктів глобального ринку та об’єднанні різних галузей, 

сполучених у сфері туризму. З урахуванням інституційного складника, на нашу 

думку, потрібно виокремити й такий диверсифікаційний напрям у створенні ту-

ристського продукту.  

У процесі розвитку торгівля міжнародними туристичними послугами 

пройшла тривалий шлях еволюції власної системи організації та управління, 

результатом чого стало формування інституційно-функціонального механізму, 

кожна з ланок якого віддзеркалює визначену сукупність відносин, що 

виникають на туристичному ринку. Підтримують цю думку також дослідження 

В. Карп [78], у яких визначено що, «подібний механізм дає змогу міжнародній 
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торгівлі туристичними послугами набути якісно нового рівня організації, 

одночасно залишаючи свободу дій для всіх ринкових суб’єктів, що стає 

головною передумовою ефективного здійснення процесу диверсифікації 

торгівлі – стратегічного створення та реалізації багатопрофільного 

туристського продукту». Продовжуючи цю тезу потрібно виокремити два рівні 

механізму – інституційний і функціональний, – що відображають процес 

формування комерційного простору у сфері торгівлі міжнародними 

туристичними послугами, у якому інституційна структура має регулятивне 

значення. Це проектується на функціональні сегменти туристичного ринку й 

створює необхідні факторні передумови для проведення їх диверсифікації, а 

регулювання міжнародного туристичного простору має чітку інституційну 

структурну основу, сформовану за чинниками суб’єктної участі в процесі 

торгівлі послугами на трьох основних рівнях (державне регулювання, 

діяльність позаурядових спеціалізованих міжнародних і міжрегіональних 

організацій та ринковий менеджмент суб’єктів господарювання туристичної 

сфери). Якісна основа диверсифікації спричинена урізноманітненням 

різновекторної структури глобального туристичного ринку, що визначена 

такими факторами, як рівень територіальної структури туристичного ринку на 

основі територіальної концентрації та закріплення курортних зон і районів, 

поглиблення  спеціалізації країн, регіонів на основі рекреаційнійних функцій. 

Географічно-суб’єктна та інституційно-регуляторна диверсифікація 

здійснюється на основі виокремлення нових інституційних одиниць на рівні як 

суб’єктів господарювання глобального туристичного ринку, так і 

міждержавного регулювання. Зокрема, інституційно-регуляторна 

диверсифікація туристичного ринку відокремлюється від великих 

конгломератів та набуває ознак індивідуалізації. Особливу нішу в туризмі 

починають займати міні-проекти щодо задоволення індивідуальних запитів 

туристів, нівелюючи функції туроператорів й турагенств, а спрямованість 

попиту втрачає свої характерні ознаки, оскільки споживач відмовляється від 

стандартизованого продукту. Нові інституції у формі інтернет-платформ, що 
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акумулюють дані з різних країн, готелів, сервісів, екскурсійних бюро, служб 

бронювання та оренди авто, починають відігравати все більш важливу роль. 

Квінтесенцією врахування визначених ознак є формування нового виду 

туристичних послуг, що сформувався в кінці 60-х років у Європі, а саме 

«м’якого туризму» [242, с. 25]. Цей вид властивий дня високорозвинутих країн 

постіндустріального рівня й виокремлює такі ознаки, як сталий розвиток, 

раціональне використання природних ресурсів, охорона навколишнього 

середовища, екологізація відпочинку, високий рівень насолоди від пізнання 

іншої культури, мови, способу життя та мислення. Країни, які долучилися до 

цього етапу (Норвегія, Швеція, Австрія), перейшли етап інтенсивного 

використання природних ресурсів та високого рівня антропогенного 

навантаження, зокрема, в зимовий період розбудовують свою стратегію на 

основі саме збалансованого (сталого) розвитку туристичної сфери.   

Ще один суттєвий аспект диверсифікації туристичних послуг – це 

зростання якості туристських продуктів. У працях В. Брамвела [277], 

Дж.Кандампулі [352] вказується на різні рівні задоволеності або 

незадоволеності від споживання продукту, а якість сервісу відіграє життєво 

важливу роль у доданій вартості, що створюється туристичною галуззю 

загалом. Визначаючи сучасні тенденції, в останні роки простежуємо 

зростаючий інтерес до того, щоб запропонувати місця, унікальні, бажані для 

задоволення всіх запитів, де якість формує конкурентні переваги та 

економічний розвиток в умовах жорсткої конкуренції. Відтак вкрай важливо, 

щоб туристичні організації розуміли очікування й потреби клієнтів, а дизайн 

продуктів і послуг – щоб відповідати й перевершувати ці очікування. По суті, 

конкурентоспроможність організації залежатиме від повного професійного 

підходу до запозичення досвіду туризму, який перевершує очікування туристів. 

Паралельно, на нашу думку, потрібно розглядати питання формування 

інституційного забезпечення якості на національному та міжнародному рівнях, 

що характеризуються відмінностями правового поля, вимогами щодо якості 

сервісу внутрішніми і зовнішніми туристами. Цю ідею підтримує у своїх 
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дослідженнях також М. Аугустин [274], яка до основних компонентів 

зовнішнього середовища для національних систем включає ініціативи щодо 

покращення діяльності міжнародних організацій, а також функції інших 

урядових відомств (наприклад відділ навколишнього середовища або відділ 

транспорту), які впливають на загальну якість туризму. Ми пропонуємо 

використати даний підхід і до національних систем щодо якості туризму та 

охорони довкілля з включенням національних ініціатив, спрямованих на 

підвищення якісних характеристики середовища.  

Як і у випадку національних та регіональних систем якості туризму, 

співпраця із зовнішнім середовищем, зазвичай, керується належним чином 

горизонтальною й вертикальною координаціями. Прикладом цього є звіти 

Міжнародної організації праці [308], яка визначає ключові виклики щодо 

узгодженості національних та міжнародних стандартів, що стосуються служби 

зайнятості та етики, зростання ролі малих та середніх підприємств у 

туристичній сфері всіх країн, багато з яких є протилежним до багатьох 

механізмів реагування на зміни, застосовані в багатонаціональних мережах, де 

відносини із зацікавленими сторонами часто залежать від особистих, а не від 

організаційних міркувань, працевлаштування та можливості на робочому місці 

можуть бути запропоновані на основі традиційних та сімейних зв’язків, а не на 

основі об’єктивних,професійних критеріїв. У глобальному масштабі зрозуміло, 

що ця галузь все більше розширює спектр продуктів та послуг, які вона 

пропонує своїм споживачам, а багато готелів перетворилися на складні й 

активні курорти, у котрих традиційна гостинність взаємодіє з різними видами 

спорту та відпочинку, конференціями,  ігровими, роздрібними й туристичними 

цілями, що диверсифікують не лише складники туристичного продукту, а й 

вимоги до трудових ресурсів, стандартів і якості обслуговування.  

Окрему складову частину факторів становлять політичні умови, що 

безпосередньо пов’язані з безпековим компонентом туристичних послуг. Як 

зазначає С. Галіцо [292], зважити реальну вагу політичних факторів у 

місцевості туристичної діяльності дуже важко, оскільки економічні, технічні й 
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культурні факти піддаються прогнозу, то будь-яка негативна політична подія 

може змусити туристичних операторів перенаправити туристичний потік в інші 

зони подібного рекреаційного забезпечення, але більш стабільні та безпечні.  

Якщо визначити рівень пріоритетного впливу детермінантних ознак, що 

зумовлюють диверсифікацію туристичного ринку, то, на нашу думку, 

визначальну роль відіграватиме поєднання як ендогенних, так і екзогенних 

факторів, котрі характеризують і глобалізаційні чинники становлення 

міжнародного ринку послуг, зокрема спрощення візових режимів, відкритість 

для громадян різних країн, що привело до нарощення туристичних потоків і 

внутрішніх можливостей щодо здійснення подорожі (зростання рівня доходів 

та купівельної спроможності громадян). На особливу увагу заслуговують 

тенденції, пов’язані саме з еволюцією свідомості щодо рівності, та відкритість 

загально-цивілізаційної спадщини для громадян різних країн, зокрема, ще до 

останніх років існувала низка застережень, расистських упереджень і 

релігійних суперечностей, що призводили до гальмування розвитку сфери між-

народного туризму, виключення цілих регіонів із географічної диверсифікації 

ринку, як наслідок,  крос-культурна взаємодія, узгодженість на міжнародному 

рівні загальної стратегії розвитку галузі, відкритість кордонів для 

подорожуючих привели до глобального нарощення динаміки туристів та 

відкриття цілих шарів цивілізаційного надбання світу. Можливість 

подорожувати стимулює навіть середній клас населення й мешканців із 

низьким рівнем доходу здійснювати накопичення й відкривати нові країни та 

дестинації за рахунок подорожей автостопом та в наметових містечках.  

Технологічно-інструментальна структура, що визначається специфікою 

виробничого процесу туристичної послуги, безпосередньо покладена в основу 

диверсифікації в контексті врахування різноманітних технічних пристроїв, 

новацій, інструментів, задіяних у споживання турпродукту, та рівня розвитку 

інфраструктури під запита туриста. Загалом, усі детермінантні ознаки, які 

відображають диверсифікацію туристичного ринку, відображено на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Напрями детермінації диверсифікації туристичного ринку 

 

Ще один вектор суб’єктної диверсифікації становлять туроператори та 

тур фірми, які визначають її як важливий стратегічний напрям, який закріплює 

позиції турфірми за рахунок установлення високих вхідних бар’єрів на ринок, 

оскільки однотипні туристичні послуги не сприймаються потенційними 

клієнтами туристичних продуктів. На нашу думку, сучасні турфірми, будуючи 

свою стратегію конкурентного розвитку на основі диверсифікації послуг, 

зважаючи як на переваги, так і на недоліки цього напряму діяльності. Вони вра-

ховують зниження чутливості споживача до ціни, високі вхідні бар’єри на 

ринок, завдяки лояльності споживачів, можливість забезпечення довготривалих 

конкурентних переваг і формування позитивного іміджу туристичної фірми-

новатора. Окрім того, сучасна практика відносин основних конкурентів 

переходить в процес конкуперації, який об’єднує ініціативи з приводу 

поглибленої співпраці та реалізується у таких сучасних організаційних формах, 

як стратегічні альянси, глобальні мережеві системи, ланцюги доданої вартості. 

Серед загроз потрібно виокремити значний ціновий розрив у витратах, 

порівняно з лідером, ризик утрати специфічності продукту в результаті зміни 

цінностей споживача, несумісність зі стратегією зниження витрат, не-
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рівномірність попиту на особливі послуги в територіальному й галузевому 

вимірах. 

Отже, стрімке нарощення туристичних потоків привело до глобальної 

диверсифікації туристичного ринку, яка характеризується урізноманітненням 

географічно-суб’єктної, продуктово-видової, інституційно-регуляторної, 

технологічно-інструментальної структур, а зростання якості туристичних 

послуг привела та формування нової потужної сфери міжнародних відносин. В 

умовах реалізації міжнародного туристичного продукту суб’єкти бізнес-

діяльності створюють усі можливі умови для максимального наповнення туру 

своїми послугами, зокрема, це можуть бути екскурсії за додаткову оплату, 

розважальні заходи, сувенірна продукція. На нашу думку, ринок туристичних 

послуг, як ніякий інший, може відрізнятись асортиментом, ціновою диферен-

ціацією та диверсифікацією самого продукту. 

 

 

2.2. Продуктово-видова диверсифікація туристичних послуг 

 

У сучасних умовах рівень диверсифікації туризму продовжує 

поглиблюватися на основі сучасних запитів туристів, що призводять до 

збільшення як видів туризму, так і розширення його спеціалізації. Сегментація 

світового ринку туристичних послуг здійснюється не лише на основі 

географічного фактора, а й функціонального навантаження послуги, її 

інституційного та інституціонального наповнення. Кількісне наповнення й 

розширення ринку дає можливість розробляти спеціалізовані індивідуальні 

тури, а продуктово-видова диверсифікація туристичних послуг в умовах 

глобалізації лежить в основі приваблення туристів до вже відомих туристичних 

держав-лідерів, а також дає можливість країнам, що розвиваються, вступити до 

цієї сфери й перетворитися на нові центри надання туристичних послуг. В 

основу поглиблення видової диверсифікації покладено бажання туристичного 

оператора задовольнити нові потреби споживачів, наповнити їх новими 
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функціональними елементами, як наслідок, на сьогодні виокремлюють 

більшепонад 150 видів туризму, що можуть бути віднесені до різних 

кваліфікаційних груп та ознак, належати різним інституційним та 

організаційним методам. Саме тому виникає потреба в дослідженні та 

узагальненні різних підходів до класифікації туристичних послуг у 

глобалізаційну епоху, визначенні їх критеріїв і класифікаційних ознак для 

виокремлення рекомендацій щодо формування й реалізації міжнародних конку-

рентних переваг для країн, котрі шукають свою нішу у сфері міжнародного 

туризму, запровадженні інституційних механізмів для реалізації бізнес-

діяльності в глобальних туристичних мережах.  

Сутність диверсифікації ринку туризму та його транснаціоналізаційна 

природа визначаються комплексом факторів, в основу яких покладено смаки й 

уподобання іноземних споживачів, їхні поведінкові наміри. Відтак, у контексті 

цього важливою є оцінка теорій маркетингу послуг та визначення взаємозв'язку 

між виявленими конструкціями в кількох галузях обслуговування. Зокрема 

М.Брейді [282, с. 200] зазначає, що якість обслуговування, вартість послуги та 

задоволення можуть бути безпосередньо пов'язані з намірами поведінки, коли 

всі ці змінні розглядаються колективно, а непрямі наслідки якості послуг та 

вартісних конструкцій посилили їх вплив на поведінкові наміри. У 

продовження досліджень Ф. Котлер та Д. Гертнер [299, с. 255] зазначають, що 

«ринок туризму може бути сегментований за інтересами туристів, котрі 

шукають природну красу, сонце, пригоди, ігри, спортивні,  культурні та 

історичні події, та за областями, регіонами або місцеположенням, за сезонами, 

характеристиками клієнтів або вигодами». В контексті цього потрібно 

зазначити, що для успішного просування своєї країни на міжнародних ринках 

держава повинна конкретно позиціонувати туристичний продукт та споживачів 

своєї послуги. Зокрема, країни з природними краєвидами, архітектурними 

пам’ятками, культурою та історією залучають туристів, які привертають увагу 

до наявних особливостей, якщо існує замало природних пам’яток, державі 

потрібно здійснити інвестиційний маркетинг, щоб побудувати визначні 
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пам’ятки або сприяти заходам, які залучають туристів, і впливати на розвиток 

інфраструктури, безпеки та суміжних послуг. Сфера бізнес-діяльності повинна 

використовувати зазначені принципи в контексті того, що туристичні 

менеджери, здійснюючи дослідження, визначають цінності, які туристи 

шукають як користувачі (продуктивність, соціальні та емоційні цінності), як 

покупці (зручність і персоналізація) та платники (ціна й можливість кредиту). 

Враховуючи рівень конкуренції та широку диверсифікацію сучасного 

туристичного ринку, відбір споживачів ґрунтуватиметься на найкращій 

цінності, що визначатиметься граничною корисністю, вартістю й доступністю. 

Прикладами втілення описаних заходів є брендинг реального місця, зокрема  

Ямайка інвестує в рекламу, орієнтовану на американських відпочивальників, 

Франція провела кампанію щодо формування приязного ставлення французів, 

яким не подобається величезна кількість відпочивальників і зростання цін 

спричинене ними, до туристів,  проведення спортивних та культурних заходів 

приводить до швидкого нарощення туристичного потоку, а подальші позитивні 

враження стимулюють кумулятивний ефект від подорожей знайомих, які 

відвідали Євробачення у Києві, фестиваль вина у Грузії, Олімпійські ігри в 

Бразилії. У підсумку,  можемо стверджувати, що зміна цінностей нового 

споживача створила попит на нові продукти та забезпечила рушійну силу для 

розвитку нових видів туризму. Традиційний масовий туризм, хоча й досі 

поширений, трансформується в «новий туризм», який часто називають 

відповідальним, м’яким, альтернативним, зеленим або стійким. Нові види 

туризму, що мають великий потенціал для майбутнього туристичного ринку, 

вимагають індивідуалізації туристичного продукту, котрий почав відігравати 

важливу роль у галузі та туристичному маркетингу.  

Промисловість стикається з проблемою пристосування до потреб окремих 

туристів, а тому вона перетворюється з фокусування на масовому ринку на 

диверсифікацію й орієнтацію на потреби індивідуальних туристів, глобальні 

цінності та майбутній попит на нові туристичні продукти (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Глобальні цінності та характеристика попиту на нові туристичні 

продукти 

Значення 
Загальна 

характеристика 

Відповідність попиту на продукти, що відповідають 

туристичній поведінці 

Громада 
Державна 

служба 

Попит на продукти, які створюють почуття співтовариства і 

приналежності до громади (соціальні події, соціальний туризм) 

Культура 

Культура 

важливіша за 

гроші  

Попит на культурні продукти (мистецтво, музика, фільми, 

музеї, галереї, концерти, культурний туризм, етнічний туризм) 

Екологія 

 

Важливість  

збереження та 

захисту 

природних 

ресурсів 

Попит на продукти, які сприяють захисту навколишнього 

середовища й природи (екологічно чисті продукти, екотуризм, 

геотуризм, природоохоронна діяльність, туризм дикої природи) 

Освіта 

 

Освіта є 

найкращою 

інвестицією 

 

Вимоги до продуктів, які заохочують навчання та отримання 

досвіду (книги, довідники, відеоролики, освітній туризм, 

культурний туризм, дика природа, інтерпретація послуги) 

Сім’я 

Важливість 

сімейних 

відносин 

Попит на продукцію, яка зв'язує сім'ю разом (ігри, види спорту 

та риболовля, сімейні канікули, групові заняття, генеалогічний 

туризм, громадський туризм) 

Гуманіта-

ризм 

Турбота про 

інших, 

співпереживання, 

права людини 

Попит на товари, які конкурують із комерційними лідерами 

ринку (продукти для старших, інвалідів, безробітних, заходи зі 

збору коштів, пожертвування, добровільний туризм, туризм для 

людей з особливими потребами, субсидовані відпустки, 

неприбутковий туризм) 

Дружба 

 

Важливість 

дружби, друзі 

назавжди 

 

Попит на продукти, які дають змогу людям проводити час із 

друзями та демонструвати високу оцінку дружніх відносин 

(ігри, карти, подарунки, вино, чай, прикраси, відвідування 

друзів і родичів, громадський туризм, волонтерство) 

Гармонія 

 

Соціальна 

гармонія 

 

Попит на товари та послуги, що створюють соціальну гармонію 

(соціальні події, соціальний туризм, етичний туризм, 

моральний туризм) 

Любов 

 

Важливість 

почуттів, етика і 

моральність 

Попит на продукти, які генерують та навчають почуття (поезія, 

музика, мистецтво, романтичні круїзи, ностальгічний туризм, 

природоохоронний туризм) 

Безпека 

Важливість 

безпеки, 

соціальної 

стабільності та 

порядку 

Попит на безпечні продукти та продукти, які знижують ризик 

(комфортний та безпечний одяг, транспорт, спорт і кухонне 

обладнання; послуги перекладу, страхування) 

Духовність 

 

Важливість 

внутрішніх 

цінностей, 

внутрішнього 

спокою, 

задоволення 

 

Попит на духовні та релігійні продукти, які дають змогу людям 

зрозуміти їхнє внутрішнє самоврядування та мету життя 

(камені, кристали, таро, Біблія, релігійні книги, духовні 

виступи, паломництво; оздоровчий відпочинок, спа-туризм; 

релігійний туризм) 

Доповнено на основі [395] 
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Як видно з таблиці, наступні тренди у диверсифікації туристичних 

послуг, розширенні їх видової конструкції, будуть стосуватися  сімейних 

цінностей, екологізації виробництва та споживання туристичної послуги, 

врахування культури, релігії, ментальності, що вимагатиме від суб’єктів бізнес-

діяльності подальшої еволюції у забезпеченні ефективності своєї сфери, а для 

органів державного управління мати можливість використовувати доходи від 

туристичних потоків для вирішення внутрішніх проблем, в тому числі й 

пов’язаних з екологічним менеджментом та аудитом туристичної діяльності. 

Незважаючи на прибутковість сфери туризму, країна не може розраховувати на 

те, що доходи, отримані від даної галузі, допоможуть вирішити всі проблеми, 

оскільки потрібно створити сприятливе середовище, щоб мати можливість 

генерувати прибуток не лише від міжнародного, а й внутрішнього туризму. 

Враховуючи обмеженість пересування всередині держави, яка є сутнісною 

ознакою внутрішнього туризму, не слід визначати критерії поділу окремо для 

даного сегменту, оскільки вони включатимуть поточну диверсифікацію за 

якістю і рівнем туристського продукту країни з огляду на його різноманітність 

(природних, культурних, рекреаційних, ділових складників), що 

використовуватиметься і для вхідного туристичного потоку. Слід констатувати, 

що нові види послуг і туристичних продуктів розширюють їх функціональну 

значимість, оскільки сучасні запити туристів вже не концентруються на 

пасивному відпочинку з обмеженим набором задоволення первинних потреб. 

Нові підходи до диверсифікації туристичної послуги стають наслідком 

сформованих  нових категорій споживачів, які зорієнтовані на задоволення 

духовних потреб, розвитку та самовдосконалення, культурного збагачення, 

розширення кругозору, налагодження контактів із іншими цивілізаціями, 

пропагування свого способу життя.  

Аналіз напрацювань таких авторів як Д. Басюк [11, с. 20], Г. Заячковська 

[69, с. 154], М. Мальська [169, с. 252] дав нам змогу  визначити такі напрями 

диверсифікації туристичних послуг: специфічний та універсальний характери, 

сукупність основних і супутніх послуг, мета подорожі, сезонні характеристики, 
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територіальні характеристики, фінансові можливості клієнтів, 

вузькоспецифічний характер туристичної послуги (винний туризм). Дещо 

більш розширеним щодо специфічної диверсифікації туризму є дослідження 

М.Маринина [172, с. 87], котрий згрупував їх за такими напрямами, як 

бронювання готелів по всьому світу, оформлення віз і медичної страховки, 

продаж авіаквитків різних авіакомпаній, оренда автомобілів різних класів, 

трансфери з гідами з аеропортів або з вокзалів, екскурсії, організація ділових 

зустрічей і переговорів, послуги професійних перекладачів, мобільний 

міжнародний зв’язок (e-mail, телефон), копіювальна техніка. На нашу думку, 

частина визначених автором послуг має як специфічний, так і універсальний 

характер, і не може розглядатися в ключі обслуговування лише туристичного 

ринку, оскільки специфічні послуги визначаються виключно потребами ту-

ризму та пов’язані з розміщенням, харчуванням, транспортним забезпеченням 

до місця відпочинку, екскурсійними, розважальними, оздоровчими 

підфункціями туризму. Універсальні послуги створюють умови для реалізації 

мети відпочинку туристів, але використовуються також місцевими жителями, 

серед них вирізняють послуги торговельні (продаж продуктових і промислових 

товарів, преси); побутові (перукарські, шевські, кравецькі, ремонт 

транспортних засобів і туристського спорядження, ремонту годинників тощо); 

інфраструктурі (комунальні, охорони здоров’я, громадського правопорядку й 

порятунку, фінансово-кредитно-страхові установи, телекомунікаційні). На 

думку Г. Заячковської, досліджуючи ринок міжнародних туристичних послуг, 

«потрібно враховувати те, що немає єдиної туристичної послуги, а тому існує 

низка ринків туристичних послуг, на яких обмінюються розмаїті туристичні 

послуги, при цьому їх виробники трапляються на різних ринках» [69, с. 408]. 

Ураховуючи те, що пропозицію туристських продуктів поділяють на основну, 

додаткову й супутню, потрібно розрізняти три типи ринку міжнародних 

туристичних послуг, які поділяються на субринки, а саме: ринок основних 

міжнародних туристичних послуг (ринок послуг гостинності, ринок 

транспортних засобів, ринок туристичних агентств та ін.), споживачами на 
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якому є, насамперед, туристи та інші підприємства туристичної індустрії; ринок 

додаткових міжнародних туристичних послуг (виробники туристичного 

спорядження, сувенірів, видавництва й ін.); підприємства, які надають типові 

туристичні послуги, їхнім споживачами є як туристи, так і підприємства 

туристичної індустрії; ринок супутніх міжнародних туристичних послуг 

(гастрономія, виробництво спорттоварів, фототоварів та інших звичайних 

товарів і послуг), продукція якого користується попитом у туристів.  

Із наведених досліджень ми можемо виокремити послугу як первинний 

елемент формування диверсифікаційних ознак міжнародного туристичного 

ринку в контексті сформованих ознак основних туристичних послуг 

(гостинності, харчування, оренди транспортних засобів, розважальних 

агентств) та супутніх міжнародних туристичних послуг (виробництво 

сувенірної продукції, спорттоварів, фототоварів).  Поглиблення спеціалізації й 

урахування конкурентних можливостей територій, на нашу думку, також 

лежить в основі диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг, окрім 

того ряд іноземних авторів (Д. Ванг, М. Лі, П. Го, В. Сюй [428, с. 686]) 

важливою ознакою диверсифікації туризму виокремлюють інформатизацію 

галузі та використання різних технологій при бронюванні й купівлі туристичної 

послуги. Розвиваючи цю ідею, потрібно констатувати, що нові платформи, які 

підтримують бізнес P2P, дають змогу суспільству запропонувати 

індивідуальним суб’єктам підприємницької діяльності з відносно низьким 

рівнем ризику використовувати можливості мережі Інтернету і, як наслідок,  

продукти, доступні на сайтах P2P, більш різноманітні, ніж ті, що доступні на 

веб-сайтах. 

На нашу думку, найбільш повну класифікацію туристичних послуг із 

позиції інституційного забезпечення здійснила Н. В. Козубова [87, с. 140], яка 

чітко охарактеризувала ознаки та суттєві характеристики груп туристичних 

послуг, а саме: за впливом на пропозицію, за структурою споживання, еконо-

мічною основою, впливом на конкурентоспроможність, за результатом 

(матеріальні й нематеріальні послуги, що не ведуть до створення матеріального 
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результату), за наявністю взаємозв’язку, за сутністю туризму. Результати 

аналізу класифікаційних ознак туристичних послуг відображено в табл. 2.4.  

Таблиця 2.4 

Підходи до класифікації туристичних послуг 

Автор Класифікаційна ознака Вид послуг 

1 2 3 

Мальська М.  Мета подорожі,  

сезонні характеристики, 

територіальні характеристики, 

індивідуальні вимоги клієнтів, 

фінансові можливості клієнтів 

Подорожі з метою відпочинку й 

розваг, діловий, релігійний, 

лікувально-оздоровчий, винний туризм 

та ін. 

 

Кудла Н.  Специфічні Основні, транспортні, відпочинкові 

Універсальні Торговельні, побутові, інфраструктурні  

Заячковська Г. Основні туристичні послуги Гостинності, харчування, оренди 

транспортних засобів, розважальних 

агентств  

Супутні міжнародні туристичні 

послуги 

Виробництво сувенірної продукції, 

спорттоварів, фототоварів  

Басюк Д.  Традиційні Транспортне обслуговування, 

проживання, харчування 

Специфічні Розміщення у винних готелях, 

гостьових віллах і будинках виноробів, 

оселях сільського зеленого туризму; 

харчування в спеціалізованих винних 

ресторанах, організація 

етногастрономічних банкетів 

Козубова Н.  За впливом на пропозицію,  

за структурою споживання,  

за економічною основою,  

за впливом на конку-

рентоспроможність,  

за результатом,  

за наявністю взаємозв’язку,  

за сутністю туризму 

 

Характерні і супутні; основні та 

додаткові послуги, задоволення яких 

не є мотивом споживчого туристського 

попиту на подорож, але споживання 

яких відбувається в процесі 

туристичного обслуговування; 

платні й безкоштовні, інноваційні та 

традиційні послуги, надання й 

споживання яких здійснюється за 

традиційною технологією й методами 

організації туристичної подорожі; 

матеріальні й нематеріальні послуги, 

що не ведуть до створення 

матеріального результату; 

взаємопов’язані та невзаємопов’язані; 

обов’язкові й необов’язкові послуги, 

відсутність яких у комплексі 

туристичних послуг не призводить до 

невизнання такого комплексу 

туристичним продуктом 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

Авторське 

бачення 

Основні, що пов’язані із 

задоволенням стандартних 

потреб туриста  

Транспортування до місця відпочинку, 

розміщення в готелі, забезпечення 

харчування 

Додаткові, що призначені для 

задоволення специфічних 

запитів туриста   

Оренда спорядження та спорттоварів в 

екстремальному туризмі, виробництво 

сувенірної продукції, оренда 

транспортних засобів, конференц-

залів, екскурсійне та розважальне 

наповнення програми, анімаційні, 

гастрономічні, послуги посиленої 

безпеки 

 

 Аналізуючи табл. 2.4, можемо зробити загальний висновок про існування 

двох основних класифікаційних ознак поділу туристичних послуг – це  основні 

послуги стандартного набору для задоволення первинних запитів і включені в 

загальну вартість туру, та додаткові, що, зазвичай, мають окремий 

індивідуальний та платний характер. Окрім того, потрібно відзначити 

функціональні складники класифікації, оскільки нові види послуг та 

туристських продуктів корелюють між собою на основі задоволення потреб 

певних категорій споживачів. В останні роки бізнес-діяльність у сфері 

міжнародного туризму розширює потенціал обох напрямів, а саме збільшує 

обсяг продажу стандартних турів для тих, хто їде відпочивати вперше, та 

долучає до основних послуг перелік рекомендаційних заходів для наповнення 

відпочинку функціями розширення кругозору й культурного збагаченням. 

На нашу думку, видова структура міжнародного ринку, передусім, 

пов’язана з функціями, які забезпечує кожен вид туризму на міжнародному 

ринку туристичних послуг. Динамічне зростання світового ринку туристичних 

послуг багато в чому зумовлене його видовою та функціональною 

диверсифікацією. Функції та види міжнародного туризму як системи 

подорожей, що здійснюються на базі міждержавних договорів, з урахуванням 

чинних міжнародних норм і місцевих звичаїв, визначаються характером його 

впливу на країну. У цілому потрібно виділити такі основні функції туризму, як 
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економічна, соціально-культурна, оздоровчо-спортивна, освітньо-професійна та 

функція задоволення неординарних потреб туристів. 

 Важливе місце у дослідженні диверсифікації туристичних послуг 

займають напрацювання К. Антонюк [7], яка сформувала основні функції 

туризму та обґрунтувала видову диверсифікацію, що зумовлена розвитком 

нових видів туризму, зокрема акцентуючи увагу на  економічній, що впливає на 

економіку країни чи регіону,  визначає прямий вплив через обсяг витрат 

туристів за винятком обсягу імпорту, потрібного для повного забезпечення 

туристів товарами й послугами; соціально-культурній функції міжнародного 

туризму, яка полягає в поновленні сил і внутрішніх ресурсів людини, 

витрачених як у ході трудової діяльності, так і під час реалізації повсякденних 

побутових обов’язків; на оздоровчо-спортивній та освітньо-професійній 

функції. 

Згрупувавши функціональну й видові характеристики, наведені різними 

науковцями, ми можемо представити таку схему диверсифікації туристичного 

ринку (рис. 2.4).  

У процесі подальшого розвитку ринку туристського продукту з’явля-

тимуться все більш спеціалізовані види туризму, за якими можна буде 

визначати нові перспективні сегменти, серед них космічний туризм, таймшер 

(придбання готельного номера, вілли, котеджу у власність на певний час), 

клубний туризм, орнітологічні тури, жайлоо-туризм (проживання в племені, в 

якому зберігся первіснообщинний лад).   

Визначені емерджентні туристичні послуги формуються на основі 

глобальних центрів їх продукування, що використовують абсолютні та 

порівняльні переваги. Порівняльні переваги (наприклад, низька вартість 

робочої сили та привабливі обмінні курси) давно вважаються єдиним фактором 

успішного туристичного ринку та ключовими для забезпечення 

довгострокового успіху туристичних напрямків. Зусилля урядів повинні бути 

зосереджені на стратегічному плануванні туристичного бізнесу та залучення 

всіх елементів до створення конкурентного середовища для цього виду бізнесу. 
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Зокрема, конкурентоспроможність планів для кластерів повинна бути зроблена 

та інтегрована на більш високі рівні регіону, місця призначення або країни з 

метою створення чи підвищення добробуту жителів. 

 

Рис. 2.4. Види та функції міжнародного туризму
*
  

*Доповнено автором на основі [6, с. 15]. 

 

У продовження даних постулатів актуальними, є дослідження Х. Тсай 

[418, с. 528], який вказує, що, крім економії на масштабі, що виникають 

внаслідок об'єднання туристичних визначних пам'яток та забезпечення 

Функціональна складова: 

Економічна 

Гуманітарна (соціально-

культурна, освітньо-професійна)  
Рекреаційна (оздоровча, 

спортивна) 

 

Спеціалізовані види 

Видова диверсифікація 

міжнародного 

туристичного ринку 

Рекреаційний 

туризм: пляжний 

(морський, річковий, 

озерний); оздоровчий 

(без лікування); ліку-

вальний; медичний; 

стоматологічний; 

гірський стаціонарний 

Діловий туризм: ділові 

зустрічі й переговори; 

освітній; навчальний (стаді-

туризм); корпоративний: виїзні 

наради, семінари, 

конференції; науковий 

(наукові семінари, круглі 

столи, конференції, захисти, 

участь у дослідженнях тощо); 

виставковий 

Пригодницький туризм: 

спортивний (водний; 

пішохідний; гірський; 

лижний; велосипедний); 

екстремальний (водний, 

повітряний, гірський, 

пішохідний, екзотичний); 

спелеотуризм; мисливство, 

сафарі; спортивна рибалка 

Пізнавальний туризм: 

історичний; замковий; культурний; 

воєнний (мілітарі-туризм); 

індустріальний; етнічний; музейний; 

подієвий; ностальгійний; релігійний; 

гастрономічний (у тому числі 

винний; пивний) 

За характером організації: 

туризм плановий (організований); 

самодіяльний 

За формою організації подорожі: 

тайм-шер; 

самообслуговування; 

клубний туризм 

Неординарні потреби: шлюбний туризм; 

екзотичні наземні, гірські, повітряні, водні 

види; нічний туризм, жайло, етнічний 

туризм 

 Розважальний туризм: ігровий (азартні 

ігри); клубний; відвідування аквапарків, 

розважальних парків (Діснейленд), шопінг-

туризм 
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відповідної туристичної інфраструктури та обладнання, стан 

конкурентоспроможності призначення може бути ефективно підвищений 

якістю послуг та організацій (туристів), які доповнюють ці кластери та 

побудовану інфраструктуру. На нашу думку, така інтеграція  відповідних 

продуктів і послуг належно сприятиме збереженню та нарощуванню постійної 

(стійкої) конкурентоспроможності. Оскільки нарощення конкуренто-

спроможності продовжує залишатись однією з основних проблем для 

туристичних напрямків і готельної індустрії, то визначення структур та 

моделей може допомогти розробникам політики й галузевим операторам не 

лише визначати більш вагомі сфери для вдосконалення, а також сформулювати 

поінформовані корпоративні стратегії та рішення, які дадуть змогу зберегти тай 

установити конкурентну позицію для підприємств, а в довгостроковій 

перспективі – підвищити рівень життя (добробут) для своїх мешканців разом із 

розвитком туризму. 

У контексті дослідження ми можемо говорити про врахування ключових 

факторів конкурентоспроможності міст, країн, регіонів та дестинацій. 

Конкурентоспроможність держави на основі використання потенціалу 

туристичної галузі може зростати завдяки системі цілеспрямованих дій, де 

вагома роль належить інституціям країни. Урахування світових тенденцій 

продуктово-видової диверсифікації туристичних послуг приводить до того, що 

держави пропонують задовольнити запити споживачів саме на своїй території, 

а здійснюючи збалансовану інвестиційну політику, стимулюючи розвиток 

інфраструктури, здійснюючи інноваційні дослідження в інформатизації галузі, 

країни активно завойовують лідируючі позиції у сфері міжнародного туризму.  

 Багато держав усвідомили важливість використання будь-яких 

можливостей для зростання – і туризм став займати чільне місце в нарощенні 

економічного потенціалу низки країн, у тому числі й розвинених. Внесок цього 

сектору полягає в тому, що джерелами доходів держави стають значні іноземні 

інвестиції, доходи суб’єктів ринку, фінансові джерела, залишені самими 

туристами. Щоб скористатися цими можливостями, такі економічно розвинені 
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держави, як США та Франція, не вагаючись, укладають значні кошти в 

розвиток туристичної діяльності, як наслідок, протягом останніх років саме 

вони утримують лідерство за кількістю прибулих і доходами від туристичної 

сфери. Потрібно відзначити, що підхід до розвитку свого туристичного ринку в 

них є відмінним: США [386] робить акцент на розвиток внутрішнього туризму, 

володіючи значними диференційованими кліматичними та природними 

умовами, пам’ятками історії, підтримує інтерес корінного населення до 

подорожі своєю країною; Франція залучає зовнішні туристичні потоки 

популяризацією 2–3 визначних місць (Париж, Блакитний берег), які були й 

залишаються цікавими для подорожуючих; країни, що розвиваються, зробили 

те саме та, як наслідок, їм удалося залучити щороку мільйони туристів; Алжир, 

Марокко й Туніс перетворили індустрію туризму в одне з основних джерел 

надходження твердої валюти до своїх держав. Індустрія туризму – це одне з 

головних джерел доходу Гонконгу, і, як зазначає Б. Чан [297, с. 7], «роботодавці 

вважають, що працівники повинні мати позитивний досвід, прихильність до 

галузі, кваліфікацію, яка підвищить статус готельної індустрії в цілому та 

підвищить статус постачальників послуг як професіоналів». У цьому контексті 

вважаємо цю набуту перевагу елементом конкурентоспроможності туристичної 

індустрії, яка дає змогу країні бути лідером у залучених туристичних потоках і 

доходах від них. Врахування нових тенденцій, що формують сучасну 

продуктово-видову диверсифікацію туристичних послуг, може лягти в основу 

реалізації міжнародної конкурентоспроможності країн, міст, регіонів, що вже 

визнані туристичними «меками», та дозволити країнам, що володіють 

туристичним потенціалом, шляхом задоволення нових потреб і запитів 

туристів, долучитися до світового ринку туристичних послуг, поглибити 

транснаціоналізацію цієї галузі в тому числі й за рахунок глобальних 

туристичних ланцюгів та інших форм бізнес-діяльності та сформувати 

конкурентоспроможність своїх дестинації. Як наслідок, ми можемо сформувати 

основні тенденції розвитку в кожному мегарегіоні в контексті диверсифікації 

турпродукту та змінами в запитах вхідного туристичного потоку (табл. 2.5). 



160 

Таблиця 2.5 

Основні сучасні тенденції розвитку туризму за мегарегіонами 

Регіони Основні сучасні тенденції розвитку туризму 

1 2 

Європа 

Зростання вхідного туристичного потоку та надходжень від туризму; 
зниження частки регіону у світовій структурі; нарощення внутрішньо-
регіонального та транскордонного туризму; розвиток транспортної, 
готельної інфраструктури, системи закладів харчування; високий 
рівень економічного розвитку країн та, відповідно, доходів громадян; 
зростання кількості терористичних атак та загроз; значні обсяги 
мігрантів впливають на туристичну привабливість європейських 
курортів і їхню безпеку; високі ціни знижують 
конкурентоспроможність туристичної послуги; старіння турпродукту 
призводить до скорочення обсягів продажу. 

Азія та 

Тихоокеан-

ський регіон 

Значні фінансові ресурси виводять китайських інвесторів у лідери 
галузі через механізм викупу в межах вертикальної та горизонтальної 
інтеграції; високий рівень використання потенціалу ділового туризму 
та розбудови відповідної інфраструктури; орієнтація на туристів із 
високими доходами приводить до зростання доходів від туризму 
швидшими темпами, ніж темпи приросту вхідного туристичного 
потоку; наявність історичної спадщини, розвинутої інфраструктури 
розваг та високого рівня обслуговування формує 
конкурентоспроможність туристичної послуги регіону. 
 

Америка 

Основними туристичними центрами залишаються США, Карибський 
басейн, Канада та Мексика; значну частину туристичного доходу 
регіону формує внутрішній туризм у США; можлива політична та 
економічна нестабільність після виборів Д.Трампа. 

Африка 

Низький рівень інформованості про можливості континенту; 90 % 
туристичних потоків зосереджено в Тунісі, Єгипті, Алжирі та Марокко; 
диверсифікований туристичний продукт; наявність локальних воєн та 
конфліктів зменшують привабливість і конкурентоспроможність; 
значна кількість островів (Канари, Сейшели, Маврикій)  пропонують 
якісний пляжний відпочинок та вечірки; висока вартість транспортного 
забезпечення й тривалість перельоту; обов’язкова вимога щодо 
вакцинації та акліматизація. 

Близький 

Схід 

Зростання міжнародних туристичних прибуттів; наявність релігійних 
суперечностуй; наявність великої кількості культурно-історичних 
комплексів; значна частина туристичних об’єктів є новітніми та 
штучно створеними (вежа Бурдж-Халіфа, острови Пальм); висока 
вартість відпочинку знижує конкурентоспроможність курортів 

 

Як зазначалось раніше, основним трендом туристичної сфери є зростання 

її капіталомісткості на основі інвестиційних потоків та прибутків, що більш 

зосереджені на рівні виробництва (туроператори, готелі), і розподілу 
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(турагенти, купівля електронних квитків). За прогнозами Всесвітньої 

туристичної організації, до 2020 р. щорічний приріст доходу міжнародного 

ринку туристичних послуг становитиме 4,1 % [355]. 

Аналізуючи стратегії багатьох країн із різних мегарегіонів (США, 

Франція, ОАЕ, Тайланд та ін.) можна виокремити основні тренди та тенденції, 

які вказують, що нова політика туризму спрямована на досягнення таких цілей: 

1. Покращення загальних показників (зовнішньоторговельний оборот, 

зростання притоку туристів, позитивного сальдо торговельного балансу, 

фінансових й інвестиційних сальдо). 

2. Вплив цієї політики на інші сектори економіки (промисловість, 

готельне господарство, перевезення та транспортна інфраструктура, послуги 

харчування, індустрія розваг). 

3. Внесок туризму в просуванні країн на міжнародних ринках із позиції 

відкритості й толерантності, терпимості та релігійного плюралізму. 

4. Оцінка історичної, культурної й релігійної спадщини (ці елементи 

являють собою вагомий фактор у стратегії туризму щодо культурної 

різноманітності, тому важливим є захист цих пам’яток за попередньої оцінки).  

5. Взаємозв’язок і погодження  між розвитком туризму й навколишнім 

середовищем. 

Із позиції останнього складника важливим елементом національної 

стратегії розвитку туристичних ринків виступає політика сталого розвитку 

туризму. Оцінка процесу сталого туризму завжди була предметом критики: 

якщо взяти до уваги традиційні статистичні кількісні показники (кількість 

відвідувачів, робочих місць, створених протягом реалізації туристичних 

послуг), то статистика сталого туризму ґрунтуватиметься на екологічній 

вартості цих досягнень і прагнутиме до впровадження екологічних та 

соціальних показників. Це може бути визначене споживання води й енергії на 

гостей готелю, відходи, засоби транспорту, що використовується.  

Сьогодні декілька країн застосовують кластерний підхід для стиму-

лювання економічного розвитку створенням спеціальних стратегій, щоб 
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підтримати розвиток та зростання екологічного туризму. Як зазначає Т. 

Андерсон «у державах-членах ЄС ці стратегії є частиною або національної 

стратегії для підвищення конкурентоспроможності, або регіональної програми 

для стабілізації регіонального розвитку» [270]. У нових країнах-членах та 

кандидатах кластерний підхід використовують переважно для прискорення 

змін і стимуляції бізнесу до інновацій. Стратегія територіального розвитку 

спрямована на взаємозалежне функціонування всіх рекреаційних ринків 

регіону, головна мета якого – найбільш повне задоволення різноманітних 

рекреаційних потреб населення. 

Завдання формування туристичного кластера – це не лише створення 

комфортних умов для відпочивальників, але й забезпечення їхньої безпеки, 

пошук інноваційних рішень у розвитку потенціалу туризму, залучення науки й 

нових технологій для вдосконалювання та раціонального використання 

турпродуктів. Зростання інвестицій і масштабні спільні дії в майбутньому 

зможуть розширити спектр послуг у сфері українського туризму, сприятимуть 

розвитку туристичної інфраструктури й допоможуть реалізувати поки що не-

достатньо задіяний потенціал подальшого росту. 

Основні принципи системи управління підприємствами з надання послуг 

міжнародного туризму – дотримання правової регламентації під час створення, 

функціонування та розвитку підприємства; адаптація до змін зовнішнього 

середовища; клієнтоорієнтовність; узгодження цілей керівництва й підлеглих; 

стратегічне планування основних напрямів розвитку підприємства в пер-

спективі; транспарентність; мотивація поведінки та соціальна відповідальність; 

системність і безперервність розвитку та освіти персоналу; орієнтація на 

міжнародні пріоритети; цілісність системи управління, яка має вихід, зворотний 

зв’язок і зв’язок із зовнішнім середовищем; наукове обґрунтування формування 

та адаптації системи управління й забезпечення взаємозв’язку із зовнішнім 

середовищем в тому числі з врахуванням продуктово-видової дмверсифікації 

туристичних послуг. До засобів, які застосовуються в системі управління 

підприємствами з надання послуг міжнародного туризму, належать сучасні 
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технології, на основі яких проводиться автоматизація управління та навчання 

персоналу, а управління підприємствами з надання послуг міжнародного 

туризму здійснюється за допомогою методів управління, які формуються на 

основі сукупності прийомів і способів впливу для досягнення мети. У своїх 

дослідженнях І. Созонець пропонує для туристичних підприємств проводити 

класифікацію методів управління за рівнями впливу – макро-, мезо- та 

мікрорівнів [214]. Аналіз концепцій і стратегій провідних країн світу, що фор-

мують сучасний туристичний ринок, показав наявність спільних підходів і 

векторів трансформації. Зокрема, серед сучасних стратегічних цілей потрібно 

відзначити формування туристичної політики сталого розвитку, яка ґрунтується 

на збереженні історично-культурної спадщини та раціональному використанні 

ресурсів, у тому числі й енергетичних, при наданні й споживанні туристичних 

послуг. Далі актуальними залишаються підходи до кластеризації туристичної 

галузі, використання системних управлінських підходів на мікрорівні – рівні 

суб’єктів, котрі формують пропозицію на туристичному ринку, та турагенств, 

що просувають туристський продукт і туристичні послуги. 

Окрему сферу диверсифікації туристичних послуг становлять форми 

ділового туризму, який може бути виокремлених в підсфери наукового, 

комерційного, політичного елементів, що відображають основні напрями 

діяльності провідних компаній у бізнес-діяльності. Цілком логічно, що 

розвиток цих напрямів потребує широкого кола інституційного та інфраструк-

турного забезпечення. Підсумовуючи дослідження щодо спеціалізованості 

туристичних послуг ми можемо виокремити такі спеціалізовані підсегменти 

ринку туристичного продукту: 1) спеціалізовані види пізнавального туризму: 

історичний; замковий; культурний (оперний, концертний тощо); воєнний 

(мілітарі-туризм); індустріальний; етнічний; музейний; подієвий (у тому числі 

фестивальний, спортивний та ін.); ностальгійний; релігійний; гастрономічний 

(у тому числі винний, пивний тощо); інші види; 2) спеціалізовані види 

рекреаційного туризму: пляжний (морський, річковий, озерний тощо); 

оздоровчий (без лікування); лікувальний; медичний; стоматологічний; гірський 
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стаціонарний; інші види; 3) спеціалізовані види ділового туризму: ділові 

зустрічі й переговори; освітній; навчальний (стаді-туризм); корпоративний: 

виїзні наради, семінари, конференції; науковий (наукові семінари, круглі столи, 

конференції, захисти, участь у дослідженнях тощо); виставковий; інші види; 4) 

спеціалізовані види розважального туризму: ігровий (азартні ігри); клубний 

(відвідування дискотек, нічних клубів); парковий (відвідування аквапарків, 

розважальних парків (таких як Діснейленди), шопінг-туризм; інші види; 5) 

спеціалізовані види пригодницького туризму: спортивний (водний; пішохідний; 

гірський; лижний; велосипедний); екстремальний (водний, повітряний, 

гірський, пішохідний, екзотичний); спелеотуризм; мисливство, сафарі; 

спортивна рибалка; інші види; 6) спеціалізовані види природного туризму: 

екологічний; зелений; сільський; агротуризм; промисловий (збиральництво, 

рибалка (не спортивна) тощо); інші види.  

Розглянуті види й напрями диверсифікації туризму за такими 

класифікаційними ознаками, як напрям туристичного потоку, мета поїздки, 

джерело фінансування, спосіб пересування, засоби розміщення, організаційна 

форма, територіальна ознака, соціально-демографічна ознака, форма організації 

подорожі, розташування туристського місця, інтенсивність туристського 

потоку, цінова характеристикою країни-виробника, термін перебування, 

кількість учасників, відображено в додатку Б1. 

Серед передумов визначених попередньо нами тенденцій можемо 

говорити саме про диверсифікацію туристичних послуг у нових центрах, 

оскільки Європа фактично вже використала всі свої конкурентні можливості, 

сформовані на основі історичних переваг, дорогого сервісу та якості послуг для 

елітарних туристів.  Нові ринки підлаштовуються до нових викликів і запитів, 

розширюють і саму сферу послуг, і види туризму, нарощують конкурентні 

переваги цієї галузі за рахунок створення сприятливого інвестиційного клімату, 

розбудови інфраструктури, залучення транснаціональних готельних ланцюгів у 

розвиток туристично-рекреаційної сфери, побудови та реалізації її стратегії 

розвитку, конкурентоспроможності, розширюють інституційну базу щодо 
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регулювання й розвитку національної системи бронювання, активно інтегрують 

національні ринки у сферу міжнародного туризму. Бізнес-структури, що 

причетні до створення та реалізації туристичного продукту, швидко реагують 

на запити споживачів і пропонують нові країни, дестинації, послуги, тури, 

супутні товари.  

Сучасний етап розвитку туризму і як ефективної галузі господарства, і як 

соціально-культурного явища характеризується переосмисленням його ролі й 

функцій. Туристична діяльність прискорює конвергенцію між різними країнами 

та різними соціальними групами й регіонами в межах однієї держави; сприяє 

глобалізації та отриманню вигод від збільшення міжнародних контактів й 

обмінів. У процесі дослідження визначено, що продуктово-видова 

диверсифікація туристичних послуг є одним із ключових факторів міжнародної 

конкурентоспроможності країн, міст, регіонів у сучасних умовах і формує під-

ґрунтя для подальшого нарощення інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері 

міжнародного туризму. 

 

 

2.3. Геопросторовий вимір диверсифікації міжнародної туристичної 

діяльності в умовах глобалізації 

 

Міжнародні ринки туристичних послуг слугують важливим елементом 

поглиблення інтернаціоналізації країн у систему світогосподарських зв’язків, 

оскільки сфера послуг є однією з найбільш потенційно привабливих як для 

інвесторів, так і для суміжних галузей, що пов’язані одним технологічним 

циклом. Туристичні потоки сприяють розвитку готельного господарства, 

закладам харчування, індустрії розваг, удосконаленню транспортної інфра-

структури, інформаційного забезпечення. У зв’язку з різноманіттям ту-

ристично-рекреаційного потенціалу країн світу, тенденціями та динамікою 

розвитку саме поняття міжнародних ринків і його основні структурні елементи 

є дуже розпорошеними та не уніфікованими з позиції теорій міжнародних 
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економічних відносин. Геопросторовий вимір диверсифікації міжнародної 

туристичної діяльності в умовах глобалізації можна оцінити з позиції 

визначення змісту поняття міжнародного ринку туристичних послуг і його 

складових елементів, ураховуючи диверсифіковані теоретичні концепції 

економічної теорії, теорій міжнародної торгівлі й теорій галузевих ринків, що 

обґрунтовують глобальну модель міжнародного поділу праці.  

Із позиції економічної теорії міжнародний ринок туристичних послуг є 

складовим елементом світової торгівлі, а торгівля туристичними послугами як 

форма міжнародних економічних відносин на основі міжнародного поділу 

праці, тобто спеціалізації, сформована на основі природно-кліматичних, 

географічних, соціально-економічних, технологічних та сучасних 

інформаційних факторів. Світовий розподіл туристичних послуг є 

асиметричним і характеризується регіональними диспропорціями, 

варіативністю національних та регіональних моделей інституціоналізації. 

Потрібно зазначити, що основні моделі туристичних послуг щодо 

інституційних типів забезпечують найбільшу їх конкурентоспроможність, а 

фактори, що визначають конкурентність національних туристичних секторів у 

глобальних умовах і їхню стійкість до глобальних викликів, характеризуються 

різноманітністю та різноветорністю відповідно до класу країн. На основі 

класичних теорій міжнародної торгівлі (абсолютних  та порівняльних переваг, 

співвідношення факторів виробництва конкурентоспроможності), які 

пояснюють позицію держави в міжнародному туристичному обміні, 

міжнародному розподілі праці й загальних напрямах розвитку туристичних 

потоків, продовжують проводитися емпіричні перевірки. Зокрема, у 

дослідженнях  А. Фрейтага та К. В’єзе [271] доведено, що біорізноманіття є 

важливим фактором, що впливає на попит на туризм і забезпечує порівняльну 

перевагу для більшості найменш розвинутих країн на основі врахування таких 

складників, як дані про поширеність популяції та рівень загрози знищення 

птахів, ВВП на душу населення, очікувана тривалість життя (яка визначає 

безпеку й інфраструктуру), узбережжя, відстань до екватора та кількість 
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об’єктів ЮНЕСКО-Всесвітньої спадщини. Р. Арескі [269] у своїх дослідженнях  

кількісно визначив взаємозв’язок між спеціалізацією туризму та зростанням, 

що спричинене ендогенними змінними, зокрема кількістю об’єктів, які 

визнаються Всесвітньою спадщиною. Коментуючи ці результати, потрібно 

зазначити, що туристичні фактори не лише обґрунтовують конкурентоспро-

можність держави на світовому ринку на основі торгівлі товарами та послу-

гами, у тому числі й туристичними, а на основі найменших витрат або переваг 

відносно інших країн формують спеціалізацію та сучасну диверсифікацію 

міжнародної туристичної діяльності. Зокрема, абсолютними перевагоми, 

порівняно з іншими державами, стануть наявність культурної спадщини, 

сприятливий клімат, розвинута інфраструктура, але для доведення цієї 

інформації до споживачів послуг потрібно використовувати інформаційні 

технології, що дають змогу порівняти відповідні ресурси у різних країнах. На 

сьогодні простежено значне нарощення інформатизації міжнародного 

туристичного ринку, як наслідок, посередники, котрі здійснювали продаж 

туристичних послуг, утрачають свою вагу щодо просування й лобіювання 

визначених туристичних напрямів. Відкритість систем бронювання, можливість 

безпосереднім споживачам здійснити моніторинг готельного фонду, інтернет-

доступ до замовлення екскурсійних програм, прискорили безпосереднє 

використання абсолютної переваги тією чи іншою країною. Порівняльні 

переваги формуються на основі різних цін у різних країнах за рахунок 

диверсифікації якості послуг відповідно до різних сегментів споживачів. Теорія 

співвідношення чинників визначає потоки міжнародного туризму між 

державами, зокрема міжнародні обміни, будь то торговельні обміни або 

туристські потоки, можуть визначатися різницею пропорцій чинників 

виробництва кожного обмінюваного продукту. Потрібно зазначити, що 

дослідники туристичної галузі здебільшого використовують модель М. Портера 

для визначення конкурентоспроможності підприємства та галузі в цілому. 

Перевага за кожним детермінантом не є передумовою для конкурентної 

переваги в туристичній галузі, а взаємодія  переваг за всіма детермінантами 
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забезпечує самопідсилювальні виграшні моменти, які недоступні іноземним 

конкурентам. 

Як зазначає М. Брейді [283] «певні споживачі відчувають цю послугу на 

емоційному рівні, а потім оцінюють якість сервісу на основі цієї емоції, а  для 

нейтральних країни (США) задоволення буде більш важливим фактором та 

визначатиме якість задоволення». На нашу думку, саме врахування якості 

сервісу та задоволення приводить до поліпшення здатності моделі пояснювати 

дисперсію в поведінкових намірах клієнта, що підкреслюють важливість 

управління емоційними рівнями обслуговування клієнтів і перетворюють на 

найефективніший метод створення сприятливих поведінкових намірів у 

контексті реалізації абсолютних та порівняльних переваг. Зв’язок між 

задоволенням і поведінкою можуть направити інституційні перетворення в 

країні задля залучення потенційних споживачів, підкреслюючи емоційну 

реакцію на послугу в стратегіях, які посилюють оцінку позитивного 

задоволення та є кращим способом створення сприятливої поведінки.  

Із позиції теорії галузевих ринків, що досліджує відносини на рівні 

мезоекономіки, причому предметом цих досліджень є поведінка господа-

рюючих суб’єктів за умов недосконалої конкуренції, вплив конкуренції на 

суспільний добробут і державне втручання, розвиток туристичної сфери 

формувався на основі відносин між суб’єктами бізнес-діяльності. На основі 

досліджень Гарвардської та Чиказької школи, які визначили два основні під-

ходи до аналізу організації галузевих ринків (дедуктивний та емпіричний), у 

сфері міжнародної туристичної діяльності основними факторами виступають 

особливості формування ціни й обсягу реалізації послуг, їх впливу на ефек-

тивність виробництва, оптимальне розміщення ресурсів й економічний 

добробут країни споживання туристичних ресурсів. Як зазначає О. Лотиш [99, 

с. 37] «в основу дослідження галузевих ринків покладено модель досконалої 

конкуренції, у межах якої діяльність фірми була далекою від реальності, та 

модель монополії, яка була більш реалістичною, але внаслідок припущення про 

відсутність прямої конкуренції не відповідала наявним галузям приватного 
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сектору». Основний недолік цього напряму полягає в теоретичному характері, 

ігноруванні емпіричних даних та історичного досвіду. Отже, із позиції 

економічної теорії й теорій міжнародної торгівлі важливими умовами 

формування сутності поняття міжнародних ринків туристичних послуг 

слугуватимуть урахування факторів виробництва й детермінантів, що 

визначатимуть спеціалізацію країни, а з позиції ринку в основі лежатимуть 

розвинутість галузі й рівень спеціалізації. Тобто сучасна теорія ринку 

туристичних послуг, окрім урахування спеціалізації держави та використання 

наявного туристично-рекреаційного потенціалу, повинна зважати на розвиток 

інфраструктури та внутрішньогалузеву спеціалізацію туристичних агентів, 

операторів і продавців, саме врахування ринкових механізмів дасть змогу 

побудувати нову систему відносин між суб’єктами світового ринку 

туристичних послуг. 

Стосовно класифікації структурних елементів міжнародного ринку 

туристичних послуг на сьогодні існують підходи з позиції споживача 

(формування попиту) та підприємства (пропозиції). Відповідно до першої, 

ринок можна сегментувати за такими ознаками, як вікова структура, стать, 

цільове призначення туризму, фінансова спроможність, соціальна категорія, 

рівень освіти, сімейний стан, склад сім’ї, релігійна приналежність, сезонність; 

національність, стиль життя. Територіальна структура виробника може бути 

представлена не лише підприємствами, що безпосередньо надають послуги, а й 

широким колом посередників (турагенств, екскурсійними центрами, 

туроператорами). Сучасні туристи вимагають повного туристичного пакета та, 

як наслідок, саме на туроператорів покладено основне завдання щодо співпраці 

із закладами розміщення, харчування, авіа- й наземного перевезення, оренди 

авто та спецспорядження для екстремального туризму, страховими компаніями, 

спеціалізованими туристичними закладами, результатом якої й стане готовий 

турпакет. Характеризуючи рівень концентрації виробників послуг, можна 

виокремити різні види ринкових структур, що притаманні міжнародному 

туризму (монополія, олігополія, вільна конкуренція). В останні роки 
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відбувається укрупнення безпосередніх виробників їх входженням у готельні 

ланцюги й поглиблення монополізації серед посередників через банкрутство 

низки відомих російських компаній («Південний Хрест», «Роза Вітрів», 

«Нева»), спричинене санкціями, та української компанії «Гарячі Тури» за 

рахунок зменшення попиту й фінансових проблем. Потрібно відзначити, що 

саме міжнародний ринок туристичних послуг характеризується широким колом 

посередників, які сприяють просуванню певних туристичних центрів у своїх 

країнах, основною причиною чого є географічна відокремленість споживання й 

купівлі туристського продукту. Ураховуючи міждисциплінарний характер 

дослідження міжнародних ринків туристичних послуг, зокрема географічний 

аспект, потрібно зважати на структурні елементи туристичного ринку на основі 

географічного розміщення. У цьому векторі виокремлюють території всередині 

країн, що характеризуються туристичним потенціалом (Карпати, Україна; 

Лазуровий берег, Франція; Оттаріо, Канада), держави, що є туристичними 

центрами (Єгипет, Туреччина, Мальдиви, Сейшели), регіональні ринки 

(Азійсько-Тихоокеанський регіон, Американський туристичний регіон, 

Європейський). 

Кон’юнктура ринку, сформована на основі взаємодії споживачів, 

посередників і виробників послуг, характеризує рівень розвитку міжнародного 

туристичного ринку. Ключову роль також відводять посередникам, які 

ототожнюються з ринком проміжних продавців, які внаслідок бронювання 

готельного фонду стають власниками послуг і перепродують їх із націнкою й 

вигодою для себе. Найбільшими гравцями на ринку є туроператори, що 

володіють достатньою кількістю інформаційних та фінансових ресурсів для 

попередньої оплати засобів розміщення й транспортування, що становить 

найбільшу частку в собівартості туру. Будуючи нижчий рівень посередників 

(систему турагенств), оператори прагнуть охопити широку аудиторію 

споживачів і збільшити реалізацію сформованих турів, а саме турагенство є 

сполучним елементом між великими туроператорами та безпосередніми 

споживачами. Окрім визначених суб’єктів, до посередників належать різні 
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бюро з організації екскурсій, які зазвичай діють у межах лише однієї країни й 

тісно співпрацюють саме з туроператорами, доповнюючи тур своїми 

пропозиціями. Потрібно відзначити комерційний характер діяльності цих 

структур міжнародного ринку туристичних послуг, тобто основна мета їхньої 

діяльності – отримання прибутку. Також практика туристичної діяльності 

сформувала групи структур некомерційного характеру, таких як туристичні 

клуби, гуртки, громадські організації цільового характеру, що діють на основі 

власних членських внесків, фінансової підтримки держави, спонсорів. Основне 

призначення таких організацій полягає у стимулюванні пропаганди туризму й 

здорового способу життя серед учнів, молоді, любителів активного відпочинку, 

водночас значення цієї структури є винятковим, оскільки в майбутньому 

учасники таких туристичних походів стають активними міжнародними 

туристами. 

Як висновок, потрібно зазначити, що теорія ринку світових туристичних 

послуг досліджує сукупність економічних і соціальних чинників та явищ, які 

зумовлюють формування й розвиток продуктивних сил і соціальних процесів у 

межах певних країн чи регіонів. Туристичний ринок – частина міжнародної 

політики, її серцевина, оскільки, завдяки їй, реалізуються економічні цілі й 

завдання державної влади. Структура міжнародного ринку туристичних послуг 

постійно змінюється та еволюціонує, а її структурні елементи, доповнені 

посередниками ринку туристичних послуг, формують кон’юнктуру ринку й 

нові взаємозв’язки. Міжнародні економічні відносини у сфері формування та 

регулювання міжнародних ринків туристичних послуг забезпечують стійку 

рівновагу у сфері виробництва, на регіональних ринках і на ринках факторів 

виробництва, на міжнародному ринку послуг зі стійким зростанням життєвого 

рівня населення, вони розв’язують також еколого-економічні проблеми, 

питання природокористування, екології та охорони навколишнього середовища 

в регіонах. Фактор глобалізації й сучасні виклики спонукають до 

пришвидшеного використання потенціалу ринку туристичних послуг на основі 

інструментів регулювання зовнішньоекономічної політики провідних держав 
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світу та врахування цих підходів для України. Водночас сучасні напрями 

трансформації суспільних інститутів під впливом розвитку ринків туристичних 

послуг, у тому числі інституціоналізація міжнародної системи регулювання 

туристичного ринку, є важливою складовою частиною наступних досліджень.    

Окрім визначених тенденцій диверсифікації туристичного ринку та 

детермінантів, що їх обґрунтували, які досліджувалися нами в попередніх 

підрозділах, у сучасних умовах ключові тенденції визначаються географічно-

суб’єктним виміром диверсифікації. Для розкриття рівня цього розпорошення 

нам потрібно показати зрушення в географії глобального розміщення центрів 

надання туристичних послуг, які нові центри включились у тяжінні 

туристичних потоків, за рахунок яких конкурентних переваг і привабливості 

(ціна, клімат, сервіс, ресурсний потенціал, потенціал якості життя; креативний 

потенціал, екологічний потенціал, екзотичний фактор, іміджевий фактор та ін.). 

Водночас варто визначити основні групи показників, які характеризують рівень 

розвитку галузі, інтеграцію країни в міжнародний ринок туристичних послуг, 

вплив туризму на економічний потенціал і тенденції розвитку. Усі ці фактори 

лежать в основі детермінанти «підприємства» чи «національної» 

конкурентоспроможності, та можуть мати специфічний характер в контексті 

значення для туризму. Дослідження конкурентоспроможності в цілому серед 

багатьох досліджень ґрунтувалося на конкурентній перевазі (внаслідок доданої 

вартості), при цьому підкреслюючи порівняльну перевагу як джерело 

міжнародної конкурентоспроможності. Для туристичного напряму порівняльна 

перевага буде утворена внаслідок використання й успадкованих ресурсів 

(клімат, пейзажі, флора, фауна), і набутих конкурентних переваг, які 

ґрунтуватимуться на створених предметах інфраструктури туризму (готелі, 

атракціони, транспортна мережа), фестивалях, якості управління, навичках 

працівників, політики уряду.  

Серед ключових факторів, що формують сучасну 

конкурентоспроможність підприємств туристичної сфери, є:  
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- спеціалізація. У багатьох країнах спостерігаємо зростаючу галузеву 

тенденцію на диференційовані нові стратегії продукту туристичними 

організаціями для захоплення різних сегментів ринку. В ідеалі кожна фірма в 

індустрії туризму прагнутиме до розробки нових продуктів, зосереджуючи 

увагу на його основних компетенція, і дослідження  Д. Бугаліса [285, с. 147] 

підтверджують це. Зокрема, науковець стверджує, що «використання нових 

технологій надає можливість налаштовувати продукти відповідно до потреб 

клієнтів на особливі вимоги. Зосереджуючись на основних функціях та 

аутсорсингу, що стають периферійними заходами для мереж віртуальних 

кооперативів призначення й підприємства для інновацій та адаптації до потреб 

споживачів»; 

- інновації. Місцеві підприємства повинні продовжувати шукати й 

впроваджувати нові технології підвищення їхньої продуктивності, «гнучка 

спеціалізація», постійні новаторські та безперервні зміни передбачають вимоги 

нового туризму. Розвиток інформаційних і комунікаційні технології значно 

збільшили потенціал співпраці між підприємствами, що робить набагато 

простішим інтеграцію та координацію мережевих дії; 

- інвестиції. Диверсифікований портфель туристичних продуктів, 

послуг та досвіду може підвищити цільову привабливість та 

конкурентоспроможність. Інвестиції в нові продукти й послуги, що 

відповідають потребам відвідувачів, можуть допомогти подолати обмеження 

сезонності та сприятимуть швидшому зростанню туристичної індустрії;  

- переваги місцевості належать до маркетингової переваги 

транснаціональної компанії, оскільки інтернаціоналізація означає 

неефективність ринку нематеріальних товарів, таких як знання та бренди, та 

необхідність зберігати прямий контроль над цими товарами й послугами на 

зовнішньому ринку через певну форму власності.  

Досвід зарубіжної ринкової поведінки сервісних фірм та їх практику 

проаналізовано Ерраміллі М. Крішною [318, с. 466]: результати вибору ринку 

свідчать про посилення географічної диверсифікації, тобто сервісні фірми 
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прагнуть обирати ринки, які культурно менш схожі на їхню рідну країну. У 

продовження дослідження Л. Дьюер [314] намагався об’єднати фактори 

конкурентоспроможності підприємств і країн та виокремив такі групи, як 

надані ресурси (природні, культура, спадщина, інфраструктура туризму, 

покупки, розваги), супутні фактори (загальна інфраструктура, якість 

обслуговування, доступність місця призначення, гостинність, ринкові зв’язки), 

глобальне (макро) середовище (ціна конкурентоспроможності, безпека, 

показники економічного процвітання, інвестиції в туризм). Ці параметри можна 

охарактеризувати, як «жорстку» та «м’яку» функцію конкурентоспроможності, 

зокрема унікальність флори й фауни можна визначити об’єктивно з посиланням 

на те, чи існують вони в однакових формах в інших місцях, а турист повинен 

використовувати унікальне середовище, що призведе до нарощення чи 

створення потоків відвідувачів. 

Корелюючи показники конкурентоспроможності країни з потенційними 

можливостями регіону Я. Грабовскі [339] визначив такі показники: 

1) щодо туристів: кількість туристів та окремих осіб; участь у 

туристичному ринку (вимірюється чисельністю туристів у регіоні відносно 

кількості туристів у країні); 

 2) щодо суб’єктів підприємницької діяльності: кількість суб'єктів 

господарювання в системі Regon, чисельність операторів на 1 км
2
 і 10 км

2
, 

кількість суб’єктів підприємницької діяльності на 1000 жителів, частка 

економічних операторів у приватному туризмі, сукупні господарські 

товариства. 

Визначення конкурентоспроможності ґрунтується на формуванні умови 

для довгострокового, ефективного розвитку та непрямій конкуренції, що 

можливо, якщо регіон обладнаний незалежними й компетентними органами, 

які, використовуючи наявні методи та засоби її здійснення, може впливати на 

формування відповідних факторів конкурентоспроможності.  

Аналіз регіонального рівня конкурентоспроможності зосереджений у 

праці Б. Гардінер [329, с. 1049], який обґрунтував взаємозв’язок 
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конкурентоспроможності, продуктивності та економічного зростання в 

європейських регіонах. Екстраполюючи ці дослідження на туристичну сферу, 

потрібно зазначити існування регіональної конвергенції в рівнях 

продуктивності протягом останніх двох десятиліть. Регіональна конвергенція в 

ЄС-15 була надзвичайно повільною і, хоча останнім часом регіональні темпи 

зростання продуктивності були швидкими в країнах-членах ЦСЄ, пропонуючи 

можливості для заробітку тут, вона супроводжувалася і частково досягалась за 

рахунок падіння регіональних рівнів зайнятості та нестабільною 

довгостроковою перспективою. Продовження регіональних диспропорцій у 

продуктивності в усьому ЄС чітко висуває ключові питання для політики в той 

час, коли інтенсивні дебати оточують масштаби та розподіл структурних 

фондів. В цілому UNWTO  [396, с. 8] визначає що конкурентні переваги в 

туризмі залежать від кількох факторів, включаючи інвестиції, створення 

привабливого продукту, стандарти якості, рівні доступу, адекватність 

пропозиції до попиту, ринкову розвідку та ефективну рекламну стратегію. 

Адекватне якісне та кількісне знання туризму, ринків та ідентифіковані 

тенденції є основою інформування та прийняття рішень з ключових питань, 

таких як розробка продуктів іпросування туризму.  

Потрібно відзначити, що регіональний розподіл міжнародних 

туристських потоків сформувався давно: від початку масових туристських 

обмінів (50-ті роки минулого століття) і дотепер на світовому ринку туризму 

помітно виокремлюється Європа (580,6 млн прибуттів у 2014 р.), цей регіон 

користується великою популярністю в європейців, а також у жителів США й 

Канади. Разом із тим ментальна близькість, відсутність ґрунтовних природно-

кліматичних обмежень, наявність спільної історії, високий рівень доходу 

жителів Західної Європи, історично складні передумови в період елітарного 

туризму сформували важливу конкурентну ознаку цього регіону.  Другу 

позицію довгі роки міцно утримувала Америка, а з 2005 р. – Азія та 

Тихоокеанський регіон (264,0 млн прибуттів у 2014 p.).  
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Таблиця 2.6 

Частка регіонів у загальній структурі центрів надання  

туристичних послуг, % 

Регіон 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Європа 57,78 57,36 56,02 51,57 52,42 52,06 52,16 51,24 

Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

15,58 16,38 19,04 21,64 21,99 22,49 22,97 23,30 

Америка 20,70 19,02 16,48 15,82 15,66 15,64 15,41 16,03 

Африка 3,55 3,89 4,30 5,22 4,95 4,97 4,97 4,85 

Близький Схід 2,39 3,32 4,17 5,76 4,98 4,84 4,49 4,57 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отже, аналізуючи зрушення структури в географії глобального 

розміщення центрів надання туристичних послуг, можемо спостерігати 

поступове нарощення частки ринку країнами Азії та Тихоокеанського регіону 

за рахунок Американського континенту й зменшення частки Європи, 

незважаючи на кількісне зростання їхньої динаміки на міжнародному ринку 

туристичних послуг (табл. 2.7). Америка, насамперед Північна, є ключовим 

туристичним регіоном, що особливо стрімко почав нарощувати туристичні 

потоки внаслідок здешевлення транспортного сполучення, зростання інтересу 

до нових видів туризму; важливим фактором активізації зрозвитку туризму у 

світі стала і його регіональна диверсифікація.  

Динаміка міжнародного туризму за регіонами світу в останні 15 років 

виявляє істотні розходження, а саме: в умовах загального збільшення ту-

ристичних потоків на планеті, у Європі й Америці вони зростали темпами, 

близькими до середньосвітового рівня (6,6 і 5,9 % у рік відповідно); молоді 

туристичні регіони – Азіатсько-Тихоокеанський, Близькосхідний та 

Африканський – розвиваються швидше. В окремі роки темпи приросту 

туристичних потоків у них виражаються двозначними цифрами, але вони менш 

стійкі до впливу, часто негативного, політичних та економічних факторів. 
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Рис. 2.5. Динаміка зміни частки ринку основними центрами надання 

послуг, % 

 

На нашу думку, основні причини цього – зростання інтересу туристів до 

нових територій з особливим екзотичним та кліматичним фактором, 

привабливість ділових поїздок у ці країни, розвинутість розважального 

туризму, індустрії розваг (японська індустрія розваг посідала друге місце у світі 

після США), цінова конкурентна перевага, першокласний шопінг-туризм, що 

пропонували Гонконг і Сингапур. 

Африканський континент та Близький Схід, відвідуваність яких зростає 

порівняно швидко, за низьких абсолютних значень показника прибуттів досить 

слабо впливають на світову динаміку туризму. 

Паралельно з туристськими потоками зростає й рівень надходжень від 

міжнародного туризму, фактично можна простежити прямий кореляційний 

зв’язок між цими величинами. 

Як уже зазначено, для всіх макрорегіонів простежено позитивну динаміку 

щодо нарощення туристського прибуття, хоча темпи та, відповідно, прибутки 

від туристичної галузі є різними (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Надходження від міжнародного туризму за 2010–2014 рр.  

Регіон 

Надходження  

від міжнародного 

туризму 

Ринкова 

частка, 

% 

Надходження, 

млрд дол. США 

11/ 

10 

12/ 

11 

13/ 

12 

14/ 

13 
2014 2013 2014 

Світ 4,6 3,9 5,1 3,7 100 1,197 1,245 

Європа 5,0 1,9 4,2 3,6 40,9 491,7 508,9 

Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

8,6 6,7 8,6 4,1 30,3 360,7 376,8 

Америка 4,6 4,7 4,7 3,1 22,0 264,2 274,0 

Африка 2,3 6,0 2,6 2,9 2,9 35,5 36,4 

Близький Схід -15,6 0,9 -6,9 5,7 4,0 45,2 49,3 
 Складено автором на основі [424]. 

 

Найбільша ринкова частка припадає на Європу (40,9 %), що пояснюється 

наявністю всіх видів рекреаційних ресурсів, стабільною економічною й 

політичною ситуацією в цьому макрорегіоні, наявністю розвиненої 

інфраструктури та вигідним географічним положенням. Проте відпочинок у 

Європі дорожчий, ніж в інших макрорегіонах, що негативно впливає на 

розвиток туризму в цьому регіоні. Другу позицію займає Азійсько-

Тихоокеанський макрорегіон, частка ринку якого складає 30,3 %. Це 

пояснюється наявністю унікальних та екзотичних видів рекреаційних ресурсів, 

високим рівнем сервісу, і все це на фоні нижчих цін і менших витрат, ніж, 

наприклад,  у  Європі або Америці. Проте негативний вплив на розвиток цього 

макрорегіону та на кількість туристського прибуття чинять нестабільна 

політична ситуація, часті випадки природних катаклізмів, таких як землетруси, 

цунамі, повені. Третю позицію займає Американський макрорегіон, а дещо 

нижча частка туристських доходів у ньому пояснюється не зниженням 

туристичної привабливості Америки, а швидшим темпом розвитку туристичної 

індустрії в інших макрорегіонах. Цей регіон характеризується наявністю 
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більшості видів рекреаційних ресурсів, розвиненою інфраструктурою, проте 

нестабільна політична ситуація в країнах Південної Америки, природні 

катаклізми в США (урагани, повені) спричиняють зниження частки 

туристських прибуттів. Близький Схід характеризується різкими коливаннями 

щодо надходжень від туристичного бізнесу: від різкого спаду у 2011 р. на –  

15,6 % до зростання у 2014 р. на 5,7 %, що спричинено, на нашу думку, 

військово-політичними кризами та відсутністю рекреаційних ресурсів і на 

сьогодні займає 4 % ринку. На останньому місці за часткою туристичного 

ринку перебуває Африканський макрорегіон. Незважаючи на те, що Африка – 

найдешевше місце  у світі, де зосереджено багаті природні рекреаційні ресурси, 

що сприяє збільшенню кількості туристського прибуття, недостатньо розвинута 

інфраструктура, низький рівень туристичного сервісу, відсутність значних 

культурно-історичних рекреаційних ресурсів негативно впливають на розвиток 

туристичної галузі [94, с. 150]. 

Сучасні тенденції розвитку галузі свідчать (за даними UNWTO у 2015 р.  

[24]), що в географічному розподілі туристичних потоків не відбулося суттєвих 

змін: динаміка приросту для  країн Європи, Північної та Південної Америки й 

Океанії становила 5 %, стосовно Ближнього Сходу простежено зростання за 

кількістю туристів на 3 %, щодо Африки міжнародний туризм знизився майже 

на 3 %, оскільки популярні раніше напрямки Північної Африки втратили 

близько третини туристів. 

Аналізуючи фактори, які привели до цих зрушень, ми можемо 

виокремити такі тенденції, як здешевлення туристських поїздок, розвиток 

екологічного, екстремального туризму, зростання ролі іміджу у виборі курорту. 

Деталізуючи ці передумови, укажемо, що саме конкурентна боротьба, яка 

проявляється в ціновій війні, укрупнення суб’єктів ринку, стандартизований 

підхід і збільшення потоку самих туристів дають можливість корпораціям 

туристичної бізнес-індустрії зменшувати середні загальні витрати на одиницю 

продукції. Водночас зростають роль та частка дорогих іміджевих курортів, що 

не передбачають такі складники, але є надзвичайно дорогими й статусними, 
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порівняно з Туреччиною та Єгиптом. Такими центрами на сьогодні вважають 

Віргінські Острови, де вілли здають по 30 тис. дол. за ніч; Багами, Мальдиви, 

Барбадос, Дубаї. Окрім того, за рахунок необмежених фінансових ресурсів такі 

країни активно впроваджують результати науково-технічного прогресу, 

залучають нові екологічно чисті джерела транспортування, видобування енергії 

для різних сфер суспільного життя й відпочинку, а отже, і формування засад 

сталого розвитку туризму на основі екологічної безпеки у використанні 

натуральних та антропогенних туристичних ресурсів й ефективних засобів їх 

відновлення як інноваційної форми господарювання.  

Як наслідок, ми можемо сформувати політичні, економічні, соціальні й 

технологічні фактори, які впливають на розвиток туризму в сучасних умовах, 

тобто проведемо PEST-аналіз розвитку міжнародного туризму у світі (табл. 

2.8). Зокрема політичні фактори визначаються загальною політичною 

стабільністю в країні, що формує безпеку, як місцевих мешканців так й 

іноземних туристів, а ймовірність переворотів, конституційних революцій, 

терористичні загрози значно скорочують вхідний туристичний потік. 

Соціологісні фактори включають вплив туристів на місцеве населення та 

зворотній зв'язок при споживанні туристичного продукту. Окрім налагодження 

крос-культурної взаємодії, пердачі принципів людино центризму, толерантності 

та взаємоповаги міжнародний туризм може нести й ряд негативних соціальних 

наслідків, таких як споживання наркотиків, використання дитячої праці, 

зростання злочинності. Економічні фактори визначають загальний позитивний 

вплив галузі на економіку приймаючої країни з позиції зростання податкових 

надходжень, рівня заробітної плати, скорочення безробіття, розвиток супутніх 

галузей. Технологічні фактори визначаються рівнем використання новітніх 

технологій у галузі туризму і незважаючи на яскраво виражений гуманітарний 

аспект цієї сфери, інформатизація у просуванні туристичного продукту, 

впровадження альтернативних джерел енергії, новітні технології в трансфері та 

будівництві нових об’єктів інфраструктури є важливими елементами 

конкурентоспроможності галузі в умовах глобалізації. 
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Таблиця 2.8 

PEST- аналіз міжнародного туризму 

П
о
л
іт

и
ч
н

і 

ф
ак

то
р
и

 

Для залучення туристів політичний 

стан та стабільність є надзвичайно 

важливими. Негативний вплив на 

розвиток туризму мають війни, 

тероризм, насильство, перевороти. 

Політична нестабільність може 

створити негативну рекламу й 

зменшити туристичні прибуття, 

суттєво скоротити обсяг інвестицій в 

країну, знизити інвестиційний клімат 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

ф
ак

то
р
и

 

В економічному плані міжнародний 

туризм вважається однією з найкращих 

галузей у світі. Індустрія туризму 

платить своїм працівникам краще, ніж 

працівникам інших галузей, а доходи 

від туризму є дуже високими, і для 

того, щоб зберегти високу позицію 

серед своїх конкурентів, прибутковість 

повинна залишатися на високому рівні. 

Коливання валютних курсів мають 

безпосередній вплив на міжнародний 

маркетинг постачальників тур-

продукту. 

С
о
ц

іо
л

о
гі

ч
н

і 

ф
ак

то
р
и

 

Існують певні унікальні особливості 

туристичної індустрії, які відіграли 

важливу роль у забезпеченні 

популярності організації серед 

постійних клієнтів. Туристи, які 

подорожують у будь-якому місці, 

впливають на громаду, яку вони 

відвідують. Цей вплив може бути і 

негативним: вживання наркотиків, 

поведінку натовпу, злочинну 

діяльність та рівень взаємодії 

громади. Один з аспектів негативного 

соціального впливу на туризм, який 

не може бути проігноровано у всьому 

світі, – це проблема дитячої праці.  

Т
ех

н
о
л
о
гі

ч
н

і 

ф
ак

то
р
и

 

На сьогодні люди зацікавлені в нових 

технологіях і завжди очікують на нові 

технологічні тенденції у своїй галузі. 

Автобуси, поїзди, авіакомпанії та інші 

види транспорту, готелі чи казино, 

кожен бізнес, що входить до галузі 

туризму, має найкращі послуги з 

обслуговування клієнтів з оновленою 

технологією. Авіакомпанія повинна 

включати новітні технології 

маркування в літаках та на флоті. 

Найкраще використання технології 

зробило подорож більш комфортним. 

Від послуг продажу квитків до 

пансіонатів-інтернатів, вся сфера 

повинна бути зручною для клієнтів, 

використовувати новітні технології. 

 

У класифікації Всесвітньої туристської організації (UNWTO) [434] 

виділяються держави, що є, передусім, постачальниками туристів, і ті, які їх 

приймають. До країн-постачальників туристів відносять США, Бельгію, Данію, 

Німеччину, Голландію, Нову Зеландію, Швецію, Канаду, Англію, а до держав, 

які приймаючть туристів, належать Австралія, Італія, Швейцарія, Франція, 

Кіпр, Греція, Мексика, Португалія, Іспанія, Туреччина. UNWTO встановила, що 

середньостатистичний світовий показник кількості виїздів (в’їздів)  становить 

10 поїздок на 100 осіб. 

Звичайно, в окремих регіонах цей показник суттєво відрізняється від 

середньосвітового, зокрема від 0,5 прибуття на 100 осіб населення в 
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Центральній Африці та Південній Азії та до 40 – у Карибському басейні й 

Океанії. Враховуючи рівень розвитку, доброботу, інфраструктурне 

забезпечення, логічним є висновок про те, що найвищу туристську активність 

спостерігаємо в Європі, а саме 60–70 виїздів на 100 осіб. Ці показники є 

важливими в контексті врахування обсягів ділового туризму, що складається з 

конгресно-виставнового туризму, бізнес-поїздок та інсентив-туризму, фактично 

він лежить в основі нарощення потенціалу провідних фінансових центрів, 

стимулює розвиток заохочувального туризму як способу преміювання 

працівників, забезпечує використання специфічних послуг перекладу, друку 

інформаційних матеріалів, оренди спеціалізованих технічних засобів, 

конференц-залів. За даними UNWTO, частка ділового туризму становить 12 % 

усіх подорожей і враховує елементи індустрії відпочинку в контексті 

використання готельно-ресторанної складової для налагодження особистісних 

відносин між партнерами бізнесу. Незважаючи на тренди щодо продуктово-

видової диверсифікації туристичного ринку, основу сучасних туристичних 

потоків становлять подорожі з метою відпочинку, які є найбільш масовими та 

визначають географічну структуру міжнародного туризму. Особливістю 

туризму з метою відпочинку й розваг вважаємо те, що внутрішньорегіональні 

поїздки переважно в сусідні держави переважають над міжрегіональними, 

зокрема в Європі на внутрішньорегіональні туристські потоки припадає 

близько 90 % усіх вибуттів, в Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні 

майже 75 % і лише в структурі виїзного туризму в Південній Азії переважають 

міжрегіональні поїздки. 

Ще одна визначена тенденція – врахування спрямування туристичних 

потоків; цілком логічною виглядає тенденція, коли відпочивальники з 

північних країн основним напрямом обирають регіони з тропічним чи 

субтропічним кліматом, з врахуванням географічного фактора мешканці США 

та Канади відпочивають у країнах Карибського регіону, а європейці 

концентруються  у  Середземномор’ї. У цьому випадку можемо стверджувати 

про наявність однакових економічних вимог та стандартів, близьких до 



183 

географічних передумов у розвитку й поглибленні географічно-суб’єктного 

виміру диверсифікації міжнародної туристичної діяльності. Як наслідок, ми 

продовжуємо спостерігати за розвитком сформованих регіонів, оскільки можна 

виділити три основні напрями впливу туризму на життя суспільства: економі-

чний, соціальний і гуманітарний.  

Підтримуючи ідеї іноземних вчених щодо впливу диверсифікації 

туристичного продукту на структуру економіки (І. Леджаррадж, П. 

Вайленхорст [366]), потріьно зазначити, що туризм надає потужні стимули для 

місцевих підприємств, дає їм змогу залучати різні рівні туризму та 

стимулювати появу нових продуктів й експорту. Як наслідок, кількість товарів 

в економіці країни зростатиме, характер потреби в туризмі багатогранний і 

поглинатиме широкий спектр товарів і послуг, місцеве виробництво стане ще 

більшим, рівномірно розподіленим за всіма галузями економіки, а не 

зосередженим в кількох товарах. Тобто внаслідок розвитку туристичної сфери 

виникає ефект збільшення широти асортименту послуг і товарів, пов’язаних із 

наданням та споживанням туристичних послуг, і більш рівномірного розподілу 

виробництва, що  більш диверсифікує всю структури економіки. 

З позиції нашого дослідження потрібно виокремити безпосередній 

економічний ефект від туризму, тобто вплив, який справляє розвиток туристи-

чної індустрії на інтеграцію країни в міжнародні економічні відносини, з 

одного боку, та як мультиплікатор нарощення економічного зростання з 

іншого. Потрібно зазначити, що туристичну сферу слід вважати суттєвим 

інструментом перерозподілу багатства як на міжнародному рівні, так і 

всередині країни, оскільки значна частина інвестиційних потоків спрямовується 

від багатих і розвинутих країн або регіонів у менш розвинені й бідніші 

території, що володіють туристично-рекреаційним потенціалом. Цей 

перерозподіл багатства відбувається і як розбудова інфраструктурних 

готельних об’єктів, що приносять додаткові надходження в країни, що 

розвиваються, і як результат туристичних витрат в країнах споживання 

туристичного продукту. Доходи від туризму утворюються в результаті 
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туристських витрат, що визначаються як загальна сума споживчих витрат, 

понесених туристом і вироблених постачальниками під час перебування в місці 

призначення. Загалом до туристських витрат ми можемо включити оплату 

комплексних поїздок, пакетів послуг на відпочинок і тури, розміщення, 

харчування й напої, трансфер, рекреаційні, культурні та спортивні види 

діяльності, споживчі товари, що є невід’ємним елементом подорожей, медичне 

обслуговування, що відображають  прямий вплив на економічний розвиток 

країн. 

Окрім того, на основі аналізу факторів проведеного А. Нтябарюрва [387] 

ми можемо назвати такі рівні, що визначають загальний кумулятивний вплив, 

як прямі, непрямі та індуковані ефекти (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Структура кумулятивного впливу на туристичний сектор  

 

1. Туристичний сектор – це відправна точка, де здійснюються інвестиції в 

туристичну діяльність, що відповідає конструктивному етапу туризму, де 

доходи розподіляються між різними людьми та організаціями, які беруть участь 

у цьому етапі. На цьому етапі вплив на розвиток ще не великий, оскільки бізнес 

підтримує інвестиційні надходження й здійснює реінвестування отриманих 

доходів. 
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2. Прямі ефекти – на другому рівні, де реалізовується туристична 

діяльність, грошові заробітки безпосередньо від туристів отримують туристичні 

оператори. Цей операційний етап дає змогу коштам постійно циркулювати в 

економіці країн, що створює туристичний продукт і де реалізується туристична 

послуга. 

3. Непрямі ефекти спостерігаються на третьому рівні, де промислові 

підприємства, що обслуговують туристичний бізнес, стрімко розвивають і 

нарощують свої обсяги в результаті туристичної діяльності.  

4. Індуковані ефекти полягають у тому, що прибутки отримують сторонні 

особи, прямо чи опосередковано пов’язані з туристичним бізнесом. Ці доходи 

витрачаються на інші економічні операції і дозволяють коштам прискорювати 

економічний приріст всієї економіки. 

Усі ці ефекти безпосередньо слугуватимуть основою системних змін, що 

відображатимуть перетворення виробничого ланцюга. У контексті глобальної 

інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму серед 

факторів, що визначатимуть пріоритетність розвитку туризму, можна вказати 

на такі:  

– розвиток суміжних галузей за рахунок включення до туристичного 

продукту споживання інших складових елементів; 

– збільшення надходжень до бюджету за рахунок створення нових 

підприємницьких структур та збільшення сплати податків; 

– покращення інфраструктури в умовах інвестиційного наповнення галузі 

міжнародними фінансовими потоками; 

– інституційне наповнення сфери фінансово-кредитних відносин (прихід 

на національний ринок нових страхових компаній, банків); 

–  запровадження міжнародних стандартів щодо якості послуг не лише для 

іноземних, а й внутрішніх туристів; 

–  можливість використовувати новітній досвід в управлінні й 

технологічному забезпеченні виробничого процесу.  
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Визначаючи супутні сфери, які активно включені у формування,  

реалізацію туристичного продукту та отримують суттєву вигоду від нарощення 

туристичних потоків потрібно відзначити такі ключові категорії, як заклади 

розваг й атракції, що включають театри, кінотеатри, історичні надбання, 

археологічні знахідки; інфраструктурне забезпечення транспорту та 

підприємств, що здійснюють прокат автомобілів; підприємства кустарного 

виробництва, ремесла та промисли із виготовлення сувенірної продукції; 

власники та орендодавці спецспорядження для екстремального туризму; сфера 

послуг з проведення екскурсій, перекладів; мережа обміну валюти. Відзначимо, 

що розвинена туристська інфраструктура буде суттєво впливати на рівень 

якості місцевого населення та визначатиме конкретний соціальний ефект у 

зменшенні безробіття, зростання надходжень в особистих господарствах, 

зменшення соціальної напруженості, піднесення економічного розвитку всієї 

туристичної дестинації.  

Ланцюгова реакція, яка створюється на основі кругообігу коштів, що  

витрачаються туристами, потрапляють до виробника послуги чи супутньої 

галузі, створюють доходи держави й потрапляють до громадян у формі зарплат, 

знову витрачаються на розвиток у туристичній сфері, але вже в межах 

внутрішнього туризму. Саме тому суб’єкти міжнародного туристичного ринку 

активно досліджують поняття туристської привабливості певних центрів, а  

поняття розглядають із позиції привернення уваги до споживачів, зокрема 

туристів. Важливо відзначити різновекторні інтереси та вподобання різних 

туристів, оскільки одні з них бажають екстремальних розваг і потребують 

активного відпочинку, то й привабливими для них стають курорти з 

бурхливими гірськими річками, скелелазінням, підводне плавання, парашутизм, 

джампінг; інша категорія туристів – це пенсіонери та прихильники врівнова-

женого легкого відпочинку з включенням усіх супутніх послуг щодо 

харчування та розваг, як наслідок, привабливість туристського центру матиме 

зовсім інший характер і складатиметься з протилежних факторів. Потрібно 

відзначити, що привабливість туристського центру перебуває в прямій 
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залежності від його туристичного потенціалу, уміння місцевих органів влади 

використати його переваги та сформувати в туристів потенційні бажання 

відпочити саме в них. На думку Н. Комара, «привабливість туристичного 

центру – сукупність природних атрактивних характеристик, не враховуючи 

наявність якісної туристичної інфраструктури або проведення ефективної 

туристичної політики. Визначними основними факторами туристичної 

привабливості центру є наявність туристичних ресурсів (економічних, 

культурно-історичних, природних, фінансових, трудових, соціальних та вироб-

ничих) та розвинута туристична інфраструктура» [91]. Під час формування 

туристичної привабливості використання виокремлених туристичних ресурсів 

приводить до їх оцінки з позиції факторів виробництва. У класичному 

розумінні земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація  

трансформуються в конкурентні переваги туристичної сфери та сприяють 

розвитку різних видів туризму.  

На думку більшості вчених, на привабливість туристського центру 

впливають, передусім, природно-рекреаційні фактори, такі як сприятлива 

екологічна обстановка; наявність цікавих природних об’єктів і пам’яток; 

екологічні характеристики ландшафтів; наявність бальнеологічних курортів та 

санаторіїв; стан природних ландшафтів; наявність рідкісних видів флори й 

фауни; наявність можливостей для полювання та рибалки тощо. Не меншу 

значимість мають культурно-історичні фактори, які також впливають на 

привабливість країни, а саме: наявність пам’яток історії й культури; місць 

відомих історичних подій; проведення відомих культурних заходів; музичних 

та фольклорних фестивалів, організація й проведення ярмарків, виставок; 

функціонування музеїв, музейних комплексів; наявність об’єктів релігійного та 

культового паломництва; проведення релігійно-культурних заходів. 

До організаційно-економічних і виробничих факторів потрібно віднести 

формування сучасної туристської інфраструктури; наявність достатньої 

кількості та асортименту турів; організаційних можливостей для розвитку 

різних видів туризму в країні; зацікавленість господарюючих суб’єктів у 
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розвитку туризму; можливості з розміщення великої кількості туристів; 

наявність компетентного персоналу в галузі управління туризмом та 

обслуговування туристів; хороший стан транспортної інфраструктури; 

створення державного інформаційно-туристського центру тощо. Також 

виділяють соціально-психологічні фактори, які є не менш важливими за 

вищенаведені й впливають на формування привабливості країни серед туристів, 

зокрема, це стабільна політична та соціально-економічна ситуація в країні; 

наявність достатньої кількості турпродуктів, диференційованих за різними 

соціальними ознаками (інтересами, віком, соціальним статусом, статтю тощо); 

наявність специфічних національно-культурних засад та доброзичливість 

місцевого населення; наявність гарантій безпеки та комфортності туристів. 

Одним із наслідків диверсифікації ринку туристичних послуг стало 

поширення туризму на інші сфери послуг (готельний, ресторанний, 

транспортний бізнес) та майже всі виміри буття людини. Виникають 

різноманітні спеціалізовані підприємства, що виробляють різні компоненти й 

види туристського продукту; окремі види туризму набувають інституційного 

оформлення. Про це свідчить і поява великої кількості міжнародних асоціацій 

та федерацій, які об’єднують багатотисячних представників тих чи інших 

підприємств, що спеціалізуються на окремих видах туризму, зокрема існує 

Міжнародна федерація журналістів, котрі пишуть про туризм (FIJET), і 

кількість подібних професійних об’єднань продовжує невпинно зростати. 

Порівнявши всі фактори, що впливають на формування привабливого 

туристського центру, потрібно зробити висновок, що й надалі природний 

потенціал є основним фактором, який визначає ступінь задоволення потреб 

туристів.  Крім природного потенціалу, який займає 31 % від усіх факторів, що 

впливають на рух туристичних потоків до світового туристського центру, є й 

інші чинники, які приваблюють туристів: історія, культура, кухня, релігія, 

архітектура, мистецтво, туристська інфраструктура, сервіс, ціни, безпека та ін. 

[91].  На підставі вище викладеного, ми можемо чітко доводити пріоритетність 

потенційного розвитку туризму на основі їх відносного високого ринкового 
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потенціалу, рівня політичних обмежень, що стоять на шляху розвитку туризму, 

а також, ступінь соціальної потреби (скорочення бідності за рахунок туризму). 

Основними рекомендаціями щодо коротко-, середньо- й довгострокового 

розвитку туристського продукту на основі диверсифікації видів продукції, 

впровадження нових туристичних послуг є врахування доданої вартості 

послуги, яка реалізовуватиметься споживачам. В основі суспільного поділу 

праці лежить інтернаціональна ціна туристичної послуги, сформована на основі 

світового рівня витрат на основні та супутні складники туру, але низка країн 

суттєво завищує вартість за рахунок рівня економічного розвитку, креативного 

ресурсу, іміджу, наявності унікальних природних та кліматичних ресурсів 

збільшуючи доходи від залученого іноземного туристичного потоку як за 

рахунок збільшеної тривалості перебування туристів так і самої вартості 

послуги. Наприклад, туристичний потік у США в 2014 р. становив 75 млн чол., 

а у Франції – 84 млн чол., у той час як надходження від міжнародного туризму 

за встановлений період у цих же країнах становлять 220 757 і 66 803 млн. дол. 

відповідно, тобто, незважаючи на менший потік туристів, США отримало у 

тричі більший дохід від них. Тобто можна стверджувати, що ціна слугуватиме 

важливим фактором конкурентоспроможності національної туристичної галузі 

та визначатиме рівень її впливу на ВВП.  

Окрему нішу передумов формування конкурентоспроможності дестинації 

становить потенціал якості життя, креативний потенціал та іміджеві фактори. 

Країни, які акцентували свою увагу на ролі фешн індустрії, розвагах, 

інноваційних складових, сформували туристичні продукти з високою доданою 

вартістю і перетворилися на новітні центри надання сучасних туристичних 

послуг.  

На цьому етапі ми можемо виокремити фактори конкурентоспроможності 

різних рівнів та їх прикладну реалізацію в сучасних умовах (див. табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Фактори конкурентоспроможності в контексті рівнів 

Рівень Фактор Приклад 

Країна 

Диференційовані кліматичні  

природні умови, пам’ятки історії, 

релігійні об’єкти, рівень 

інфраструктури, кількість і якість тур-

послуг, ціна, екзотичність 

США, Єгипет, Туреччина, 

Мальдиви, Сейшели, 

Ізраїль, Кариби, Таїланд, 

Індія  

Місто 

Домінуючий світовий тренд, фінансовий 

потенціал, історичні надбання, 

креативний ресурс, концентрація фешн-

індустрії, імідж і бренд 

Париж, Венеція, Нью-

Йорк, Абу-Дабі, Дубаї, 

Лас-Вегас, Коста-Ріка, 

Лондон, Сингапур 

Регіон 

Природно-географічні умови, іміджевий 

статус, науково-технічний потенціал 

Карпати, Україна; 

Лазуровий берег, Франція; 

Оттаріо, Канада; Кремнієва 

долина США 

Підприємство 

Спеціалізація, інвестиції, переваги 

місцевості 

Готельні мережі, 

транскордонні туристичні 

кластери  

 

Незалежно від рівня дестинації, особливим фактором 

конкурентоспроможності є наявність природно-кліматичних умов, а за їх 

відсутності певні держави намагаються створити відповідне середовище для 

зацікавлення туриста (Абу-Дабі). Окрім того, важливе місце відведено 

історичним, релігійним, фінансовим і науково-технічним факторам, які 

створюють загальне зацікавлення й інтерес у подорожуючих. 

Серед іноземних дослідників, котрі займаються питаннями оцінки й 

реалізації конкурентних переваг під час просування туристського продукту та 

моделювання процесів, пов’язаних із сегментацією ринку, потрібно відзначити 

Т. Флогенфільда [413], який указує на досвід польових досліджень і планування 

туризму, які показують, що національні стереотипи, представлені 

маркетологами, не завжди повинні бути прийняті як наукові без подальшого 

обстеження. У зв’язку з цим завдання повинно полягати в перевірці інших типів 

сегментів на додаток до національності, таких як види транспорту, його 

використання, проживання та деякі соціально-демографічні змінні. 

Г.Михайліченко акцентував увагу на тому, що стимуляційну роль інноваційних 
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ринкових, ментальних, соціально-економічних перетворень формують напрями 

змін і світосистемних закономірностей у туризмі, а саме: розвиток туристич-

ного бізнесу зумовлює виникнення нових форм взаємодії різних суб’єктів між 

собою, які стають стійкими економічними практиками й каналами взаємного 

впливу та для сфери туризму є інноваційними інституціями; рівень 

концентрації туристських потоків, консолідації суб’єктів туристичної 

діяльності, операційна та фінансова синергія виробників турпослуг й 

організаторів подорожей визначають структурні утворення, у яких роль 

інтегратора відіграють процесні інновації [183].  Доповнюючи ці висновки, 

варто зазначити, що участь у формуванні транснаціональних глобальних 

утворень як результатів агрегування, об’єднання, використання синдикатів та 

злиття в міжнародній туристичній економіці примножує прибуток від спільної 

діяльності й змушує національних організаторів використовувати здобутки 

сфери міжнародного туризму  для власного розвитку. Оскільки в країнах, що 

тільки долучаються до сфери міжнародного туризму, постає багато питань, 

пов’язаних із відсутністю координації й реалізації інвестиційних проектів, 

використанням на неналежному рівні туристичних інновацій, 

землекористуванням та обмеженою участю ТНК, то варто визначити ті 

конкурентні переваги, що їм гарантуватимуть перетворення на нові глобальні 

центри надання туристських послуг. 

Отже, результатом нашого дослідження стало обґрунтування причин і 

наслідків зрушення в географії глобального розміщення центрів надання 

туристичних послуг, за рахунок яких конкурентних переваг і привабливості 

(ціна, клімат, сервіс, ресурсний потенціал, потенціал якості життя; креативний 

потенціал, екологічний потенціал, екзотичний, іміджевий фактори та ін.). Обме-

женість природних ресурсів туристичного потенціалу зумовлює їх ощадне 

використання, залучення нових екологічно чистих джерел транспортування, 

видобування енергії для різних сфер суспільного життя й відпочинку, а звідси – 

і формування засад сталого розвитку туризму на основі екологічної безпеки в 

застосуванні натуральних та антропогенних туристичних ресурсів й 
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ефективних засобів їх відновлення як інноваційної форми господарювання. 

Пошук джерел отримання гіперприбутку заохочує суб’єктів підприємництва до 

використання інноваційних технологій туроперейтингу як для збільшення 

пропозиції нових продуктів, напрямів, програм, так і для освоєння нових 

дестинацій, формування впізнаності їхніх брендів із залучення різного виду 

маркетингових інновацій туристичного ринку.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Сучасна диверсифікація міжнародного ринку туристичних послуг є 

розширенням видів діяльності, переходом до більш різноманітних способів і 

форм туристичних послуг, що формується на кількісному вимірі на основі 

зростання масштабів ринку, виокремлення його нових сегментів, нарощування 

інтенсивності туристичних потоків, розширення географії суб’єктів 

глобального туристичного ринку, а якісна ґрунтується на урізноманітненні 

географічно-суб’єктної, продуктово-видової, інституційно-регуляторної, 

технологічно-інструментальної структури, що тісно взаємодіють у межах 

єдиного ринку. 

2. В основу глобальної диверсифікації світового туристичного ринку 

покладено усталені тренди, що характеризують кількісний вимір ринку щодо 

нарощення капіталізації ринку, формування якісно нових його сегментів, 

інтенсифікацію міжнародних туристичних потоків та якісні характеристики, що  

ґрунтуються на урізноманітненні географічно-суб’єктної, продуктово-видової, 

інституційно-регуляторної, технологічно-інструментальної структур ринку, 

зростання якості туристичних послуг. Передумовами глобальних змін  

визначено ендогенні чинники, пов’язані із зростанням доходів і 

платоспроможного попиту населення, удосконаленням систем транспорту і 

зв’язку, розвитком інформаційних технологій, лібералізацією валютних 

відносин і міграційного режиму виїзду за кордон, та екзогенні фактори, 
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сформовані глобалізацією бізнес-діяльності, лібералізацією міжнародних 

візових режимів, зростанням відкритості для громадян різних країн 

загальноцивілізаційної культурної спадщини, глобальний брендинг її об’єктів.  

3. Серед нових передумов, що визначили диверсифікацію туристичних 

послуг, стало формування нових туристських центрів, оскільки  Європейський 

континент використав всі свої конкурентні можливості, сформовані на основі 

історичних переваг, дорогого сервісу та якості послуг для елітарних туристів, а 

нові ринки підлаштовуються до нових викликів і запитів, розширюють і саму 

сферу послуг, і види туризму; нарощують конкурентні переваги цієї галузі за 

рахунок створення сприятливого інвестиційного клімату, розбудови 

інфраструктури, залучення транснаціональних готельних ланцюгів у розвиток 

туристично-рекреаційної сфери, побудови та реалізації її стратегії розвитку, 

конкурентоспроможності; розширюють інституційну базу щодо регулювання та 

розвитку національних систем бронювання; активно інтегрують національні 

ринки у сферу міжнародного туризму.  

4. Вдосконалені класифікаційні ознаки визначені на основі 

урізноманітнення туристичних послуг в умовах глобалізації, обґрунтовують 

подальшу диверсифікацію нових видів послуг і туристичних продуктів, їх 

функціональну значимість, тобто на задоволення яких потреб і запитів вони 

спрямовані та на які категорії споживачів зорієнтовані, зокрема це відпочинок, 

оздоровлення, лікування, відвідування історичних пам’яток, культурної 

спадщини, навчання, виконання професійних обов’язків, шопінг, побачення з 

рідними та близькими, участь у спортивних заходах, підтримка улюблених 

команд, відвідування святих місць, туризм, який пов’язаний із фізичними 

навантаженнями, іноді – небезпекою для життя, участь у громадських заходах, 

захист навколишнього середовища, ознайомлення з місцевим способом життя, 

звичаями та традиціями, а також нові види емерджентних потреб, що 

трансформувались у наркотуризм, екзотичний, шлюбний, археологічний,  

екологічний, кінний, гольф-туризм, споживчий, фото-туризм, ЛГБТ-туризм та 

ін. 
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5. Обмеженість природних ресурсів туристичного потенціалу зумовлює їх 

ощадне використання, залучення нових екологічно чистих джерел 

транспортування, видобування енергії для різних сфер суспільного життя й 

відпочинку, а звідси – і формування засад сталого розвитку туризму на основі 

екологічної безпеки у використанні натуральних й антропогенних туристичних 

ресурсів та ефективних засобів їх відновлення як інноваційної форми господа-

рювання. Пошук джерел отримання гіперприбутку визначили напрями 

діяльності  суб’єктів підприємництва до використання енергозберігаючих 

технологій, альтернативних джерел енергії, інноваційних технологій туропе-

рейтингу як для збільшення пропозиції нових продуктів, напрямів, програм, так 

і освоєння нових дестинацій, формування впізнаності їхніх брендів із 

залученням різного виду маркетингових інновацій туристичного ринку.  

6. Незалежно від рівня дестинації (локал, країна, місто, регіон) особливим 

фактором конкурентоспроможності є наявність природно-кліматичних умов, а 

за їх відсутності держави намагаються створити відповідне середовище для 

зацікавлення туриста. Основними конкурентними можливостями можуть стати 

історичні умови, ціна, клімат, сервіс, ресурсний та креативний потенціал,  

екологічний та екзотичний фактор, бренд, іміджевий статус, науково-технічний 

потенціал, фінансовий потенціал, креативний ресурс, концентрація фен-

індустрії, спеціалізація, інвестиції, переваги місцевості, що в залежності від 

рівня економічного розвитку країни формують туристичну послугу низької, 

середньої та високої доданої вартості. Виникають різноманітні спеціалізовані 

підприємства, що виробляють різні компоненти й види туристського продукту; 

окремі види туризму набувають інституційного оформлення, зокрема, поява 

великої кількості міжнародних асоціацій та федерацій, які об’єднують 

багатотисячних представників тих чи інших підприємств, що спеціалізуються 

на окремих видах туризму. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [2; 

104; 112; 126; 136; 141; 147; 149; 153; 155; 188; 198]. 
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РОЗДІЛ 3  

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ МЕРЕЖ 

 

3.1. Глобальні туристичні мережі – домінуючий тренд 

інституціоналізації туристичної діяльності у світовому конкурентному 

середовищі 

 

На початку 2000-х р. у системі міжнародних економічних відносин 

виникло явище, що по-новому визначило тенденції та принципи 

функціонування суб’єктів ринкових відносин в умовах глобалізації, а саме 

формування глобальних ланцюгів доданої вартості. У практиці бізнес-

діяльності вони знайшли своє відображення та втілення в такому організаційно-

інституційному форматі, як глобальні мережеві системи, що задля нарощення 

конкурентоспроможності й комплексного контролю всього виробничо-

господарського процесу включають стадії проектування, виробництва, марке-

тингу, дистрибуцію та післяпродажне обслуговування споживачів і 

реалізовуються як у межах однієї компанії, так і в стратегічних альянсах. На 

сьогодні більш досліджені глобальні ланцюги доданої вартості у виробничій, 

інвестиційній, інноваційній, інформаційній та фінансовій сферах, оскільки їм 

притаманні більш ґрунтовні терміни функціонування на основі нагромадження 

капіталу. З позиції предмета та об’єкта нашого дослідження вважаємо за 

потрібне екстраполювати досвід формування й реалізації глобальних мереж на 

туристичну галузь, кваліфікуючи категорію «глобальні туристичні мережі», і 

показати їхні конкурентні переваги в контексті зростаючого розчленування 

процесу продукування туристських продуктів із-поміж усе більшої кількості 

країн, що дає змогу географічно пов’язати дисперсні стадії в єдину глобальну 

туристичну індустрію. В контексті нарощення диверсифікації туристичної 

послуги простежуємо посилення спеціалізації держав на цілях і функціях 

туристичної бізнес-діяльності більшою мірою, ніж на виробництві певних 
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товарів, що приводить до чіткого розмежування між ланцюгами, які ініційовані 

продуцентами й споживачами туристичних послуг.  

Глобалізаційні процеси останніх десятиліть, що проявлялист у суттєвому 

нарощенні інтеграційних поступів як у межах суб’єктів господарювання, 

регіональних центрів, так і країн, сформували особливу сферу в міжнародних 

економічних відносинах – глобальні мережеві системи. Їх фундаментальною 

основою стають глобальні ланцюги доданої вартості (GVC), що активно 

використовують можливості зниження трансакційних витрат у різних сферах та 

галузях міжнародних економічних відносин на основі трансформації 

міжнародного поділу праці та поглиблення спеціалізації. Як зазначає Г. Абоні 

[262, с. 62], глобальні ланцюги вартості поклпдено в основу формування 

міжнародних виробничих мереж, а згодом і кластерів, особливо  у 

автомобілебудуванні. «Більшість постачальників, які беруть участь у 

виготовленні автозапчастин в системі GVC, не є першокласними 

постачальниками чи основними виробниками модулів та системними 

інтеграціями, вони можуть бути фахівцями з технології з додатковим 

складанням, інтеграцією та можливостями для створення більш складних 

компонентів». На нашу думку, велика кількість фірм, що об’єднані в систему 

ланцюгів доданої вартості, орієнтовані на процеси, які виробляють широкий 

асортимент дешевшої продукції, характеризується невеликими об’єктами, але 

ефективною виробничою операцією та бізнес-структурами. Екстраполюючи 

результати дослідження на туристичну сферу, ми можемо констатувати подібну 

взаємодію між ключовими гравцями, які створюють комплексну туристичну 

послугу. Відносини між суб’єктами, які обслуговують готельний комплекс та 

надають послуги у сфері ремонту меблів, агентів індустрії розваг і безпекових 

систем, страхування і фінансового супроводу туристичних трансакцій, 

здійснюють постачання продуктів харчування для ресторанних комплексів, 

забезпечене високою ефективністю, швидкістю поставок, гарантією якості, та 

які можна класифікувати кластерною структурою й стратегічною логістичною 

системою.  
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Передумовою виникнення GVC стало використання стратегії об’єднання 

в єдиному відтворювальному процесі територіально розосереджених 

виробничих можливостей нових ринків, країн, галузей, корпорацій на основі 

доповню вального характеру виробництва та подетальної спеціалізації, які 

згодом переросли в обов’язкові принципи ТНК задля досягнення системної 

ефективності. За даними провідних світових організацій [335] на сьогодні GVC 

у сфері послуг є менш розвинені,  ніж у виробничому секторі, зокрема, загальна 

середня питома вага іноземної доданої вартості в експорті в третинному секторі 

(14,2 %), що  менше ніж половини рівня вторинного сектора (29,4 %), а 

середній показник був ще нижчим у первинному секторі, лише на 9,6 %. З 

іншого боку, перспективи зростання послуг тут можуть бути більшими, хоча 

вартість палива та сировини може збільшити витрати на створення ланцюгів 

вартості у товарах з широкою географічною схемою розташування, а саме 

сегментів послуг цих ланцюгів може зменшити загальну вартість. У звіті ОЕСР 

[335] зазначено, що на послуги, припадає більше ніж половина вартості у GVC, 

а регуляторні реформи та лібералізація торгівлі послугами через комерційну 

присутність, інвестиції в послуги необхідні для посилення конкуренції та 

підвищення продуктивності і якості. Враховуючи такий динамічний характер 

GVC, можна стверджувати, що спеціалізація ланцюгів та використання 

порівняльних переваг поглиблювамуться, що вимагатиме подальшої адаптації 

на національному рівні. Національні політики забезпечуватимуть глобальний 

характер і функціонування цільових ланцюгів, що вимагатиме більшого 

міжнародного співробітництва та координації як між урядами так і суб’єктами 

бізнес-діяльності. Крім того, інформаційна політика, пов'язана з GVC, 

вимагатиме належних даних для аналізу інвестиції в GVC, їх впливу на 

зайнятість, структуру споживання й доходи. 

Окрім того, ряд дослідників (С. Баррієнтос, Г. Георфі та А. Россі [275]) 

вказують на тісний взаємозв’язок ефективності функціонування глобальних 

ланцюгів доданої вартості та рівнем соціальних стандартів працівників на 

різних стадіях виробничого процесу. Т. Баум [276, с. 1390] поглибив даний 
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вектор досліджень та визначив, що «з огляду на такі основні сфери, як умови 

праці, оплата праці, стан роботи, різноманітність підходів до управління та 

відносини на робочому місці, сьогодні важко досягти оптимістичних висновків 

щодо динамічного впливу соціальної складової на розвиток туризму». 

Виокремлюючи специфіку туристичної індустрії, яка базується на трудових 

ресурсах і кваліфікованих кадрах, ми можемо констатувати, що можливості 

соціальної модернізації у цій сфері призведуть до суттєвого зниження ризиків, 

оскільки інституційні трансформації в даному сегменті можуть здійснюватись 

на основі різного рівня втручання, включаючи: незалежне представництво 

профспілок працівників, ініціативи на рівні компанії (включаючи кодекси 

праці), національне законодавство, багатосторонні ініціативи (такі як МОП та 

ОЕСР). В даному контексті ми можемо стверджувати, що наслідком 

формування глобальних ланцюгів доданої вартості у сфері міжнародного 

туризму стає інституціоналізація бізнес-діяльності з виокремленням нових 

організаційних структур та поведінкових стратегій, що дають змогу 

використати усі конкурентні переваги галузі, країни, регіону. У своїх 

дослідженнях Д. Літлджон [368, с. 172] схиляється до організаційно-

поведінкової інтерпретації інтернаціоналізації фірм готелів, на основі того, що 

міжнародні готелі мають набагато більш специфічний глобальний продукт: 

високий ступінь подібності між готельними компаніями, гнучкість, розширення 

можливостей та управління послугами, процес доставки, ствердження 

корпоративної унікальності. Як зазначає І. Гужва та В. Онищенко [45, с. 12] 

«трансформація територіальної організації міжнародного бізнесу за допомогою 

GVC створює можливості для нових учасників світової економіки. У міру того, 

як виробничі системи стають децентралізованими, фрагментованими і більш 

спеціалізованими, виникають нові ринкові можливості для всіх видів компаній, 

включаючи малі та середні підприємства, для входження до глобальних 

ринків». Продовжуючи цю тезу, потрібно зазначити, що основною перевагою 

GVC є можливість об’єднати переваги учасників у єдиний комплекс, 

реалізувати кумулятивний ефект від конкурентних переваг учасників бізнесу. 
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Як наслідок, основними якісними особливостями формування глобальних 

туристичних мереж є міжгалузевий і транстериторіальний характер, колективна 

відповідальність операторів туристичного ринку за ризики і їх фірмова 

гнучкість відповідно до ринкових змін, розчленування процесу продування 

туристичних продуктів, що грунтуються на використанні багатоваріантних і 

різноманітних форм співпраці структурних елементів ланцюга. Акцентував 

увагу на цьому питанні й П. Дікен, зазначаючи, що «у зв’язку з розвитком 

модульних виробничих мереж, однією із найбільш значущих подій у світовій 

економіці останніх років є зростання та поширення транснаціональних страте-

гічних альянсів між фірмами» [311]. Особливого поширення такі зв’язки 

набули у фінансовій та інноваційній сферах, зокрема, на початок 70-х років 

кількість компаній, які активно інвестували в новітні на той час галузі 

електроніки, програмного забезпечення, розвиток комп’ютерної сфери постійно 

зростала. Розшарування виробничого процесу на складові частини й подальша 

предметна та технологічна спеціалізація зумовили виокремлення центрів: 

лідерами глобального рейтингу інновацій стали Швейцарія (андронний 

колайдер), Великобританія (інноваційні центри), Нідерланди (регіональна 

інноваційна політика), Німеччина, США, Індія (інформаційні технології та 

програмне забезпечення, розвиток біотехнологій та космічна сфера), Китай 

(автоматика, біотехнології, мікробіологія); світові тенденції у фінансовій сфері 

виокремили такі країни, як Багамські Острови, Сингапур, Гонконг, Індія, 

Бразилія, на основі таких фінансових конгломератів, як Shenwan Hongyuan, 

Citic Securities, Hong Kong Exchanges & Clearing, Housing Development Finance, 

Cielo.  

Інтегральну взаємодію по вертикалі, що обґрунтовується  О. Вільямсоном 

[22, с. 276], покладено в основу подальшого зменшення трансакційних витрат, 

оскільки періодично повторювані операції перестають потребувати 

інституційної адаптації та обробки значного масиву інформації. Підсумовуючи 

наведені дослідження, ми можемо виокремити низку факторів, які призвели до 

формування  глобальних ланцюгів доданої вартості, а саме: відбувається 
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поєднання різних стадій виробничого процесу на основі кооперації між 

підприємствами різних галузей та країн; поглиблюється спеціалізація держав і 

корпорацій прямуючи, до технологічного рівня; зростає рівень конкуренції за 

місце в глобальних ланцюгах доданої вартості; велику роль відіграє корпорація, 

що контролює, координує глобальний ланцюг на основі високого рівня 

інформаційних технологій. 

Як зазначає Л. Самойленко [215], на різних стадіях життєвого циклу 

продукту спостерігаємо, що додана вартість є різною протягом усього ланцюга, 

зокрема, найбільшою вона буде на стадії науково-дослідних робіт і 

проектування та маркетингу та обслуговування, як наслідок ми можемо 

визначити відмінності між ланцюгами, створеними виробниками та 

посередниками (рітейлерами). Глобальні ланцюги ініційовані виробниками, 

передбачають значні обсяги інвестування в НДДКР, тому інвестор контролює 

частину виробництва, де створюється найбільша цінність (електронна, 

автомобільна, фармацевтична галузі). Специфіка глобальних ланцюгів, що 

створюються посередниками, полягає в тому, що вони отримують найбільшу 

додану вартість на стадії збуту, передаючи виробничий процес ваутсорсинг. 

Сучасні стратегічні альянси в різних сферах міжнародних економічних 

відносин характеризуються партнерськими відносинами, які встановлюються 

між компаніями, діючими у двох суміжних секторах так званого «ланцюжка 

виробництва», та утворюють між ними стосунки постачальника й клієнта, саме 

тому вертикальні партнерські відносини потрібно розглядати як альтернативні 

звичайним договорам про постачання між постачальником і клієнтом. На нашу 

думку, в основі використання потенціалу виробничих ланцюгів доданої 

вартості у туризмі покладено можливість об’єднання виробничих ресурсів 

декількох компаній для реалізації проектів у різних країнах – цей принцип 

може бути основоположним у будівництві готелів однієї мережі. Інвестиційний 

складник ґрунтується на вкладанні коштів у найбільш прибуткові сфери 

діяльності, що швидко окуплюються.  Як зазначають дослідники 

Стенфордського центру [398], «обмежений доступ експортера до кредитів є 
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значною перешкодою для розвитку, і як наслідок, фінансово слаборозвинені 

країни в цілому можуть застрягли на етапах низької доданої вартості ланцюга 

поставок та не можуть здійснювати більш прибуткові види діяльності». Таким 

чином, посилення розвитку ринків капіталу та доступу до них країн, що 

розвиваються, може стати важливою передумовою для переходу в більш високу 

додану вартість та прибуткову діяльність. Оскільки туристична галузь була 

однією з тих, що найменше постраждали від світової фінансової кризи 2008 

року, то інвестори враховували ці тенденції у формуванні та реалізації своїх 

довгострокових стратегій інвестиційних портфелів. На особливу увагу 

заслуговують дослідження щодо формування саме  глобальних туристичних 

мереж, а їхніми сутнісними характеристиками є врахування переваг глобальних 

ланцюгів доданої вартості у виробничій, фінансовій інноваційній сферах. В 

основу формування ланцюгів доданої вартості покладено мінімізацію витрат, 

ураховуючи високу спеціалізацію ланок виробничого процесу щодо надання 

послуг і ліквідацію непродуктивних функцій, які не дають споживачеві 

безпосередніх цінностей. Для зменшення собівартості туристського продукту 

допоміжні функції віддаються іншим корпораціям на основі договорів 

аутсорцингу. Окрім того, будь-яка ланка ланцюга створення доданої вартості 

туристського продукту (транспортування, харчування, розміщення, розваги) 

може бути виокремленою й приносити прибуток самостійно.  

Досліджуючи історичні передумови становлення міжнародного 

туристичного бізнесу та формування глобальних туристичних мереж, потрібно 

відзначити, що ХХ ст. стало переломним у розвитку міжнародних туристичних 

ринків, оскільки саме в цей період простежено найбільш суттєве (45 разів) 

нарощення обсягів туристичних поїздок, потоків і їх диверсифікацію. Основ-

ними їх передумовами стали здешевлення транспортного забезпечення, значні 

інвестиції в розвиток інфраструктури туристичної індустрії, інституційне 

забезпечення на національному та міжнародному рівнях і зростання кількості 

різних форм щодо організації та управління туристичним бізнесом.  На 

підтвердження цих тез Х. Гатіньон [330, с. 315] зазначає, що ступінь контролю 
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міжнародних корпорацій над іноземними дочірніми компаніями на основі 

спостереження за 80 великими корпораціями США протягом 1960–1974 р. 

визначає мультиноміальну модель впливу фірми в рекламно-інтенсивних 

компаніях, що виступають за повне володіння будь-яким рівнем партнерства.  

Пожвавлення економіки в другій половині XX ст. викликало транс-

формацію готельної справи та індустрії приватних готелів у сучасну індустрію 

з різними формами власності й управління, наслідком концентрації 

виробництва в готельній індустрії стало виникнення готельних ланцюгів. В 

організаційній структурі управління готелями у світовій готельній індустрії в 

1950-ті рр. сформувалися дві основні моделі організації готельної справи:  

модель Рітца, що передбачає орієнтацію на європейські традиції вишуканості й 

аристократизму, та модель  реалізована в готельному ланцюзі «Holiday Inn», що 

орієнтується на велику гнучкість у задоволенні потреб клієнта та стандартизації 

послуг, незалежно від того, у якій в країні розміщено готель (на межі XX і XXI 

ст. під контролем цього ланцюга перебувало понад 50 % готельних номерів 

світу). 

За концентрацією готелів в одному місті на першому місці перебуває Лас-

Вегас (США), серед готельних ланцюгів у світі найвідоміші американські класу 

«люкс» WestInn i Hilton, а середнього класу – «Маrrіоtt», «НоlіdауІnn», 

«Sheraton». Світовий простір освоюють не лише американські готельні 

ланцюги, але й австрійський «МаrcoРоlо Ноtеls» аnd «Rеsоrts», французький 

«Ассоr», британський «Іntеr Соntinental Ноtels», гонконзький «Nеw Wоrld / 

Rеnаіssаnsе Ноtels». У будівництві деяких готельних ланцюгів (наприклад 

«Нilton», «Іntеr Соntinental») беруть участь авіакомпанії, що дає їм можливість 

вигідно вкладати капітал і збільшувати сфери впливу, що підтверджує 

попередньо описані тенденції щодо капіталізації галузі та диверсифікації 

виробничої діяльності. В контексті формування інтернаціональної вартості є 

тенденція до відтворення цін в умовах глобалізації. Особливість ціноутворення 

визначається у врахуванні таких факторів, як низькі витрати на оплату праці, 

собівартість у будівництві об’єктів інфраструктури за умови постійного 
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теплого клімату, відсутність витрат на енергозбереження, що в умовах 

глобалізації та функціонування сітки єдиних туристичних операторів по всій 

земній кулі приводить до вирівнювання цін, незалежно від собівартості 

створюваного продукту. Чим вищим буде рівень інтернаціоналізації, тим більш 

рівномірною та однаковою буде ціна у різних регіонах земної кулі з 

врахуванням транспортного фактора, а основною тенденцією 

інтернаціоналізації утворення ціни послуги стане максимізація прибутку за 

рахунок ефекту масштабу залученого туристичного потоку та зменшення 

трансакційних витрат, оскільки в межах глобального туристичного ланцюга 

рівень кооперації між структурними підрозділами, що відповідають за 

просування туристичного продукту на міжнародних ринках, реалізацію 

туристичної послуги безпосередньо у країні споживання, післяпродажне 

обслуговування є високим.  

Ще одна форма нарощення концентрації у сфері глобальних туристичних 

мереж – це стратегічні альянси, на думку О. Горняк, «формування й швидкий 

розвиток альянсів пов’язаний зі змінами в зовнішньому середовищі 

корпоративних структур, які відбулися під впливом глобалізації ринків та 

розвитку технологічних процесів. Із розвитком інформатики й сучасних 

телекомунікацій умови співробітництва спрощуються, корпорації, котрі 

містяться в різних країнах, можуть спільно налагодити будь-який бізнес» [40, с. 

62]. Оскільки обсяг ринку постійно зростає, відбувається диверсифікація самої 

туристичної послуги, то з’являється бажання максимального збільшення 

контролю частки ринку, а дієвий засіб досягнення цього – зниження 

собівартості туристичної послуги на основі зменшення трансакційних витрат. 

Р. Коуз [303] зазначає, що існує низка операційних витрат на дослідження 

ринку, пошук й оцінку інформації, витрати на переговори, з метою уникнення 

чи зменшити цих витрат, що призводить до формування  глобальних 

туристичних мереж. Спільне управління єдиним стратегічним альянсом дає 

змогу поділитися частиною комерційної таємниці, передати досвід зі 

споріднених галузей, розширити частку ринку за рахунок зменшення ціни 
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туристського продукту. Міжнародні стратегічні альянси як найбільш розвинута 

форма інтеграції у туристичній сфері функціонує на основі організаційних  

структур і функціональних моделей діяльності є міжнародним партнерським 

об’єднанням галузевих ТНК, асоціацій та неконсолідованих підприємств, що 

безпосередньо виробляють туристичний продукт з центрами у вигляді 

вузькоспеціалізованого ядра у формі керуючої компанії. 

На думку Г. Хамела та К. К Прахалада [254], проблема організаційних 

перетворень, із якою сьогодні стикається так багато компаній, є прямим 

результатом їх нездатності ще десять або більше років тому заново уявити собі 

галузі й оновити свої ключові стратегії. Відстаючі компанії переживають 

близькі до кризових проблеми організаційних перетворень, тому що під час 

виконання завдання галузевої трансформації поступилися лідируючими 

позиціями. Обґрунтовуючи створення єдиних транснаціональних конгломератів 

у сфері туризму, потрібно виокремити праці Дж. І. Л. Miгуенса та Ж. Мендеса 

[383], які працювали над створенням теорії мереж, що пояснює рівень відносин 

між країнами й туристичними напрямами, які взаємодіють між собою та 

розвиваються. Потрібно зазначити, що реальні мережі відмінні від моделі 

випадкових чисел, а централізація вузлів у мережі має першочергове значення, 

оскільки формує конкурентоспроможні центри, котрі мають більш стратегічні 

позиції. Такі позиції формуються на основі міжгалузевого і 

транстериторіального характеру функціонування глобальних туристичних 

мереж, колективної відповідальності операторів туристичного ринку за ризики і 

їх фірмової гнучкості відповідно до ринкових змін, розчленування процесу 

продування туристичних продуктів. 

В контексті досліджень Г. Греффі [332], який провів аналіз впливу 

економічної кризи на сектор офшорних послуг, використовуючи структуру 

глобальних ланцюгів вартості у комплексному наборі загальних і галузевих 

заходів, які відповідають різним сегментам та етапам процесу додавання 

вартості послуг та виявив невелике падіння попиту, ми можемо зазначити, що у 

туристичній галузі структурних змін на ринку не відбувалося. Криза створила 
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два протилежні наслідки: загальне скорочення попиту існуючими клієнтами 

внаслідок рецесії; і водночас ефект заміщення, за допомогою якого нові 

послуги переміщуються з розвинутих країн у країни, що розвиваються, у 

пошуках скорочення витрат. Туристична сфера й надалі надаватиме можливості 

для розвитку країн, що розвиваються, не тільки серед існуючих учасників 

ринку, але також і ряду нових держав, оскільки галузь має потенціал стати 

важливим джерелом зайнятості та економічного зростання в усьому світі. Як 

наслідок, ми можемо стверджувати, що глобальний вартісний ланцюг 

міжнародної туристичної індустрії має споживчо орієнтовану природу у межах 

контрольованих споживачем вартісних ланцюгів (buyer-driven commodity 

chains) і формує умови для зниження трансакційних витрат, поєднання 

географічно дисперсних стадій у глобальну туристичну мережу з поглибленням 

міжнародного поділу праці її суб’єктів та формування інтернаціональної 

вартості туристичної послуги. 

Ми погоджуємося з підходом, Г. Михайліченко [183], яка зазначає, що 

оцінка впливу ТНК на світову туристичну галузь буде неповною, якщо не 

вказати на роль транснаціональних компаній у передачі знань, досвіду, 

технологічних новацій, що не завжди становить  матеріальний, але в сучасних 

умовах досить цінний капітал. Сьогодні ТНК перетворилися на «інкубатори» 

технологічних нововведень, оскільки вони розробляють власні інноваційні 

програми, укладають фінансові кошти у створення інтелектуального товару та 

пропонують його на світовому ринку. Цілком логічно, що основними носіями 

та імплементаторами інновацій є туристичні ТНК, які активно впливають на 

ринкові, організаційні, управлінські дії туристичних операторів. Одним із 

найбільш яскравих і переконливих прикладів трансферу інноваційних 

технологій є розповсюдження готельних, ресторанних ланцюгів, об’єднаних 

альянсів туроператорського та агентського бізнесу, успіх яких визначається 

високою якістю обслуговування й компетентністю організацій. 

Аналізуючи діяльність транснаціональних корпорацій, які активно 

включаються до світового туристичного ринку, об’єднують і координують 
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різновекторні підгалузі цього сектору, ми можемо спостерігати нарощення 

інвестиційної діяльності в розвитку інфраструктури нових ринків. Конкурентні 

переваги, якими володіють уже сформовані ланцюги, можна виокремити за 

такими напрямами. По-перше, це наявність практично необмеженого 

фінансового ресурсу для розбудови та вдосконалення наявної інфраструктури: 

це дає змогу контролювати ринок, зайняту нішу й перетворювати галузь на 

високоолігополістичну.  По-друге, сучасні глобальні туристичні мережі  

об’єднують різновекторні підприємства та сектори, що належать до 

виробництва й споживання туристського продукту, що також характеризуються 

високим рівнем концентрації виробничого та управлінського потенціалу; сюди 

належать готельні ланцюги, мережі ресторанного бізнесу й швидкого 

харчування, авіакомпанії, індустрія розваг, страхові компанії, фінансові групи. 

Кожен із цих секторів у межах глобальної мережі може поділитися своєю 

специфікою та досвідом, оцінити перспективи й проблемні місця та 

запропонувати унікальний спосіб розв’язання проблеми за її наявності. 

Наприклад, відсутність такої переваги у вузькоспеціалізованих готельних 

ланцюгах призводить до значного скорочення. Третій аспект – можливості зни-

ження трансакційних витрат, собівартості продукції та, як наслідок, отримання 

надприбутків, витіснення конкурентів і захоплення значної частки ринку під 

свій контроль. 

Із позиції викладеного вище ми можемо зазначити, що глобальні ту-

ристичні мережі є системою функціонально об’єднаних підприємств 

туристичної сфери, основа якої – готельні ланцюги, доповнені представниками 

сфери громадського харчування, послуг щодо оренди туристських споряджень, 

транспортування, індустрії розваг, страхування на основі використання 

консорціумних та конгломеративних систем управління з метою контролю 

виробничого процесу та зниження трансакційних витрат.  

У міжнародному готельному бізнесі процеси глобалізації найкраще 

простежуються на прикладі сектору засобів розміщення туристів, у якому 

транснаціональні корпорації набувають форми міжнародних готельних 
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консорціумів (МГК) і міжнародних готельних мереж (МГМ), що є основними 

суб’єктами міжнародного готельного бізнесу.  

В умовах глобалізації міжнародного готельного бізнесу особливу увагу 

привертають інвестиційні стратегії розвитку, що описують п’ять варіантів 

інвестиційних стратегій у готельному бізнесі, які пов’язані виключно з правами 

власності на готельне підприємство, а саме:  

– інвестиційна стратегія на підставі продажу готелю мережі з подальшою 

орендою та управлінням у межах мережі;  

– інвестиційна стратегія на підставі довгострокового контракту з 

найманим оператором та отриманням частки доходу;  

– інвестиційна стратегія на підставі придбання франшизи у МГМ; 

– інвестиційна стратегія на підставі придбання франшизи з подальшим 

здаванням готелю в управління мережі-власника франшизи; 

– оренда готельного підприємства. 

Найбільш ґрунтовно стратегії розвитку МГМ розглянуто В. Катькало та 

В.Шемраковою, [79] які розробили комплексну класифікацію МГМ на підставі 

відокремлення п’яти груп стратегій: географія й масштаб операцій, філософія 

бренду, правові підстави операцій, характеристики готельного продукту та 

базові принципи надання готельного продукту. Ґрунтуючись на їхніх 

дослідженнях у розвитку міжнародних готельних мереж ми можемо 

спостерігати об’єднання різноспрямованих процесів розширення та скорочення, 

тобто диференційований розвиток, і найбільшою мірою це характерно для 

стратегії зростання, при цьому і розширення, і скорочення може здійснюватися 

різними методами. Скорочення може передбачати як повну відмову від певних 

готелів, так і надання оренди, а диференційований розвиток можливий як у 

масштабах однієї держави, так і одночасно в декількох країнах.  

Франчайзинг «бізнес-формату», який визначається як постійні ділові 

відносини між франчайзером та франчайзи, що включає в себе не тільки 

продукт, сервіс та торговельну марку, але й всю концепцію бізнесу – 

маркетинг, стратегію та плани, інструкції з експлуатації та стандарти, контроль 
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якості та постійний процес надання допомоги та керівництво, слугує важливим 

елементом у функціонуванні глобальних туристичних ланцюгів. Як зазначають 

Дж. Фарок Контрастор, Суміт К. Кунду [323, с. 42], К. Фладмо-Лінквіст, Л. 

Лоран [322, с. 1240], С. Гусжаг [347, с.11], використання франчайзингу 

ґрунтується на фірмових характеристиках,  глобальній стратегії, модальному 

полі, що корелює достаток ринку, який індексується ВВП на душу населення, 

моніторингом витрат, пов'язаних з географічною та «культурною» відстанями 

між головним (франчайзером) та його іноземними агентами (франчайзі),  

міжнародним досвідом керівника, ступенем контекстуальної невизначеності 

приймаючих країн. Вивчаючи фактори, що ведуть до інтернаціоналізації 

франчайзингових операцій, Бен Л. Кедіан [356, с. 60] зібрав дані 142 

американських франчайзерів та на основі дискримінантного та факторного 

аналізу визначив, що управлінське ставлення до бажання розширити та 

збільшувати прибутки виявили більший вплив на ймовірність 

інтернаціоналізації операцій з франчайзингу, ніж розмір фірми та продажі та 

інші управлінські настрої. Хоча результати цього дослідження відрізняються 

від досліджень, які розглядають входження в експортні операції, вони 

узгоджуються з припущеннями, що покладені в основу вибору франчайзингу як 

організаційної форми. Коментуючи ці твердження, потрібно зазначити, що 

більший рівень доходу на душу населення загалом пов’язаний із більш високим 

рівнем конкуренції, окрім того готелі, використовують розширену 

інфраструктуру та велику кількість нерухомості, як наслідок, за умов 

конкуренції компанії можуть вважати кращим варіантом реалізації стратегії 

саме франчайзинг. Стратегічні переваги досвіду, ефекту масштабу, 

диференціації товарів, вимоги до капіталу та місце розташування є важливими 

чинниками міжнародної франчайзингової експансії, яка повільно зменшуються 

завдяки інноваціям технологічного характеру та ринковими інноваціями. 

Окремими елементом функціонування готельних мереж є використання 

контрактів на управління, що призводять до виникнення специфічних викликів, 

пов’язаних не лише з культурними та інституційними відмінностями між 
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власниками та операторами готелів, але також з різними інтересами, що 

виникають внаслідок розколу нерухомості та операцій з контролю та гнучкості. 

Як зазначає Дж. Геннон [328], готельні оператори можуть досягти 

конкурентних міжнародних готельних портфелів через інвестиції з (місцевими) 

діловими партнерами, що обмежують здатність компаній створювати та 

ефективно управляти своїми людськими ресурсами. Це створює парадокс, коли 

компанії продають основні активи власності шляхом прийняття управлінських 

договорів, змушуючи їх більше покладатися на експертизу своїх людських 

ресурсів, проте ці людські ресурси не можуть управлятися відповідно до 

стратегій та цілей компаній через відмову від контролю, переданого власникам 

майна. 

В умовах глобалізації найважливішою характеристикою розвитку МГМ є 

зміна просторово-часових параметрів її функціонування, оскільки специфіка 

готельного бізнесу така, що знання, досвід й інновації поширюються 

нестримно, тому одержання прибутку в тривалому періоді (окрім інновацій) 

передбачає прагнення до монополізації в межах певного простору, який 

здійснюється за рахунок розширення мережі (окрім усіх закономірних 

удосконалень) у межах наявних альтернатив. Як зазначає Г. Горіна, 

«розширення виявляється в трьох варіантах:  ампліфікація – розширення 

мережі на нові країни, створення нових готелів; географічні напрями 

розширення, які задані стратегією; ефузія – поширення й нарощування 

присутності мережі всередині держав, де вже існують її готелі; може 

передбачати створення нових готелів або розширення вже наявних (збільшення 

кількості номерів);  комбіноване розширення – розширення мережі за рахунок 

поєднання ампліфікації та ефузії» [39, с. 272]. Г. Греффі [331], розглядаючи 

приплив нової конкуренції, визначає такі стратегічні заходи, які змінюють зміст 

та обсяги глобальних мереж як скорочення своїх ланцюгів постачання, 

використовуючи менше, але кращих підрядників; надання підрядникам 

інструкцій щодо отримання необхідних компонентів, таким чином, зменшуючи 

їх власне придбання та перерозподіл діяльності; припинення певних функцій 
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підтримки. На нашу думку, усі ці заходи характеризують прийняття більш 

жорстких систем сертифікації постачальників для підвищення продуктивності 

та зростання прибутковості глобального ланцюга. Ще одним напрямом 

сучасних стратегічних векторів розвитку є використання інструменту спільного 

підприємництва, що як зазначає Дж. Кілінг [358, с. 123], може мати більше 

шансів на успіх, ніж використання ліцензійної угоди, оскільки загальний 

коефіцієнт ризику та прибутку для спільного підприємства є вищим. На нашу 

думку, використання спільного підприємництва у сфері туризму є доречним, 

оскільки спільне керування призведе до кращого прийняття рішень, хоча 

процес прийняття цих рішень буде повільнішим, ніж у конкуруючих компаній. 

Для ефективності компанія повинна  вибрати партнера з комплементарними, а 

не подібними галузями експертизи, щоб кожна компанія мала окремі 

компетенції та надати генеральному директору спільного підприємства якомога 

більше автономії. Незважаючи на вибір стратегічного рішення, ключовими 

залишаються два фактори, які є двохфундаментальними аспектами діяльності 

глобальних мереж – це загальний корпоративний успіх, а не максимізація 

ефективності кожного окремого підрозділу, та досягнення  взаємозалежності 

структурних елементів та підрозділів, що активно управляються. Ключовими 

стратегіями в такому випадку в дослідженнях Кім В. Чана і Петера Хванг [359, 

с. 35] є глобальна концентрація, глобальна синергія і  глобальна стратегічна 

мотивація, яку здійснює фірма. Ця широта концепцій дає змогу розглянути 

стратегічні відносини міжнаціонального глобального ланцюга, прийнятті 

рішення про вхідний режим ліцензування, спільного підприємства чи дочірніх 

компаній. Окрім того С. Ловелок [373, с. 72] визначає, що основною темою 

міжнародного бізнесу є все більше використання глобальних стратегій, що 

пов'язано з глобальною інтеграцією формулювання та реалізації стратегії, на 

відміну від багатовимірного підходу, який передбачає самостійний розвиток та 

впровадження стратегій за країнами або регіональними одиницями. Одна з 

ключових тем полягає в тому, що потенціал глобалізації залежить від галузевих 

характеристик та специфічних складників глобалізації. 
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Отже, формування нових глобальних туристичних ланцюгів здійснюється 

на основі таких елементів (див. рис. 3.1). 

 

Посилення спеціалізації країн на цілях і функціях 

туристичної бізнес-діяльності 

Оцінка стадій проектування, виробництва, маркетингу, 

дистрибуції, післяпродажне обслуговування 

Зниження трансакційних витрат 

Інституційне наповнення бізнес-діяльності через ГТМ 

Аутсорцинг Франчайзинг 

Розробка та реалізація функціональних стратегій 

Апробація методик оцінки 

ефективності стратегій 

Вдосконалення принципів, методів, 

форм за визначеними напрямами  

Контракти на управління  

Зовнішні та 

внутрішні 

обмеження розвитку 

Принципи 

стратегічного 

управління 

Глобальні умови та 

закономірності 

туристичного бізнесу 

Можливість пов’язати географічно дисперсні 

стадії в єдину глобальну туристичну індустрію  

Аналіз детермінант розвитку 

Спільне під-во 

 

Рис. 3.1. Модель формування глобальних туристичних мереж 

 

На першому етапі виконується аналіз визначників розвитку за таким 

ключовими елементами, як глобальні умови та закономірності туристичного 

бізнесу, зовнішні й внутрішні обмеження ринку, принципи стратегічного 

управління. На основі проведеного аналізу здійснюється оцінка стадій 

проектування та виробництва, маркетингу, дистрибуції та післяпродажного 

обслуговування. Оскільки в умовах глобалізації сфера міжнародного туризму є 

розпорошеною й географічно відокремленою від споживачів, то в контексті 
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цього етапу простежується можливість об’єднання різних стадій у глобальну 

туристичну індустрію. 

Наслідком таких процесів стає поглиблення спеціалізації певних країн на 

цілях і функціях туристичної бізнес-діяльності. Інституційне забезпечення 

лежить в основі таких процесів та використовує сучасний інструментарій 

ведення міжнародного бізнесу у формі аутсорсингу, франчайзингу й передачі 

функції стратегічного планування іншим суб’єктам міжнародного ринку. На 

стадії реалізації та апробації розроблених стратегій відбувається вдосконалення 

принципів і форм та трансакційних витрат міжнародного готельного 

консорціуму. У цьому випадку йдеться про те, що процес виготовлення, реалі-

зації й споживання туристського продукту є розрізненим та відокремленим у 

просторі й часі. Із позиції глобального  туристичного ланцюга можливість 

об’єднати всі стадії виробничого процесу щодо надання послуг набуває 

виключного значення. Це відчутно скорочує часові втрати на проведення 

переговорів щодо бронювання готельного фонду, трансферного 

обслуговування, чартерних рейсів, скорочує комісійні банківські витрати.  

Варто зазначити, що стратегічні й тактичні рішення у формуванні ціни та 

управління доходами готельних мереж визначаються не лише якісними 

ознаками закладів розміщення, оскільки на етапі реалізації складових частин 

туристичної послуги саме відгуки споживачів та репутація в Інтернеті 

набувають чинності над традиційним рейтингом зірок. Аналітичне дослідження 

проведене Дж. Абратом і Г. Віглієм [264], підтвердило ефективність 

використання динамічних технологій ціноутворення, що об’єднують 

релевантність тактичного та стратегічного виміру змінних матеріального та 

репутаційного характеру. Незважаючи на те, що матеріальні змінні 

залишаються першочерговими, відповідна роль контекстних змінних у 

короткострокових цінових варіаціях є більш вагомою, ніж ціна послуги. Отже, 

суб’єкти бізнес-діяльності, котрі працюють у галузі туризму та гостинності, 

повинні враховувати нецінові фактори сформовані на основі відгуків 

споживачів та інтегрувати ці висновки під час розробки стратегії 
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ціноутворення. Окрім того, специфіка глобальних туристичних ланцюгів 

передбачає планетарне охоплення певних мегарегіонів, що приводить у межах 

самої корпорації до високого ступеня спеціалізації країн та функціональної 

наповненості послуги. Окрім того, потрібно виокремити різні рівні в структурі 

мережі, які відповідають за адміністрування туристичного ланцюга на основі 

інформаційної підтримки кооперації й співробітництва та сприяння участі в 

зовнішніх проектах, які здійснюють посередницькі операції у сфері фінансів, 

страхування, правового забезпечення, трансферу технологій, і рівень 

безпосередніх продуцентів туристського продукту та учасників мережі. 

Отже, на відміну від міжнародних готельних мереж, основними 

конкурентними перевагами сучасних глобальних туристичних ланцюгів є 

можливість зростаючого розчленування процесу продукування туристських 

продуктів із-поміж усе більшої кількості країн, що дає змогу пов’язати 

географічно дисперсні стадії в єдину глобальну туристичну індустрію; 

посилення спеціалізації держав на цілях і функціях туристичної бізнес-

діяльності більшою мірою, ніж на виробництві певних товарів; проведення 

чіткого розмежування між ланцюгами, ініційованими продуцентами й 

споживачами туристичних послуг. При цьому потрібно враховувати, що в 

ланцюгах, ініційованих споживачами послуг, виробництво може бути повністю 

чи частково віддане в аутсорсинг, а основний акцент робиться на маркетингу та 

продажу. Окрім того, потрібно зазначити, що туристичні ланцюги 

використовують досвід глобальних мережевих систем у виробничій, 

інвестиційній, інноваційній і фінансовій сферах. Планування фінансових 

потоків відбувається в межах концернів чи ТНК, частина акцій яких продається 

партнерам. Цікавою є форма співпраці на основі договірної кооперації без 

створення нового суб’єкта господарювання шляхом об’єднання фінансових, 

матеріальних, трудових та інших ресурсів для реалізації великих 

інфраструктурних об’єктів, що забезпечує справедливий розподіл прибутків 

відповідно до вкладених ресурсів. Відсутність подальших зобов’язань 

забезпечує можливість до легкої подальшої співпраці без обтяжень і вико-
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ристання позитивного досвіду в подальшій діяльності ТНК різних галузей, які 

співпрацюють у сфері міжнародного туризму. Потрібно відзначити, що основним 

ядром глобальних туристичних ланцюгів є готельні мережі, оскільки надання 

послуг проживання, що супроводжується забезпеченням харчування, займає одну 

з основних статей витрат у собівартості туристського продукту та потребує 

значного інфраструктурного наповнення, тому інституційні інвестори з інших 

супутніх галузей стають співвласниками готельних комплексів, інвестують у 

будівництво нових, модернізацію наявних готельних комплексів і створюють 

повний ланцюг туристичної послуги на основі своїх компаній (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Основні показники розвитку глобальних туристичних ланцюгів у 2014–

2015 рр., млрд дол. 

Назва 

готельного 

ланцюга 

Країна 

розміщення 

штаб-

квартири 

управління 

Період 

Основний показник 

ринкова 

вартість 
актив прибуток продаж 

Accor Франція 
2014 11,988 9,728 0,167 7,350 

2015 12,450 10,594 0,296 7,234 

Carnival Панама 
2014 31,025 40,104 1,078 15,456 

2015 37,418 38,714 1,300 15,829 

Hilton Worldwide 

Holding 
США 

2014 22,203 26,729 0,415 9,735 

2015 29,248 26,125 0,673 10,502 

Inter Continental 

Hotel 

Великобри-

танія 

2014 8,294 2,953 0,376 1,903 

2015 9,266 2,818 0,390 1,858 

Marriott 

International 
США 

2014 16,784 6,794 0,626 12,784 

2015 22,201 6,865 0,753 13,796 

Oriental Land Японія 
2014 13,723 6,375 0,693 4,677 

2015 28,631 5,874 0,646 4,341 

Overseas Union 

Enterprises 
Сингапур 

2014 Дані відсутні 

2015 1,476 5,053 0,864 0,329 

Royal Caribbean США 
2014 12,415 20,073 0,474 7,960 

2015 18,075 20,713 0,764 8,074 

Shenzhen 

Overseas 
Китай 

2014 5,483 14,532 0,717 3,747 

2015 11,243 15,293 0,775 3,908 

Starwood Hotels США 
2014 15,221 8,762 0,565 6,087 

2015 14,575 8,659 0,643 5,983 

Wyndham 

Worldwide 
США 

2014 9,498 9,741 0,433 5,008 

2015 11,015 10,08 0,53 5,281 
Складено автором на основі [217]. 
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Аналізуючи таблицю, потрібно відзначити, що лише частина готельних 

комплексів володіє гудвілом, тобто нематеріальним активом, який стосується 

іміджу корпорації й характеризується перевищенням ринкової вартості над 

вартістю активів. Серед таких готельних мереж – «Accor», «Inter Continental», 

«Hotel Marriott International», «Oriental Land» та «Starwood Hotels». За 

досліджуваний період спостерігаємо приріст практично всіх показників, що 

доводить пріоритетність і прибутковість туристичної сфери у світовому 

масштабі. Виняток становить мережа «Oriental Land», яка, незважаючи на 

стрімке нарощення ринкової вартості, зменшила обсяг продажу та, відповідно, 

– прибуток. У всіх інших компаніях простежено збільшення прибутку у 2015 р., 

порівняно з 2014-м. Графічне представлення порівняння основних показників 

наведено на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Порівняння основних показників діяльності 

 готельних ланцюгів у 2015 р. 

 

Досліджуючи глобальні туристичні корпорації (табл. 3.2), можна 

визначити диверсифікований характер їхньої діяльності та різні рівні доходів 

суб’єктів міжнародних економічних відносин у сфері туризму.  
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Таблиця 3.2 

Глобальні туристичні корпорації 

Назва 

корпор

ації 

Сфера 

діяльності 
Коротка характеристика 

Фінансовий 

показник 

Aban 

Offshore 

Туризм, 

гостинність, 

інформаційн

і технології, 

енергетика 

Найбільший постачальником морських бурових 

послуг в Індії для нафтових компаній. Компанія 

зареєстрована на Мумбаї, займається 

будівництвом морських і наземних бурових 

вишок, енергією вітру, готелями й курортами, 

чайними плантаціями і маркетингом. 

Виручка у 

2011 р. 

зросла на 3,6 

млрд дол. 

Accor 

S.A. 

Туризм, 

готельна 

індустрія 

Французька готельна група, яка виконує свою 

діяльність в 92 країнах. Штаб-квартира в Парижі 

(Франція), група володіє, управляє і є 

франшизоутримувачем 3600 готелів на 5 

континентах, що представляють кілька різних 

брендів, від бюджетних і недорогих розміщень до 

розкішних готелів в екзотичних місцях. 

У 2014 дохід 

5450 млн €, 

прибуток 

223 млн €, 

кількість 

працівників 

240 000 чол. 

Adrisgru

pa 

Туризм, 

тютюн 

Хорватська компанія, що базується в Ровіне і є 

однією з провідних компаній в регіоні. 

Спеціалізація підприємств Maistra  (туризм і 

готелі), Cromaris (харчова промисловість),  

Хорватія Osiguranje (страхування). Працює в 

громадському секторі і працевлаштуванні в 

програмі під назвою «Майбутнє в ADRIS».  Adris 

фонд присуджує стипендії та гранти 

Дохід у 2016 

р. 1 млрд 

дол., 8000 

співробітник

ів 

MarriottI

nternatio

nal, Inc 

Туризм, 

готельна 

індустрія 

Американська багатонаціональна  компанії з 

диверсифікованою гостинністю, яка управляє 

франшизою широкого спектру готелів та 

пов'язаними з ними об'єктами розміщення. 

Володіє 5700 об’єктами туристичної 

інфраструктури  в 110 країнах, 1,2 млн номерів (на 

23 вересня 2016 р.), а також додаткові 195000 

кімнат в стадії розробки. 

У 2015 році 

виручка  14 

486 млн дол., 

чистий дохід 

859  млн  

дол. 

 

Зокрема, найбільш диверсифікованою є діяльність Aban Offshore, що в 

основному спеціалізується на будівництві морських і наземних бурових вишок 

та альтернативній енергетиці, а в останні роки розширила свою сферу інтересів 

на гостинність та туризм, що привело до зростання виручкт на 3,6 млрд дол. 



217 

Accor S.A. та Marriott International Inc. Порівняно з попередньою корпорацією, є 

вузькоспеціалізованими суб’єктами бізнес-діяльності, основна сфера інтересів 

яких зосереджена у готельній індустрії та туризмі, що принесло у 2015 р. дохід 

у сумі 5450 млн € та 14 486 млн дол. відповідно. 

У сучасних умовах на міжнародному ринку туристичних послуг 

виникають глобальні туристичні мережі, специфіка яких полягає в тому, що на 

основі зростаючого розчленування процесу продування туристських продуктів 

із-поміж усе більшої кількості країн вони мають змогу географічно пов’язати 

дисперсні стадії в єдину глобальну туристичну індустрію (рис 3.3).  

 

Рис. 3.3. Особливості функціонування глобальної туристичної індустрії 

 

Розмежування виробництва, споживання, інвестування на початкових 

стадіях розвитку масового туризму обмежувало розвиток інфраструктури 

галузі. Саме формування глобальних ланцюгів привело до активізації розвитку 

туристичної галузі, виокремлення нових туристичних центрів, інституційного 

Складові туристичної 

послуги 

проживання 

перевезення 

атракції 

служби підтримки 

Стадії формування та реалізації 

туристичного продукту послуги 

Проектування та 

формування туристичного 

продукту 

Маркетинг та продаж 

туру 

Дистрибуція туристичних 

послуг та їх споживання 

Післяпродажний сервіс 

Диверсифі-

кація 

процесів за 

функціями, 

стадіями та 

складовими 

Поглиблення спеціалізації 

країн, груп країн та регіонів  

Формування інтернаціональної вартості послуги 

Поєднання дисперсних стадій у глобальну індустрію на 

основі глобальних мережевих систем 

готельних та туристичних ланцюгів, корпорацій 
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забезпечення сфери міжнародного туризму та створення доданої вартості в су-

путніх напрямах, що забезпечують створення туристського продукту. 

 Отже, головний фактор формування глобальних туристичних мереж і 

прискореного розчленування процесу продукування туристичних продуктів – 

це можливість зниження трансакційних витрат на глобальному рівні, що 

виникають під час руху туристичної послуги від продуцента до кінцевого 

споживача. На відміну від національних суб’єктів господарювання, 

транснаціональні корпорації володіють значними ресурсами для вдосконалення 

як управлінських функцій, так і фінансового забезпечення диверсифікації своєї 

діяльності. У зв’язку з укрупненням функціональних особливостей і за-

лученням до глобального ланцюга компаній з інших сфер послуг частина 

витрат скорочується. Процес зниження трансакційних витрат повинен 

координуватися й управлятись у постійному режимі. Саме тому наявність 

інституцій цього виду діяльності є ключовим фактором ефективного розвитку 

бізнесу у сфері міжнародного туризму.  

 

 

3.2. Характер і рівень залучення країн у глобальні  туристичні мережі 

 

Світове господарство та міжнародні економічні відносини постійно 

перебувають під впливом багатьох факторів і, як наслідок, змінюють динаміку 

й пріоритети розвитку. Багато галузей утрачають свої позиції, поступаючись 

новітнім сферам, що відрізняються динамічністю, альтернативністю витрат і 

специфікою використання внутрішніх та зовнішніх факторів. У сучасних 

умовах міжнародна туристична індустрія стає все більш інвестиційно 

привабливим напрямом укладання коштів, перетворивши туризм на ключовий 

фактор соціально-економічного прогресу за рахунок доходів від експорту, 

створення робочих місць і підприємств, а також розвитку інфраструктури. За 

останні сім десятиліть туризм продовжив розширення й диверсифікацію, 

ставши одним із найбільших і найбільш швидкозростаючих секторів економіки 
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у світі. Багато нових країн із туристичним потенціалом з’явилися на додаток до 

традиційних фаворитів Європи й Північної Америки, що почали активно 

використовувати індивідуальні запити та потреби туристів для просування 

своїх продуктів на міжнародні ринки й інтеграції в систему міжнародної 

туристичної діяльності. Багато невеликих або острівних країн, що володіють 

туристичним потенціалом, об’єднують свої зусилля та створюють 

конкурентоспроможний імідж. Важливо виокремити основні тенденції й групи 

країн (кластери) за відповідними схожими показниками розвитку міжнародної 

туристичної діяльності та сформувати підходи до реалізації конкурентних 

переваг відповідно до рівня та характеру їх залучення до глобальних 

туристичних мереж.  

Поняття кластеризації виникло ще в ІХ ст. у формуванні неокласичної 

теорії А. Маршала, але практичного наповнення й реалізації набуло в кінці 

ХХст. після досліджень М. Портера [392]. Первинним елементом щодо 

використання кластерів для розвитку та здешевлення виробничого процесу 

стали підприємства, а одними з основних  дослідників цього питання є Дж. 

Абоньї [262], О. Тищенко [236, с. 76],  В. Третьяк [241, с. 82]. На сьогодні це 

одна з найбільш популярних тем і на регіональному рівні під час формування 

виробничих територіальних об’єднань і галузевих структур у туризмі, що 

досліджується такими вченими, як В. Демченко [49, с. 182],  О. Колесник [89],  

О. Маслиган [177], А. Теребух [235, с. 266], Е. Фезер [325, с. 28]. Особливо 

важливі питання щодо кластеризації, розкриті в дослідженнях, що визначають 

спільні риси й відповідно групують елементи дослідження за ключовими 

ознаками, що представлено працями таких науковців, як Т. Андерсон [412, 

с.96], І. Дишловий [55,  с.  112], О. Кальченко [76],  О. Лук’яненко та В. 

Чужиков [258, с. 87], Д. Хокінс [343, с. 299]. 

На національному рівні питання кластеризації пов’язують із 

налагодженням взаємозв’язків між суб’єктами ринку різних регіонів у межах 

виготовлення, реалізації та споживання товару чи послуги однієї сфери або 

галузі. Водночас на сьогодні відсутнє комплексне дослідження щодо 
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групування держав за основними показниками розвитку туристичної діяльності 

й розробки рекомендацій щодо впливу кожної з груп країн на світову 

туристичну кон’юнктуру, а також характер і спрямованість розвитку глобальної 

туристичної індустрії. Глобальні туристичні мережі формуються під впливом 

туристичних та фінансових потоків як виробників, так і споживачів послуг. У 

сучасних умовах багато держав, що володіють туристично-рекреаційним 

потенціалом, намагаються оптимально використати свої можливості за рахунок 

розбудови інфраструктури, фінансування цього сектору, залучення трудових 

ресурсів. Паралельно сформувалися країни – постачальники туристів, що 

достатньою мірою інтегровані у сферу міжнародного туризму як споживачі 

туристського продукту. Для визначення лідерів щодо формування світової 

туристичної кон’юнктури, а також спрямованості розвитку глобальної 

туристичної індустрії потрібно проаналізувати рівень і характер включення 

країн у глобальні туристичні мережі за ключовими показниками розвитку 

міжнародної туристичної діяльності й виконати їх кластерне групування.  

Методик щодо оцінювання впливу туристичної галузі на розвиток країни 

досить багато, зокрема частина з них ураховує вплив туризму на соціальну, 

економічну та екологічну складові частини розвитку держави (О. Литвинова 

[100, с. 120]), приріст ВВП на основі залучення туристів, ефективності 

реалізації стратегій на основі співвідношення надходжень від туризму та 

залучених туристичних потоків (М. Бондаренко [16, с. 99]), О. Любіцева [103] 

уважає, що усталеним механізмом макрорегіогального аналізу світового ринку 

туристичних послуг є аналіз платіжного балансу, який дає змогу визначити 

економічну роль туризму в національній економіці та туристичного балансу 

міжнародного туризму, основні показники якого – обсяг надходжень від 

туризму й кількість туристів, котрі прибули в країну протягом року. На нашу 

думку, потрібно врахувати загальні обсяги туристів, які прибули та їх витрати в 

загальній структурі імпорту, загальну додану вартість, створену туристичною 

галуззю, сальдо щодо туристичних потоків, оскільки решта методик оцінки 

конкурентоспроможності туристичної сфери на основі експортно-імпортних 
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показників різних рівнів ієрархії управління у сучасних умовах не знайшли 

свого відображення в статистичних показниках. У цілому всі показники щодо 

оцінки туризму та його впливу на розвиток держави ми можемо згрупувати за 

такими напрямами, як абсолютні кількісні показники і їх динаміка, показники-

індикатори розвитку туризму на національному рівні, мультиплікатори (куму-

лятивні коефіцієнти синергетичного напряму).  

Із визначених методик основними абсолютними показниками, що 

характеризують потенціал та можливості розвитку галузі, ми пропонуємо 

вважати обсяг туристичних потоків (в’їзний, виїзний, внутрішній), дохід на 

душу населення, додана вартість, створена туристичною галуззю, її частка у 

ВВП країни, сукупні капіталовкладення в туристичну галузь, частка зайнятих 

працівників, фінансові потоки на кожного туриста, притік валюти від туризму. 

Кожен із цих показників має своє функціональне призначення й характеризує 

рівень впливу туристичної галузі на розвиток економіки держави в цілому. 

Зокрема,  макроекономічні показники дають уявлення про частку туризму у 

ВВП країни, національному доході – чим вищими будуть такі показники, тим 

суттєвіший вплив країни на міжнародні туристичні тенденції та можливості 

щодо нарощення використання туристично-рекреаційного потенціалу; окрему 

групу показників становлять туристичні потоки за туристами й доходами та 

експортно-імпортне сальдо щодо них.  

У закордонних дослідженнях (Л. Дьюер, П. Форсайт, Р. Сперр [319, с. 

310]) використовуються нові методики та  моделі загальної рівноваги (CGE), 

для оцінки економічного впливу різноманітних змін та політики у більшості 

секторів. Технології CGE використано в контексті дослідження туризму як 

найкраща техніка при аналізі економічних наслідків та потенціалу галузі, що є 

більш актуальні для реальних туристичних напрямків. Дуглас К. Фрештлінг 

[326, с. 145] запропонував провести туристичний супутниковий облік (TSA) для 

забезпечення послідовних та комплексних вимірювань у різних країнах через 

час, а також з власними системами національних рахунків країн. Принципи 

обліку національного доходу, оголошені в 1993 р. Організацією Об’єднаних 
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Націй та іншими багатосторонніми організаціями, передбачали створення 

супутникових рахунків для діяльності, яка не була розділена в національній 

структурі рахунків, в тому числі і туристичної індустрії. На нашу думку, 

використання методики TSA дасть змогу визначити економічні наслідки 

туризму в контексті порівняння за країнами, у послідовному часовому вимірі та 

бути сумісним зі стандартними показниками національної економіки.  Хоча 

СОТ та ОЕСР розробляють багатонаціональні стандарти, немає гарантії, що 

вони будуть узгоджуватись один з одним або суттєво впливати на розвиток 

окремих супутніх рахунків країн. Ми можемо досить чітко переконатися, що 

національний дохід, отриманий в різних країнах і агентствах, гарантує, що 

будь-який національний TSA, слідує конвенціям SNA1993, відтак можна 

належним чином порівнювати з ВВП, національним доходом й іншими 

національними показниками. Окрему систему показників ефективності 

використання туристичного потенціалу та методику оцінки ефективності 

інтеграції у світові туристичні мережі розробила UNWTO [380, с. 35]. Стосовно 

мультиплікаторів основний аналіз кумулятивних показників впливу туризму на 

економіку країн запропоновано такими вченими, як В. Гуляєва [46, с. 118] та 

Я.Дубенюк [58], зведений підхід щодо показників розвитку туризму на 

національному рівні та їх логічне навантаження відображено в табл. 3.3.  

Як зазначалось раніше, вплив туристичної індустрії на розвиток країни 

також може включати прямі ефекти (доходи туристичних операторів), непрямі 

ефекти (прибуток промислових підприємств, що обслуговують туристичний 

бізнес), індуковані ефекти (прибутки сторонніх осіб, прямо чи опосередковано 

пов’язаних з туристичним бізнесом) та безпосередньо стосуватися соціальної 

сфери, що визначається рівнем зайнятості в абсолютних показниках у цій галузі 

та часткою працевлаштованих у загальній чисельності працюючих у державі. 

Виокремлюючи показники для аналізу розвитку міжнародної туристичної 

діяльності країн, потрібно розглядати як кількісні результати, які 

характеризують сукупний ефект від туристичної діяльності, так і виокремлені 

відсоткові значення. 
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Таблиця 3.3 

Показники-індикатори розвитку туризму  на національному рівні 

Назва показника Призначення показника 

1. Частка туризму  

в макроекономічних 

показниках країни: 

Характеризує внесок туризму в економіку країни: 

• валовому внутрішньому 

продукті 

• частку обсягу послуг туристичних підприємств у складі 

валового суспільного продукту 

• валовому національному 

доході 

• частку прибутку туристичних підприємств у складі 

національного доходу країни 

• доходах від експорту 
• частку доходу (виручки) турпідприємств у складі 

доходів країни від експорту 

2. Частка туризму в 

зовнішньоторговельному 

обороті 

Показує частку обсягу послуг міжнародного туризму в 

складі зовнішньоторговельного обороту (експорту й 

імпорту) країни 

3. Сальдо платіжного 

балансу за статтею 

«Подорожі» 

Характеризує перевищення експорту над імпортом 

туристичних послуг 

4. Темпи зростання 

платежів туристичних 

підприємств до бюджету 

Показує динаміку податкових надходжень до бюджетів 

різних рівнів від туристичних підприємств 

5. Рівень зайнятості 

населення в туризмі 

Характеризує частку працівників, зайнятих у туризмі, у 

загальній чисельності працюючих у країні 

6. Динаміка туристичних 

потоків 

Визначає темпи приросту вхідних та вихідних 

туристичних потоків 

7. Мультиплікативні 

ефекти 

Мультиплікатор виробництва вимірює обсяг додаткового 

виробництва за рахунок збільшення витрат туристів; 

Мультиплікатор продажу вимірює додаткові обороти 

бізнесу в результаті збільшення витрат туристів; 

Мультиплікатор доходів вимірює додаткові доходи у 

вигляді заробітної плати, орендної плати, відсотків; 

Мультиплікатор зайнятості  характеризує  кількість 

робочих місць, створених за рахунок додаткових витрат 

туристів  

 

На основі якісного аналізу представлених показників та методу 

експертних оцінок провідних спеціалістів нами обрано групу даних, яка 

характеризує рівень розвитку міжнародної туристичної діяльності. На нашу 
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думку, основними кількісними показниками залучення держав у глобальні 

туристичні мережі є вхідний і вихідний потоки туристів, надходження від 

міжнародного туризму, витрати туристів, прямі надходження від туризму 

відображені у ВВП країни, сукупні капіталовкладення в туристичну галузь. 

Відносними показниками ефективності туристичної діяльності є частка 

надходжень від міжнародного туризму в структурі загального експорту, частка 

туристичної сфери у ВВП держави, частка зайнятих працівників у туристичній 

сфері, відсоток витрат туристів за кордоном у загальній структурі імпорту. 

Зібрані аналітичні дані на основі опрацювання даних Всесвітньої туристської 

організації, Світового банку, Світової організації торгівлі, Євростат, які 

представлено в додатку Б1, дали змогу визначити 154 країни з найбільшим 

ВНП та активною участю у формуванні вхідних і вихідних туристичних потоків  

Обґрунтовуючи вибірку, потрібно зазначити, що вплив решти держав на 

розвиток світової економіки та рівня забезпеченості в туристичній сфері є 

настільки мізерним, що може бути прирівняний до 0, зокрема, сумарне ВВП 

тридцяти держав із останніх позицій рейтингу, таких як Лесото, Бутан, Беліз, 

Самоа, Тонга та ін., не перевищує 20 млрд дол., коли лише в Естонії цей 

показник становить 26 млрд дол. Аналіз наведених показників дає нам змогу 

визначити країни-лідери за основними показниками-індикаторами розвитку 

туризму на національному рівні, а саме: за часткою туризму в макроеконо-

мічних показниках – загальним внеском туризму у ВВП країни  (у %), лідерами 

є Мальдиви, де частка туристичної сфери у 2015 р. становила 96,5 % ВВП, 

Макао – 71,2 %, Сейшельські Острови – 62,1 %, Антигуа і Барбуда – 57,1 %, 

Вануату – 47,3 %, Багами – 46,9 % – усі  ці держави належать до острівного 

типу й туризм там є практично єдиним джерелом надходження та наповнення 

ВВП. За надходженням від міжнародного туризму (у млн дол.) рейтинг 

очолюють такі країни, як США – 220 757, Франція – 66 803, Іспанія – 65 100, 

Великобританія – 62 830, Китай – 56 913, Німеччина – 55 924, Макао – 51 556, 

Гонконг – 46 031, Італія – 45 547, Туречнина – 37 371, Австралія – 34 117 млн 

дол. Наведені цифри констатують факт про широку географічну диверси-
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фікацію туристських потоків та надходжень від них. Особливу увагу привертає 

така країна, як Макао, із населенням 600 тис. осіб, що, аналогічно до Гонконгу, 

є спеціальним адміністративним округом Китайської Народної Республіки, а 

протягом 1557–1999 рр. була найстаршою європейською колонією Португалії. 

Досліджуючи індикатор надходження від міжнародного туризму (у % від 

експорту країни), бачимо, що лідерами стали практично ті самі країни; зокрема 

експорт від туризму на Мальдивах становить 85,4 % усього експорту держави, 

Макау – 80,2 %, Домінікана – 72,8 %, Антигуа і Барбуда – 65,8 %, Багами – 63,5 

%, Барбадос – 60,4 %. За сукупними капіталовкладеннями в туристичну галузь 

у 2014 р. провідні місця займають такі країни, як США – 148 837 млн дол., 

Китай – 132 450 млн дол., Індія – 35 283 млн дол., Франція – 33 037 млн дол., 

Японія – 32 837 млн дол., Німеччина – 27 798 млн дол., Саудівська Аравія – 

21625 млн дол., Великобританія – 21 468 млн дол., Бразилія – 18 122 млн дол. 

Абсолютні показники інтегрованості держав у глобальні туристичні мережі 

змінюють тенденцію щодо лідерів (табл. 3.4).  

Визначивши лідерів за залученим туристичним потоком та над-

ходженнями від міжнародного туризму, ми можемо говорити про різновекторні 

тенденції цих показників. Серед країн-лідерів щодо залученого туристського 

потоку є держави, загальні надходження яких від міжнародного туризму 

суттєво відстають від лідируючих рейтингів. Зокрема, Франція, яка займає 

перше місце за вхідним туристичним потоком, є лише шостою за витратами 

туристів у середині держави, а Російська Федерація, туристичний потік якої 

відповідає дев’ятому місцю в рейтингу, займає 30 позицію за витратами 

міжнародних туристів.  

Зворотна ситуація в Тайланді та Макау, а саме: рейтинг щодо витрат 

міжнародних туристів у середині країни випереджає показники цих держав у 

рейтингу вхідного туристичного потоку. На нашу думку, основні причини 

таких тенденцій – різний рівень доходів, туристів, котрі обирають відпочинок у 

цих країнах, та внутрішньодержавний рівень цін. 

 



226 

Таблиця 3.4 

Країни-лідери за залученим туристичним потоком  

та надходженням від міжнародного туризму у 2014 р. 

Назва країни 

Обсяг 

вхідного 

туристичного 

потоку,  

млн чол. 

Місце  

в рейтингу 

Витрати 

міжнародних 

туристів 

усередині 

країни,  

млрд дол. 

Місце  

в рейтингу 

Франція 83,767 1 48,2 6 

США 75,011 2 189,7 1 

Іспанія 64,995 3 61,9 2 

Китай 55,622 4 61,2 3 

Італія 48,576 5 41,0 9 

Туреччина 39,811 6 35,5 12 

Німеччина 32,999 7 43,5 8 

Великобританія 32,613 8 48,4 5 

Російська 

Федерація 
32,421 9 13,3 30 

Мексика 29,346 10 18,4 20 

Гонконг 27,770 11 43,9 7 

Малайзія 27,437 12 15,4 26 

Тайланд 24,810 13 49,0 4 

Макау 14,566 18 36,7 10 

Україна 12, 712 25 15,6 88 

 

У групу аутсайдерів за аналогічними показниками увійшли такі країни, як 

Домініка (81,0 тис. осіб), Сан Марино (75,0 тис.),  Сент Вінсент і Гренадіни 

(71,0 тис.), Сьєрра Леоне (44,0 тис.), Гвінея (33,0 тис.), Молдова (11,0 тис. осіб), 

Тувалу (1,4 тис. осіб), причому рівень витрат міжнародних туристів у середині 

цих держав рівний практично 0.  

У контексті нашого дослідження потрібно виокремити країни-експортери 

та імпортери міжнародних туристичних потоків і розрахувати сальдо 

торговельного балансу з туристичних послуг (додаток В3). Як наслідок, ми 

отримали матрицю характеристик країн (табл. 3.5), що відповідатимуть сальдо з 

туристичних потоків і надходжень від міжнародного туризму. 
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Таблиця 3.5 

Матриця країн за розрахованим сальдо туристів та турпослуг 

Ознаки Експортер туристів Імпортер туристів 

Експортер 

турпослуг 

Австалія, Албанія, Гонконг, 

Ізраїль, Індія, Іран, Лаос, 

Люксембург, Республіка 

Польща, Сальвадор, Словенія, 

Сьєрра-Леонне, Угорщина, 

Узбекистан, Швейцарія 

Австрія, Ангола, Багамські Острови, 

Бахрейн, Бенін, Болгарія, В’єтнам, 

Греція, Грузія, Еквадор, Естонія, 

Ефіопія, Єгипет, Ємен, Замбія, 

Йорданія, Індонезія, Ірак, Ірландія, 

Ісландія, Іспанія, Італія, Кенія, Кіпр, 

Коста-Ріка, Куба, Латвія, Литва, Ліван, 

Маврикій, Малайзія, Малі, Мальдиви, 

Мальта, Марокко, Мексика, Мянма, 

Намібія, Нікарагуа, Нова Зеландія, 

Панама, ПАР, Перу, Португалія, 

Республіка Македонія, Руанда, 

Сенегал, Сирія, Судан, Суринам, США, 

Таджикистан, Тайвань, Таїланд, 

Танзанія, Туніс, Туреччина, Уганда, 

Уругвай, Фіджі, Франція, Хорватія, 

Чехія, Чилі, Чорногорія, Шрі-Ланка, 

Ямайка 

Імпортер 

турпослуг 

Азейбаржан, Алжир, Аргертина, 

Бельгія, Білорусь, Болівія, 

Бразилія, Великобританія, Данія, 

Казахстан, Камбоджа, Канада, 

Колумбія, Молдова, Нідерланди, 

Німеччина, Оман, Південна 

Корея, Російська Федерація, 

Румунія, Саудівська Аравія,  

Свазіленд, Україна, Фінляндія, 

Швеція, Японія 

Бангладеш, Буркіна Фасо, Бурунді, 

Вірменія, Гвінея, Камерун, Катар, 

Киргистан, Китай, Кот-д’Івуар, Кувейт, 

Лівія, Макао, Малаві, Мозамбік, 

Монголія,  Непал, Нігерія,  Норвегія, 

ОАЕ, Пакистан, Парагвай, Папуа Нова 

Гвінея, Сербія, Сингапур, Словакія, 

Того, Філіппіни, Чад 

 

 Аналізуючи матрицю, ми можемо відзначити, що перша група країн 

характеризується перевищенням вихідного туристського потоку над вхідним і 

значними надходженнями від туристів, котрі прибули на їхню територію. 

Лідерами в цій групі є Гонконг, який має 56 749 тис. осіб сальдо за туристським 

потоком та 23 999 млн дол. сальдо за торговельним балансом туристичних 

послуг, Індія –  10 651 тис. осіб і 3263 млн дол. відповідно та Польща 40 000  
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тис. осіб і 2771 млн дол. У цілому держави цієї групи характеризуються 

строкатістю й різними підходами до формування туристичних стратегій, але 

об’єднують їх бажання та фінансові можливості громадян до подорожей і 

достатній рівень зацікавленості іноземних гостей, що приносить більший дохід, 

ніж витрати власних туристів за кордоном. У другій групі зосереджено 

найбільшу кількість країн, оскільки вони є класичними прикладами отримання 

позитивного сальдо балансу туристичних послуг за рахунок залучення великої 

кількості іноземних туристів. 

Протягом багатьох років лідерами щодо найбільшого негативного сальдо 

з туристських потоків є Франція (-55 607 тис. осіб), Іспанія (-53 212 тис. осіб), 

Туреччина (-31 829 тис. осіб). В останній період вагоме місце почали також 

займати Малайзія  (-27 437 тис. осіб), Італія (-20 116 тис. осіб) і Таїланд (-18 366 

тис. осіб). Третя група характеризується державами, котрі є основними 

постачальниками туристів за кордон і, як наслідок, мають негативне сальдо 

торговельного балансу. Прикладами таких держав є Данія (-78 261 тис. осіб та -

3170 млн дол.), Німеччина (50 009 тис. осіб і -50 706 млн дол.), Великобританія 

(27 469 тис. осіб і -17 105 млн дол.), Канада (16 981 тис. осіб та -16 341 млн 

дол.), Російська Федерація (13 468 тис. осіб та -36932 млн дол.), Україна (9726 

тис. чол. та -3207 млн дол.). В останню групу потрапили країни, які є імпорте-

рами туристів, але витрати власних відпочивальників за кордоном пере-

вищують доходи від туристичної діяльності всередині держави: ОАЕ (-16 520 

тис. чол. та -3771 млн дол.), Китай (-9778 тис. осіб і -107 946 млн дол.), Норве-

гія  (-4855 тис. осіб та -12 840 млн дол.), Сингапур (-2961 тис. осіб та -4728 млн 

дол.). 

Ще один напрям аналізу – урахування рівня зайнятості населення в 

туристичній галузі, лідирують тут знову острівні держави, значна частина 

населення яких працює в туристичній сфері. Аналітично це підтверджено 

такими даними: прямий внесок туризму в зайнятість у Макао становить 32,9 %, 

Мальдиви – 30,2 %, Багами – 28,9 %, Сейшельські Острови – 26,2 %. Для 
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порівняння: у Франції цей показник становить 4,2 %, у США – 3,8 %, Іспанії – 

5,0 %, Китаї – 2,9 %, Італії – 5,0 %, Туреччині – 2,3 %.  

Для продовження аналізу щодо визначення впливу кожної із груп країн 

на світову туристичну кон’юнктуру, а також характеру й спрямованості 

розвитку глобальної туристичної індустрії ми пропонуємо використати 

програмний продукт STATISTICA 10.0. Для отримання репрезентативних 

результатів усі зібрані дані приведено до співрозмірного вигляду, зокрема 

абсолютні значення туристських потоків і вартісні показники ВВП держави, 

доходів, витрат та доходів туристичної сфери перераховані у відсоткові 

значення відповідно до загальносвітових показників (див. додаток В2). 

Використання даного методу призвело до стандартизації усіх показників 

відповідно у спів вимірні величини та зменшило ймовірність настання 

мультиколінеарного впливу обраних факторів. 

Важливий елемент під час аналізу – використання декількох методів 

кластеризації, які підтверджують групування за заданими параметрами. 

Результати обробки масиву даних щодо групування країни в кластери за 

методом Уарда, методами одиничного й повного зв’язку, середнього 

відхилення квадратів, методом незваженого попарного середнього та зваженого 

попарного середнього, що у вигляді дендрограм наведено в додатку В6, дали 

можливість виокремити дев’ять кластерів, заданий параметр уведено під час 

застосування методу К-середніх (рис. В 6.5 у додатку В 6), як наслідок, ми 

отримали кластери країн (див. табл. 3.6). 

Серед сформованих груп держав можна виокремити кластери, вплив яких 

на міжнародну туристичну діяльність є більш суттєвим, порівняно з іншими, 

або характеризується виключно природно-кліматичною специфікою. 

Зокрема кластер 5 об’єднав найбільш потужні країни туристичної сфери, 

які домінують за обсягами надходжень від міжнародного туризму. США й 

Китай, що потрапили в одну групу, характеризуються найбільшим ВВП та 

обсягом внутрішнього туризму, який забезпечує створення нових робочих 

місць, розвиток інфраструктури й суттєві надходження до бюджету. 
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Таблиця 3.6 

Кластеризація країн за основними показниками розвитку  

туристичної галузі 

Номер 

кластера  

та кількість 

елементів 

Елементи кластера 

Кластер 1 

(5) 
Албанія, Барбадос, Фіджі, Чорногорія, Ямайка 

Кластер 2 

(15) 

Вірменія, Гаїті, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Ефіопія, 

Йорданія, Камбоджа, Кіпр, Ліван, Маврикій, Марокко, Руанда, 

Танзанія, Хорватія 

Кластер 3 

(7) 

Азейбаржан, Бурунді, Катар, Кувейт, Норвегія, Російська Федерація, 

Філіппіни 

Кластер 4 

(28) 

Бенін, Болгарія, Боснія й Герцоговина, Гватемала, Єгипет, Ємен, 

Ісландія, Кенія, Киргизстан, Коста-Ріка, Лаос, Мадагаскар, Малі, 

М’янма, Непал, Панама, Португалія, Сальвадор, Сенегал, Сирія, 

Судан, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Туреччина, Уганда, Уругвай, 

Шрі-Ланка 

Кластер 5 

(8) 

Великобританія, Гонконг, Іспанія, Італія, Мальта, Мексика, 

Німеччина, Франція 

Кластер 6 

(42) 

Австралія, Австрія, Аргентина, Бахрейн, Бельгія, Болівія, Бразилія, 

Бруней Даррусалам, БуркінаФасо, Гайана, Гана, Гондурас, Данія, 

Естонія, Замбія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Камерун, Канада, Колумбія, 

Латвія, Малайзія, Молдова, Монголія, Намібія, Нігер, Нігерія, 

Нікарагуа, ОАЕ, Оман, ПАР, Перу, Республіка Польща, Саудівська 

Аравія, Сербія, Сингапур, Словенія, Угорщина, Україна, Швейцарія, 

Швеція 

Кластер 7 

(44) 

Алжир, Ангола, Бангладеш, Білорусь, Ботсвана, Венесуела, В’єтнам, 

Габон, Гвінея, ДР Конго, Еквадор, Зімбабве, Ірак, Іран, Ірландія, 

Казахстан, Кот-д’Івуар, Куба, Литва, Лівія, Люксембург, Малаві, 

Мозамбік, Нідерланди, Нова Зеландія, Пакистан, Парагвай, Патуа 

Нова Гвінея, Південна Корея 

Республіка Македонія, Румунія, Свазіленд, Словакія, Суринам, 

Сьєрра-Леоне, Тайвань, Того, Тринідад і Тобаго, Узбекистан, 

Фінляндія, Чад, Чехія, Чилі, Японія 

Кластер 8 

(2) 
Китай, США 

Кластер 9(3) Багамські Острови, Макао, Мальдиви 

 

Займаючи лідируючі позиції за ВВП та туристичними потоками держави 

цих двох груп стають центрами у своїх регіонах, окрім того дослідження п.1.1. 

визначають і найбільший рівень капіталізації цих країн та підтверджують 
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обґрунтованість здійсненої кластеризації. Саме на них потрібно орієнтуватися 

під час побудови стратегії розвитку туристичної галузі. Кластери 6 і 7 є 

найбільшими та об’єднали, відповідно, 42 й 44 країни, але є діаметрально 

протилежними за потенціалом розвитку галузі, зокрема такі країни як 

Австралія, Бельгія, Бразилія, Республіка Польща, Сингапур, Україна (кластер 6) 

характеризуються значними показниками щодо надходжень від вхідних 

туристичних потоків, використання потенціалу.  

Визначальна різниця між ними полягає в тому, що в 6-му кластері наявні 

країни, які мають позитивне сальдо торговельного балансу або за 

турпослугами, або за туристським потоком, або за двома напрямами одночасно 

(Австалія, Ізраїль, Індія, Іран, Лаос, Республіка Польща, Словенія, Угорщина, 

Швейцарія), а всі держави 7-го кластера характеризуються негативним сальдо 

за туристським потоком та/або за доходами від туристів. 

Як очевидно зі статистичних розрахунків, можливість об’єднання країн у 

кластери за визначеними критеріями й кластеризація  самих визначників 

можуть слугувати основою для визначення тенденцій у розвитку міжнародного 

ринку туристичних послуг. Цілком логічно, що окрему групу утворили острівні 

держави (кластер 9) і країни, які характеризуються високими частками 

туристичної сфери у ВВП та, відповідно, чітко орієнтованою на туризм 

державною політикою (кластер 1).  

Здійснивши кореляцію показників (додаток Б 7), ми визначили найбільшу 

тісноту зв’язку між такими показниками, як ВВП і надходження від 

міжнародного туризму, витрати туристів за кордоном, сукупні 

капіталовкладення в туристичну галузь, витрати міжнародних туристів у 

середині країни на основі високих коефіцієнтів кореляції. Побудову 

багатофакторної кореляційно-регресійної моделі на основі цих показників з 

метою визначення величини їх впливу на загальний валовий продукт країн буде 

зроблено в наступному підрозділі.  

Взявши за основу методику розрахунку ефективності реалізації 

туристичних стратегій розвитку індустрії та їх впливу на економіку країни 
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М.Бондаренко [16, с. 103], яка, зважаючи на дисбаланс об’єму туристичного 

потоку й надходжень від нього, запропонувала показник для визначення 

ефективності реалізації стратегій розвитку туризму ми розширили географію 

дослідження та вдосконалили межі розрахункового значення « »: 

          

потікйміжнароднизалучений

потокуготуристичновідянадходженн
Fв

__

___
 .                          (3.1) 

Оскільки показники ефективності розраховують на основі 

співвідношення доходів та витрат за певним видом діяльності, то пропонуємо 

цей показник трансформувати в показник доходу від кожного іноземного 

туриста. Запропоновано градацію розрахункового показника від 0 до 1000 із 

кроком 500, але наші розрахунки засвідчили, що для низки країн  становить 

понад 2000, тому ми пропонуємо такі  трактування розрахунків: якщо < 499, 

то стратегія розвитку туристичного сектору в цей період не відповідає 

наявному потенціалу за рахунок економічних, соціальних, політичних 

передумов, що характеризують вузькоформатність транснаціоналізації 

туристичної сфери даних країн, а також можливу невідповідність ціонової 

політики у формуванні інтернаціональної вартості туристичної послуги. У 

випадку України ми також можемо говорити про значні неоприбутковані 

доходи від міжнародного туристичного потоку, високий рівень тінізації 

економіки, приховування реальних прибутків, надання послуг 

незареєстрованими суб’єктами підприємницької діяльності, відсутність чітких 

статистичних даних, що призводить до викривлення показників у всіх країнах. 

Якщо 500 < < 999, то стратегія розвитку є зваженою, що дає змогу приносити 

достатній дохід від залученого туристичного потоку хоча рівень використання 

конкурентного потенціалу є недостатнім та існують резерви щодо його 

нарощення. Приклади таких країн указують на незначні похибки у формуванні 

політики розвитку туризму в державі: у деяких випадках галузь проходить 

адаптацію до світових туристичних потоків, в інших відбулися структурні 

зрушення в диверсифікації туристського продукту, активізується роли 

глобальних туристичних та готельних мереж, відбувається розбудова 
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інфраструктури та початки реалізації бренд-стратегії на міжнародному рівні. 

Якщо > 1000, то можна вважати, що стратегія розвитку туризму є 

оптимальною, оскільки країна отримує суттєві надходження від залученого 

туристичного потоку за рахунок оптимальної цінової стратегії та використання 

культурного, рекреаційного потенціалу. Можна стверджувати, що країни 

знайшли свою нішу й визначили конкурентну перевагу, яку активно використо-

вують під час формування бренду туристичної галузі, позиціонуючись у 

вибраному сегменті як лідери ринку.  

Аналітичні дослідження на основі даних 2014 року, що  наведені у 

Додатку В4, дали змогу констатувати, що до категорії лідерів розвитку 

туристичної індустрії з розрахунковим значенням > 1000 потрапило 73 

держави. Важливо відзначити, що світовий рейтинг очолили Молдова, Габон і 

Білорусь, що характеризуються незначним міжнародним вхідним потоком 

туристів і тому отримали такий високий розрахунковий коефіцієнт. Тому ми 

пропонуємо розширити межі розрахункового значення відповідно до табл. 3.7 і 

внести доповнення стосовно того, що в разі незначного вхідного туристського 

потоку (менше 1000 тис. осіб) країни потрібно виключати з розрахункового 

рейтингу (додаток В5). 

Як видно з таблиці, в останню групу потрапили держави, які ха-

рактеризуються різним потоком туристів, але в побудові їхньої стратегії 

розвитку туристичної індустрії чітко простежується залучення глобальних 

туристських потоків і створення оптимальних умов для відпочинку – усі вони 

виокремили свій сегмент ринку та активно поглиблюють його. Також можемо 

спостерігати взаємозв’язок цих результатів із результатами кластеризації країн 

за основними показниками розвитку туристичної сфери. 

У цьому контексті потрібно визначити також групи країн, які формують 

та реалізують туристичну послугу високої, середньої й низької доданої 

вартості, що прямо корелюється з такими показниками, як обсяг вхідного 

туристичного потоку та витрати іноземних туристів в середині держави. 
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Таблиця 3.7 

Ефективність реалізації туристичних стратегій розвитку індустрії 

Розрахункове 

значення 

показника 

Характеристика 

стратегії 

Країни, що характеризуються цим типом 

стратегії 

< 499 

Стратегія 

розвитку 

туристичного 

сектору  

є незадовільною 

Нігерія, Зімбабве, Іран, Словакія, Грузія, 

Казахстан, Нікарагуа, Румунія, Лаос, Бахрейн, 

Україна, Киргизстан, Алжир, Мозамбік, 

Узбекистан, Ботсвана 

500 < < 999  

Стратегія 

розвитку  

є зваженою  

та оптимальною 

Сальвадор, Еквадор, Гана, Туреччина, Італія, 

В’єтнам, Мальта, Греція, Аргентина, Хорватія, 

Марокко, Куба, Чилі, ОАЕ, Єгипет, Австрія, 

Вірменія, Малайзія, Франція, Республіка 

Польща,  

Естонія, Чехія, Камбоджа, Чорногорія, Уругвай, 

Данія, Латвія, Литва, Уганда, Болгарія, 

Угорщина, Російська Федерація, Сирія, 

Мексика, Албанія, М’янма, Саудівська Аравія, 

Туніс 

1000 

< <2000 

Стратегія 

розвитку туризму  

є ефективною 

Португалія, Бельгія, Великобританія, Колумбія, 

Танзанія, Багамські Острови, Таїланд, 

Німеччина, Гонконг, Маврикій, Південна 

Корея, Сингапур, Японія, Кенія, Йорданія, 

Норвегія, Кіпр, Сербія, Оман, Ірландія, 

Азейбаржан, Філіппіни, Індонезія, Словенія, 

Перу, Коста-Ріка, Бразилія, ПАР, Домініканська 

Республіка, Ямайка, Гватемала, Канада, 

Нідерланди, Китай, Фінляндія, Ємен, Іспанія 

> 2000 

Стратегія 

розвитку туризму  

є агресивною 

Люксембург, Австралія, Ліван, Катар, Макао, 

Панама, Нова Зеландія, США, Індія, 

Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Мальдиви, Шрі-

Ланка 

 

За цими показниками ми можемо вважати, що у групу країн з високою 

доданою вартістю входитимуть держави, які характеризуються ефективною та 

агресивною стратегіями розвитку туризму (Люксембург, Австралія, Катар, 

Макао, Панама, Нова Зеландія, США, Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Мальдиви, 

Шрі-Ланка, Бельгія, Великобританія,  Багамські Острови, Таїланд, Німеччина 
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та ін.) Середню додану вартість під час виробництва й реалізації туристичної 

послуги покладено в основу туристичної індустрії таких країн, як Туреччина, 

Італія, Мальта, Греція, Аргентина, Хорватія, Марокко, Куба, Чилі, ОАЕ, 

Єгипет, Австрія, Вірменія, Малайзія, Франція, Республіка Польща, Естонія та 

ін. Відповідно країни стратегія розвитку туристичного сектору в яких є 

незадовільною (Нігерія, Зімбабве, Іран, Словакія, Грузія, Казахстан, Нікарагуа, 

Румунія, Лаос, Бахрейн, Україна, Киргизстан, Алжир, Мозамбік, Узбекистан, 

Ботсвана), наразі створюють туристичну послугу з низькою доданою вартістю. 

На основі оцінки попередніх даних результат держави також виокремлено 

у сегмент із характерними ознаками щодо інтенсивності включення в глобальні 

туристичні мережі та їх характеру. На жаль, Україна потрапила  в групу  країн, 

що характеризуються незадовільною стратегією розвитку туристичного 

сектору. Підтвердження цього – надто низький рівень надходжень до бюджету 

від туристичної індустрії за умови наявності практично всіх видів туризму на 

території нашої держави; відсутність сервісу, недосконала інфраструктура, 

низька якість послуг продовжують стимулювати відпочинок наших громадян за 

кордоном та, відповідно, відтік валюти й не заохочують іноземців для вибору 

наших курортів. Туризм в Україні може стати сферою реалізації нових інвести-

ційних механізмів, джерелом поповнення держаного та місцевих бюджетів, 

засобом загальнодоступного й повноцінного відпочинку та оздоровлення, а 

також ознайомлення з історико-культурною спадщиною й сьогоденням нашого 

народу та держави за умови його збалансованого розвитку. На сьогодні 

туристична галузь України перебуває в досить занедбаному стані, основною 

причина чого є незацікавленість держави в прозорому стимулюванні 

приватного сектору, навіть статистична інформація має загальний характер і не 

дає змоги зробити комплексний аналіз туристських потоків: відсутні дані про 

обсяги сільського (екологічного, зеленого) туризму. Потрібно було б розробити 

нові статистичні форми для зазначеної підгалузі, зацікавити сільських 

підприємців, котрі працюють у цьому напрямі, фінансовою та юридичною 

допомогою з боку держави в реєстрації й поданні інформації про свою 



236 

діяльність. Саме це уможливить більш ґрунтовний аналіз проблеми туристичної 

галузі в Україні та розробку стратегії щодо її розвитку. Орієнтиром для  

розробки такої стратегії можуть бути країни Європи, що отримують найбільші 

надходження від туристичного бізнесу та характеризуються найбільшим еко-

номічним приростом від міжнародного туризму. Економічне значення 

міжнародного туризму можна виміряти, зважаючи на зіставлення міжнародних 

туристичних надходжень відносно ВВП (ці дані взято зі статистики платіжного 

балансу; вони включають у себе ділові поїздки, а також поїздки для 

задоволення). На основі статистичних показників європейської спільноти ми 

виокремили, що у 2014 р. співвідношення туристичних надходжень до ВВП 

було найвищим серед країн-членів ЄС, у Хорватії (17,2 %), на Мальті (14,4 %) і 

на Кіпрі (12,3 %), що підтверджує важливість туризму для цих держав (див. 

додаток В6). В абсолютному вираженні найвищі міжнародні туристичні 

надходження у 2014 р. зафіксовано в Іспанії (49,0 млрд євро) і Франції (43,2 

млрд євро), а потім – у Великобританії, Італії та Німеччині. У Німеччині 

зафіксовано найвищий рівень витрат на міжнародні поїздки на загальну суму 70 

300 млн євро у 2014 р., а потім у Сполученому Королівстві (47,8 млн євро) і 

Франції (36,7 млрд євро), Іспанія була членом ЄС із найвищим рівнем чистих 

надходжень від поїздки у 2014 р. (35 400 млн євро), у той час як у Німеччині 

зафіксовано найбільший дефіцит (-37 600 млн євро) [317]. 

У довгостроковій перспективі міжнародні туристські потоки в усьому 

світі, як очікується, збільшуватимуться на 3,3 % у рік і до 2030 р. досягнуть 2,5 

млрд чол. [423]. У період між 2010 і 2030 рр. у країнах, що розвиваються (+ 

4,4% на рік), потоки, як очікується, збільшаться удвічі швидше, ніж у державах 

із розвиненою економікою (+ 2,2 % на рік). Частка ринку країн з економікою, 

що розвивається збільшилася з 30 % у 1980 р. до 47 % у 2013 р. і, як очікується, 

досягне 57 % до 2030 р., що еквівалентно понад 1 млрд міжнародних 

туристичних потоків [424].  

Загальний розподіл показників ефективності туризму за 2014 р. 

зображено на рис. 3.3. Він свідчить, що міжнародні туристичні потоки у 2013 р. 
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виросли на 5 %, досягнувши рекордних 1087 млн осіб по всьому світу, 

порівняно з 1035 млн осіб у 2012 р., коли мітка в 1 млрд була перевищена 

перший раз за всю історію. Незважаючи на те, що світова економіка мала 

стагнаційний розвиток, попит на міжнародний туризм перевершив усі 

очікування й склав додатково 52 млн міжнародних туристів, які подорожують 

на міжнародному рівні у 2013 р.  

 

Рис. 3.3. Обсяги туристичних потоків та надходжень від міжнародного 

туризм у 2014 р, [424] 

* ITA – міжнародні туристичні потоки, ITR – міжнародні надходження від туризму. 

 

У 2014 р. цей показник зріс на 46 млн, або на 4,3 %, до 1133 млн осіб. 

Хоча планувалося, за довгостроковим прогнозом, лише 3,3 % зростання в рік. У 

Європі зустріли на 29 млн більше іноземних туристів і потоки збільшилися до 

563 млн осіб у загальній сумі. Зростання (+ 5 %) було удвічі більшим за 

середній показник регіону в період  2005–2012 рр. (+2,5 %), у 2014 р. кількість 

туристів збільшилася ще на 3 % і склала 582 млн. 

Азія й район Тихого океану мали найшвидше відносне зростання серед 

усіх регіонів ЮНВТО зі збільшенням на 6 % міжнародних потоків, або на 14 

млн більше, порівняно з 2012 р. В Африці простежено зростання на 5 %, що 

еквівалентно 3 млн туристам, досягнувши  56 млн. У Північній і Південній 
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Америці міжнародні потоки зросли на 3 %, до 168 млн, або на 5 млн Близькому 

Сходу у 2013 р. не вдалося повернутися до зростання, хоча деякі напрями мали 

досить непогану тенденцію, проте інші помірно відновлювалися. 

У 2014 р. Америка показала рекордне зростання туристичних потоків на 

8% у рік, досягнувши 181 млн, що на 13 млн більше, порівняно з 2013 р. Азія та 

Тихий океан показали зростання в 5 % річних, або на 14 млн більше туристів, 

що в загальному підсумку склало 263 млн іноземних потоків. Потоки 

міжнародного туризму на Близькому Сході зросли на  5 % після двох років 

падінь, що свідчить про хороші результати в більшості держав. Регіон прийняв 

на 3 млн більше міжнародних туристів, ніж у 2013 р., а загалом їх кількість 

склала 51 млн осіб. Кількість міжнародних туристів до Африки у 2014 р. 

збільшилася на 2 %, що еквівалентно 1 млн осіб, досягнувши таким чином 

чисельності  56 млн. 

У 2015 р. відповідна позитивна динаміка продовжилася (рис. 3.4): 

міжнародні туристичні потоки зросли до 1186 млн (на 53 млн осіб, або 4,6 %, 

порівняно з 2014 р.), а міжнародні надходження від туризму збільшилися на 15 

млрд дол. (1,2 %), до 1260 млрд. Як і прогнозувала Всесвітня організація з 

туризму, найбільш суттєвий приріст мають Азія та район Тихого океану, де 

надходження в загальносвітовій структурі зросли з 30 до 33 %, або на 41 млрд 

дол., та Америка, де відбулося зростання на 2 %, або на 30 млрд дол. в 

географічному контексті мають місце інтеграційні обєднання держав, що 

пропонують комплексну туристичну послугу і цим приваблюють туристичний 

потік до своїх дестинації. Потужний вплив туристичної галузі відображається у 

суспільному прогресі через макроекономічне зростання та підвищення 

матеріального добробуту громадян країн, що приймають іноземних туристів. 

Характер залучення країн у глобальні туристичні мережі відображає і 

подальший розвиток крос-культурних комунікацій та формування довіри між 

націями. Як наслідок, саме ці фактори призвели до інтенсифікації туристичного 

потоку до країн Близького Сходу, які в попердні періоди відлякували 

подорожуючих своїми релігійними та ментальними засторогами. 
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Рис. 3.4. Обсяги туристичних потоків та надходжень від міжнародного 

туризм у 2015 р., [422] 

 

Негативну динаміку щодо надходжень від міжнародного туризму просте-

жено на Європейському континенті, зокрема, частка цих територій зменшилась 

із 40 до 36 %, а в абсолютному значенні це становить 58 млрд дол. Цей тренд 

спричинений як зростанням загроз терористичного характеру, скороченням 

бажаючих подорожувати за вже відвідуваними місцями, зростанням рівня цін 

за рахунок девальвації національних валют країн Східної Європи, що 

формували значну частину туристичного потоку в країни Західної Європи. 

Структура світового туристичного потоку у 2015 р. суттєво не змінилася. 

Аналіз середньострокових тенденцій за 2005–2014 рр. відображено в табл. 3.8. 

Порівнюючи показники та сформовані тренди, потрібно зазначити, що 

негативну тенденцію  скорочення частки ринку спостерігаємо лише для країн 

Центральної, Східної Європи й Близького Сходу, що визначається 

зацікавленістю світового туристичного потоку у інших сегментах та зростанням 

кількості подорожуючих більш швидкими темпами в Америці та Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. 

 



240 

Таблиця 3.8 

Аналіз міжнародних туристичних потоків за 

 географічною структурою ринку  

Рік 
Міжнародні туристичні потоки, млн 

Ч
а
ст

к
а

 

н
а
 

р
и

н
к

у
, 

%
 Зміна, 

% 

Зміна

% 

2005 2010 2012 2013 2014 2013 13/12 14/13 

Світ 807,0 948,0 1035,0 1087,0 1133,0 100,0 5,0 4,3 

Розвинені країни 459,0 506,0 551,0 581,0 619,0 53,4 5,4 5,8 

Країни, 

що розвиваються 
348,0 442,0 484,0 506,0 513,0 46,6 4,5 2,4 

Європа 448,9 484,8 534,4 563,4 581,8 51,8 5,4 2,7 

Пн Європа 60,4 62,7 65,1 68,9 71,3 6,3 5,8 5,9 

Зх Європа 141,7 154,4 167,2 174,3 174,5 16,0 4,2 2,2 

Центр./Сх Європа 90,4 94,5 111,7 118,9 121,1 10,9 6,5 -4,9 

Пд Європа 156,4 173,3 190,4 201,4 214,9 18,5 5,7 6,9 

Азія та Тихий 

океан 
153,5 204,9 233,5 248,1 263,3 22,8 6,2 5,4 

Пн-Сх Азія 859 111,5 122,8 127,0 136,3 11,7 3,5 7,3 

Пд-Сх Азія 48,5 70,0 84,2 93,1 96,7 8,6 10,5 2,6 

Океанія 10,9 11,4 11,9 12,5 13,2 1,1 4,7 5,7 

Пд Азія 8,1 12,0 14,6 15,5 17,1 1,4 6,1 6,8 

Америка 133,3 150,6 162,7 167,9 181,0 15,5 3,2 8,0 

Пн Америка 89,9 99,5 106,4 110,1 120,4 10,1 3,5 9,2 

Кариби 18,8 19,5 20,7 21,2 22,4 2,0 2,4 6,2 

Централь  

на Америка 
6,3 7,9 8,9 9,2 9,6 0,8 3,7 5,6 

Пд Америка 18,3 23,6 26,7 27,4 28,6 2,5 2,3 5,4 

Африка 34,8 49,9 52,9 55,8 55,7 5,1 5,4 2,4 

Пн Африка 13,9 18,8 18,5 19,6 19,8 1,8 6,1 0,9 

Пд Африка 20,9 31,2 34,5 36,2 35,9 3,3 5,0 3,3 

Близький Схід 36,3 58,2 51,7 51,6 51,0 4,7 -0,2 5,4 

 

Аналізуючи вид транспорту туристичних потоків, слід зазначити, що 

більшість подорожей у 2013–2014 рр. відбувалися на літаку та з метою 

відпочинку. 



241 

 

Рис. 3.5. Туристичні потоки за видами транспорту у 2013 р. 

 

Як видно з рис. 3.5, понад половина всіх мандрівників прибула до місця 

призначення повітрям (53 %) у 2013–2014 р., у той час, як інша частина 

подорожувала наземним транспортом (47 %), чи то по дорозі (40 %), 

залізничним транспортом (2 %) або водою (5 %). Згодом подорожі повітряним 

транспортом зростатимуть більше, ніж наземним, тому частка повітряного 

транспорту поступово зростає. У 2013–2014 рр. на поїздки на свята, на 

відпочинок та на інші види дозвілля припадало трохи більше половини всіх 

міжнародних туристичних потоків (52 %, або 568 млн). Близько 14 % міжнарод-

них туристів подорожували у зв’язку з діловим відрядженням або для інших 

професійних цілей, а ще 27 % – з інших причин, наприклад задля відвідування 

друзів і родичів (VFR), із релігійних причин і паломницта, лікування, 

поліпшення здоров’я й т. ін. Мету візиту решти 7 % подорожуючих не вказано 

(рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Структура туристичних потоків за метою подорожі у 2013 р., % 
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Таблиця 3.9 

Надходження від міжнародного туризму 

Рік 

Міжнародні туристичні 

надходження, % зміни  

(у місцевій валюті) 

Ч
а

ст
к

а
 р

и
н

к
у

, 

%
 

Ч
а

ст
к

а
  

н
а

 р
и

н
к

у
, 
%

 

Н
а

д
х

о
д
ж

ен
н

я
, 

м
л

р
д

 д
о

л
 С

Ш
А

 

Н
а

д
х

о
д
ж

ен
н

я
 

м
л

р
д

 д
о

л
. 
С

Ш
А

 

11/ 

10 

12/ 

11 

13/ 

12 

14/ 

13 
2014 2013 2014 2013 

Світ 4,5 4,2 5,3 3,7 100,0 100,0 1245,0 1159,0 

Розвинені 

країни 
5,9 4,0 6,0 3,2 65,5 64,3 815,0 745,0 

Країни, що 

розвиваються 
2,1 4,5 4,0 4,6 34,5 35,7 430,0 413,0 

Європа 4,9 1,9 3,8 3,6 40,9 42,2 508,9 489,3 

Пн Європа 2,4 3,3 7,1 5,3 6,5 6,4 80,8 74,2 

Зх Європа 3,9 2,7 1,7 1,5 13,7 14,5 171,1 167,9 

Центральна/Сх 

Європа 
6,8 4,0 3,4 -0,8 4,6 5,2 57,7 59,9 

Пд Європа 6,1 0,0 4,5 6,2 16,0 16,2 199,2 187,3 

Азія та Тихий 

океан 
8,3 6,7 8,2 4,1 30,3 31,0 376,8 358,9 

Пн-Сх Азія 9,2 7,9 9,3 5,1 15,9 15,9 198,1 187,7 

Пд-Сх Азія 12,9 10,6 9,7 0,4 8,6 9,3 106,8 107,4 

Океанія -4,1 -1,3 1,9 7,2 3,6 3,7 44,8 42,6 

Пд Азія 11,6 -0,6 5,3 7,8 2,2 2,1 27,2 24,3 

Америка 5,1 5,7 6,4 3,1 22,0 19,8 274,0 229,2 

Пн Америка 5,9 6,7 7,8 2,2 16,9 14,8 210,9 171,0 

Кариби -1,5 1,2 2,1 6,1 2,2 2,1 27,1 24,8 

Центральна 

Америка 
9,7 7,5 3,2 7,5 0,8 0,8 10,2 9,4 

Пд Америка 5,7 3,2 3,2 5,7 2,1 2,1 25,8 23,9 

Африка 1,7 7,3 0,0 2,9 2,9 3,0 36,4 34,2 

Пн Африка -5,5 9,1 -1,4 3,4 0,8 0,9 10,6 10,2 

Пд Африка 5,0 6,5 0,3 2,8 2,1 2,1 25,9 24,0 

Близький 

Схід 
-17,2 2,2 -1,9 5,7 4,0 4,1 49,3 47,3 
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Зростання туристичних потоків приводить до збільшення надходжень, а 

отже, це означає й підвищення міжнародних прибутків. Із табл. 3.11 видно, що 

у 2013 р. надходження від міжнародного туризму в містах та аеропортах по 

всьому світу зросли на 5 % у реальному вираженні (з урахуванням коливань 

валютних курсів та інфляції) і досягли 1159 млрд дол. США (873 млрд євро). 

Зростання надходжень означає підвищення міжнародних прибутків (також 

+5%), що підтверджує сильну кореляцію між цими двома ключовими по-

казниками міжнародного туризму. 

В абсолютному вираженні виручка збільшилася на 81 млрд дол. США (34 

млрд євро, порівняно менше через зниження курсу долара). У Європі, на частку 

якої припадає 42 % усіх надходжень від міжнародного туризму, відзначено 

найбільше зростання у 2013 р.: на  35 млрд дол. США до 489 млрд (368 млрд 

євро) та на 20 млрд у 2014 р., причиною цього частково є стабільність євро. 

В Азії й Тихому океані (що становить 31 % світових надходжень) 

збільшилися доходи на  30 млрд дол. до 359 млрд дол. США    (270 млрд євро) 

та у 2014 р. ще на 18 млрд і становить 377 млрд дол. У Північній і Південній 

Америці (20 % ринку) надходження збільшилися на 16 млрд дол. США до 229 

млрд (173 млрд євро), проте вже у 2014 р. збільшилися на 45 млрд дол. і 

становили 274 млрд. На Близькому Сході (4 % ринку) надходження від 

міжнародного туризму оцінюються в 47 млрд дол. США (36 млрд євро) і в 

Африці  (3 % ринку) у 34 млрд дол. США (26 млрд євро). У 2012–2014 рр. в 

Африці та на Близькому Сході надходження збільшилися на 2 млрд дол. США. 

Як видно, у 2014 р. збільшилася частка американських країн на ринку 

туристичних послуг. У відносному вираженні Азія й Тихий океан (+ 8%) 

зафіксували найвище збільшення надходжень, а також і Південна Америка (+ 6 

%) та Європа (+ 4 %). Африка показала стабільні надходження, а на Близькому 

Сході вони знизилися на 2 %, порівняно з 2012 р. У 2014 р. найбільше 

зростання показали Близький Схід (+6 %) та Азія з Тихим океаном (+4 %), далі 

– Європа, Америка й Африка, у яких міжнародні туристичні потоки 

збільшилися на 3 %. 
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Надходження від міжнародного туризму – це доходи, які генеруються у 

визначених країнах від витрат на проживання, харчування та напої, на місцевий 

транспорт, розваги, покупки й інші послуги та товари. У макроекономічному 

плані витрати міжнародних відвідувачів вважаються експортом для держави, у 

яку приїжджають туристи й у якості імпорту для держави місця проживання 

відвідувача. У платіжному балансі надходження від в’їзного туризму 

представлені як «Подорожі по кредиту», а під балансом послуг і витрат 

виїзного туризму – як «Подорожі по дебету». Для багатьох держав туризм є 

важливим джерелом валютних надходжень та робить важливий внесок в 

економіку, створюючи необхідні робочі місця й можливості для розвитку. 

Крім надходжень, у країнах, куди приїжджає турист, туризм також 

генерує доходи від експорту за рахунок міжнародних пасажирських перевезень 

(надаються нерезидентам). У 2013 р. вартість експорту останньої оцінюється у 

218 млрд дол., у результаті чого загальний обсяг експорту доходів від туризму 

зріс до  1,4 трлн дол. США (1,0 трлн євро), або на 3,8 млрд дол. США (2,8 млрд 

євро) у день у середньому, а у 2014 р. зріс ще на 1 трлн дол. США й склав 1,5 

трлн. На міжнародний туризм (подорожі та пасажирські перевезення) припадає 

29 % світового експорту послуг і 6 % від загального обсягу експорту товарів та 

послуг. Як світова категорія експорту, туризм посідає п’яте місце після таких 

видів товарів, як паливо, хімікати, продукти харчування та автомобільної 

продукції, водночас займає перше місце в багатьох країнах, що розвиваються. 

Під час складання рейтингу найбільших світових міжнародних напрямів 

туризму потрібно брати до уваги більше ніж один показник: перше місце за 

двома основними показниками туризму – міжнародних туристських прибуттів і 

надходжень від міжнародного туризму. Цікаво відзначити, що вісім із десяти 

провідних країн з’являються в обох списках, незважаючи на тип туристів, яких 

вони залучають, а також терміни перебування в країні й витрати на одну 

поїздку та за одну ніч. У випадку надходжень від міжнародного туризму зміни 

відображають не лише відносну продуктивність, але й коливання обмінного 

курсу між національними валютами та доларом США. Сформовані на основі 
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основних показників кластери країн визначають загальні тенденції розвитку 

світової туристичної індустрії. Враховуючи позитивний приклад  країн 

кластеру 6, що створюють та реалізують туристичний продукт високої доданої 

вартості, слід нарощувати показники розвитку туризму за складовими 

інноваційного наповнення послуги, якісного обслуговування, трансформації 

інфраструктури під запити споживачів та просуванні країни у міжнародному 

маркетинговому полі. Цілком логічно, що рівень включеності країни у 

глобальні туристичні мережі, інституціоналізація бізнес-діяльності, інтеграція 

країн з інших кластерів до системи глобальних ланцюгів створення туристичної 

послуги змінюватиме спрямованість розвитку глобальної туристичної індустрії. 

У подальшому потрібно провести дослідження взаємозв’язку між рівнем 

включеності країни в глобальні туристичні процеси та темпами її економічного 

зростання, тобто обґрунтувати вплив туризму на прискорений економічний 

розвиток країн з провідних туристичних центрів. 

 

 

3.3. Вплив міжнародного туризму на розвиток національних економік 

 

У сучасних умовах міжнародна туристична індустрія стає все більш 

інвестиційно привабливим напрямом вкладання коштів, перетворивши туризм 

на ключовий фактор соціально-економічного прогресу за рахунок доходів від 

експорту, створення робочих місць і підприємств, а також розвитку 

інфраструктури. За останні шість десятиліть туризм продовжив розширення й 

диверсифікацію, ставши одним із найбільших і швидко зростаючих секторів 

економіки у світі. На додаток до традиційних туристичних центрів Європи й 

Північної Америки з’явилося багато нових країн, які перетворили національний 

туристичний потенціал на важливе джерело наповнення бюджету та вагомий 

фактор нарощення економічного розвитку країни. Незважаючи на періодичні 

потрясіння світової економіки, міжнародні туристичні поїздки засвідчили 
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практично безперервне зростання,  суттєво впливаючи на  світовий ВВП  ( табл. 

3.10). 

Як видно з таблиці, незважаючи на значну динаміку змін в абсолютних та 

відносних показниках зростання, від зростання протягом 2006–2008 р.р. та 

падіння зокрема у 2009 році, частка міжнародного туризму у світовому ВВП 

стабільно становить 9–10 %, що характеризує сферу як одну з найбільш 

пріоритетних у підтримці економічного зростання як всієї світової економіки, 

так і національних зокрема. 

Таблиця 3.10 

Динаміка зростання світового ВВП від міжнародного туризму 

Період 
Відсоток зростання, 

% 

Млрд дол. 

у реальних цінах 

Частка галузі 

у% від ВВП 

2006 3,57 5759,9 9,96 

2007 3,61 5967,63 9,87 

2008 0,76 6012,95 9,75 

2009 -3,51 5801,71 9,55 

2010 1,28 5875,94 9,21 

2011 5,76 6214,37 9,36 

2012 3,99 6462,36 9,45 

2013 3,94 6716,87 9,62 

2014 3,55 6955,78 9,73 

2015 3,08 7170,25 9,77 

2016 3,46 7420,5 9,83 
Складено автором на основі [217]. 

 

Щодо відносних регіональних показників динаміки доходів на 

міжнародному ринку туристичних послуг, то тут лідирують Азіатсько-

Тихоокеанський та Європейський регіони, зокрема, у 2015 р. лідерами за 

надходженчми від міжнародного туризму були США (246 229 млн дол.), Китай 

(114 109 млн дол.), Великобританія (60 744 млн дол.), Іспанія (56 426 млн дол.), 

Франція (54 003 млн дол.), Тайланд (48 527 млн дол.), Німеччина (47393 млн 

дол.), Гонконг (42 601 млн дол.), а також Італія, Туреччина, Макау, Австралія та 

Японія. Ці тенденції відповідають сукупним капіталовкладенням за 
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макрорегіонами, до яких належать ці країни ,і формують загальну тенденцію до 

взаємозв’язку між обсягами залучених фінансових ресурсів у розвиток 

туристичної сфери та зростанням кількості туристів і, відповідно, доходів від 

залученого туристичного потоку.  

Таблиця 3.11 

Сукупні капіталовкладення в туристичну галузь  

за мегарегіонами, млрд дол. 

Рік Світ Африка Америка 

Азія  

та Тихий 

океан 

Європа 
Близький 

Схід 

2006 655,017 23,481 219,085 214,249 168,358 29,845 

2007 705,490 28,748 243,061 237,024 163,389 33,267 

2008 762,312 29,483 252,104 270,316 178,699 31,709 

2009 700,646 27,457 218,747 251,382 168,588 34,473 

2010 648,18 25,507 198,581 213,061 176,023 35,008 

2011 667,145 25,271 191,193 227,587 187,958 35,137 

2012 695,215 26,063 205,662 244,345 184,01 35,136 

2013 705,683 26,991 207,009 260,126 174,816 36,742 

2014 743,712 28,065 213,842 281,144 181,698 38,963 

2015 774,578 29,569 220,156 296,465 186,624 41,764 

2016 811,012 31,038 231,321 310,582 194,183 43,888 

 

Наочне зображення географічної структури інвестування в туризм за 

мегарегіонами подано на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Географічна структура інвестування в туризм, % 
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Як видно з табл.3.11 та рис. 3.7, в останні роки саме Азійсько-Тихо-

океанський регіон характеризується зростанням капіталовкладень і, як 

наслідок, суттєвим нарощенням туристських прибуттів, про що йшлось у 

попередньому підрозділі.  

На основі здійсненої кластеризації держав ми можемо виокремити ті 

країни, відстань від центру кластера в яких буде найменшою. Отже, можемо 

стверджувати, що саме вони відображатимуть загальну тенденцію 

виокремленої групи і на основі яких слід побудувати кореляційно-регресійну 

модель (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Країни представники груп та їх відстань від центра кластерів 

№  

кластера 
Країна 

Відстань від центра 

кластера 

1 Барбадос 1,19724 

2 Грузія 0,74922 

3 Катар 1,18312 

4 Італія 1,08673 

5 Єгипет 0,51280 

6 Індонезія 0,57757 

7 Словаччина  0,28032 

8 США 3,33375 

9 Макао 4,16914 

 

На основі пошуку взаємозв’язків у програмному продукті «Статистика-10» 

виокремлено показники, які характеризуються високим рівнем кореляції та 

впливу на ВНП країн, серед них – надходження від міжнародного туризму (Х1), 

витрати туристів за кордоном (Х2), прямі надходження від туризму у ВВП (Х3), 

сукупні капіталовкладення в туристичну галузь (Х4), витрати туристів у 

середині країни (Х5). Саме ці показники стануть основними факторами моделі 

формування ВВП й прогнозування розвитку держав на основі ключових 

показників розвитку міжнародного туризму, а вплив решти показників як 

показала програма (додаток В 8) є несуттєвим, тому їх виключено з моделі. Для 

розрахунку економіко-математичної моделі використовували такі програмні 
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продукти як «Статистика-10» та Excel Microsoft Office 2007, які підтвердили 

результати проведених розрахунків, зведені показники яких відображено в 

табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Рівняння регресії для країн – центрів кластерів 

Країна Рівняння багатофакторної моделі 

Барбадос 
Y=2,267*X1+0,2479*X2 +1,4837*X3 -0,1525*X4-

1,5084*X5+1,2782 

Грузія 
Y=6,2397*X1+39,9805*X2 +3,6569*X3 -0,8132*X4- 

11,762*X5-5,6544 

Катар 
Y=-1,178*X1+3,482*X2 +388,234*X3 -90,838*X4- 

172,346*X5-50,498 

Італія 
Y=10,926*X1+20,044*X2+4,302*X3 -11,821*X4 

-8,033*X5-753,142 

Єгипет 
Y=20,2784*X1-0,4575*X2 -7,6204*X3-12,3347*X4-

25,3347*X5+11,64 

Індонезія 
Y=0,4092*X1-7,477*X2 +32,2159*X3+16,6824*X4- 

19,3827*X5 +6,0189 

Словаччина 
Y=11,64084*X1+4,07075*X2 -4,8182*X3+24,728*X4- 

5,2693*X5-3,1943 

США Y=59,5*X1-340,0*X2 +1,9*X3-23,0*X4+11,4*X5-16645,4 

Макао 
Y=0,00143*X1+14,4927*X2 +1,1151*X3+ 0,3279*X4-

0,02145*X5-2,406 

 

Як бачимо з таблиці, найбільш позитивно значущий показник надходжень 

від міжнародного туризму (Х1), у всіх рівняннях кластерів він має позитивне 

значення та практично завжди (окрім Макао та Індонезії) є більшим за 1. 

Протилежний фактор – витрати міжнародних туристів у середині країни, 

оскільки в більшості моделей, окрім США, він зменшує сукупну величину ВВП 

за рахунок мінусового значення. Окрім того даний аналіз дав змогу визначити 

найбільш впливові показники туристичної галузі на ВВП у країнах, що 

представляють дані кластери. В контексті цього можна виокремити найбільш 

значими факторами для Катару та членів кластеру, яку представляє дана країна 

є прямі надходження від туризму у ВВП (коефіцієнт 388,23), що вказує на 

резонансний ефект впливу зростання цього показника на сукупний 
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економічний розвиток держави. Для США та відповідно і Китаю, які утворити 8 

кластер, негативний вплив на ВВП мають два фактори: витрати туристів за 

кордоном (-340,0) та сукупні капіталовкладення в туристичну галузь (-23.0). 

Коментуючі ці показники, слід констатувати, що значна частка надходжень від 

туристичної галузі цих країн сформована за рахунок внутрішніх туристів, тому 

експорт туристичного потоку суттєво відображається на показнику ВВП, окрім 

того розвиток інфраструктури для таких великих країн потребує значних 

капіталовкладень, що було охарактеризовано попередньо, що й зменшує 

загальний позитивний вплив туристичної галузі на ВВП. Вплив практично всіх 

факторів для Барбадосу має позитивне значення, окрім сукупних 

капіталовкладень в туристичну галузь (-0,1525), що вказує на активне 

використання групою країн кластеру 1 усіх систем для нарощення прибутку від 

туристичної індустрії, у тому числі соціальної сфери та валютних туристичних 

доходів. Вплив на розвиток економіки країни через диверсифіковану 

інвестиційну політику суб’єктів туристичного бізнесу, створення туристичних 

кластерів у європейському просторі Словаччина для якої значення 

капіталовкладень у туристичну сферу має позитивну динаміку (+24,728). 

Перевіряючи достовірність моделей на основі множинних коефіцієнтів 

кореляції, у теорії статистики виокремлюють такі основні показники, як 

коефіцієнти множинної кореляції – R (чим ближчий R до одиниці, тим тісніший 

зв’язок між залежною величиною Y і факторами X1, X2,…, Xn) та  детермінації 

– R
2
 (чим ближчий R

2 
до одиниці, тим краще регресія апроксимує емпіричні 

дані), критерій Фішера (табличне значення критерію Фішера шукаємо за 

заданою ймовірністю р (р=0,95) і числом ступенів рівності k1=m та k2=n-m-1; 

для зібраних нами статистичних даних кількість спостережень n=16, тому 

число ступенів вільності k1=1 і k2=14. Табличне значення критерію Фішера: 

Fтабл.=4,60. Якщо виконується нерівність Fрозр.>Fтабл., то з імовірністю 

р=0,95 ми стверджуємо, що побудована модель адекватна статистичним даним і 

придатна для подальшого аналізу й прогнозування). Зведений аналіз 
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множинних коефіцієнтів кореляції наведено в табл. 3.16. Інші розраховані 

коефіцієнти та критерії адекватності моделей наведено в додатку Б8. 

Аналіз даних таблиці свідчить, що всі коефіцієнти відповідають 

нормативним значенням. Це дає нам підставу стверджувати, що моделі є 

достовірними й можуть використовуватися для подальшого прогнозування.  

Таблиця 3.14 

Перевірка достовірності моделей на основі множинних коефіцієнтів 

кореляції 

№ 

з/п 

Кластер  

та країна,  

що його 

репрезентує 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції (R) 

Коефіцієнт 

детермінації 

(R
2
) 

Критерій 

Фішера 

1 Барбадос 0,97273 0,94620 35,1772 

2 Грузія 0,98295 0,96620 58,4282 

3 Катар 0,95353 0,90921 16,9593 

4 Італія 0,98551 0,97122 47,5163 

5 Єгипет 0,99757 0,99515 352,0821 

6 Індонезія 0,99822 0,99644 471,3572 

7 Словаччина 0,99532 0,99065 184,3260 

8 США 0,82745 0,68467 90,4150 

9 Макао 0,99789 0,99578 395,5693 

 

Ураховуючи проведений аналіз, ми виокремили найбільш суттєві 

показники, а для розробки рекомендацій для кожної групи країн щодо 

використання туристського потенціалу та нарощення приросту ВВП доцільно 

більш детально ідентифікувати показники та їх внесок у загальний економічний 

розвиток держави. Для цього можна побудувати моделі прямого зв’язку між 

ВВП й обраними показниками на основі лідерів туристичної сфери, зокрема, це 

США, Єгипет, Макао, Італія, які репрезентують основні регіони та стратегії 

розвитку туристичного ринку. 

Оскільки найбільш значущим у багатофакторних рівняннях регресії 

виступають надходження від міжнародного туризму, то при побудові моделі 

залежності впливу ключового фактора та ВВП у кореляційно-регресійному 
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аналізі доцільно використати саме його. Отже, у парній регресії 

ідентифікованими змінними будуть такі показники: надходження від 

міжнародного туризму, млрд дол.– незалежна змінна або фактор (Х); ВВП, млрд 

дол. – залежна змінна або показник (У). Детальний аналіз та опис використання 

економіко-математичного моделювання здійснимо на основі США, зокрема 

використаємо зібрані статистичні дані за 2005–2015 рр. на основі даних (табл. 

3.15). 

Таблиця 3.15 

Емпіричні дані для побудови кореляційної моделі  

щодо показників розвитку туризму в США за 2005–2015 рр. 

Рік 

Надходження  

від міжнародного 

туризму, млрд дол. 

ВВП, млрд дол. 

США 
у з хв 

Коеф. 

еласт. 

2005 1078,7 13093,7 13561,46 0,92 

2006 1141,6 13855,9 14290,38 0,92 

2007 1198,7 14477,65 14949,41 0,92 

2008 1226,7 14718,58 15271,65 0,92 

2009 1113 14418,73 13959,33 0,92 

2010 1130,4 14964,4 14160,81 0,92 

2011 1220,1 15517,93 15195,74 0,92 

2012 1277,8 16155,25 15858,15 0,92 

2013 1347,1 16691,5 16650,30 0,92 

2014 1416,1 17393,1 17435,30 0,92 

2015 1469,8 18036,65 18043,66 0,92 

Всього  13620 169323,39 169376,18 10,15 

 

Визначимо вид рівняння, яке описує статистичні дані з використанням 

графічних можливостей програми Microsoft Excel. 

Розглянемо експотенціальну, лінійну, логарифмічну, поліамільну 2-го 

степеня, степеневу й лінійну фільтрацію лінії тренду (рис. 3.8–3.12). 

Критерієм вибору виду функції, тобто форми залежності, слугує значення 

коефіцієнта детермінації (R²). Чим ближче значення цього показника до 1, тим 

краще задана функція описує статистичні дані. 
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Рис. 3.8. Лінійна лінія тренду 

 

Рис. 3.9. Логарифмічна лінія тренду 

 

Рис. 3.10.  Поліноміальна лінія тренду 2-го степеня 
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Рис. 3.11. Степенева лінія тренду 

 

Рис. 3.12. Експотенціальна лінія тренду 

Аналіз засвідчив, що найбільш оптимальну форму залежності подано на 

рис. 3.8. Поліноміальна лінія тренду 2-го степеня, оскільки величина 

достовірності апроксімації набуває найбільшого значення з розглянутих 

варіантів залежностей (R² = 0, 97370). 

Отже, модель залежності надходження від туризму від сукупних 

капіталовкладень у туристичну галузь для зібраних нами статистичних даних 

набуває форми поліноміальної лінії тренду 2-го степеня: 

Ухв= -0,00039x
2
+12,45442x + 580,67730. 

Підставивши значення незалежної змінної в рівняння, обчислимо 

розрахункове значення показника. Як свідчить дані табл. 3.15, суми 
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статистичних і розрахункових значень показника практично однакові 

(169323,39 та 169376,18) та їх динаміка збігається. Проведемо аналіз 

побудованої моделі, зокрема перевіримо адекватність побудованої моделі 

статистичним даним, використовуючи критерій Фішера. Для цього обчислимо 

розрахункове значення критерію за формулою: 
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Табличне значення критерію Фішера розраховуємо із заданою ймовірністю 

р (р=0,95) і числом ступенів рівності k1=m і k2=n-m-1. 

Для зібраних нами статистичних даних кількість спостережень n=11, тому 

число ступенів вільності k1=1 і k2=9. Табличне значення критерію Фішера: 

Fтабл.= 5,12. 

Оскільки виконується нерівність Fрозр.>Fтабл. (118,168>5,12), то з 

імовірністю р=0,95 стверджуємо, що побудована модель адекватна 

статистичним даним і придатна для подальшого аналізу й прогнозування. 

Оцінимо тісноту та напрям зв’язку між Х та У, використавши коефіцієнт 

кореляції, формула якого має вигляд: 
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Коефіцієнт кореляції розрахуємо з використанням убудованої функції 

програми Microsoft Excel. Для цього застосовуємо функцію категорії КОРЕЛЛ. 

Отримали таке значення коефіцієнт та кореляції r [х;у]=0,9565. 

За отриманим значенням робимо висновок: 

 оскільки r [х; у] > 0, то зв’язок між Х та У прямий, тобто при збільшенні 

надходження від міжнародного туризму збільшиться ВВП США; 

 оскільки 0,7 < |r [х;у]| < 1, то зв’язок між Х і У сильний. 
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Оцінимо вплив варіації фактора Х на варіацію показника У, використавши 

коефіцієнт детермінації, що становить:  R² = 0,91484. Отже, варіація показника 

на 91,48 % зумовлена варіацією фактора, тобто зміна сукупних надходжень від 

міжнародного туризму сильно впливає на ВВП. 

Дослідимо за допомогою коефіцієнта еластичності, як змінюється показник 

У (ВВП США, млрд дол.) при зміні фактора Х (надходження від міжнародного 

туризму, млрд дол.) на 1 %. 

Загальна формула для визначення коефіцієнта еластичності має вигляд: 

.

*.
...

1

Ухв

ХУхв
загКел  .                                              (3.4) 

У кожному випадку Ухв= -0,00039x
2
+12,45442x + 580,67730, тому визначимо 

похідну У
/
 = 0,00078*х+12,45442 й отримаємо формулу для коефіцієнта 

еластичності: 

.

*)  12,45442х*0,00078(
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Ухв

х
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 .                           (3.5) 

Для кожного заданого значення фактора розрахуємо відповідне йому 

значення коефіцієнта еластичності, використовуючи програму Microsoft Excel. 

Обчислюємо також коефіцієнт еластичності для середнього значення 

фактора й показника за формулою з допомогою можливостей Microsoft Excel: К 

ел.сер.=0,92. 

Отже, при збільшенні сукупних капіталовкладень у туристичну галузь на 

1%  надходження від туризму зростуть на 0,92 %.  

Перевіривши побудовану модель на адекватність експерементальним 

даним і провівши її аналіз із використанням таких показників, як коефіцієнт 

детермінації, коефіцієнт кореляції та коефіцієнт еластичності, проведемо 

прогнозування на основі побудованої моделі. 

Для вибраного прогнозного значення фактора Хпрогн = 1690 млрд дол. 

розрахуємо прогнозне значення показника, підставивши прогнозне значення 

фактора в рівняння регресії: 

Ухв= -0,00039*1690
2
 +12,45442*1690 + 580,67730=20515,1 млрд дол. 
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Отже, згідно з побудованою моделлю, можна стверджувати, що якщо 

держава, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання за 

рахунок використання туристичного потенціалу збільшать обсяг надходження 

від міжнародного туризму до 1690 млрд дол., то ВВП США становитиме 

20515,1 млрд дол.  

Здійснивши аналогічні розрахунки для таких країн, як Єгипет, Макао, 

Індонезія, Словаччина, Грузія та ін., що представляють різні регіони та 

характеризуються диференційованими підходами до використання 

туристичного потенціалу, ми отримали такі рівняння (табл. 3. 16). 

Таблиця 3.16 

Результати кореляційно-регресійного аналізу  

Країна Рівняння регресії 

Тип рівняння, 

що описує 

залежність 

R² 

Барбадос y = -3,66667x
2
 + 14,40000x - 9,52333 Поліномінальне 0,61559 

Грузія У=0,39747*е
0,12604*Х

 Експотенціальне 0,84026 

Катар y = -1,36525x
2
 + 34,45837x - 23,33585 Поліномінальне 0,65426 

Італія y = -0,07532x
2
 + 41,01076x - 3213,22412 Поліномінальне 0,66425 

Єгипет У=34,92276*е
0,05918*Х

 Експотенціальне 0,71532 

Індонезія У=9,72953*х
1,02821

 Степеневе 0,99120 

Словач-

чина 
У=15,41385*х

1,02879
 Степеневе 0,95256 

США У=22,10161*х
2
+184,5774*х+13268,896 Поліномінальне 0,91484 

Макао У=1,29972*х
0,97295

 Степеневе 0,91395 

 

Як видно з таблиці, рівняння впливу доходу від міжнародної туристичної 

діяльності на ВВП для різних країн описується різними видами взаємозв’язку, 

зокрема поліномінальною, степеневою та експоненціальною функціями. Це 

визначає різну інтенсивність впливу визначеного фактора на темпи 

економічного зростання країни. Дослідження наступних факторів щодо 

інвестування у туристичну сферу,  прямих надходжень від туризму у ВВП, 

витрати туристів у середині провідних країн-лідерів туристичної діяльності  

дало змогу визначити основні засади інституціоналізації галузі та державного 

регулювання задля нарощення доходів від залученого туристичного потоку. 

Зокрема, ми можемо виокремити такі країни, як Макао та Індонезія, які за 
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рахунок зростання туристичного потоку за останні 10 років на 5 млн осіб 

змогли суттєво наростити обсяги прямих надходжень від туризму у ВВП та 

витрати туристів у середині країни. На прикладі Макао прослідковується тісна 

інтеграція із соціальною сферою, оскільки у галузі туризму працевлаштована 

більшість економічно активного населення, а уряд прослідковуючи позитивний 

вплив галузі збільшив державні виплати з 0,1 млрд дол. у 2001 р. до 3,3 млрд 

дол. у 2015 р. Для Єгипту так само, як і для Туреччини, характерна кластерна 

система розвитку туристичної сфери, які дали змогу організувати принцип «all 

inclusive» у більшості своїх готелів на основі взаємодії сільського господарства, 

що постачає свіжі фрукти та овочі в ресторани, індустрії розваг, розвитку 

екскурсійної діяльності, залучення торгівельних можливостей, особливості 

культури торгівлі на ринках і торгових площах, використання історичної 

спадщини.  

Словаччина є представником кластера країн, які володіють суттєвими 

туристичними можливостями, але за рахунок обмеження фінансування не в 

змозі наростити обсяги туристичних потоків та перетворити туристичну сферу 

на вагомий фактор нарощення розвитку економіки країни.  

Використання більш складних економетричних моделей є недоцільним, 

оскільки, як показали дослідження таких вчених як Г. Сонг, С.Вітт, T. Єстен 

[415, с. 133] точність альтернативних економетричних моделей залежить від 

специфічних ринкових умов і жодна модель не може перевершити інші, що 

враховують будь-які інші випадки в туризмі. Як зазначає Т. Мачадо [374, с. 

439] моделі регресії має деякі характерні проблеми лінійних моделей, зокрема, 

неможливість оцінити певні стандарти, які слідують менш детермінованого 

поведінки, або просто нелінійні, ця проблема зазвичай ровязуються за 

допомогою нелінійних методів, які й були нами використані під час 

дослідження.  

У підсумку ми можемо констатувати, що  збільшення витрат на туризм 

від в’їзних ринків має прямий, непрямий та індукований вплив на місце 

приймаючої країни, що призведе до збільшення виробництва, доходів та 
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зайнятості. Сильні зв’язки між туризмом та іншими секторами бізнесу 

зменшують витоки імпорту з туристичних витрат, тим самим посилюючи 

мультиплікативний ефект від введених витрат на внутрішній продукт, додану 

вартість та зайнятість. Незважаючи на значний позитивний вплив туризму Л. 

Дьюер, П. Форсайт, Дж. Мденд, Дж. Евгеніо-Мартін, Дж. Моралес та Р. Спард 

[315, с. 337] стверджують, що «туристична індустрія, як правило, «витісняє» 

інші сектори економічної діяльності, зменшуючи попит на традиційний експорт 

та імпорт конкуруючих галузей. Ступінь цих «витіснень» впливає на роботу 

ринків праці, зміни цін та реального обмінного курсу й контекст 

макроекономічної політики». Одним із інструментів запобігання такої ситуації 

є використання державної політики щодо оцінки економічного внеску туризму 

у всіх напрямках. Зокрема, США та Китай вибрали агресивну інвестиційну 

політику щодо нарощення використання туристичного потенціалу, Франція 

розробляє стратегію щодо збільшення кількості днів перебування туристів на 

своїй території,  Грузія формує диверсифіковану інвестиційну політику 

суб’єктів туристичного бізнесу, створення туристичних кластерів, в які 

включені інші системи, у тому числі соціальна сфера, валютні туристичні 

доходи. Окрім того, США [386] акцентує на розвитку внутрішнього туризму; 

володіючи значними диференційованими кліматичними й природними 

умовами, пам’ятками історії, підтримує інтерес корінного населення до 

подорожі своєю країною. Франція залучає зовнішні туристичні потоки за 

допомогою популяризації 2–3 визначних місць (Париж, Блакитний берег), які 

були й залишаються цікавими для подорожуючих. Країни, що розвиваються, 

зробили те ж саме та, як наслідок, їм удається залучати щороку мільйони 

туристів. Алжир, Марокко й Туніс перетворили індустрію туризму в одне з 

основних джерел надходження твердої валюти до своїх держав. Туризм став 

сьогодні капіталомісткою галуззю, більш зосередженою на рівні виробництва 

(туроператори, готелі) й розподілу (турагенти, купівля електронних 

квитків)[355]. 
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Враховуючи проведений аналіз, ми виокремили найбільш суттєві 

показники використання туристичного потенціалу для нарощення приросту 

ВВП. Регресійний аналіз засвідчив, що існує тісний зв’язок між ВВП та 

сукупними доходами від міжнародної туристичної діяльності, прямими 

надходження від туризму у ВВП, сукупними капіталовкладеннями в 

туристичну галузь, витратами міжнародних туристів у середині країни 

практично у всіх досліджуваних кластерах країн. Причинами цього зв’язку є те, 

що за умови достатнього фінансування та капіталовкладень у туристичну 

галузь здійснюється розвиток інфраструктури, це приваблює додаткові потоки 

туристів, котрі витрачають кошти як безпосередньо під час споживання 

туристського продукту, так і використовують ресурси суміжних галузей. Як 

наслідок, зростає сукупний дохід від туристичної галузі, відбувається сукупний 

приріст ВВП країни. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Сучасна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері міжнародного 

туризму здійснюється на основі формування глобальних туристичних мереж, 

визначених ланцюгами доданої вартості на основі об’єднання стадій 

проектування, виробництва, маркетингу, дистрибуції і післяпродажного  

обслуговування споживачів реалізується як в рамках однієї компанії, так і в 

стратегічних альянсах. Туристичні ланцюги використовують досвід глобальних 

мережевих систем у виробничій, інвестиційній, інноваційній та фінансовій 

сферах, здійснюють планування фінансових потоків, об’єднання фінансових, 

матеріальних, трудових та інших ресурсів для реалізації великих 

інфраструктурних об’єктів.  

2. Головним фактором формування глобальних туристичних мереж і 

прискореного розчленування процесу продукування туристських продуктів є 

можливість зниження трансакційних витрат на глобальному рівні, що 
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виникають під час руху туристичної послуги від продуцента до кінцевого 

споживача. На відміну від національних суб’єктів господарювання, 

транснаціональні корпорації володіють значними ресурсами для вдосконалення 

як управлінських функцій, так і фінансового забезпечення, диверсифікації своєї 

діяльності. У зв’язку з укрупненням функціональних особливостей та 

залученням до глобального ланцюга компаній з інших сфер послуг частина 

витрат скорочується, що визначило потребу в координації, управлінні, 

регулюванні та відповідному інституційному наповненні механізмів, які дають  

змогу пов’язати географічно дисперсні стадії в єдину глобальну туристичну 

індустрію, посилити спеціалізацію країн на цілях і функціях туристичної 

бізнес-діяльності більшою мірою, ніж на виробництві певних товарів. 

3. Міжгалузевий і транстериторіальний характер, колективна 

відповідальність операторів туристичного ринку за ризики і їх фірмова 

гнучкість відповідно до ринкових змін, розчленування процесу продування 

туристичних продуктів сформували якісні особливості глобальних туристичних 

мереж та визначили багатоваріантні й різноманітні форми співпраці готельних і 

транспортних комплексів, центрів відпочинку і громадського харчування, 

агентів індустрії розваг і безпекових систем, страхування й фінансового 

супроводу туристичних трансакцій на основі імплементації консорціумних і 

конгломеративних механізмів міжнародної туристичної діяльності. Проведення 

чіткого розмежування між ланцюгами, ініційованими продуцентами й 

споживачами туристичних послуг визначило споживчо орієнтовану природу в 

рамках контрольованих споживачем вартісних ланцюгів із передачею 

виробничих функцій в аутсорсинг та основним акцентом на маркетинг і 

продаж.  

4. Рівень інтеграції країни у глобальні туристичні мережі визначений на 

основі аналізу таких показників, як згенерована туристичною галуззю додана 

вартість, частка туристичної галузі у ВВП та сукупній зайнятості країн, в’їзний 

потік туристів, вартість основних засобів туристичної сфери, сукупні капітальні 

і прямі іноземні інвестиції у туристичну сферу, фінансові потоки на кожного 
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туриста та ін. Різноступеневий характер включення національних туристичних 

комплексів у глобальні туристичні мережі і вартісні ланцюги визначаються 

сформованою високою, середньою чи низькою доданою вартістю туристичної 

послуги, яка формує ціну і сукупні надходження від туристичного потоку. 

Зокрема, серед країн-лідерів щодо залученого туристського потоку є держави, 

загальні надходження яких від міжнародного туризму суттєво відстають від 

лідируючих рейтингів: Франція, що займає перше місце за вхідним 

туристичним потоком, є лише шостою за витратами туристів у середині країни, 

а Російська Федерація, туристичний потік якої відповідає дев’ятому місцю в 

рейтингу, займає 30 позицію за витратами міжнародних туристів. Зворотна 

ситуація в Тайланду та Макау, а саме: рейтинг щодо витрат міжнародних ту-

ристів у середині країни випереджає показники цих держав у рейтингу вхідного 

туристського потоку. Обґрунтовано, що основними причинами таких тенденцій 

є різний рівень доходів, туристів, котрі обирають відпочинок у цих країнах, і 

внутрішньодержавний рівень цін, що формує додану вартість туристичної 

послуги. 

5. Здійснена кластеризації країн на основі використання програмних 

продуктів виокремила дев’ять кластерів, розкрила ступінь впливу кожної групи 

на світову туристичну кон’юнктуру та характер і спрямованість розвитку 

глобальної туристичної індустрії. Серед сформованих груп держав можна 

виокремити кластери, вплив яких на міжнародну туристичну діяльність більш 

суттєвий, порівняно з іншими, або характеризується виключно природно-клі-

матичною специфікою. Зокрема, кластер 5 об’єднав найбільш потужні країни 

туристичної сфери, що домінують за обсягами надходжень від міжнародного 

туризму. США та Китай, які потрапили в одну групу, характеризуються 

найбільшим ВВП й обсягом внутрішнього туризму, що забезпечує створення 

нових робочих місць, розвиток інфраструктури та дає суттєві надходження до 

бюджету, займаючи лідируючі позиції за ВВП і туристичними потоками, країни 

цих двох груп стають центрами у своїх регіонах. Кластери 6 і 7 є найбільшими 

та об’єднали, відповідно, 42 й 44 країни, але визначальна різниця між ними 
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полягає в тому, що в 6-му кластері наявні держави, які мають позитивне сальдо 

торговельного балансу або за турпослугами, або туристським потоком, або за 

обома напрямами одночасно (Австалія, Ізраїль, Індія, Іран, Лаос, Республіка 

Польща, Словенія, Угорщина, Швейцарія), а всі країни сьомого кластера 

характеризуються негативним сальдо за туристичним потоком та/або доходами 

від туристів. 

6. Проведено регресійний аналіз щодо взаємозв’язку між їх ВВП і 

сукупними доходами від міжнародної туристичної діяльності, який визначив 

різні типи рівнянь, що описують цю залежність (поліномінальне, степеневе, 

експоненціальне, логарифмічне) і потужний вплив туристичної галузі на 

суспільний прогрес країн через, з одного боку, мультиплікацію темпів їх 

макроекономічного зростання і підвищення матеріального добробуту громадян, 

а з другого – поглиблення глобальних крос-культурних комунікацій і 

формування довіри між націями і народами. Усвідомлення важливості 

використання будь-яких можливостей для зростання визначило туристичну 

сферу провідною у стратегіях розвитку  багатьох державах, у тому числі й 

розвинених. Внесок цього сектору полягає в тому, що джерелами доходів 

країни стають значні іноземні інвестиції, доходи суб’єктів ринку, фінансові 

джерела, залишені самими туристами, аби скористатися цими можливостями, 

такі економічно розвинені держави, як США й Франція, не вагаючись, 

укладають значні кошти в розвиток туристичної діяльності та, як наслідок, 

протягом останніх років утримують лідерство за кількістю прибулих і 

доходами від туристичної сфери. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [104; 

109; 115; 118; 119; 120; 121; 123; 130; 133; 137; 143; 162; 372]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕГУЛЯТОРНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

4.1. Форми та сучасний інструментарій міжнародного регулювання 

ринку туристичних послуг 

 

Сучасні тенденції розвитку глобальної туристичної індустрії формуються 

на основі регуляторних механізмів, що поглиблюють спеціалізацію, 

диверсифікацію туристичного продукту та покликані сформувати систему 

ефективних механізмів для збалансованого розвитку галузі. В основу 

ефективного й збалансованого розвитку міжнародного ринку туристичних 

послуг покладено інструментарій та організаційне наповнення функціональних 

рівнів, що в контексті глобалізації відображають принципи функціонування 

міжнародних організацій у сфері регулювання торгівлі товарами й послугами. 

Саме тому потребує більш ґрунтовного дослідження еволюція становлення 

основних об’єктів, принципів та функцій регуляторної системи туристичного 

ринку в контексті нарощення місткості галузі, формування нових інституційних 

та організаційних форм здійснення бізнес-діяльності на міжнародному рівні. 

Специфіка сучасного інструментарію регулювання ґрунтується на врахуванні 

міжнародних  принципів, що прописані в системі ГАТС/СОТ, зокрема 

застосування національного режиму щодо іноземних товарів і послуг, та 

включення національних особливостей різних державних органів. Основною 

проблемою державних органів, що інтегровані у світову систему 

інституційного забезпечення, є наявність внутрішніх розбіжностей щодо 

нормативно-правового забезпечення, яке не дає змоги уніфікувати регуляторно-

інституційний механізм в умовах функціонування глобальної туристичної 

індустрії. Роль державних інституцій у координуванні діяльності національних 

туристичних ринків набуває все більшої ваги в умовах нарощення конкуренції 

за світові туристичні потоки, збереження національної ідентичності та захисту 
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державних природних, історичних й археологічних надбань.  Крім того, 

окремим складником структури управління та регулювання міжнародного 

туризму стають інституції транскордонного співробітництва, які можуть 

об’єднувати й реалізовувати стратегічні орієнтири певних регіональних центрів 

світових туристичних послуг. 

Паралельно можна констатувати, що останнім часом зросли кількість та 

якість досліджень проблеми регулювання й співробітництва у сфері 

функціонування туристичних ринків, питання використання потенціалу 

національних туристичних і рекреаційних ресурсів у контексті входження в 

систему міжнародних туристських потоків та формування спеціалізації країн на 

рівні бізнес-суб’єктів. Проте недостатньо уваги приділено дослідженням 

можливостей використання інструментів і форм міжнародного регулювання 

для збалансування розвитку туристично-рекреаційної сфери різних країн у 

системі міжнародних економічних відносин у контексті формування нових 

інститутів бізнес-діяльності. 

Попередньо проведений аналіз визначив, що сучасна ситуація 

характеризується значним зростанням обсягів вхідних і вихідних туристичних 

потоків, зростання рівня капіталізації галузі, нарощення інтеграційних поступів 

у міжгалузевому та регіональному форматах, що призводить до значного 

ускладнення системи сервісного обслуговування, зростання антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище, відставання чинної інституційної 

системи туристичної індустрії від сучасних потреб в інституціоналізації бізнес-

діяльності у сфері міжнародного туризму. Найбільш вагому складову в 

нарощенні використання потенційних можливостей зменшення трансакційних 

витрат та зростанні прибутків провідних світових глобальних ланцюгів, 

становить організований туризм, який вимагає врахування специфіки кожної 

країни й упровадження типової стратегії розвитку сфери міжнародного туризму 

в умовах глобалізації. Активна участь туроператорів і готельних асоціацій у 

діяльності міжнародних організаціях, що пов’язані з розвитком туризму,  
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формує первинне коло інтересів у регулюванні та вдосконаленні інституційного 

забезпечення в умовах глобалізації.  

Досліджуючи особливості ієрархічної структури в галузі регулювання 

різних сфер туристичних послуг, можна визначити, що всі туристичні 

організації можуть бути поділені на світові загального й галузевого характеру, 

регіональні загального та галузевого характеру й спеціалізовані. Спеціалізовані 

структури наддержавного регулювання міжнародної туристичної діяльності 

опосередковано впливають на розвиток туристичної індустрії, оскільки 

закріплюють загальні норми, правила, стандарти, характерні для визначеного 

ними спектра діяльності; основними з них є Організація Об'єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці 

(МОП), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), Міжнародний банк 

реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), 

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна морська 

організація. 

Найвищий рівень регулювання представлено світовими організаціями 

загального характеру, основними з яких є Всесвітня туристична організація 

(ЮНВТО), Всесвітня рада з подорожей і туризму (ВТТС), Міжнародна 

асоціація світового туризму (МТ), Міжнародний туристичний союз (ТУІ), 

Міжнародний туристичний альянс (АІТ), Всесвітня асоціація з питань дозвілля 

і відпочинку (ВАРА). Всесвітня туристична організація (UNWTO) є 

спеціалізованою установою при ООН, її діяльність  спрямована на 

збалансований розвиток туристичної сфери у всіх країнах. На нашу думку, 

передумовами розширення її функціональних складників є визначення туризму 

як масового каталізатора розвитку економіки різних країн та намагання 

врегулювати питання, пов’язані з якістю туристичних послуг, їх 

стандартизацією та захистом навколишнього середовища від різкого зростання 

антропогенного навантаження. У контексті розв’язання нових проблем, 

UNWTO залишається інтегруючою структурою, до складу якої входять ряд 

міжнародних та національних організацій, діяльність яких спрямована на 
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використання принципів сталого розвитку, лібералізації візових режимів, 

усепланетарну мобільність та крос-культурну взаємодію. Основне 

функціональне навантаження організації, про яке говорять і такі вчені як, 

Л.Побоченко  [200], полягає у визначенні пріоритетних напрямів подальшої 

регулятивної діяльності міжнародних організацій у контексті імперативів 

сталого розвитку, у становленні міжнародного туризму, забезпеченні широкого 

доступу населення до міжнародного туризму, соціально-демографічного 

моніторингу зайнятості в міжнародному туризмі, екологізації міжнародного 

туризму, розроблення відповідних галузевих екологічних стандартів. 

Значна динаміка розвитку, різноманітність виконуваних функцій і 

зростання ролі туризму як вагомої сфери світового господарства та на-

ціональних економік в умовах нарощення процесів транснаціоналізації й 

глобалізації потребують вирішення питань постійного узгодження 

запровадження використання інструментарію та інституційного наповнення 

регуляторного процесу з національними інтересами й комплексним розвитком 

галузі. У контексті диверсифікації туристичного продукту, міжгалузевих 

глобальних утворень у формі туристичних мереж, роль регуляторних інститутів 

при поглибленні взаємодії та співробітництва між різними секторами набуває 

все більш актуального значення. 

Визначаючи практичні аспекти в регулюванні ринку туристичних послуг 

туризму на міжнародному рівні, потрібно окреслити сформований 

інструментарій, який реалізовується у формі рішень та конвенцій міжнародних 

конференцій, що дають змогу реалізовувати прийняті консенсусні рішення 

всіма країнами - учасниками та продовжувати імплементацію закладених 

принципів на національному рівні відповідних держав як представниками 

органів влади, так і підприємницьких структур. Глобальний характер діяльності 

туристичних ланцюгів реалізовує прийняті рішення набагато швидшими 

темпами, оскільки організаційна структура дає змогу впроваджувати 

заплановані заходи у всіх країнах, де діють структурні елементи (філії, 

підрозділи). Як наслідок, рішення Римської конвенція із міжнародного туризму 
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і подорожей 1963 p., що були спрямовані на основні постулати туристичної 

подорожі та принципи розвитку в нових умовах, найбільш повно відобразились 

у практиці діяльності суб’єктів бізнес-діяльності. У контексті формування та 

аналізу впливу міжнародного туризму на забезпечення миру й взаєморозуміння 

можна виокремити Всесвітню конференцію з туризму, що проходила в Манілі в 

1980 p. та стала наступним інструментом, у якому відображено основні 

принципи щодо збільшення ролі туризму в міжнародних економічних 

відносинах та його вплив на розвиток економіки провідних туристичних 

центрів, збереження надбання людства. Визначено питання щодо прийняття 

глобальних законодавчих актів урядами країн, які б спростили візові 

обмеження, обмін валют, санітарні заходи й забезпечення охорони здоров’я, 

навколишнього середовища, пам’ятки культури та архітектури стали важливим 

інституційним доповненням регуляторного механізму. Аналізуючи ці 

документи, потрібно констатувати, що вони були результатом розвитку 

міжнародного туристичного ринку, фактично складені як пост-фактум 

визначених трендів і тенденцій, мали рекомендаційний поверховий характер 

щодо реального впливу на загрози, які починали виникали в туристичній 

індустрії і не закладали нових напрямів  диверсифікації інституційного 

регулювання. У наступні періоди трансформація UNWTO за допомогою 

суттєвого розширення членів визначила основи подальших інституційних змін 

різних структур, привела до вдосконалення регуляторно-інституційних 

механізмів відповідно до об’єктів, принципів, суб’єктів ринку туристичних 

послуг та відображена в регіональних комісіях і розвитку туризму за 

встановленими мегарегіонами в Європі, Африці, Америці, Південній Азії, на 

Близькому Сході, у Східній Азії й районі Тихого океану.  

Міжнародний туристський альянс (АІТ) і Міжнародна автомобільна 

федерація (ФІА) є засновниками Міжнародної організації автотуризму (ОТА), 

яка є міжнародною організацією, не ставить своєю метою отримання доходів, а 

діяльність якої спрямована на розвиток транспортної інфраструктури, 

удосконалення безпеки руху, розвиток активного міжнародного туризму.  
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Визначаючи характер діяльності Міжнародного союзу офіційних 

туристських організацій, потрібно вказати на його пріоритетну спрямованість у 

сфері бізнес-діяльності та цільову спрямованість щодо сприяння розвитку 

міжнародного туризму, зміцненню дружніх соціальних і культурних зв’язків, 

зняття перешкод для вільного перетину кордону, збір та поширення технічної 

інформації з усіх питань туризму, дослідницька роботу в галузі туризму, 

координація в регіональному й міжрегіональному масштабі. 

Повноваження та інструментарій регулювання Міжнароднаї організації 

цивільної авіації обумовлений ООН, під егідою якої вона виконує свою 

діяльність, спрямовану на розвиток і забезпечення безпечного, спеціалізованого 

й економічно ефективного міжнародного ринку авіаперевезень згідно з 

міжнародними стандартами та нормами, а оскільки авіатрансфер є ключовим 

елементом сучасних туристичних потоків, особливо міжконтинентального 

характеру, то вплив цієї інституції є важливим у контексті подальшої 

інституціоналізації сфери міжнародного туризму. 

Міжнародні міжурядові й неурядові організації, пов’язані з туризмом 

універсального характеру, стосуються обєднань туристичних агентств, 

міжнародних виставок, конгресних центрів, готельних асоціацій, федерацій 

кемпінгу, національних асоціацій ресторанів і кафе  та ін. (Universal Federation 

of Travel Agents' Association,  Bureau International des Expositions, Association 

Internationale des Palais des Congres, International Congress and Convention 

Association, International Hotel Association, Federation Internationale de camping et 

de caravanning, Federation Internationale de Tourisme Equestre, Union 

Internationale des Organisations Nationales d'Hoteliers, Restaurateurs et Cafetiers), а 

спеціалізовані структури  визначають співробітництво в організації 

туристичного обміну, дозвілля, відпочинку, молодіжного туризму, 

професійного навчання, інформаційних інститутів у сфері туризму. 

Окремим під сегментом регуляторних інституцій є регіональний рівень, 

що дублює функції міжнародного, але враховує субрегіональні особливості, 

зокрема в європейському просторі такими інституціями є Асоціація з розвитку 
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й координації європейських туристичних обмінів, Група асоціацій 

національних туристичних агенцій при Європейському Економічному 

Співтоваристві, Асоціація європейських авіакомпаній, Європейська асоціація 

пішохідного туризму, Європейська туристична комісія, Європейський інститут 

з вивчення й досліджень у сфері туризму та ін.  

Комплексний аналіз розвитку міжнародного регулювання сфери туризму 

засвідчив високий рівень диверсифікації функцій цих структур і різноманіття 

організаційних форм, починаючи від союзу, асоціації, федерації, об’єднання та 

закінчуючи асамблеєю, комісією, комітетом, радою, центром, бюро й 

інститутом.   Таке насичення не завжди дає можливість ефективно вирішувати 

питання, що стосуються безпосередніх викликів сучасної системи 

глобалізованих міжнародних відносин. Зокрема, у сферах інформаційної 

безпеки, захисту від кіберзлочинності, зростання терористичних нападів. 

Багатокритеріальна класифікація форм та інструментарію міжнародного 

регулювання ринку туристичних послуг логічно пов’язана з визначенням саме 

об’єктів регулювання, до яких ми можемо віднести суб’єктів бізнес-діяльності, 

регіон, країну, місто, острів, локал, локалітет, що відображають рівень 

регулювання та підпадають під компетенцію відповідних інституційних 

механізмів. 

Ураховуючи наслідки поглиблення міжнародних відносин у сфері 

туризму й визначенні його як вагомого фактора, що сприяє покращенню 

взаєморозуміння між країнами, зменшення напруженості та суперечностей, 

аналізу спільної історії, низка, які активно інтегруються до світових 

туристичних потоків, стають членами міжнародних організацій, долучаються 

до регуляторної системи, відстоюють свої інтереси та поглиблюють співпрацю 

між державами в цій сфері саме за рахунок просування своїх інтересів на 

наднаціональному рівні. Первинним елементом сучасного регулювання ринку 

туристичних послуг є об’єкт впливу, тобто  структурна одиниця, яка 

відповідальна за розвиток на визначеному рівні. Зокрема, на рівні держави всі 

об’єкти можна поділити на внутрішні (безпосередньо підприємства туристичної 
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індустрії, дестинації, інфраструктура, локал, локалітет, навколишнє 

середовище, острів) та зовнішні (світові туристичні потоки, міжнародний імідж 

країни), що використовують такі форми регулювання, як стимулювання, 

підтримка, координація, регламентація туристичної діяльності. В контексті 

функціонування глобальної туристичної індустрії ми можемо виокремити такі 

загальні принципи регуляторної системи туристичного ринку: дотримання 

засад міжнародного права; багатофункціональність і системність туристичної 

індустрії; єдність дій для підвищення ролі туризму; розширення зв’язків та 

контактів між структурами; гнучкість, стійкість і мобільність системи 

регулювання;  мережевий характер інституційних структур; урахування 

формальних та неформальних повноважень між структурними елементами 

регуляторної системи. 

Як зазначають А. Поручник  [204, с. 49] і Ю. Гайдай, ще однією 

стратегічною й ключовою умовою результативного функціонування сучасної 

інституційної системи світового господарства має стати формування 

багаторівневої системи глобального управління як універсального механізму 

розв’язання складних економічних, фінансових і соціальних проблем у 

міжнародних відносинах. Із позиції формування сучасного інструментарію 

міжнародного регулювання ринку туристичних послуг та врахування кількості 

суб’єктів, які беруть участь у співробітництві, ми можемо говорити про два 

механізми глобального управління, які грунтуються на двосторонній і 

багатосторонній основі. Цілком логічно, що двостороннє співробітництво 

виникає тоді, коли підписується угода (договір) між двома зацікавленими 

сторонами, зазвичай країнами, на предмет розвитку взаємних туристичних 

зв’язків і використання туристично-рекреаційного потенціалу, уникнення 

диспропорцій розвитку, приєднання до міжнародних угод. Оскільки для їх 

узгодження й реалізації не потрібно створювати якихось складних 

організаційних структур, то такі угоди являють собою найбільш доступну та 

ефективну форму міжнародного співробітництва, що характеризується високим 

рівнем зобов’язань з урахуванням таких рушійних сил як інтерес та сила. Як 
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наслідок, практика двосторонніх угод широко застосовується багатьма 

державами, зокрема й Україною (додаток Д1), котра уклала понад сорок 

двосторонніх міжнародних угод із країнами Західної Європи, Америки, СНД, 

Азії, Африкою, Кубою, Ліваном, Сирією та Ізраїлем [200]. Тенденція щодо 

підписання подібних угод продовжується, особливо між країнами, що 

володіють туристично-рекреаційним потенціалом і прагнуть зайняти належне 

місце у світовій туристичній індустрії. Особливо актуальним для нашої 

держави є досвід світових лідерів у цій галузі щодо регулювання туристичної 

сфери, організації роботи, нормативного забезпечення й стимулювання 

залучення інвестиційних потоків.  Рівень повноважень та компетенцій 

структур, що взяли участь у підписанні таких угод, дає можливість значно 

лібералізувати візові режими за їх наявності, спростити митні процедури для 

туристів, налагодити контакти між туристичними агентствами, готельними 

комплексами, створити статистичну базу даних, інформаційні портали обміну, 

інтенсифікувати групові поїздки школярів і студентів.  

Багатостороннє співробітництво передбачає координацію спільних дій 

щодо розвитку міжнародного туризму між двома й більше країнами, на основі 

регулярного скликання міжнародних нарад, форумів із питань туризму та 

подорожей, а також створення й роботи різних міжнародних туристичних 

організацій. 

Наступним після міжнародного щодо регулювання у сфері функ-

ціонування світових ринків туристичних послуг є міждержавний регіональний 

або транскордонний, у контексті якого основним об’єктом регулювання 

виступає транскордонний регіон як територія, що охоплює прикордонні області 

двох і більше держав, а за колом регульованих питань регіональні договори 

умовно можна поділити на договори загального характеру й договори зі 

спеціальних питань міжнародної туристичної діяльності. Як зазначає 

В.Ганський, договори загального характеру можуть мати різні назви, але вони 

схожі тим, що встановлюють основні напрями та форми співпраці виключно у 

сфері міжнародної туристичної діяльності, їхні положення отримують 
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конкретизацію в планах і програмах співробітництва країн регіону [28, с. 44]. 

Цілі та напрями співпраці позначені досить типово для регіональних угод: 

просування регіону як єдиного місця туристичного призначення; розвиток 

співробітництва; забезпечення координації й контролю за виконанням проектів 

і програм співпраці та ін. Однак заслуговує на увагу стаття, де зафіксовано 

механізм туристичного співробітництва й відношення між його елементами. 

Визначене в Сеульській декларації 2000 р. колективне зобов’язання щодо 

поліпшення економічного, культурного становища та природного середовища, 

стану національних економік членів АТЕС за допомогою туризму дає змогу на 

основі пошуку рішень національних проблем зменшити негативний вплив й 

отримати легітимність прийнятих рішень. У контексті збереження наявних 

туристичних ресурсів, відбудови туристичних маршрутів, формування 

безпечних туристичних послуг варто виокремити регіональний характер та 

підхід до формування нових регуляторних інструментів. Як наслідок, співпраця 

України та Польщі охоплює широкий спектр туристичної діяльності, що є 

беззаперечним доказом необхідності створення туристичних проектів і  

засвідчується низкою нормативно-правових документів, серед яких – Стратегія  

розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. Державна стратегія 

регіонального розвитку України на період до 2015 р. та Національна стратегія 

регіонального розвитку Польщі на  2007–2013 рр., де туризм визнано 

пріоритетною для розвитку галуззю, особливо на прикордонних територіях 

двох держав. Аналіз наповнення цих документів засвідчив, що питання 

розвитку туризму мають більш теоретично-описовий характер, аніж практичне 

спрямування. 11 лютого 2010 р. між Польською туристичною організацією та 

Національним туристичним офісом України підписано Меморандум про 

співпрацю, що безпосередньо визначає напрями співробітництва двох держав у 

сфері туризму й заходи, які сприятимуть зміцненню позитивних тенденцій у 

польсько-українських відносинах. Україна та Польща співпрацюють у межах 

двох єврорегіонів – «Карпати» та «Буг», – що дає можливість місцевим органам 

влади розробляти спеціальні програми у сфері туризму, реалізовувати 
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конкретні туристичні проекти, розв’язувати проблеми щодо розвитку 

туристичної галузі.  

Визначальним міжнародним договором, який містить уніфіковане 

регулювання туристичного контракту, є Римська конвенція 1980 р. про право, 

застосовне до контрактних зобов’язань, що встановлює особливості визначення 

застосовного права з урахуванням того, що туристичний контракт належить до 

категорії споживчих. У зв’язку з цим за наявності низки обставин вибір права, 

вироблений сторонами, не може позбавити споживача захисту його прав 

імперативними нормами права країни, у якій вона має постійне місце 

проживання. Наступною проблемою, що знаходить своє розв’язання на 

регіональному рівні, є стійкий розвиток туризму, на основі використання 

принципів збалансованої  економічної, екологічної та соціальної складових 

частин у використанні власного туристичного потенціалу, що дає змогу 

інституціям розробляти відповідні програми й правила, які відповідають 

інтересам місцевого населення.  

Третій рівень регулювання та розвитку міжнародного туризму належить 

державі, оскільки досвід регулювання розвитку й функціонування туристичних 

ринків важливі та актуальні з позиції реалізації кожною країною свого 

туристично-рекреаційного потенціалу. У сучасних умовах це залишається 

однією з найменш використовуваних стратегічних складників економічного 

розвитку і саме дослідження ролі органів державного регулювання в різних 

країнах та можливості співробітництва в цій сфері лежить в основі виправлення 

цього недоліку в Україні. Відповідно, у світовій практиці сформувало три 

основні моделі регулювання розвитку туризму на національному рівні: 

саморегуляції, активного державного втручання, координації зусиль 

приватного та державного секторів. 

Характеризуючи моделі регулювання ринку туристичних послуг, 

потрібно визначити специфіку інституційного забезпечення бізнес-діяльності 

як активного суб’єкта національного та міжнародних відносин, так і об’єкта 

впливу інших структур на інтеграцію суб’єктів господарювання до сфери 
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міжнародного туризму. Зокрема, модель саморегуляції передбачає сильні 

позиції приватного сектору в регулюванні й розвитку туристичної сфери без 

втручання держави. У контексті нарощення використання туристичного 

потенціалу та регулювання використовуються принципи міжнародних 

інституцій, але фактична незацікавленість розвитком національної галузі може 

призвести до нехтування національними інтересами й порушеннями в 

природному балансі країни за рахунок значного антропогенного навантаження 

від міжнародних туристичних потоків. 

Друга модель передбачає активний вплив країни на розвиток туристичної 

сфери за допомогою використання ефективних механізмів державного 

регулювання та фінансування спеціальних бюджетних програм. У зв’язку з 

обмеженістю фінансових ресурсів державного бюджету національні органи 

влади не в змозі виконувати поставлені завдання та  відмовляються від 

використання цієї моделі в практиці інтеграції національного ринку до сфери 

міжнародних туристичних послуг. Ще одним недоліком такого підходу, на 

нашу думку, є неврахування позиції та досвіду суб’єктів ринку до розвитку 

різних видів туризму, особливостей залучення міжнародних туристичних 

потоків, формування сучасних підходів до нарощення конкурентоспроможності 

туристичної послуги.  

Як зазначає Є. Козловський  [85],  третя модель найбільш поширена серед 

країн Європи, оскільки питання розвитку туристичної сфери вирішуються на 

рівні окремого багатопрофільного міністерства, що відповідає за розвиток 

туризму в країні та тісно співпрацює з суб’єктами ринку щодо використання 

потенційних можливостей галузі. Відповідно, держава виконує функції, 

пов’язані з розробленням нормативно-правової бази, координації роботи ре-

гіональної представницької й виконавчої влади, міжнародного співробітництва 

на міждержавному рівні, збирання  обробки статистичної інформації й 

просуванні бренду країни за кордоном за допомогою участі у виставках та 

міжнародних об’єднаннях у туристичній сфері, управління туристичними 

представництвами своєї країни за кордоном. Приватні структури національного 
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й іноземного походження, що діють у туристичній галузі країни, підсилюють 

розвиток інфраструктури за рахунок вільних фінансових активів, здійснюють 

маркетингову діяльність розширюючи сферу споживачів і підсилюючи позиції 

держави у формуванні іміджу на міжнародних ринках. Застосування такої  

системи регулювання туристичної сфери найбільш доцільне в реаліях України, 

оскільки вона є найбільш поширеною на теренах Європейського Союзу й у 

контексті реалізації євроінтеграційного курсу схожість підходів до 

регулювання туристичної галузі  слугуватиме вагомим інструментом реалізації 

інтеграційного потенціалу на прикордонних регіонах. Зокрема, досвід 

існування державного органу, який би просував і рекламував країну за 

кордоном Республіки Польща, визначив специфічну організаційно-правову 

форму туристичної організації, що  має представництва в багатьох державах 

світу, займається комерційними рекламними кампаніями та тісно співпрацює з 

приватними структурами щодо реалізації спільно розроблених стратегій.  На 

основі проведеного аналізу підходів до управління та регулювання розвитком 

туристичних ринків в умовах глобалізації ми можемо сформувати схему 

ієрархії органів управління (див. рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Схема ієрархії органів управління у сфері міжнародного туризму 
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Аналіз інструментарію, який належить до кожного окресленого рівня 

(табл. 4.1), визначив дублювання та конвергенцію певних функцій у сфері 

міжнародного туризму, що значно знижує ефективність розвитку галузі в 

цілому.  

Таблиця 4.1 

Інструменти регулювання туристичної діяльності 

Рівень 

регулюв

ання  

Інструмент Приклад 

1 2 3 

Міжна-

родний 

Міжнародні 

декларації 

Міжнародні 

конвенції 

1963 р. – «Загальна резолюція з розвитку туризму». 

Прийнята на конференції ООН із міжнародного туризму й 

подорожей (Рим). 

1980 р. – «Манільська декларація по світовому туризму». 

Прийнята Всесвітньою конференцією з туризму (Філіппіни). 

1982 р. – «Документи Акапулько». Прийняті на Всесвітній 

нараді з туризму при ВТО (Мексика). 

1985 р. – «Хартія туризму» та її складова частина «Кодекс 

туриста». Прийняті на сесії Генеральної асамблеї ВТО 

(Софія). 

1989 р. – «Гаазька декларація з туризму». Прийнята на 

Міжнародній конференції з туризму, що проводилася ВТО й 

Міжпарламентським союзом, є розвитком «Хартії туризму». 

1991 p. – «Резолюція міжнародної конференції по статистиці 

подорожей і туризму». Проведена ВТО й Урядом Канади.  

 

Міждер-

жавний 

регіона-

льний / 

транс-

кордон-

ний 

рівень 

Договори 

загального 

характеру й 

договори зі 

спеціальних 

питань 

міжнаро-

дної 

туристичної 

діяльності 

Протокол про розвиток туризму на саміті Співтовариства 

розвитку Півдня Африки (САДК) 14 вересня 1998 р. 

Угода міністрів щодо співробітництва АСЕАН у галузі 

туризму від 10 січня 1998 р. 

Сеульська декларація 

Угода про співробітництво в галузі туризму від 23 грудня 

1993 р. країн СНД 

17 квітня 1999 р. в Санто-Домінго головами туристичних 

відомств Меморандуму взаєморозуміння щодо заснування 

Зони сталого туризму. 

Європейська рамкова конвенція про транскордонне 

співробітництво між територіальними владами або 

громадами (21 травня 1980 р., м. Мадрид) 

Європейська хартія прикордонних та транскордонних 

регіонів /у редакції від 01–12.1995, Щецин, Єврорегіон 

Померанія. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 

Націона-

льний 

Закони 

України. 

Постанови 

КМУ. 

Укази 

Президента. 

Ліцензії. 

Сертифікат

и. 

Стандарти 

Закон України «Про туризм» від 15.09. 1995 р. № 324/95-ВР. 

Закон України «Про ліцензування окремих видів 

господарської діяльності» від 01.06. 2000 р. № 1775-ІП. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Правила в’їзду 

іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного 

проїзду через її територію» від 29.12. 1995 р. № 1074. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму 

розвитку туризму до 2005 року»від 28.06. 1997 р. № 702. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку органів ліцензування» від 14.11. 2000 р. № 1698. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про строки дії 

ліцензії на проведення певних видів господарської 

діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» 

від 29.11. 2000 р. № 1755.Інструкція про умови і правила 

реалізації підприємницької діяльності, пов’язаної з 

організацією іноземного й зарубіжного туризму (ліцензійних 

умовах), і контроль за їх дотриманням / затверджена наказом 

Ліцензійної палати України і Державного комітету України з 

туризму від 12.01.1999 р. № 5/1. 

Методичні рекомендації з організації поїздок вітчизняних 

туристів за кордон / затверджено постановою Колегії 

державного комітету України з туризму від 16.04.1996 р.     

№ 96/8. 

Програма забезпечення захисту й безпеки туристів / 

Затверджено постановою Колегії державного комітету 

України з туризму від 08.10.1996 р. № 96/5.»Про 

затвердження Правил користування готелями і надання 

готельних послуг в Україні» / Наказ Державного комітету по 

житлово-комунальному господарству України і Державного 

комітету України з туризму від 10.09.1996 р. 

№77/44.Правила обов’язкової сертифікації послуг 

харчування / затверджено наказом Державного стандарту 

України  

від 27.01.1999 р. № 37. Правила обов’язкової сертифікації 

готельних послуг / Затверджено наказом Державного 

стандарту України від 27.01.1999 р. № 37. 

 

На нашу думку, інструменти регулювання міжнародної туристичної 

діяльності, у формі правових актів, декларацій, офіційних документів, 

спрямовані на встановлення визначеного порядку, норм, правил, принципів і 

підходів до виконання туристичної діяльності, повинні бути відокремленими в 

контексті врахування об’єкта регулювання й можливостей щодо впливу на 
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нього. Міжнародне регулювання як система впливу й комплекс заходів, 

спрямованих на ефективне управління певним видом міжнародної діяльності 

(підтримка стабільності, її зміна, упорядкування) відповідно до визначених 

міжнародних принципів, норм і стандартів, повинно активізувати та розширити 

перелік своїх компетенцій відповідно до диверсифікації туристичної послуги, 

бізнес-діяльності у сфері туризму, нових викликів, пов’язаних із безпекою 

туриста. 

Застосування новітнього інструментарію вдосконалює сучасну систему 

управління інституційними змінами на основі принципів саморегуляції, 

активного державного втручання, координації зусиль приватного й державного 

партнерства, в умовах суттєвої диференціації рівня розвитку туристично-

рекреаційної сфери країн, ролі туризму в їхньому економічному розвитку, 

наявності унікальних природних і культурних ресурсів, потенціалу 

національного туристичного ринку, доступності туристичних ресурсів для 

власних та іноземних туристів, ролі країни на міжнародному туристичному 

ринку, масштабів інвестицій  у  туристичну сферу. 

Отже, на сьогодні у світі сформовано певну систему органів 

міжнародного регулювання та співробітництва. Розроблені нами підходи щодо 

класифікації рівнів дають можливість сформувати загальне бачення й проблеми 

щодо вдосконалення сучасної системи управління, оскільки система органів 

регулювання туристичної сфери має суттєві відмінності залежно від країни та 

ролі туризму в її економіці, зокрема наявності унікальних природних і 

культурних ресурсів, потенціалу національного туристичного ринку, 

доступності туристичних ресурсів для власних й іноземних туристів, ролі 

держави на міжнародному туристичному ринку, масштабів інвестицій у 

туристичну сферу. Водночас потрібно визначити ефективність діяльності 

основних організацій і ми можемо встановити основні вузькі місця в 

регулюванні ринку туристичних послуг. Зокрема, міжнародний рівень, що 

представлений наднаціональними органами, фактично розробляє рекомендації 

щодо збалансованого розвитку туристичної індустрії. Відсутність чіткого 
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адміністративного впливу на суб’єктів ринку не дає можливості реалізовувати 

загальносвітову стратегію стосовно розвитку галузі. Окрім того, як зазначає 

А.Поручник «домінантна роль держави у регулюванні та контролі за всіма 

суспільними процесами, що виступає однією з базових парадигмальних засад 

національного суверенітету, на відміну від принципу лібералізації як атрибуту 

сучасної парадигми глобалізації» [200, с. 67-68]. З огляду на сучасні тенденції, 

що проаналізовані, можемо констатувати, що основними проблемними 

«вузькими» місцями цього рівня є відсутність достатнього рівня компетенцій і 

функціональних повноважень, особливо в розв’язанні проблем щодо природних 

катаклізмів, боротьби з терористичними атаками, агресивного застосування 

туристичних ресурсів і руйнації світової культурної спадщини, особливо в 

слаборозвинутих країнах.  

Потрібно відзначити, що не всі ці структури достатньо ефективно 

виконують свою діяльність. Зокрема, найбільш активними щодо виконання 

своїх функцій було Державне агентство України з туризму та курортів, 

створене у 2011 р. і Всеукраїнська громадська організація «Туристична 

асоціація України», а такі організації, як «Українська туристична 

інфраструктура» та ДП «Національний туристичний офіс», мали формальний 

характер. Одним з останніх заходів, що спрямований на зменшення тиску на 

підприємців і підвищення ефективності функціонування системи державного 

контролю за господарською діяльністю стало прийняття Кабінетом Міністрів 

України постанови «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» від 10 вересня 2014 р. № 442, наслідком якого стало призупинення 

діяльності Державного агентства, що суттєво ускладнило розвиток туристичної 

сфери, оскільки відбувається дублювання функцій і повноважень Міністерства 

інфраструктури та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, до 

якого й було приєднано агентство. 

На національному рівні сучасна ситуація в регулюванні сфери туризму ха-

рактеризується значним динамізмом розвитку й використання свого 

потенціалу, оскільки багато держав – активних гравців цього ринку продов-
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жують проводити агресивну політику щодо утримання своєї частки та 

збільшення туристичних потоків. Розвиток туризму – важливий елемент їхньої 

національної стратегії та окремий напрям зовнішньоекономічної діяльності 

цілої країни, тому важливим елементом дослідження виступає оцінка 

національних стратегій різних держав у формуванні міжнародних ринків 

туристичних послуг і виборі основних стратегічних принципів. 

За прикладом провідних туристичних країн ЄС доцільно розглянути 

питання щодо створення в Україні національної туристичної організації як 

такої, яка об’єднає юридичних осіб публічного й приватного права та 

функціонуватиме на принципах державного-приватного партнерства. НТО 

зможе забезпечувати виконання таких завдань: формування та просування 

конкурентоспроможного національного туристичного продукту на цільових 

туристичних ринках; створення позитивного туристичного іміджу України на 

міжнародному туристичному ринку як привабливої туристичної дестинації; 

розробка та реалізація маркетингової політики просування національного 

туристичного продукту; організація, проведення та участь у туристичних 

виставках і ярмарках, у тому числі за кордоном; організація та забезпечення 

належного функціонування національної мережі туристичних інформаційних 

центрів; забезпечення просування туристичних можливостей України в мережі 

Інтернет (веб-порталVisitUkraine); виготовлення та розповсюдження в Україні й 

за кордоном інформаційних матеріалів про туристичні можливості України 

(поліграфічна продукція, сувеніри, тощо). Із позиції останньої складової 

частини важливим елементом національної стратегії розвитку туристичних 

ринків виступає політика сталого розвитку туризму, оскільки оцінка процесу 

сталого туризму завжди була предметом критики. Якщо враховувати традиційні 

статистичні кількісні дані (кількість відвідувачів, робочих місць, створених 

протягом реалізації туристичних послуг), то статистика сталого туризму 

ґрунтуватиметься на екологічній вартості цих досягнень і прагнутиме до 

впровадження екологічних і соціальних показників, що може бути визначене 
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споживанням води й енергії стосовно гостя готелю, відходів, засобів 

транспорту, що використовуються.  

Окрім того, у сучасних процесах інституціоналізації глобального ринку 

важливу роль відіграє інститут державо-корпоративного партнерства. Як 

зазначає Я.Столярчук, на ринку інтелектуальної власності це може бути 

здійснено за допомогою таких інфраструктурних інститутів, як технопарки, 

технополіси, науково-промислові комплекси, кластери інноваційної діяльності, 

фонди венчурного капіталу, мережі досліджень і технологій та ін. [34, с. 271]. У 

сфері туризму найбільш перспективним у цьому контексті виступає 

формування кластера, що дав змогу об’єднати фінансові потоки бізнесу 

основних і супутніх галузей туристичної індустрії з організаційними 

можливостями держави, науковим потенціалом вищих навчальних закладів. 

Сьогодні декілька держав застосовують кластерний підхід для 

стимулювання економічного розвитку створенням спеціальних стратегій, щоб 

підтримати його існування та зростання. У країнах-членах ЄС ці стратегії є 

частиною або національної стратегії для підвищення конкурентоспроможності, 

або регіональної програми для стабілізації регіонального розвиток [412, с. 255]. 

У нових державах-членах і країнах-кандидатах кластерний підхід 

використовують здебільшого для прискорення змін та стимуляції бізнесу до 

інновацій. Стратегію територіального розвитку спрямовано на взаємозалежне 

функціонування всіх рекреаційних ринків регіону, головна мета якого – 

якнайповніше задоволення різноманітних рекреаційних потреб населення. 

На нашу думку, завдання формування туристичного кластера – це не 

тільки створення комфортних умов для відпочивальників, а й забезпечення 

їхньої безпеки, пошук інноваційних рішень у розвитку потенціалу туризму, 

залучення науки та нових технологій для вдосконалення й раціонального 

використання турпродуктів. Зростання інвестицій і масштабні спільні дії в 

майбутньому зможуть розширити спектр послуг у сфері українського туризму, 

сприятимуть розвитку туристичної інфраструктури й допоможуть реалізувати 

поки що недостатньо задіяний потенціал подальшого росту. 
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Основні принципи системи інституційних змін управління бізнес-

діяльності у сфері міжнародного туризму грунтуються на побудові відносин 

між складовими структурами глобального ланцюга. Приналежність до різних 

країн ускладнює взаємодію на основі різного правового поля суб’єктів, 

нормативних вимог, специфіки інвестиційного поля й ін. Концептуальним 

положенням у системі змін буде можливість зниження трансакційних витрат, 

системність розвитку, глобальне стратегічне планування, цілісність системи 

управління. Зважаючи на обсяги сучасних ТНК, у тому числі й у сфері 

міжнародного туризму, ми можемо вважати їх активними гравцями 

середовища, котрі в змозі лобіювати свої інтереси не лише на національному, а 

й на глобальному ринках. Оскільки більшість міжнародних інституцій 

складається не лише з представників урядів країн, а саме бізнес-структур, то 

для впливу на світову політику щодо зменшення адміністративного впливу 

держави на розвиток галузі в глобальних туристичних мережах є багато шансів. 

Як наслідок, у повноваження держави переходить створення відповідних 

механізмів для врегулювання так званих «вузьких» місць у комплексному 

розвитку галузі, забезпечення захисту туристів на своїй території, що,  урешті, 

допоможе зайняти відповідну нішу в системі світогосподарських зв’язків сфери 

туризму за умов використання туристично-рекреаційного потенціалу. 

Підтримуючи думку І. Соловйова  [228], варто зазначити, що система 

органів державного регулювання туристичної сфери в кожній країні має суттєві 

відмінності, спираючись як на рівень економічного розвитку держави, 

наявність туристичної інфраструктури, темпів розвитку туристичної галузі, так 

і її інвестиційної привабливості, активності бізнес-суб’єктів у процесах 

інтеграції сфери туризму на міжнародний рівень. Аналіз концепцій та стратегій 

провідних країн світу, які формують сучасний туристичний ринок, засвідчив 

наявність спільних підходів і векторів трансформації. Зокрема, серед сучасних 

стратегічних цілей потрібно відзначити формування туристичної політики 

сталого розвитку, яка ґрунтується на збереженні історико-культурної спадщини 

та раціональному використанні ресурсів, у тому числі й енергетичних, при 
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наданні й споживанні туристичних послуг. Не новими, але й далі актуальними 

залишаються підходи кластеризації туристичної галузі, використання 

системних управлінських підходів на мікрорівні – рівні суб’єктів, що формують 

пропозицію на туристичному ринку, та турагенств, які просувають туристичний 

продукт і послуги. Важливим сегментом регулювання залишаються функції 

держави у відшкодуванні витрат при настанні екологічних лих та допомога в 

покритті збитків суб’єктам ринку через страховий механізм.  

Щодо методів регуляторної політики розвитку туризму на рівні держави 

ми можемо виокремити такі їх підвиди: нормативно-правові, в основу яких 

покладено створення правового поля для всіх учасників ринку незалежно від 

країни походження капіталу та самого туриста-споживача туристичної послуги; 

адміністративні, які полягають у формуванні національної стратегії щодо 

охорони, збереження національних багатств, участі держави в міжнародних 

організаціях; фінансово-економічні, що формують сприятливий інвестиційний 

клімат, використовують принципи кредитування для розвитку малого й 

середнього бізнесу, особливо в підвиді зеленого (сільського) туризму; 

маркетингові, які передбачають створення бренд-орієнтованого продукту 

України на міжнародних туристичних ринках, соціально-психологічні, що 

сприяють розвязанню соціальних проблем, співпраці у сфері культури та освіти 

на основі соціальної й розподільчої функцій держави, використання пільгових 

умов оподаткування, спрощеної системи реєстрації суб’єктів господарювання, 

що реалізовують туристичну діяльність, зменшення перевірок розкриває 

стимуляційну функцію держави в регулюванні та  координуванні діяльності 

національних туристичних ринків. 

Зведену систему функцій та інструментів державного регулювання 

відображено в табл. 4.2.  

Отже, загальна стратегія щодо вдосконалення сучасного інструментарію 

міжнародного регулювання ринку послуг будується на інституційному 

наповненні й функціональній визначеності всіх рівнів управління. 
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Таблиця 4.2 

Інструментально-методичне наповнення функцій держави в 

регулюванні розвитку туристичної галузі 

Функції Методи Механізми / Інструменти 

Структуро 

формувальна 

Державно-

адміністративні 

Розширення кооперації підприємств 

туристичної сфери, розбудова 

інфраструктури, державо-приватне 

партнерство, запровадження кластерів, 

інститутів спільного підприємництва, 

регулювання туристичних потоків за 

допомогою візових механізмів 

Регуляторно-

індикативна 

Нормативно-

правові 

Створення сприятливого середовища для 

розвитку галузі, синхронізація дій, 

зміцнення інституційного співробітництва, 

запровадження стандартів й індикаторів, 

екологічний менеджмент 

Припинення діяльності суб’єктів, що не 

відповідають критеріям законів і 

нормативних актів 

Інноваційна 
Фінансово-

кредитні 

Державні субсидії, пільгові кредити, 

використання екологічних й 

інформаційних інновацій, реалізація 

інвестиційних проектів 

Стимуляційна Податкові 

Пільгові умови оподаткування, спрощена 

система реєстрації суб’єктів 

господарювання, що здійснюють 

туристичну діяльність, зменшення 

перевірок 

Соціальна 

Соціально-

психологічні 

Навчання робочої сили для туристичної 

галузі за рахунок коштів державного 

бюджету, розв’язання соціальних проблем, 

співпраця у сфері культури й освіти 

Розподільна 

Перерозподіл факторів виробництва,  

масштабів економічної діяльності, захист 

навколишнього середовища  

 

Звичайно, роль держави є суттєвою у визначенні національних стратегій, 

створенні економічних, юридичних й правових передумов щодо нарощення 

використання туристичного потенціалу та залучені світових туристських 
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потоків, але рівень компетенції щодо міжнародних рамкових умов не дає змоги 

ефективно виконувати свої компетенції в умовах нарощення конкуренції, саме 

тому  потребує розширення кооперації підприємств туристичної сфери, 

розбудова інфраструктури, держано-приватне партнерство, запровадження 

кластерів, інститутів спільного підприємництва, регулювання туристичних 

потоків за допомогою візових механізмів повинні бути покладені в основу 

сучасних інституційних механізмів. 

Крім того, окремим компонентом структури управління та регулювання 

міжнародного туризму стають інституції транскордонного співробітництва, які 

можуть об’єднувати й реалізовувати стратегічні орієнтири певних регіональних 

центрів світових туристичних послуг. Окрім того, важливим фактором є 

відсутність єдиних інституцій у різних країнах, різне їх організаційне 

наповнення та компетенції. Саме тому варто враховувати специфіку всіх рівнів 

і форм регулювання, що дасть можливість сформувати загальне бачення й 

проблеми вдосконалення сучасної системи управління. Активне входження 

країни в структуру міжнародних конференцій щодо розвитку міжнародних 

ринків туристичних послуг також слугуватиме важливим інструментом 

поглиблення співпраці та реалізації нових форм регулювання національного 

ринку туризму. 

 

 

4.2. Глобальні стандарти, універсалізація регуляторного механізму  

та інформатизація туристичної діяльності 

 

Високий рівень стандартизації та уніфікації послуг, що надаються у сфері 

міжнародного туризму й гарантують споживачам єдиний підхід до формування 

якісних характеристик послуги, незалежно від країни споживання, лежить в 

основі сучасних глобалізаційних процесів інституціоналізації цієї сфери. 

Основний інструментарій, що реалізовує цей напрям, – це впровадження 

єдиних вимог на всіх стадіях створення та реалізації туристичної послуги, що 
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гарантується шляхом міжнародного регулювання та розробки універсальних 

механізмів гарантування відповідних стандартів. У контексті реалізації бізнес-

діяльності у сфері міжнародного туризму дотримання міжнародних стандартів і 

вимог щодо розміщення туристів є основою конкурентоспроможності 

підприємств  на рівні як держави, так і глобальних корпорацій.  

Потрібно зазначити, що залежно від специфіки впливу на складник 

туристичного продукту, універсальні регулятори туристичної діяльності 

сформовано на основі практичних запитів та потреб туристів, які в період 

формування масового туризму набули остаточних нормативних рамок і були 

оформлені в законодавчі ініціативи, підтримані міжнародними організаціями та 

іншими суб’єктами ринку. Задля узагальнення наявної в міжнародній практиці 

бази стандартів туристичної діяльності й обґрунтування напрямів 

удосконалення діяльності регуляторних інститутів у контексті розширення 

функцій інститутів, які існують, потрібно згрупувати туристичні послуги за 

видами й специфікою регуляторного механізму на міжнародному, державному, 

транскордонному та регіональному рівнях. У контексті поглиблення 

універсалізації підходів до стандартизації туристичних послуг окрему сферу 

становлять такі складники туристського продукту, як вимоги до засобів 

розміщення, харчування, транспортного забезпечення й страхування, що 

становлять комплекс послуг. На відміну від вимог щодо харчування чи 

страхування, що активізуються в останні роки, проблема розробки стандартних 

підходів до класифікації готельного фонду, апартаментів та кемпінгів виникла в 

середині 50-х років. Інституційні можливості Всесвітньої туристичної 

організації й Міжнародної готельної асоціації не могли виконати чітку 

регламентацію щодо визначення критеріїв і класифікаційних ознак, а частина 

учасників виступали проти запровадження єдиного підходу. На той час у 

частині країн були відсутні національні системи категорійності засобів 

розміщення, що значно ускладнювало ситуацію з розміщення туристів та 

нарощення використання туристичного потенціалу.  Відсутність глобального 

бачення й наступні дискусії не дали результату щодо вирішення цього питання, 
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яке  передане на регіональні об’єднання з побажанням використання єдиної 

системи задля уніфікації наданих послуг і подальшого розвитку світового 

туризму. Протягом тривалого часу система щодо розробки загальних світових 

стандартів еволюціонувала, але й досі залежить від регіональних тенденцій та 

національних законодавчих ініціатив, трансформувавшись у таку оцінку якості 

готельних послуг, як Французька національна класифікація, Індійська система 

на основі балів (зірки), Американська (діаманти), система В&В (корони), щодо 

засобів розміщення, зірки Мішелін у ресторанному бізнесі. 

Теоретичну основу для планування та організації туризму за 

процедурним і структурним підходами визначили провідні міжнародними  

(К.Коста, Е. Паньик, Д. Бухаліс [302, с. 118]) та вітчизняними (П. Столярчук, 

В.Домінюк [231, с. 15]) дослідниками туризму в контексті аналізу основних 

тенденцій європейського планування й організації туризму та їх стандартизації. 

Незважаючи на регіональний вектор, низка пропозицій може мати глобальне 

значення, тому що протягом тривалого часу Європа залишається провідним 

центром туристичних потоків і доходів від них. Досліджуючи регуляторні 

інструменти щодо розвитку туризму в різних країнах, ми сформували систему 

національних стандартів на туристичні послуги (додаток Д1). Як видно з 

таблиці, найпоширенішими серед національних стандартів є вимоги на послуги 

готелів, кемпінгів, відпочинкових центрів, гуртожитків, ліжок і сніданків, 

резиденцій у навчальних закладах. Зокрема, сектор стандартів туризму в цілому 

конкретизується національними стандартами в таких країнах, як Ботсвана, 

Канада, Німеччина, Франція; у США, Великобританії, Іспанії, Нідерландах 

діють конкретні національні стандарти, що регулюють ринок туристичних 

послуг (ISO 18513:2003 – Туризм. Послуги – готелі та інші види туристичного 

розміщення – Термінологія; BSR NSF / 166-200x – Готелі: охорона 

громадського здоров’я; BS EN ISO 18513:2003 – Туризм послуг. Готелі й інші 

види туристичного житла. Термінологія; BS EN 13809:2003 – Туризм послуг. 

Туристичні агентства та туроператори. Термінологія.; UNE 150101:2001. EX 

система екологічного менеджменту. Керівні принципи для здійснення системи 
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екологічного менеджменту відповідно до UNE-EN ISO 14001 у готелях та інше 

розміщення туристів; Доступність UNE 41512:2001 і навколишні пляжі; PNE 

150104 EMS. Керівництво з реалізації системи екологічного менеджменту 

відповідно до UNE-EN ISO 14001 пляжів; NEN-EN 13809:2003 – Туристичні 

послуги – Туристичні агентства та туроператори – Термінологія). У низці інших 

країн (Ірландія, Корейська Республіка, Ліван, Литва, Сингапур, Туреччина та 

ін.)  визначеним є загальний сектор стандартів туризму в цілому: обов’язкова 

реєстрація системи стандартів для готелів (самоврядування підприємств 

громадського харчування); добровільні, широко використовуються системи 

класифікації готелів і гостьових будинків; стандарти з виїзного туризму; 

стандарти для готелів та мебльованих квартир; рейтинг тільки для готелів; 

закон про туризм у Литві вимагає проведення сертифікації від усіх готелів, 

мотелів і таборів, які будуть класифіковані; Рада Сингапуру працює над NSRS 

професійними стандартами для готелів, бюро подорожей і туризму, NSRS буде 

поширюватиметься на всі сектори туризму; стандарти згідно з правилами на 

туристичні послуги. 

Сьогодні стандартизація туристичних послуг має нові потенційні 

ініціативи, зокрема Європейська комісія (DGEnterprise) доручила 

Європейському комітету зі стандартизації (CEN) розробити основу для 

стандартизації послуг, мета якого полягатиме в дослідженні та пошуку 

можливих сфер стандартизації послуг. Сучасним чинним стандартом, який  

останній раз переглянуто та підтверджено у 2014 р. є ISO 18513: 2003 [351], у 

якому визначено терміни, що широко використовуються в індустрії туризму, з 

метою полегшення взаєморозуміння між користувачами й постачальниками 

туристичних послуг. Допомога споживачам в інформованому виборі 

туристичного сервісу має потенціал для збільшення ймовірності задоволення 

очікувань і посилення задоволень, тобто індустрія туризму також отримає 

користь від більш обізнаних споживачів. На нашу думку, формулювання 

стандартних визначень туризму є важким завданням не в останню чергу через 

культурні відмінності та труднощі перекладу, унаслідок чого  підготовлено 
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додатковий інформаційний додаток, який служить словником з еквівалентності 

між англійською, французькою, німецькою й іспанською мовами. Відповідно 

до внутрішніх правил CEN / CENELEC, національні стандарти організації 

наступних країн зобов’язані запровадити цей Європейський стандарт: Австрія, 

Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія й Сполучене 

Королівство. Комітет ISOз оцінювання відповідності (CASCO) розробив 

міжнародні стандарти, у яких викладено вимоги до критеріїв відповідності 

міжнародних стандартів у галузі туризму, що включають  сертифікацію 

приміщень, продукції, послуг, персоналу, систем управління, міжнародні 

стандарти самостійного декларування відповідності, експертної оцінки та 

акредитації (табл. 4.3). Потрібно зазначити, що диверсифікація туристичних 

послуг вимагає від міжнародних інституцій розробки, впровадження та 

підтримки системи управління безпекою. Щоб допомогти постачальникам 

пригодницького туризму в цьому питанні,  опубліковано новий посібник, який 

дає прості покрокові вказівки й повністю узгоджується з вимогами ISO 21101 

для управління безпекою пригодницького туризму. Незалежно від того, чи це 

трекінг, дайвінг, сплави, каньйони, стрибки або будь-яка інша захоплююча 

активність на свіжому повітрі, збереження учасників у безпеці – це пріоритет 

туроператора, який використовує цю систему стандартизації. 

Як зазначає С.Фредерік  [327, с. 168], довгострокові пропозиції щодо 

забезпечення зростання після кризи в системі глобальних мереж для країн, що 

розвиваються, ґрунтуються на можливості використання міжнародних і 

регіональних сертифікатів. У цій системі координат, на нашу думку, потрібно 

заохочувати та надавати допомогу суб’єктам бізнес-діяльності  стандартами 

продукції й технологіями, що вимагаються міжнародними покупцями, такими 

як ISO 9000 і 14000,  диверсифікувати покупців, продукти та кінцеві ринки на 

основі вимог до якісних характеристик туристичної послуги і її складників.  
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Таблиця 4.3 

Характеристика міжнародних стандартів у сфері туризму 

Назва стандарту                                           Сфера впливу 

ISO/TC 228 

Tourism and 

related services 

Стандартизація термінології та специфікацій послуг, що 

надаються туристичними організаціями, уключаючи 

пов’язані з ними заходи, туристичні напрями та вимоги 

об’єктів й обладнання, що використовуються ними, для 

надання покупцям туризму, постачальникам і споживачам 

критеріїв прийняття обґрунтованих рішень. 

ISO 

21101:2014(en) 

Adventuretourism– 

Safety management 

system–

Requirements 

Підвищити рівень безпеки, задоволення очікувань 

учасників та безпеки персоналу, демонструє безпечну 

практику, підтримка відповідності діючим законодавчим 

вимогам 

ISO 18513: 2003 

Tourism services 

— Hotels and other 

types of tourism 

accommodation — 

Terminology 

Визначено терміни, що широко використовуються в 

індустрії туризму, із метою полегшення взаєморозуміння 

між користувачами та постачальниками туристичних 

послуг 

ISO 13009, 

Tourism and 

related services 

Вимоги й рекомендації щодо функціонування пляжу 

підкреслюють важливість доступності пляжів із такими 

зручностями, як туалети, душові або миття для стоп, а 

також точку для питної води, адаптовану для людей з 

особливими потребами.  

ISO 14785, Tourist 

information offices 

Інформація про туризм та послуги прийому – вимога,  що 

пропонує ряд рекомендацій, щоб зробити туристичні 

інформаційні бюро (ТІО) доступними для всіх. ТІО 

повинні розглянути аспекти, пов’язані з мобільністю (вхід, 

стоянка та приміщення без бар’єрів) 

 

Найбільш сприятливою та простою формою щодо державного 

регулювання діяльності суб’єктів ринку у сфері туризму є ліцензування, 

оскільки,  порівнянно із сертифікатом, такий дозвіл отримати набагато 

простіше. Багато країн запровадили в практику свого інституційного 

регулювання такий інструмент, але залишаються специфічні риси цієї 
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діяльності, зокрема  державним регулюванням розвитку туристичної галузі у 

Франції займається Міністерство економіки, промисловості та зайнятості. Воно 

визначає основні пріоритетні напрями розвитку туризму в цій державі (третя 

модель) і на основі створеного у 2009 р. Агентства з туристичного розвитку 

Франції «AtoutFrance», здійснює функції ліцензування у сфері туризму й 

ведення єдиного реєстру туристичних фірм. Тобто ми можемо стверджувати, 

що фактично держава взяла на себе функцію щодо поверхового регуляторного 

нагляду та статистичного моніторингу розвитку бізнес-діяльності у сфері 

міжнародного туризму.  

Державна політика щодо туризму в Туреччині реалізовується 

Міністерством культури і туризму, яке є відповідальним за просування 

туристичних продуктів на міжнародних ринках, організовує рекламні заходи та 

компанії в різних регіонах світу й формує основні напрями розвитку 

туристичного сектору; такі дії притаманні другій моделі державного втручання 

в регулювання туристичної індустрії. Ліцензування є обов’язковим для 

виконання діяльності пов’язаної з туризмом, та поділяється на  підвиди  

залежно від обсягів наданих послуг, зокрема, існує ліцензія для підприємств, 

що надають комплексний туристичний продукт із набором усіх послуг від 

перевезення, розміщення, харчування, організації дозвілля (ліцензія А), ліцензія 

В надається суб’єктам ринку, які здійснюють продаж квитків на екскурсії та 

транспортне сполучення, а  ліцензія С – для турфірм, що здійснюють 

обслуговування лише внутрішніх туристів. Групи підприємств, які одержали 

ліцензії типів (В) і (С), можуть також надавати послуги, що покладаються на 

них турфірмами групи (А) щодо реалізації турів [25]. Важливим елементом 

регуляторного механізму в цій країні потрібно визначити тісну співпрацю 

державних органів із підприємницьким сектором: ліцензія видається лише після  

реєстрації турфірми в Асоціації турецьких туристичних фірм «TÜRSAB». 

У Малайзії туристичну політику держави визначає спеціально створене 

Міністерство туризму, під юрисдикцією якого перебуває Національний відділ 

ліцензування (перша модель). Потрібно зазначити, що, порівняно з іншими 
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країнами, орган ліцензування в Малайзії володіє надто широкими 

повноваженнями, аж до визначення оптимальної кількості підприємств, які 

працюють у сфері туризму, що вказує на встановлення жорстких командно-

адміністративних методів державного контролю за діяльністю ліцензіатів у 

сфері туризму [38, с. 152]. Аналогічні документи застосовують і для серти-

фікації туристських послуг та послуг засобів розміщення, що створює додаткові 

обмеження для входження в цю сферу як для місцевих суб’єктів бізнес-

діяльності, так і глобальних ТНК. 

Практика виконання туристичної діяльності у Великобританії свідчить 

про необов’язкове ліцензування компаній, які здійснюють обслуговування 

вхідного туристичного потоку.  Фактично відповідальність за виконання 

встановлених вимог бере на себе загальне внутрішнє законодавство, якщо ж 

суб’єкт підприємницької діяльності займається організацією поїздок лише 

англійських туристів, то він зобов’язаний мати дозволи відразу декількох 

контролюючих структур (IATA, ATOL, АВТА) та внести близько 40–80 тис. 

дол. грошового забезпечення, яке буде використане для захисту британського 

туриста за кордоном у разі настання форсмажорних обставин, що загрожують 

життю чи здоров’ю громадянина. На нашу думку, такий підхід визначений 

високими стандартами щодо захисту національних громадян, значними 

страховими виплатами в разі настання нещасних випадків та тісною взаємодією 

страхових інституцій із туристичними агентствами.  

Як один із ключових компонентів інституційного механізму забезпечення 

процесу ліцензування туристської діяльності в Італії здійснюється  місцевими 

органами виконавчої влади, що володіють відповідною компетернією й 

відповідним досвідом, хоча порядок ліцензування та основні типи ліцензії єдині 

для всієї країни: міжнародна туроператорська діяльність, внутрішня, та 

турагентська діяльність. Як зазначає В. Сенін, може існувати й додатковий 

фінансовий механізм-гарантія, зокрема в низці областей Італії прийнято закони, 

що передбачають внесення застави при отриманні ліцензії (депозит, розмір 

якого для ліцензії типу А складає 40–200 тис. дол., а для отримання ліцензії 



294 

типу В – 10–40 тис. дол.) [218]. Проведений аналіз дає нам змогу визначити 

узгодження національних інституційних структур із глобальними, зокрема 

частина компетенцій стосовно відповідності міжнародним вимогам є 

продубльованими, але визначальним залишається факт наявності 

індивідуального підходу кожної країни до формування регуляторного 

механізму туристичної діяльності та визначення пріоритетності тих чи інших 

принципів. Удосконалення діяльності регуляторних інститутів у контексті 

розширення функцій наявних інститутів відбувається за потреби та можливості 

заснування нових глобальних інститутів із новими функціональними 

компетенціями й повноваженнями, адекватних масштабам глобалізації 

туристичної галузі. Важливу основу в цьому контексті становить інформаційне 

забезпечення галузі, оскільки в сучасних умовах сфера міжнародного туризму 

займає наступне місце після ІТ – сфери за рівнем використання інформації у 

виготовленні, реалізації та споживанні туристичного продукту.  

Потрібно відзначити, що міжнародний ринок туристичних послуг є 

комплексною сферою нематеріальних ресурсів із позиції як споживача, так і 

надавача. Цей вид послуг інформаційно насичений та вимагає застосування 

інформаційних технологій більше, ніж будь-яка інша сфера діяльності. 

Усталені тенденції постіндустріалізації національних економік перетворили 

інформаційну технологію на систему організованих методів і засобів збору, 

реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки й захисту інформації на 

базі застосування розвиненого програмного забезпечення, телекомунікацій, 

апаратних (технічних) засобів. 

Саме використання різних систем для швидкого пошуку інформації, її 

обробки, оцінки, представлення споживачу стає запорукою успішного 

функціонування суб’єктів, які надають туристичні послуги, та розвитку 

міжнародного ринку загалом. 

Нині визначилися чіткі відмінності інтегрованих систем інформаційних 

технологій, що використовуються в туризмі, які передбачають наявність  

комп’ютерної системи, що об’єднує різні складники міжнародної туристичної 
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індустрії, починаючи з резервування готельних номерів, оренди авто, 

спеціального туристичного спорядження, електронних табло авіаліній, 

забезпечення безперебійної системи грошових переказів між контрагентами та 

бізнес – суб’єктами, організації супроводу ділового туризму, що потребує 

проведення телеконференцій. Підтвердженням інтегрованості такої системи є 

вплив рівня її використання, швидкості, надійності передачі даних на усіх 

суб’єктів, що залучені до створення та реалізації туристичного продукту.  

Суть інформаційних технологій, які використовуються на міжнародному 

ринку туристичних послуг, становлять методи й засоби формування та 

підтримки інформаційних потоків у системах управління будь-якими 

об’єктами, у тому числі підприємствами індустрії гостинності. Підтримуючи 

думку закордонних дослідників (Д. Бухаліш [285], H. Вертнер, А. Алзуа-

Сорсабал, Л. Кантоні [429], А. Пего [388, с. 45]), які зазначають, що 

інформаційні технології й туризм стали основними каталізаторами розвитку 

світової економіки в останні 40 років, потрібно відзначити безпосередній вплив 

саме інформатизації на туристичну сферу.  Індустрія туризму за останні два-три 

десятиліття зазнала величезного впливу науково-технічного прогресу, 

наслідком якого стало те, що невеликі турагенти та туроператори 

використовують обчислювальну техніку для автоматизації як основних, так і 

допоміжних функцій, а у великих глобальних туристичних ланцюгах 

сформувалися спеціалізовані інституції щодо використання інформаційних 

систем у просуванні туристичного продукту як у межах країни, так і за 

кордоном.  

Сфера туризму ідеально пристосована для впровадження сучасних 

інформаційних технологій, оскільки для неї потрібні системи, які в найко-

ротший термін надають відомості про доступність транспортних засобів і 

можливості номерного фонду, забезпечують швидке резервування, унесення 

коректив, вивільнення засобів й автоматизацію виконання допоміжних завдань 

під час надання туристичних послуг; паралельне формування таких документів, 

як квитки, рахунки та путівники, забезпечення розрахунковою й довідковою 
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інформацією. Світова практика засвідчила розвиток різних довідкових 

інструментів у мережі, які надають інформацію про готелі, інфраструктуру, 

оцінки споживачів, допомагають створити власні маршрути, а саме: 

TripAdvisor, TripSay, TripWolf, Doppler, Wikitravel.   

Усі ці функції комп’ютерних систем тією чи іншою мірою доступні для 

турагентств, які можуть або використовувати ізольований режим роботи, або 

взаємодіяти з контрагентами в застосуванні мережевих і телекомунікаційних 

засобів обробки інформації. 

Важливе місце в системі забезпечення збалансованого розвитку 

міжнародних ринків туристичних послуг у сфері використання інформаційних 

технологій займають глобальні системи бронювання: Amadeus, Galileo, Sabre і 

Woldspan. Підключення національних туроператорів є важливим каталізатором 

нарощення використання туристичного потенціалу країни, оскільки дають 

можливість проводити моніторинг готельного фонду, зацікавленість туристів 

різного виду послугами, категоріями номерів та коректувати державну політику 

у напрямі вдосконалення наявних принципів. Туристичні організації, які 

підключені до терміналів глобальних систем бронювання, мають можливість 

надати своїм клієнтам набір послуг із бронювання в режимі реального часу. 

Тому будь-який агент туристичної компанії за допомогою певних команд може 

легко знайти клієнтові потрібний йому готель, подивитися ціни, наявність місць 

та виконати бронювання [35]. Упровадження сучасних інформаційних 

технологій у систему управління потребує значних капіталовкладень. Оцінка 

економічної доцільності інвестицій – завдання складне, оскільки метою 

придбання нових технологій є не лише скорочення витрат на робочу силу, але й 

підвищення якості та розширення асортименту послуг, скорочення термінів 

підготовки нових послуг і підвищення гнучкості процесу обслуговування. 

Унаслідок того, що деякі з цих переваг не спричиняють прямого скорочення 

витрат на робочу силу, виправдати їх вибір досить складно. Крім того, стрімкий 

розвиток нових технологій призводить до того, що придбане устаткування 
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через старіння втрачає функціональні якості протягом короткого проміжку 

часу, що робить оцінку витрат і вигод ще більш проблемним завданням.  

Формування та впровадження нової автоматизованої інформаційної 

системи в роботу суб’єктів, котрі надають турпослуги, є ще одним важливим 

елементом розвитку міжнародного ринку туристичних послуг. Упровадження 

автоматизованої інформаційної системи сприяє скороченню витрат на робочу 

силу приблизно на 30 %, а отже, і підвищенню продуктивності праці, тобто 

робочий час і витрати на оплату праці з надання послуг будуть меншими за такі 

самі показники в разі застосування старого підходу. Це відкриває нові 

можливості для ефективного виконання основних завдань туристичного 

бізнесу, зокрема експлуатація системи дає змогу реалізувати програми 

ресурсозбереження за допомогою зниження експлуатаційних витрат на утри-

мання систем зв’язку, зниження енергоспоживання; уникнути пікових 

навантажень; збільшити продуктивність праці; покращити якість послуг, 

підвищити кваліфікацію працівників туристичної фірми.  

На сьогодні підтримувати таку систему в умовах мінливого законодавства 

та постійних нововведень у готельному бізнесі важко, а стандартна система 

накопичує в собі позитивний досвід експлуатації в десятках і сотнях готелів, а її 

впровадження може зажадати деяких змін у технології роботи готелю, але це 

обов’язково дасть позитивний ефект у майбутньому. Інституціоналізація даного 

сектору здійснюється на основі впровадження  інформаційних готельних 

систем, серед яких найбільш відомими є  Система Amadeus, Galileo, Sabre, 

Worldspan, Trust, SRS, Utell, Start, Fidelio, «LodgingTouch». До сьогодні 

з’явилися й успішно функціонують розробки вітчизняних фірм, які забезпе-

чують автоматизацію управління готельним комплексом, але кожна з них 

пропонує різноманітний набір модулів АСУ й не завжди враховує наявність 

основних модулів.  

У 2017 р. digital-ринок підготував цілком передбачувані, але не менш 

важливі тенденції в організації маркетингу готелю, використання яких у 

плануванні на майбутні періоди  може перетворити інтернет – мережу на  
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найбільш просунутий канал реклами. Керувати власним позиціонуванням дещо 

складніше, ніж просто моніторити он-лайн-простір у пошуках відгуків, 

оскільки моніторинг та відповіді на відгуки залишаються важливою частиною 

підтримки іміджу, але до них додалися соціальні медіа, клієнтська підтримка в 

соціальних мережах. Це можна назвати шансом залагодити невдоволення до 

того, як воно досягне великих сайтів із відгуками, або, навпаки, мотивувати 

людину поширити свою позитивну думку на якомога більшу кількість 

майданчиків. Активно слухати й читати 24/7/365 і швидко реагувати на питання 

та запити сьогодні означає отримувати лояльних співрозмовників, 

конвертованих у гостей завтра. Наступного року мобільні користувачі 

робитимуть замовлення й здійснюватимуть бронь за допомогою Інтернету 

набагато частіше, ніж до того, оскільки кількість клієнтів, які використовують 

гаджети, зростає з кожним днем. За аналітичними даними, серед тих, хто 

заходить на сайт готелю зі свого телефона, конверсія на порядок вища, ніж 

серед користувачів ПК: близько 34 % мобільного трафіка переходить на сайт із 

метою бронювання.  

Окрім того, важливим показником є формування туристичних тенденцій 

молодіжного туризму через соціальні медіа та інформаційно-комунікаційні 

технології. Підтримуючи думку Й. Бижирджанії й П. Діонісопуль [278] щодо 

того, що важливість молодіжного туризму цікавить політиків та дослідників, 

які керують індустрією туризму, щоб реалізувати потреби молоді через зміни 

інформаційного середовища й відповідати на них, ми можемо стверджувати, 

що, замість методів агресивного маркетингу через продукти, центри продажу 

послуг,  туристичний ринок створює в інтернет – середовищі місця для обміну 

думками, порадами, аудіовізуальними матеріалами та тим, що приверне 

мандрівника й ознайомить його з філософією подорожей, тим самим м’яко 

нав’язуючи смаки та пріоритети проведення вільного часу. Туризм стверджує 

свою позицію в інтернет-світі через зусилля, спрямовані на наближення 

потенційних мандрівників до їхніх віртуальних подорожей, оскільки соціальні 

медіа концентрують нескінченну інформацію. 
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Підтримуємо думку А. Поручника, Я. Столярчук, А. Колот та ін. щодо 

важливості в системі інформаційних технологій у туризмі управляти 

дестинаціями й використовувати мультимедійні технології [232, с. 253]. В 

даному контексті потрібно визначити рівень дестинації, що прагне використати 

мультимедійні технології для свого поширення. Якщо говорити про країну, то 

просування та популяризація її на міжнародних рівнях мають 

загальнодержавний характер і покладаються на органи державної влади. 

Регіональна політика використання туристичного потенціалу грунтується на 

впровадженні системи органів, що регулюватимуть туристичні потоки та 

відповідатимуть за розвиток визначеної дестинації. Закордонна практика, що 

відображена в працях А. Богуски  [280], також визначає інформаційну 

діяльність, що повинна стати пріоритетом у майбутньому, в основі нарощення 

використання туристичного потенціалу локацій регіонального рівня. На рівні 

підприємств, що продають туристичну послугу, власників готелів основним 

завданням інформаційних ресурсів, які вони використовують, стане 

наближення до споживача, цілодобовий доступ, можливості для завантаження 

інформації на гаджетах різного рівня, максимальна зручність ресурсу. Окрім 

того, М. Портер [392] також указує на важливість використання інформаційних 

ресурсів як джерела конкурентних переваг у галузі: оскільки всі компанії 

приходять до Інтернет-технологій, а сам Інтернет уже нейтралізовано як 

джерело переваги. Надійніші конкурентні переваги виникнуть за рахунок 

традиційних сильних сторін, таких як унікальні продукти, власний уміст, 

відмінні фізичні навантаження, чудові знання про продукти та сильні особисті 

послуги й стосунки, а Інтернет-технології можуть зміцнити та підсилити ці 

переваги. Як наслідок, формування нової системи відносин як в інституційному 

розвитку на світових теренах, так і у сфері послуг відбувається під впливом 

трансформації суспільних інститутів, а їх еволюція здійснюється як у межах 

самого ринку, так і поза межами країн. Здатність фірми визнати цінність нової, 

зовнішньої інформації, асимілювати її та застосовувати її до комерційних цілей 

має вирішальне значення для її інноваційних можливостей. Ми називаємо цю 
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здатність поглинаючою спроможністю фірми й вважаємо, що це  значною 

мірою залежить від рівня попередніх відповідних знань фірми. Основна 

дискусія зосереджена, передусім, на пізнавальній базі поглинаючої здатності 

людини, зокрема, попереднього пов’язаного знання та різноманітності фону. 

Потім ми характеризуємо фактори, що впливають на здатність до поглинання 

на організаційному рівні, наскільки поглинаюча здатність організації 

відрізняється від її індивідуальних членів і роль різноманітності досвіду в 

організації. Ми стверджуємо, що розвиток здатності до поглинання й 

інноваційна продуктивність залежать від практики діяльності, а  брак 

інвестицій на ранніх періодах може позбавити майбутнього розвитку технічних 

можливостей у сфері туризму в цілому. 

У дослідженнях Дж. Рейс [394]  ми натрапляємо на декілька категорій 

інновацій у сфері туризму,  які належать до процесів транзакції та розподілу до 

відносного управління інформацією та управління, через проектування й 

розробку туристичних продуктів. Зокрема ми можемо констатувати, що сучасні 

туристи тепер більш освічені, складні та вимогливі, часто використовують 

Інтернет, інформацію й комунікацію, зв’язок з іншими споживачами для 

планування та прийняття рішень щодо подорожі; вони мають сприятливі 

економічні умови й цінності індивідуальної практики, персоналізовані запити, 

активну, культурну, диверсифіковану та автентичну позиції щодо свого 

відпочинку. Таке різноманіття потреб не можливо задовольнити в 

короткостроковій перспективі під час здійснення турпоїздки (7-10 днів). Тому 

існує тенденція, що перетворює продаж туристичних послуг на продаж досвіду.  

Ще однією сферою впровадження інновацій у сферу міжнародного 

туризму є геоінформаційні системи, які займають велике значення в плануванні 

та розвитку туристичної діяльності. Геоінформаційні системи дають змогу 

вигідним чином створювати, переглядати й поділитися географічною 

інформацією, що підтримує туризм. ГІС є важливим для розвитку туризму як 

для керівних органів туризму, так і для туристів, оскільки  споживачі все 

більше зорієнтовані й готові отримати привабливі пропозиції щодо відпочинку 
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за допомогою цифрових технологій. Розвиток інформаційних систем 

призводить до формування нових бізнес-інституцій у цій сфері, що здійснюють  

нові моделі виробництва в туризмі на основі інтуїтивного створення та 

виведення карт, використання мобільних платформ, удаючись до хмарних 

технологій, упровадження нових вимірів (аналіз часових рядів - 4D), спільної 

роботи дизайнерів усередині ГІС і взаємодії в режимі реального часу. 

Очікується, що еволюція ГІС  сприятиме використанню непрофесійної WebGIS, 

яка застосовуватиметься для платформ, які легко використовувати, але саме в 

галузі GTEM передбачається, що вона  працюватиме з найвищими 

результатами, що відображають експоненціальне зростання в смартфонів поряд 

із проектуванням і придбанням мобільних додатків, що цікавлять суб’єктів 

бізнес-діяльності у сфері туризму. Використання StoryMaps (поєднання веб-

карт із додатками та шаблонами, що містять інтерактивні функції), рішення 

Inside-GIS  (наприклад Карти Google Indoor, які дають змогу переглядати й 

переміщати інтер’єри багатоповерхових будинків) і, відповідно, доповнена 

реальність, взаємодія зі світом у часі надання супутникових карт, можливо, із 

перекривання рухомих транспортних засобів, створюють віртуальні екскурсії та 

призводять до виникнення нових інтерактивних видів туризму. 

Процеси подальшого розвитку й удосконалення інституційних змін у 

контексті врахування стійкої динаміки відносин, визначення основних тенден-

цій формування й еволюції структури світового ринку туристичних послуг 

потрібно реалізовувати на основі врахування того факту, що міжнародне 

регулювання туристичної діяльності здійснюється міжнародними організаціями 

на основі реалізації комплексу заходів, із метою збалансованого розвитку 

світового туризму, дотримання відповідних стандартів і створення умов для 

ефективного управління всіма складовими секторами, що беруть участь у 

створенні туристичного продукту. Міжнародні організації, створенні на основі 

державних структур і неурядових підрозділів здійснюють багатостороннє 

регулювання туристичної індустрії. Разом із тим потрібно відзначити їх 

неоднорідний характер та різний рівень компетенції залежно від загального й 
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галузевого характеру, юридичного статусу та представництва країн. Серед 

міжнародних організацій із найвищим рівнем компетенції, що мають загальний 

характер, варто виокремити Всесвітню раду з подорожей та туризму, 

Міжнародну асоціацію з екскурсійного обслуговування і турів, Міжнародний 

туристичний альянс, Міжнародний союз офіційних туристичних організацій. 

Продовжуючи дослідження В. Кіптенка  [83, с. 29], який виокремив 

міжнародні міжурядові й неурядові організації, пов’язані з туризмом, варто 

здійснити функціональне наповнення спеціалізованих організацій, пов’язаних 

із туризмом (інституції, пов’язані  з туристичним обміном; організації, що 

займаються дозвіллям і відпочинком,  інституції, що пов’язані з молодіжним та 

студентським туризмом),  транспортних інституцій, організації, що 

реалізовують професійне навчання й науково-дослідницьку діяльність у 

туристичній сфері, інституції, що забезпечують співробітництво 

інформаційних, професійних і громадських інститутів у сфері туризму, 

організації різного профілю сфери туристичних послуг. Визначення ключових 

цілей інституційних змін лежить у площині взаємодії різних суб’єктно-

об’єктних елементів, оскільки споживачі,  турфірми та окреслене коло 

інституцій є суб’єктами міжнародного туристичного ринку. Дуалістичний 

підхід до їхньої співпраці можна покласти в основу трансформації інститутів, а 

єдність і цілісність системи формується на основі диференціації інструментів і 

завдань розвитку ринків туристичних послуг. Ще один вектор трансформації – 

урахування глобальних криз і загроз та внутрішніх ризиків, оскільки наявність 

певних інституцій щодо моніторингу цих криз і врахування координаційних 

показників під час розроблення стратегії збалансованого розвитку 

національного ринку туристичних послуг – важливий елемент 

трансформаційних перетворень. З огляду на вищевикладене, можна сформувати 

таку систему інституційних змін із позиції стратегічних завдань (табл. 4.4.). 
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Таблиця 4.4 

Система інституційних змін 

Завдання Зміст 

Модель 

інституційного 

механізму 

Удосконалення бази Формування правового підґрунтя 

Структурно-

функціональна 

взаємодія 

Організація підтримки 

розвитку 

туристичного ринку, 

підтримка ринкової 

рівноваги 

Організація формування стратегії 

співпраці між споживачами 

туристичних послуг, турфірмами та 

агентствами, збалансоване 

використання турпослуг та 

турпрродуктів 

Суб’єктно-

об’єктна 

взаємодія 

Проникнення 

національного ринку в 

систему міжнародного 

ринку туристичних 

послуг, розподіл 

доходів між галузями 

економіки 

Регулювання розвитку та 

диференціація доходів для 

збалансування економічного 

потенціалу 

Інтеграція та 

диференціація 

Механізм 

попередження 

кризових явищ 

Урахування внутрішніх і зовнішніх 

ризиків 

Моніторинг та 

коригування 

інституційних 

вимог 

 

Як зазначалося раніше, саме взаємодія між різними суб’єктами ринку є 

основою формування нової політики розвитку туристичного ринку в умовах 

глобалізації. На прикладі ринку туристичних послуг підтверджено основні 

положення теоретичних концепцій впливу постіндустріальних тенденцій на 

еволюцію системи суспільних цінностей, що відображено в зміні ставлення 

людини до праці та, як наслідок – до відпочинку, і детермінує трансформацію 

туристичного попиту. 

 В епоху, коли людина та її знання є головним фактором розвитку су-

спільства, велику увагу приділяють навчанню й розвитку особистості, туризм 

стає засобом пізнання світу, самореалізації, розширення кругозору та здобуття 

нових знань. Констатовано появу на ринку туристичних послуг нового типу 



304 

споживача туристського продукту, який орієнтується на враження, пізнання, 

самовираження й меншою мірою – на матеріальні цінності. Новому туристу 

притаманні високий рівень поінформованості та освіти, культурна обізнаність, 

індивідуалізм, вимогливість до комфорту і якості послуг, екологізація 

свідомості, спонтанність у прийнятті рішень, фізична та розумова активність на 

відпочинку. А отже, з’являються нові види туристського продукту, відбу-

вається його індивідуалізація (диференціація); здійснюється перехід від ринку 

«виробника» до ринку «споживача», який диктує свої умови й вимоги. 

Отже, у сучасних умовах розвиток туристичного бізнесу не можливий без 

застосування сучасних інформаційних технологій. Який би рівень не лежав в 

основі впровадження інновацій – чи тур-фірма, чи міжнародна система 

бронювання – усюди є необхідність отримання, обробки та поширення 

інформації в найкоротші терміни. Держава, яка прагне отримати максимальні 

вигоди від використання свого туристичного потенціалу, повинна на національ-

ному рівні розробляти й упроваджувати стратегію імплементації сучасних 

інформаційних технологій у національну туристичну сферу. Інтернет-мережа – 

важливий ресурс для поширення інформації та отримання максимального 

обсягу майбутніх споживачів. Орієнтація на користувачів смартфонів, 

планшетів й інших нових гаджетів, розроблення спеціального програмного 

забезпечення для них можуть суттєво підняти рівень конкурентоспроможності 

суб’єктів, які надають туристичні послуги. На особливу увагу заслуговують 

автоматизовані системи управління в турфірмах. Саме на цих суб’єктів 

господарювання покладено відповідальність за формування сприятливого 

іміджу країни за кордоном, поширення інформації про туристично-

рекреаційний потенціал держави, просування її бренду на закордонних ринках, 

збільшення кількості іноземних туристів. Загалом розвиток міжнародного 

ринку туристичних послуг цілком і повністю залежить від рівня впровадження 

та освоєння нових інформаційних технологій.  

Взаємодія різних рівнів й інституцій у регулюванні сфери міжнародного 

туризму продовжує здійснюватися на основі подань, пояснювльних записок і 
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звітів. В контексті диверсифікаційних змін та наповнення туристичної послуги 

супутніми важливо виокремити вдосконалення визначення як самого поняття 

«туристична послуга», так і структурних елементів туристичної індустрії за 

допомогою Уругвайського раунду СОТ, де, за поданням UNWTO було  

розширено структурне наповнення  на основі 70 заходів, що пов’язані з 

наданням та споживанням туристичної послуги. 

Сучасна трансформація суспільних інститутів здійснюється на основі 

нових тенденцій у сфері туризму. Важливе місце в еволюції структури займає 

інформатизація галузі, загострення конкуренції в масштабах світового ринку й 

на визначеній території, до якої може належати також транскордонний регіон. 

Сукупність відносин у межах транскордонного співробітництва між суб’єктами 

господарювання сфери послуг різних країн спрямована на використання пе-

реваг єдиного простору регіону. Урахування цієї специфіки дає можливість 

поглибити рівень туристичної спеціалізації й переваг держави та зайняти 

відповідне місце в міжнародному ринку туристичних послуг. До основних 

функцій організації належить глобальна регуляторна діяльність. Що стосується 

конкретних дій, пов’язаних із розвитком певних регіонів чи використанням 

туристичного потенціалу тієї чи іншої країни, то такі цілі лежать у компетенції 

самих держав. Як наслідок, маючи достатньо високий потенціал туристично-

рекреаційної сфери та відсутність досвіду в його використанні, країни, що 

розвиваються, утрачають і туристські потоки, і величезні обсяги іноземних 

інвестицій, які можна було б використовувати для розвитку інфраструктури в 

цій сфері та прискорення економічного зростання держави. Саме тому основни-

ми пропозиціями щодо зміни інституційного середовища міжнародних ринків 

туристичних послуг є створення спеціальних органів із просування та розвитку 

туристичних центрів у країнах, що розвиваються, із використанням досвіду й 

потенціалу вже сформованих ринків туристичних послуг. 
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4.3. Безпековий імператив модернізації інституційних регуляторів 

міжнародного туризму 

 

Безпека відпочивальників є вагомим фактором у формуванні й реалізації 

туристського потенціалу країни, яка інтегрується в систему міжнародних 

економічних відносин у сфері туризму в контексті інституціоналізації бізнес-

діяльності. У сучасних умовах практично єдиним фактором, що стримує 

розвиток туристичної індустрії, є наявність глобальних викликів, які 

загрожують життю й здоров’ю тих, хто подорожує. Як наслідок, зростає 

внутрішнє напруження суб’єктів туристичного ринку, вартість страхових 

полісів, кількість виплат та витрати на обслуговування туристичного продукту.  

У контексті формування безпекового імперативу варто виокремити основні 

загрози, що впливають на функціонування туристичного ринку, інституційний 

вимір безпеки, інструментарій його наповнення та реалізації, рівні економічних 

відносин і регулятори, що його забезпечать. Зважаючи на особливості 

туристичної діяльності, усі загрози можна розподілити за такими напрямами, як 

терористичні атаки, природні катаклізми, конфлікти на релігійній та етнічній 

основі, несумісність у способі й моделі співжиття різних соціумів, ризики 

пов’язані з використанням різних видів транспорту та екстремальним 

туризмом.  

Основним фактором, що знижує рівень безпеки відпочивальників у 

різних країнах світу є тероризм, що ґрунтується на релігійних, політичних, 

соціальних складниках, які призвели до загострення ситуацій із повстанцями, 

терористичними організаціями та релігійними фанатиками. Як зазначає 

Ю.Манфельд  [375, с. 49],  тема безпеки й безпеки в галузі туризму має життєво 

важливе значення в усьому світі. «В останні роки, і головним чином після події 

9 вересня, як науковці, так і практики почали вивчати питання врегулювання 

кризових ситуацій, шукаючи дієві рішення, щоб пом’якшити негативні 

наслідки випадків безпеки та безпеки для індустрії туризму й постраждалих 

напрямків». Класифікуючи сучасні прояви тероризму, ми можемо виокремити 
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його внутрішню, міжнародну та транскордонну форми. Для міжнародного 

туристичного бізнесу всі форми є небезпечними й призводять до скорочення 

туристичних потоків як у внутрішньому національному, так і міжнародному 

просторі. Будь-які терористичні атаки, що за рахунок ЗМІ та інформаційного 

доступу стають відомі широкому загалу, призводять до зменшення бронювання 

нових туристичних поїздок і відмови від подорожей на основі рекомендацій 

посольств та міністерств закордонних справ багатьох країн. У цілому   

відносини між туризмом та тероризмом можуть виявлятись у трьох можливих  

сценаріях: тероризм, який спрямований на цивільні цілі, але іноді жертвами 

стають і туристи; тероризм, що спрямований на функціональні цілі економіки, 

пов’язані з туризмом; тероризм, який націлений на туризм або безпосередньо 

на туристів, оскільки обидва вектори розглядаються як «м’які цілі» з відносно 

високим впливом засобів масової інформації та резонансним ефектом у світі в 

разі загибелі громадян із розвинутих країн. Сучасний розвиток міжнародних 

економічних відносин і світового політичного складника визначив такі основні 

загрози, пов’язані з терористичними викликами: міжнародні, регіональні та 

громадянські війни; цивільні й політичні заворушення, що можуть виникати у 

формі переворотів, насильницьких демонстрацій, повстань та заворушення. Для 

оцінки можливих наслідків від  терористичних атак можна використовувати 

такі вимірювальні показники, як обсяг загальної шкоди туристичним об’єктам, 

спричинених випадками небезпеки; обсяг шкоди приватним туристичним 

об’єктам, спричинену й інцидентами; обсяг шкоди державного сектору; обсяг 

шкоди, заподіяної життю туристам і місцевим громадянам. У будь-якому 

випадку міжнародний тероризм ставить під загрозу розвиток туризму, що 

змушує урядовців, менеджерів та маркетологів шукати вихід із загрозливої 

ситуації й підвищувати рівень безпеки подорожуючих. Основними 

інструментами зменшення загроз стають посилення заходів безпеки та рекламні 

акції, у яких проглядається спроба завуалювати потенційні проблеми чи 

намагання переорієнтуватися на новий споживчий ринок. Як зазначає В. Смаль  

«антитуристичний тероризм, окрім політичного й економічного, має яскраво 
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виражене релігійне забарвлення. Виконавцями протиправних акцій досить 

часто стають мусульманські екстремісти, дії яких спрямовано проти туристів із 

християнських держав» [224, с. 330]. Як наслідок, туристичні потоки із 

європейських країн були переорієнтовані на Далекий Схід та Азію, обсяги 

інвестицій у розвиток туристичної  інфраструктури в ці держави зростає, а 

терористичні атаки перемістилися безпосередньо в розвинуті країни. 

Незважаючи на те, що безпека залишається ключовим фактором у стратегії 

багатьох внутрішніх і наднаціональних органів, міністерств внутрішніх справ, 

поліції, ні рівень розвитку держави, ні її відстороненість від світових 

екстремістських конфліктів не дають гарантії щодо безпеки як власних 

громадян, так і туристів. Що стосується країн Європейського Союзу, то 

ситуація з терористичними атаками тут стає все більш загрозливішою, оскільки 

агентами стають переважно молоді люди, які тривалий час прожили або й 

народилися в ЄС та потрапили під вплив радикалів, вирахувати прихильність 

яких до терористичної діяльності вкрай важко. За останніми даними 

статистичних служб Європи [407], за перші сім місяців 2016 р. в Європі 

загинули 892 осіб, незважаючи на повідомлення Європолу щодо попередження 

частини терактів. Країни Європейського минулого року пережили 211 

невдалих, попереджених і скоєних терактів, порівняно з 201 випадком у 2014 р. 

і 152 - у 2013 р. а теракти в Туреччині 1 січня 2017 р. доводять необхідність 

трансформації усієї системи захисту  в ланцюгу споживання туристичної 

послуги. 

 Глобальний індекс тероризму, що розраховується ГО «Міжнародна ліга 

миру» [333],  ураховує кількість терористичних інцидентів за рік, чисельність 

загиблих, кількість потерпілих, рівень матеріального збитку (табл. 4.5) та 

характеризує загальну небезпеку під час подорожі до цєї країни. 

За даними таблиці, найбільш небезпечними є такі країни як Ірак, 

Афганістан та Пакистан, де основними організаторами терористичних атак 

стали такі терористичні організації, як Талібан, Джундалла, ІДІЛ, Адь-Каїда, 

БокоХарам. 
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Таблиця 4.5 

Глобальний індекс тероризму у 2014 р. 

Країна Індекс 

Місце в 

рейтин-

гу 

Кількість 

інцидентів, 

шт. 

Жертви, 

осіб 

Поранені, 

осіб 

Матеріальні 

збитки, 

млн.. дол. 

Ірак 10 1 2492 6362 14947 812 

Афганістан 9,39 2 1148 3111 3721 453 

Пакистан 9,37 3 1933 2345 5035 701 

Росія 6,76 11 120 136 269 48 

Туреччина 5,98 17 34 57 162 18 

США 4,71 30 9 6 274 2 

Україна 2,95 51 4 1 3 3 

Франція 2,67 56 5 0 1 1 

Італія 2,55 62 7 0 4 1 

Іспанія 1,84 69 5 0 1 0 

Уругвай, 

Словенія, 

Словакія, 

Сингапур, 

Румунія, Катар, 

Польща, Малаві, 

Маврикій, 

Монголія, 

 Латвія, 

Фінляндія 

0 124 0 0 0 0 

 

За останні роки кількість терористичних атак та відповідно кількість 

загиблих зростає. Зокрема, у 2000 р. внаслідок терактів загинула 3361 особа.,  у 

2013 – 17985, 2016 – 63912, у тому числі зростають і фінансові втрати: 

загальний економічний вплив насильства у 2016 році склав 14,3 трлн. у 

еквіваленті 12,6 % світового ВВП, або 1953 дол. на людину [333]. 

Конкретизуючи вплив терористичних атак на туристичну сферу, визначальним 

уважаємо приклад Франції, яка втратила 1,7 млрд дол. у 2015 р. та Італії, яка 

внаслідок відсутності смертності від тероризму здобула 4,9 млрд. дол. за цей же 

період. У звіті щодо глобального індексу миру у 2016 [334] і 2017 р. зазначено, 

що з 2000 р. в Ємені, Індії, Алжирі, Колумбії й Пакистані спостерігаємо 
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найбільшу кількість терактів, спрямованих проти туристів. Тероризм, 

орієнтований на туристів, відбувається в різних країнах, але особливо великою 

є кількість атак у регіонах Південної Америки, оскільки туристи  вразливі та 

чітко видимі групами, то вони представляють зовнішнє вторгнення, а напади на 

них спрямовані на дестабілізацію економіки, утрату рівня довіри офіційною 

владою. Як зазначалося раніше, прямі витрати від тероризму в секторі туризму 

включають зменшення кількості іноземних відпочивальників, що призводить 

до зменшення надходжень до бюджету, скорочення приросту ВВП, а непрямі 

витрати включають зменшення зайнятості у секторі туризму та зменшення 

надходжень від інших галузей промисловості, таких як продовольчі послуги та 

послуги з прибирання й обслуговування.  

У цілому безпека залежить не лише від зовнішніх факторів, а й поведінки 

туристів у місцях відпочинку, зокрема можливість уникнути конфліктів на 

релігійній та етнічній основі ґрунтується на дотриманні елементарних вимог і 

рекомендацій: подорожуючи країнами Близького Сходу, туроператор 

обов’язково попередить вас про використання більш стриманого та прикритого 

одягу (особливо для жінок), про релігійні заборони.  

Більш непередбачуваними є релігійні терористичні атаки, оскільки 

незважаючи на релігійне підґрунтя, організатори цих злочинів і не приховують, 

що в багатьох випадках таким чином намагаються зменшити потоки туристів. 

Основна мета таких терористів  зменшити надходження валюти від іноземного 

туристичного потоку та  послабити уряди цих країн, змінити напрям їхнього 

політичного розвитку.  

Природні катаклізми, що зазвичай належать до форс-мажорних обставин, 

також можуть суттєво вплинути на плани відпочивальників і якість подорожі, 

але сьогодні інформаційний ринок та служба гідро; метеоспостереження 

можуть повідомити про такі ситуації за 1–2 доби до їх настання, що дає 

можливість скоординувати свої дії й уникнути загрози. Інституційні 

перетворення цієї сфери можуть ґрунтуватися на попередженні виникнення 

екологічних лих і катастроф за рахунок зменшення негативного впливу на 
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навколишнє середовище та активізацію використання альтернативних джерел. 

Потрібно відзначити, що реальний вплив туристичної сфери на навколишнє 

середовище та обсяги спожитих енергоресурсів досить важко визначити, 

оскільки у сферу туристичних послуг потрапляє перевезення, у тому числі й 

авіа та трансфер до місця проживання, готельний та ресторанний сектори 

індустрії гостинності, виготовлення сувенірної продукції та багато іншого. 

Незважаючи на відсутність чітких даних щодо використання енергетичних 

джерел у міжнародному туризмі, багато країн активно впроваджують 

енергозберігальні технології та альтернативні джерела у надання міжнародних 

туристичних послуг, оскільки рівень антропогенного навантаження в 

туристичних дестинаціях суттєво перевищує середньостатистичні показники по 

країні.   

Як зазначає Ю. Караван [77], у нових туристичних регіонах зазвичай 

реалізуються проекти будівництва великих готелів, які продукують відходи та 

забруднення в обсягах, із якими не здатні впоратися місцеві громади, а 

надмірне споживання туристами енергії, води, палива часто відбирає ці ресурси 

в корінного населення.  Деякі приклади інтеграції екологічних технологій у 

туристичну галузь пов’язані зі збереженням води, зокрема за допомогою 

пропозиції клієнтам готелів не міняти щодня рушники та постільну білизну, що 

дає можливість заощадити в середньому 114 л води на кожен номер, 

зберігається енергія та мийні засоби. Електроенергію можна економити за 

рахунок переходу до енергоефективних ламп, впровадження пластикових 

карток як ключів до електронних замків кімнат, здатних при виході відключити 

приміщення від струму аби випадково не вимкнений прилад не витрачав 

енергію. 

Досліджуючи практику країн, що стають центрами надання міжнародних 

туристичних послуг, ми можемо констатувати розробку системних заходів 

щодо використання альтернативних джерел енергії суб’єктами ринку. Зокрема 

у Туреччині існує програма пільгового кредитування та субсидіарної підтримки 

не лише готельних комплексів, а й усіх громадян щодо встановлення сонячних 
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конвекторів на підігрів води; у більш розвинутих країнах Європи активно 

впроваджуються сонячні батареї, вітрові електростанції та поля вітряків, 

використання біопалива. 

Україна намагається не відставати від розвинених європейських держав, 

які динамічно розвивають «зелену» енергетику, максимально використовуючи 

власний природний потенціал. Що стосується туристичної галузі і 

використання альтернативних джерел енергії в нашій туристично-рекреаційній 

сфері, то потрібно відзначити відсутність чітких інструментів та механізмів 

заохочення чи підтримки впровадження відновлювальних джерел у виробничий 

процес. Звичайно, економічний інтерес примушує суб’єктів господарювання 

більш ефективно використовувати доведені ліміти й економити за рахунок 

нових технологій, але відсутність державної програми підтримки цієї галузі 

гостро дається в знаки. Превентивні заходи щодо пом’якшення антропогенного 

навантаження в туристичних осередках, їх активний інформаційний супровід 

слугують додатковими інструментами просування країни на міжнародному 

туристичному ринку, оскільки у світовій практиці сформувалась тенденція до 

впровадження «екологічного» виробництва та «зелених» технологій на всіх 

етапах виготовлення продуктів та послуг.        

Несумісність у способі та моделі співжиття різних соціумів частково 

відображає релігійну сторону, але в основу конфліктів покладено етико-

моральні цінності двох великих цивілізацій (західної й східної). Зокрема, 

туристи європейської цивілізації, що зорієнтована на людину як самодостатню 

одиницю суспільства, важко інтегруються та пристосовуються до канонів 

східної культури, де особистість розчинена серед оточення й позбавлена не 

лише можливості, а й бажання до самовираження та виокремлення, аналогічні 

проблеми виникають і в представників східної цивілізації. Не лише туристи, а й 

довготривалі емігранти обирають замкнутий, позасуспільний спосіб 

співіснування з представниками інших культур, що породжує непорозуміння, 

настороженість і, як результат, агресію з обох сторін.    
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Ще однією загрозою, яка суттєво впливає на безпеку туристів, є високий 

рівень травматизму під час використання різного виду транспорту.  

Міжнародний туризм формується на основі трансконтинентальних авіаційних 

перевезень та продовження використання водного, залізничного, 

автомобільного й іншого виду транспорту в країні споживання туристичного 

продукту.  Для більш повного задоволення потреб туристів, підвищення їхньої 

безпеки, забезпечення всім необхідним під час організації подорожі, зниження 

негативного впливу на навколишнє середовище потрібна координація декількох 

видів транспорту, оскільки жоден із наявних його видів не може задовольнити 

всі вимоги пасажирів до транспортного перевезення. Важливим напрямом у 

галузі транспортного обслуговування туризму стає тісне співробітництво 

різних транспортних систем, що сприяє створенню мультимодальних вокзалів, 

узгодженню розкладів, гармонізації транспортних послуг, їх комплексному 

наданню пасажирам та забезпеченню перевезень туристів із мінімальними, 

трудовими, енергетичними ресурсами. 

Оскільки сфера туристичного обслуговування належить до 

високоприбуткових галузей, то бажання отримати надприбутки виникає не 

лише в професійних постачальників туристичних послуг, а й кримінальних 

елементів, непрофесійних та некомпетентних фахівців суб’єктів. Як наслідок, 

туристичні центри в багатьох країнах відомі не лише своїми туристичними 

об’єктами, а й кількістю крадіжок, ошуканих туристів та відпочивальників. 

Тому важливим елементом у формуванні безпеки туристів та врахуванні 

високої якості обслуговування повинні стати інституції в структурних 

підрозділах поліції, служби безпеки й прокуратури. В цілому усі перелічені 

загрози можуть бути зменшенні використанням архітектоніки безпекового 

простору, що сформована на основі регіонального, національного та 

міжнародного рівнів відносин та відповідних регуляторів, що його 

забезпечують. Модернізація безпекового імперативу інституційних регуляторів 

міжнародного туризму основана на не здатності наявних структур на всіх 

рівнях виконати функції щодо формування безпекового простору у сфері 
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міжнародних послуг. Оскільки в її основу покладено глобальну динамічну 

конструкцію, утворену інституційними та інституціональними елементами, що 

нівелюють загрози багатоаспектної взаємодії елементів у постглобальному 

багатовимірному просторі, то варто подати загальну характеристику 

інституційного регулювання ризиків, що впливають на розвиток міжнародного 

туризму з визначенням інститутів, що здійснюють це регулювання, характером 

їхньої діяльності та механізмом розвязання виокремлених проблем (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Характеристика інституційного регулювання ризиків, що впливають 

на розвиток міжнародного туризму 

Ризик 
Інституція, що 

регулює 
Характеристика діяльності 

Механізм 

вирішення 

Терористи-

чні атаки 

Інститут економіки 

та миру, 

Національні 

антитерористичні 

структури 

Незалежний непартійний неприбутковий 

аналітичний центр, присвячений зміщенню 

світової зосередженості на мирі як позитивної, 

досяжної та відчутної міри людського 

благополуччя та прогресу 

Організаційно-координаційні органи 

міжвідомчого характеру що здійснює 

узагальнення та аналіз інформації, розробляє 

програми боротьби з тероризмом, організовує 

антитерористичні заходи, взаємодіє зі 

спецслужбами, правоохоронними органами та 

міжнародними організаціями з питань 

боротьби з тероризмом 

Аналіз 

терористичних 

загроз дає змогу 

прогнозувати 

можливі події та 

вживати 

превентивні 

заходи 

Природні 

катаклізми 

Рамкова конвенція 

ООН зі зміни 

клімату, 

Міністерства 

надзвичайних 

ситуацій, охорони 

навколишнього 

середовища 

Міжнародний екологічний договір, 

спрямований на зменшення та   стабілізації 

концентрації парникових газів в атмосфері; 

Національні органи, діяльність яких 

спрямована на зменшення  небезпечного 

антропогенного впливу на клімат та ліквідацію 

наслідків стихій та катастроф 

Зменшення 

негативного 

впливу на 

навколишнє 

середовище, 

викидів 

парникових газів 

Злочинність 

та 

шахрайство 

Інтерпол, 

Національні 

органи 

правопорядку та 

безпеки 

Міжурядова організація, що здійснює пошук 

злочинців, координує розслідування, 

допомагає національній поліції 

Національні органи, діяльність яких 

спрямована на забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічного порядку та 

громадської безпеки 

Створюються 

спеціальні 

підрозділи поліції 

з питань безпеки 

у туризму 
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Як видно з таблиці, зменшення основних ризиків, що супроводжують 

міжнародну туристичну діяльність, реалізовується на основі діяльності 

наддержавних інституцій, які використовують договори, угоди, статути, 

конвенції наддержавних і міждержавних інститутів та національних органів, що 

використовують закони й інші нормативно-правові акти загальнодержавного 

значення, формують та гарантують безпечне середовище всередині країни для 

своїх громадян та іноземних туристів відповідно.  

На нашу думку, одним із способів покращення функціонування цього 

вектора безпеки може слугувати  розширення повноважень національних 

органів пов’язаних із протидією злочинності та поглибленням міжнародної 

співпраці між службами безпеки різних країн із питань виявлення, протидії, 

попередження та швидкій ліквідації наслідків глобальних викликів у 

міжнародній туристичній діяльності, запровадження національної сертифікації і 

стандартизації туристичних послуг, розробки міжнародних стандартів у сфері 

кібербезпеки. 

Основними способами уникнути глобальних викликів у міжнародному 

туризмі, як і в будь-якій іншій сфері життя, є розпорошення ризику, зменшення 

втрат від настання небезпечних подій та повне уникнення випадку. Важливу 

нішу у формуванні безпечного відпочинку, особливо в екстремальному 

туризмі, займають центри спорядження, кваліфіковані інструктори й 

супроводжуючі, оскільки саме вони здійснюють розподіл ризику із самим 

туристом та сприяють більш насиченому й безпечному наповненню подорожі.  

Найпоширенішим інструментом зменшення втрат від настання подій, що 

призводять до матеріальної, фізичної, моральної та фінансової шкоди, є 

страхування. Страхові інститути у сфері міжнародного туризму – це суттєвий 

цілісний інститут, оскільки, з одного боку, страхові компанії відшкодовують 

збитки в разі настання страхових випадків, що суттєво підтримує 

страхувальника в критичний час, з іншого – потрібно відзначити наявність 

суттєвих вільних фінансових ресурсів, що інвестуються в найбільш прибуткові 

сегменти світового господарства, у тому числі й туристичний ринок. Саме тому 
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страховики все інтенсивніше долучаються до транспортних транснаціональних 

корпорацій, туристичних конгломератів і готельних ланцюгів як за рахунок 

фінансових можливостей та інвестиційної долі в нових проектах, так і 

контролю ринку міжнародних туристичних послуг, що динамічно розвивається. 

Потрібно відзначити, що в практиці діяльності суб’єктів господарювання 

більше уваги приділяють саме страхуванню самого туристичного підприємства 

чи структури. Зазвичай, страховий поліс може включати безліч факторів: 

починаючи з випадків, пов’язаних із пошкодженнями від вогню, і закінчуючи 

інвестиційними, ринковими чи кредитними ризиками.  На жаль, наші реалії 

свідчать, що самих туристів страхують за полісом найнижчої категорії, а в разі 

настання страхової події сума відшкодувань буде найменшою. Звичайно, 

основна причина такої тенденції – бажання здешевити туристський продукт, 

оскільки витрати на страховку можуть варіюватися від 50 до 1000 грн і більше, 

а ймовірність настання випадку є досить низькою. Важливо відзначити, що 

низка країн не можуть надати кваліфіковану медичну допомогу й тому 

туристичні оператори не мають змоги гарантувати достатній рівень якості 

туристичних послуг та безпеку туристів, а відтак ті туристи, які потрапили за 

кордоном у страхові випадки, із власного негативного досвіду більше ніколи не 

економитимуть на страховому платежі. 

В Україні прикладом інституційних перетворень, що пов’язані з 

туристичною сферою та захистом інтересів учасників ринку страхових послуг, 

стало утворення Ліги страхових організацій у 1992 р. Це об’єднання понад 40 

провідних страхових компаній, що дає змогу розвивати національний 

страховий ринок, за допомогою внесення пропозицій у низку нормативних 

документів, поглиблювати відносини з міжнародними об’єднаннями й 

страховиками інших країн. В контексті реформування туристичного ринку 

України, вплив такої інституції регулює страхові виплати у випадку настання 

страхових випадків, слугує гарантом виконання прямих функцій і додатковим 

джерелом для фінансування інвестиційних об’єктів пов’язаних із безпекою та 

захистом страхувальників. 
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Класифікуючи інші складники безпеки, що досліджувались 

Й.Мансфедолдом  [375, с. 65] ми можемо виокремити групи екзогенних 

факторів, які не підлягають контролю з боку туристичних підприємств та 

пов’язані з товарами  туристичного призначення. Серед іншого варто 

виокремити й негативні тенденції у сфері захисту туристів, що пов’язані з 

місцевими жителями, зокрема підвищення туристичної безпеки в закритих 

комплексних курортах має негативний вплив на малий туристичний бізнес, 

який відчуває себе незахищеним на своїй території та посилює сприйняття 

нерівності між іноземними та національними туристами. Занадто багато 

видимих заходів безпеки (супровід екскурсійних груп у Єгипті воєнізованими 

озброєними охоронцями) призводить до внутрішньої напруги туристів, 

визнання обов’язкової наявності ризикових факторів, що потребують таких 

жорстких превентивних заходів і відмови від подорожі до цієї країни в 

майбутньому.  

У державах, де туризм визначений пріоритетним напрямом нарощення 

економічного потенціалу, створюються спеціальні підрозділи поліції з питань 

безпеки у туризму, які є ефективними у зменшенні та профілактиці злочинів 

проти туристів на основі таких видів діяльності, як тренувати своїх офіцерів у 

питаннях туризму; реалізація принципів доступності та дружності до туристів,  

тісної співпраці з представниками громади й бізнес-структур туризму,  

консультування та навчання працівників галузі туризму у методах 

попередження злочинності, у разі настання випадків правопорушень 

здійснюється сприяння показанням жертв туристів у кримінальних справах. 

Серед інших превентивних заходів відбувається заохочення туристичних 

підприємств до прийняття практик попередження та зменшення кількості 

злочинів (установлення електронних замків приміщення, камер спостереження, 

безпека приміщення, депозитні скриньки в готелях, використання штатних 

працівників служби безпеки тощо), розробка та впровадження туристично-

освітніх програм, спрямованих на зменшення ризику, збільшення присутності 

офіцерів у формі в туристичних зонах. 
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Туристичні підприємства, які вважають функцію безпеки, важливою для 

успіху свого бізнесу і залучили значну частину своїх фінансових й людських 

ресурсів для виконання цих принципів, проводять пізнавальні лікбези з 

туристами щодо обізнаності про можливість стати жертвою злочинців, 

навчають їх методів попередження злочинів, що призводить до зниження  

загального рівня злочинності проти туристів, тобто політика безпеки, що 

використовується туристичними підприємствами, має різний рівень 

ефективності в цілому й залежать від сукупності заходів з уникнення ризиків, 

управління кризовими ситуаціями, запобігання, зменшення чи пом'якшення 

наслідків. 

Ще одна складова частина формування безпекового імперативу полягає в 

забезпеченні кібербезпеки, оскільки високий рівень інформатизації сфери 

туризму призводить до внесення значної частини інформації у світову мережу, 

як наслідок, у вільному доступі для злочинних дій кіберзлочинців можуть 

опинитися особисті дані як туристів так і корпорацій. Готельні консорціуми та 

туристичні ланцюги ініціюють програми та проекти, що підвищують рівень 

надійності та протидіють комп’ютерній злочинності та тероризму. Важливість 

цього елементу у безпековому імперативі простежуємо кількістю кібератак, які 

перевіряють на міцність мережеві системи великих світових корпорацій, 

глобальні системи бронювання, суб’єктів бізнес-діяльності у певному регіоні чи 

країні,  особисті сторінки споживачів у соціальних мережах, державні органи 

(хакерські атаки під час виборів у США). Варіантом протистояння у 

глобальному кіберпросторі щодо протидії кібератак для туристичних та 

готельних ланцюгів є співпраця з  приватними суб’єктами ринку, які поєднують 

свою основну діяльність із виробництвом антивірусних продуктів (McAfee, 

Avast, ESET, F-Secure та ін.). Конвенція про кіберзлочинність [88], яка була 

ратифікована і Україною, лише заклала основи у формуванні ефективних 

механізмів щодо протидії шахрайству, підробленню документів, порушення 

авторських прав із використанням комп’ютерної техніки та різноманітних 

мереж і потребує подальшого вдосконалення. 
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Серед вагомих інструментів врегулювання прогалин і недосконалості 

щодо часткової захищеності туриста від природних катаклізмів та дій 

антропогенного характеру є включення в статутні документи інститутів 

туристичного бізнесу положення про безпекові гарантії всім клієнтам, а також 

матеріальної та юридичної відповідальності за їх недотримання. Закріплення 

цього положення в міжнародних угодах, які регулюють міжнародний туризм, 

убезпечить відпочивальників в усіх країнах, оскільки матиме уніфікований 

характер.  Що стосується самого міжнародного регулювання на 

наднаціональному рівні, то воно здійснюється на основі положень Міжнародної 

конференції з безпеки туризму та зменшення ризиків при подорожах 1995 року, 

оскільки саме в цей період почали загострюватися випадки терористичних атак 

та хвороб епідеміологічного характеру, піратство, військові перевороти.  

Конференція в місті Естерсунді під егідою СОТ об’єднала представників 

багатьох інституцій, зокрема національних туристських департаментів та 

державних адміністрацій, великих туристичних корпорацій та готельних 

ланцюгів, представників Інтерполу, авіаційної поліції, Служби безпеки та 

міністерств внутрішніх справ провідних країн світу. Під час проведення 

конференції підписано Естерсундскую декларацію, у якій зазначено, що в 

основі протидії визначеним загрозам лежить взаємодія між представниками 

туристського сектора, готельними ланцюгами, транснаціональними 

корпораціями з відповідними службами безпеки та попередження 

терористичним атакам й інституціями держав-лідерів із залучення та 

формування туристичного потоку. Окрім того, визначено, що головна роль у 

формуванні та реалізації принципів безпеки для туристів і зменшення ризиків 

під час подорожі відводиться передусім державним органам і національним 

департаментам, адміністраціям та міністерствам, що відповідають за 

туристичну галузь. Отже, ми можемо зробити висновок, що ця декларація 

заклала основи безпеки у світі, але інституційно не наповнила виконання цих 

функцій, перекладаючи рівень повноважень саме на державні органи влади, які 

у країнах, що розвиваються, не мають достатнього фінансування та досвіду. 
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Саме це іноді й зупиняє світові туристичні потоки для відвідування нових і 

цікавих місцин та лише незначна частина екстремальних туристів продовжує 

подорож у країнах, що лише починають потраплять у сферу міжнародного 

туристичного бізнесу. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розвиток сфери туризму приводить до виокремлення нових рівнів 

регулювання туристичною сферою, що дають змогу сформувати загальне ба-

чення щодо розвязання проблем туристичної індустрії,  удосконалення сучасної 

системи управління,  на основі врахування суттєвих відмінностей залежно від 

країни й ролі туризму в її економіці, зокрема наявності унікальних природних і 

культурних ресурсів, потенціалу національного туристичного ринку, 

доступності туристичних ресурсів для власних та іноземних туристів, ролі 

держави на міжнародному туристичному ринку, масштабів інвестицій у цю 

сферу. 

2. Міжнародний рівень, що представлений наднаціональними органами, 

фактично розробляє рекомендації щодо збалансованого розвитку туристичної 

індустрії. Відсутність чіткого адміністративного впливу на суб’єктів ринку, не 

дає можливості реалізовувати загальносвітову стратегію щодо розвитку галузі. 

З огляду на сучасні тенденції, можемо констатувати, що основними 

проблемними «вузькими» місцями цього рівня є відсутність достатнього рівня 

компетенцій і функціональних повноважень, особливо в розв’язанні проблем, 

пов’язаних із природними катаклізмами; боротьбою з терористичними атаками; 

агресивним використанням туристичних ресурсів та руйнацією світової 

культурної спадщини, особливо в слаборозвинутих країнах.  

3. На національному рівні сучасна ситуація у сфері туризму характери-

зується значним динамізмом розвитку й використання свого потенціалу. Багато 

країн, що є активними гравцями цього ринку, продовжують проводити 

агресивну політику щодо утримання своєї частки та збільшення туристичних 
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потоків, а розвиток туризму – важливий елемент їхньої національної стратегії 

та окремий напрям зовнішньоекономічної діяльності цілої держави. 

Формування інтеграційних механізмів для входження до міжнародних ринків 

туристичних послуг визначено важливим елементом в контексті реалізації 

національних стратегій різних країн аналіз концепцій і стратегій яких засвідчив 

наявність спільних підходів і векторів трансформації.  

4. Серед сучасних стратегічних цілей переважає формування туристичної 

політики сталого розвитку, що ґрунтується на збереженні історично-культурної 

спадщини та раціональному використанні ресурсів, у тому числі й 

енергетичних, при наданні й споживанні туристичних послуг. Не новими, але й 

далі актуальним залишаються підходи до кластеризації туристичної галузі, 

застосування системних управлінських підходів на мікрорівні (рівні суб’єктів, 

що формують пропозицію на туристичному ринку, та турагенств, які 

просувають туристський продукт і послуги). Стратегія територіального 

розвитку спрямована на взаємозалежне функціонування всіх рекреаційних 

ринків регіону, головна мета якого – найбільш повне задоволення 

різноманітних рекреаційних потреб населення. 

5. Загальна стратегія управління міжнародним туризмом у контексті 

сталого розвитку спрямована на визначення напрямів його державного та 

міжнародного регулювання, інституціоналізму в цій галузі. Провідна 

регулятивна роль у розвитку міжнародного туризму належить наднаціональним 

органам і національним інституціональним структурам, що розробляють 

відповідні стратегії й тактику участі країн та їхніх підприємств на міжнародних 

ринках туристичних послуг. Крім того, окремим складником структури 

управління й регулювання міжнародного туризму стають інституції 

транскордонного співробітництва, які можуть об’єднувати та реалізовувати 

стратегічні орієнтири певних регіональних центрів світових туристичних 

послуг. 

6. У сучасних умовах розвиток туристичного бізнесу не можливий без 

використання сучасних інформаційних технологій, потреба в отриманні, 
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обробці й поширенні інформації в найкоротші терміни визначає запоруку 

успішного функціонування галузі. Держава, яка прагне отримати максимальні 

вигоди від використання свого туристського потенціалу, повинна на 

національному рівні розробляти та впроваджувати стратегію імплементації 

сучасних інформаційних технологій у національну туристичну сферу. 

7. Мультифакторний підхід до безпекового імперативу модернізації ін-

ституційних регуляторів міжнародного туризму сформований на основі 

врахування глобальних сучасних викликів міжнародної туристичної діяльності 

в контексті зростання кількості природних катаклізмів, конфліктів на релігійній 

та етнічній основі, терористичних атак, кібератак на суб’єкти ринку й особисті 

дані туристів. Важливим елементом глобальної інституціоналізації сфери 

міжнародного туризму є запровадження нових інституційних одиниць, що 

відповідальні за цей сегмент міжнародних відносин та розширення функцій 

наявних інститутів туристичного бізнесу за допомогою включення в статутні 

документи положення про безпекові гарантії усім клієнтам, запровадження 

матеріальної та юридичної відповідальності за недотримання цих гарантій, 

закріплення безпекових положень у міжнародних угодах, що регулюють 

міжнародний туризм.  

8. Страхові інститути у сфері міжнародного туризму виступають як 

суттєвий і цілісний інструмент відшкодування збитків в разі настання 

страхових випадків, що суттєво підтримує страхувальника в критичний час, а 

також наявність суттєвих вільних фінансових ресурсів, робить його важливим 

інституційним інвестором у найбільш прибуткові сегменти світового 

господарства та туристичний ринок у тому числі. Саме тому страховики все 

інтенсивніше долучаються до транспортних транснаціональних корпорацій, 

туристичних конгломератів і готельних ланцюгів як за рахунок фінансових 

можливостей та інвестиційної долі в нових проектах, так і з причини контролю 

ринку міжнародних туристичних послуг, що динамічно розвивається.   

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора  [104; 

116; ; 124; 126; 127; 128; 134 139; 145; 156; 159; 161; 180; 371]. 
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РОЗДІЛ  5   

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕСУРС ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ 

 

5.1. Кількісні та якісні параметри транснаціоналізації туристичної 

діяльності України 

 

Сучасний ринок туристичних послуг розвивається динамічно та 

насичується новими продуктами, видами туризму й країнами, що займають 

свою нішу, а Україна, яка володіє значним туристичним потенціалом, 

намагається активно долучитися до міжнародних економічних відносин у цій 

сфері. Задля визначення основних тенденцій і перспектив розвитку туристичної 

індустрії, установлення інституційного ресурсу підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності туристичного сектору України потрібно встановити 

основні показники та їх динаміку щодо формування й реалізації туристичного 

потенціалу нашої країни. Основними кількісними та якісними параметрами, 

котрі характеризують транснаціоналізацію туристичної діяльності, 

проникнення нашої держави в систему міжнародних економічних відносин, є 

обсяг туристських потоків, фінансова насиченість галузі інвестиціями, 

географія виїзного й в’їзного туризму. Водночас такий аналіз дасть змогу 

визначити основні напрями, за якими простежено суттєве відставання України 

від інших держав за рівнем і напрямами транснаціоналізації, та розробити 

механізм розв’язання проблем за цими сегментами. Особливу увагу потрібно 

зосередити на інституційному забезпеченні розвитку туристично-рекреаційної 

сфери, особливостях виконання підприємницької діяльності в туристичній 

галузі та механізмах щодо її нарощення, тому основними етапами дослідження 

туристичного сектору України в ключі нарощення її конкурентоспроможності є 

аналіз темпів приросту вхідних і вихідних туристських потоків України; оцінка 
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географії охоплення туристських потоків; аналіз валютних надходжень від 

туризму та рівень інвестиційних укладень у галузь. 

Первинний елемент оцінки розвитку туристичного сектору України 

полягає в дослідженні темпів приросту показників кон’юнктури ринку, тобто 

аналізі  кількості туристичних в’їздів та виїздів протягом періоду і визначити 

темпи їх приросту відносно базового року й щороку (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Аналіз темпів приросту туристських потоків України  

у 2000–2016 рр. 

Період 

Кількість 

громадян 

України,  

які 

виїжджали 

за кордон, 

осіб
1 

Кількість 

іноземних 

громадян, 

які відвідали 

Україну, 

осіб
1 

Сальдо 

туристич-

ного 

потоку 

Темпи 

приросту 

вихідного 

туристського 

потоку, % 

Темпи 

приросту 

вхідного 

туристського 

потоку,% 

л
а
н

ц
ю

г

о
в

і 

б
а
зи

сн
і 

л
а
н

ц
ю

г

о
в

і 

б
а
зи

сн
і 

2000 13 422 320 6 430 940 6 991 380 - - - - 

2001 14 849 033 9 174 166 5 674 867 10,63 10,63 42,66 42,66 

2002 14 729 444 10 516 665 4 212 779 -0,81 9,74 14,63 63,53 

2003 14 794 932 12 513 883 2 281 049 0,44 10,23 18,99 94,59 

2004 15 487 571 15 629 213 -141 642 4,68 15,39 24,89 143,03 

2005 16 453 704 17 630 760 -1 177 056 6,24 22,58 12,81 174,16 

2006 16 875 256 18 935 775 -2 060 519 2,56 25,73 7,4 194,45 

2007 17 334 653 23 122 157 -5 787 504 2,72 29,15 22,11 259,55 

2008 15 498 567 25 449 078 -9 950 511 -10,59 15,47 10,06 295,73 

2009 15 333 949 20 798 342 -5 464 393 -1,06 14,24 -18,27 223,41 

2010 17 180 034 21 203 327 -4 023 293 12,04 28 1,95 229,71 

2011 19 773 143 21 415 296 -1 642 153 15,09 47,32 1 233 

2012 21 432 836 23 012 823 -1 579 987 8,39 59,68 7,46 257,85 

2013 23 761 287 24 671 227 -909 940 10,86 77,03 7,21 283,63 

2014
*
 22 437 671 12 711 507 9 726 164 -5,57 67,17 -48,48 97,66 

2015
*
 23 141 646 12 428 286 10 713 360 3,14 72,41 -2,23 93,26 

2016* 24 668233 13 333 096 11 335137 6,6 83,79 7,28 107,33 

Складено та розраховано на основі [50]. 
1
- включно з одноденними відвідувачами; 

*
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції. 
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Наведені показники за 2000–2003 рр. характеризуються досить суттєвим 

позитивним сальдо туристського потоку: зокрема, кількість іноземних 

громадян, які відвідали Україну у 2000 р., була удвічі меншою за чисельність 

українців, які виїжджали за кордон. У 2001–2003 рр. простежено тенденцію до 

суттєвого нарощення вхідного туристичного потоку й зменшення сальдо. 

Аналізуючи табл. 5.1, ми можемо зробити висновки про те, що протягом 2004–

2013 рр. Україна набула статусу імпортоорієнтованого туристського потоку 

(його сальдо – негативне), тобто кількість іноземних громадян, які відвідали 

Україну, зростала вищими темпами, ніж кількість громадян України, котрі 

виїжджали за кордон:  у 2004 та 2007 рр. темп приросту вихідного потоку 

становив 4,68 і 2,72 %, а вхідного – 24,89 та 22,11 % відповідно. 

Лише у 2009 р. внаслідок світової фінансової кризи та у 2014–2015 рр. в 

результаті агресії РФ, що призвело до анексії Криму, зростання ризиків для 

іноземних туристів,  ми простежуємо від’ємне значення темпу приросту 

вхідного туристського потоку. Щодо базового 2000 р., то у 2007–2013 рр. 

зростання кількості іноземних громадян, які відвідали Україну, зростала більш 

ніж удвічі. Графічно загальну динаміку відображено на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Динаміка туристських потоків України у 2000–2015 рр., осіб 

Одним із критеріїв оцінки якісної транснаціоналізації туристичної 

діяльності України є оцінка географії охоплення туристських виїздів громадян, 

яка здійснена на основі даних Державної служби статистики України та 

представлена в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Виїзд громадян України за кордон за країнами у 2012–2015рр. 

Країна 
2012 2013 2014 2015 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австрія 103 207 0,48 112 392 0,47 96 809 0,43 106 451 0,46 

Білорусь 1 673 717 7,81 1 738 907 7,32 
1 538 

160 
6,86 

1 325 

546 
5,73 

Болгарія 48 594 0,23 64 351 0,27 47 480 0,21 43 860 0,19 

Велика 

Британія 
85 047 0,4 109 659 0,46 76 590 0,34 62 439 0,27 

Греція 121 536 0,57 201 538 0,85 151 286 0,67 101 298 0,44 

Грузія 50 170 0,23 82 312 0,35 90 487 0,4 81 601 0,35 

Єгипет 297 267 1,39 336 173 1,41 400 427 1,78 350 936 1,52 

Ізраїль 141 319 0,66 124 057 0,52 11 833 0,05 129 311 0,56 

Іспанія 92 939 0,43 119 730 0,5 99 614 0,44 60 710 0,26 

Італія 152 709 0,71 191 616 0,81 172 845 0,77 113 373 0,49 

Казахстан 23 521 0,11 30 307 0,13 32 496 0,14 35 639 0,15 

Кіпр 26 775 0,12 35 366 0,15 47 601 0,21 57 303 0,25 

Молдова 2 174 173 10,14 2 395 258 10,08 421 169 1,88 
1 727 

308 
7,46 

Нідерланди 73 069 0,34 82 011 0,35 75 962 0,34 87 052 0,38 

Німеччина 380 554 1,78 376 316 1,58 308 908 1,38 294 797 1,27 

ОАЕ 151 181 0,71 210 772 0,89 161 726 0,72 137 442 0,59 

Польща 5 765 184 26,9 6 991 778 29,43 
7 657 

021 
34,13 

95 05 

713 
41,08 

Російська 

Федерація 
5 941 305 27,72 6 140 406 25,84 

4 671 

321 
20,82 

4 080 

414 
17,63 

Словаччина 508 008 2,37 571 266 2,4 656 102 2,92 755 248 3,26 

Туреччина 563 184 2,63 573 840 2,42 450 549 2,01 510 537 2,21 

Угорщина 1 759 986 8,21 1 900 469 8 
2 152 

512 
9,59 

2 442 

101 
10,55 

Франція 75 396 0,35 81 995 0,35 83 207 0,37 98 353 0,43 

Чехія 299 444 1,4 170 114 0,72 84 948 0,38 52 738 0,23 

Чорногорія 39 349 0,18 48 050 0,2 37 764 0,17 26 564 0,11 

Швейцарія 33 840 0,16 37 973 0,16 47 598 0,21 36 095 0,16 

Інші країни 851 362 3,97 1 034 531 4,34 2863256 12,78 918 817 3,97 

Усього 
21 432 

836 
100 

23 761 

187 
100 

22 437 

671 
100 

23 141 

646 
100 


 Розраховано автором на основі [50]. 

Як видно з табл. 5.2, у географічній структурі виїздів громадян України за 

кордон лідирують такі країни, як Білорусь, Молдова, Польща, Російська 
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Федерація, Словаччина, Туреччина, Угорщина. Протягом 2012–2015 рр. можна 

простежити чітку тенденцію до зменшення частки Російської Федерації з 27,72 

% у 2012 р. до 17,63 % у 2015 р. та Білорусі з 7,81 % до 5,73 % відповідно. 

Натомість, дуже суттєво зріс західний вектор подорожей наших громадян 

(Польща, Угорщина, Словаччина). Особливо чітко це простежуємо на прикладі 

Польщі, де зафіксовано приріст 26,9 % у 2013 р., 41,08 % у 2015 р. (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Геопросторова структура вихідного туристського потоку                           

у 2012–2015рр., %  

На нашу думку, основний фактор, що спричинив цю тенденцію, – це 

можливість отримати шенгенську візу через значну мережу візових центрів та 

консульств в Україні (рис. 5.3), і за рахунок цього інституційного забезпечення 

відбувається часткове викривлення інформації про географію відпочинку 

наших громадян за кордоном. 

 

                 

Рис. 5.3. Структура виданих віз для громадян України у 2013р., шт.*  

* Складено на основі [23]. 
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Як видно з рис. 5.3, більшість віз отримано в консульських пунктах 

Республіки Польща, Угорщини, Німеччини й Іспанії, що відповідає 

туристським потокам до цих країн. Цілком логічно, що частину віз отримано не 

з метою туристичних поїздок, тому важливо вдосконалити моніторинг 

туристичних потоків, що дасть змогу визначати реальний вплив кількості 

подорожуючих на економіку країни. 

Потрібно відзначити, що після підписання угоди про безвізовий режим 

між Україною та ЄС потреба у візах для українці відпала й значна частина 

громадян нашої країни здійснила переоформлення закордонних паспортів на 

біометричні та отрималт можливість для туристичної поїздки. За перших три 

місяці дії безвізового режиму близько 600 тис. українців здійснили подорожі в 

країни ЄС з метою навчання, стажування, працевлаштування та туризму в тому 

числі. Відсутність чіткого механізму оцінки мети та тривалості подорожі 

призводить до викривлення інформації, використання даних організованого  чи 

групового туризму, яуий дає змогу контролювати туристичні потоки з України, 

сформувало тренд про наростання самодіяльних неорганізованих форм туризму 

вітчизняних громадян.  Разом з тим потрібно відзначити, що в статистичних 

показниках немає чіткого розмежування між туризмом і приватною поїздкою й 

лише частина громадян, яка подорожує за допомогою туроператорів та 

відкриває туристичні візи, потрапляє в категорію організованого туризму. 

Зокрема, такі країни, як Кіпр, Угорщина та Хорватія, узагалі мають нульові 

показники щодо організованого туризму, але ми усвідомлюємо, що відкрита 

довгострокова багаторазова  Шенгенська віза давала змогу подорожувати без 

обмежень саме з туристичною метою. Саме такої думки дотримуються й при 

формуванні статистичних звітів у Держслужбі, включаючи приватні та 

службові поїздки до загальних показників туристичної діяльності. Водночас є 

низка країн (Республіка Молдова, Російська Федерація, Польща, Білорусь), що 

характеризуються дуже високими показниками виїзду наших громадян на їхню 

територію. Основна причина таких показників полягає в транскордонному 

співробітництві та існуванні тісних взаємозв’язків на прикордонних територіях 
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сусідніх з Україною держав: малий прикордонний рух, спричинений 

маятниковою трудовою та сімейною міграцією, відображено в статистичних 

даних, тому ми пропонуємо поглибити дослідження й здійснити аналіз лише 

щодо організованих туристичних поїздок (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Туристичний потік громадян України за кордон  із метою поїздки 

«Організований туризм» у 2012–2015 рр., осіб 

Країна 2012 2013 2014 2015 

Відхилення 

2014/2013 

Відхилення 

2015/2014 

абсол. віднос. абсол. віднос. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австрія 7843 14 081 11 639 11 068 -2442 -17,34 -571 -5,16 

Білорусь 96 275 20 239 11 592 20 631 -8647 -42,72 9 039 43,81 

Болгарія 8374 8562 7981 10 845 -581 -6,79 2864 26,41 

Греція 11 011 17 650 18 182 19 070 532 3,01 888 4,66 

Грузія 3269 2934 1658 4236 -1276 -43,49 2578 60,86 

Єгипет 37 892 38 669 24 864 22 365 -13 805 -35,7 -2499 -11,17 

Ізраїль 12 159 17 963 10 837 8644 -7126 -39,67 -2193 -25,37 

Італія 4 599 1202 0 0 -1202 -100 0 0 

Кіпр 538 1773 0 0 -1773 -100 0 0 

Молдова 419 3752 647 13 093 -3105 -82,76 12 446 95,06 

Німеччина 15 063 5366 5842 10 610 476 8,87 4768 44,94 

ОАЕ 6575 10 493 9413 14 711 -1080 -10,29 5298 36,01 

Польща 69 578 31 905 10 878 10 346 -21 027 -65,91 -532 -5,14 

Російська 

Федерація 

187 

732 
68500 31 239 20 396 -37 261 -54,4 -10843 -53,16 

Туреччина 91 462 62 811 35 999 36 271 -26 812 -42,69 272 0,75 

Угорщина 8307 0 0 0 0 0 0 0 

Чехія 32 656 22 541 6759 0 -10 115 -30,97 -15782 -70,0 

Чорногорія 4078 3471 0 0 -607 -14,88 -3471 -100 

Інші країни 31 492 22 928 14 011 4312 -31 145 -59,99 -16 458 -381,68 

Усього 
641 

836 

354 

840 

201 

541 

206 

598 

-153 

299 
-43,2 5057 2,45 

 

Аналіз туристського потоку за організованим туризмом вказує на 

різнопланові тенденції в аналізованому періоді: у 2013 та 2014 рр. простежено 

скорочення кількості громадян, котрі виїжджали за кордон, практично за всіма 

напрямами; виняток становлять Греція й Німеччина, де приріст дорівнює 3,01 
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та 8,87 % відповідно; у 2015 р. позитивне відносне відхилення до попереднього 

періоду отримали також Білорусь, Болгарія, Грузія, Молдова ОАЕ, Туреччина. 

Виокремлюючи в статистичних даних групу подорожуючих за складником 

«Організований туризм», ми можемо здійснити такий аналіз геопросторової  

структури туристських потоків (рис. 5.4).  

 

 

 

Рис. 5.4. Геопросторова структура організованого туризму громадян України 

за кордон у 2013–2015 рр., % 

6% 

2% 

5% 
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Отже, протягом 2013–2015 рр. простежено суттєве скорочення 

організованого туризму в Російську Федерацію з 29 до 10 % у 2015 р. та 

Республіку Польща – з 10 % у 2013 р. до 5 % у 2015 р. Якщо у випадку Росії 

основні причини такої тенденції – військовий конфлікт і скорочення відносин 

за всіма напрямами, то щодо Польщі ми можемо стверджувати про зростання 

неорганізованого туризму за рахунок скорочення організованих туристичних 

поїздок,найбільш суттєвий приріст простежено стосовно Молдови (5 %), 

Білорусі (4 %), ОАЕ (4 %) та Німеччини (3 %). 

Таблиця 5.4 

Розподіл туристів, що обслуговувались туроператорами та тур 

агентами за метою поїздки у 2015-2016 рр., чол. 

 
Усього 

У тому числі за метою поїздки 

службова, 

ділова, 

навчання 

дозвілля, 

відпочи-

нок 

лікуван

ня 

спорти-

вний 

туризм 

спеціалі

зований 

туризм 

інше 

Усього 

обслуговано 

туристів у 2015 

році, у т.ч. 

1814827 178832 1510668 29865 2019 1174 92269 

Туроператорами: 1151125 125449 920934 14559 1613 970 87600 

Турагентами: 663702 53383 589734 15306 406 204 4669 

із них: 
       

в’їзних  (іноземних)  

туристів 
14550 2195 9782 2427 - 81 65 

виїзних туристів 1498412 68905 1342243 1147 946 1027 84144 

внутрішніх туристів 301865 107732 158643 26291 1073 66 8060 

Усього 

обслуговано 

туристів у 2016 

році, у т.ч. 

2250107 176230 1902900 79412 2982 768 87815 

туроператорами 1767801 94681 1521100 63312 2049 236 86423 

турагентами 482306 81549 381800 16100 933 532 1392 

з них 
       

в’їзних  (іноземних)  

туристів 
33784 2331 25496 5913 3 - 41 

виїзних туристів 1841232 73320 1681577 1469 721 445 83700 

внутрішніх туристів 375091 100579 195827 72030 2258 323 4074 

 

Аналізуючи табл. 5.3 та рис. 5.4, ми бачимо, що диверсифікація 

туристського потоку скорочується, на нашу думку, це спричинено тим, що 
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туристи рідко зазначають метою своєї поїздки саме туристичне призначення, а 

все більше переходять на приватний характер, що й засвідчив попередньо 

проведений аналіз у табл. 5.2., де показано постійний приріст вихідного 

туристського потоку. Окрім того у структурі імпорту послуг (табл. 5.4.) основна 

частка припадає на службовий, відпочивальний, оздоровчий, релігійний та 

шопінговий туризм внаслідок обмеженості платоспроможного туристичного 

попиту з уніфікованим асортиментом у сегменті середнього рівня доданої 

вартості. Порівнюючи 2015 та 2016 рр. ми спостерігаємо тенденцію до 

нарощення обсягу туристичних послуг, що надаються туроператорами та 

турагентами, особливо за підсегментом в’їзних  (іноземних)  туристів, де 

приріст за метою дозвілля та відпочинку становив з 9782 осіб у 2015 р. до 25496 

чол. у 2016 р. На нашу думку, це спричинено тим, що іноземці адаптувалися до 

можливих ризиків, пов’язаних із військовими діями на Сході та  відкривають 

для себе досить доступну з цінової точки зору, але цікаву і насичену країну з 

культурними, історичними, природно-рекреаційними ресурсами, сприятливими 

кліматичними умовами, стабільною екологічною ситуацією, високим 

транзитним ресурсом, розвинутим малим та середнім бізнесом в сільському й 

зеленому туризмі, широкими можливостями виробництва повного спектра 

туристських продуктів. 

 Наступним елементом аналізу рівня транснаціоналізації туристичної 

сфери України у систему міжнародних економічних відносин є оцінка вхідного 

туристичного потоку, який визначає зацікавленість іноземних громадян в 

нашому туристичному потенціалі та дає можливість розвивати економіку в 

цілому та даний сегмент, зокрема, за рахунок надходження іноземної валюти, 

іноземних інвестицій у розвиток інфраструктури, запровадженню нових 

стандартів у сфері готельно-ресторанного обслуговування, активізації 

кустарного виробництва у сільських регіонах, розвитку нових видів туризму на 

диверсифікацію запитів іноземних туристів. Здійснюючи аналіз іноземних 

громадян, які прибули на територію України протягом 2012–2015 рр. (табл. 
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5.5), первинно зосередимо свою увагу на загальній кількості подорожуючих та 

її географічній структурі.  

Таблиця 5.5 

Аналіз вхідного потоку іноземних громадян в Україну  за країнами, із яких 

вони прибули у 2012–2015 рр. 

Країна 
2012 2013 2014 2015 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австрія 30 032 0,13 30 368 0,12 17 076 0,13 19 160 0,15 

Азербайджан 101 229 0,44 111 897 0,45 69 146 0,54 75 583 0,61 

Білорусь 3091 780 13,44 3 353 652 13,59 1592 935 12,53 1 891 518 15,22 

Болгарія 45 964 0,2 56 082 0,23 36 651 0,29 32 181 0,26 

Велика 

Британія 
81 183 0,35 81 324 0,33 44 086 0,35 54 679 0,44 

Вірменія 68 087 0,3 83 459 0,34 36 158 0,28 29 554 0,24 

Греція 22 760 0,1 26 017 0,11 13 915 0,11 12 914 0,1 

Грузія 40 799 0,18 52 221 0,21 35 004 0,28 37 772 0,3 

Ізраїль 107 141 0,47 120 913 0,49 101 799 0,8 149 386 1,2 

Іспанія 20 628 0,09 18 156 0,07 10 559 0,08 13 236 0,11 

Італія 89 081 0,39 90 819 0,37 55 363 0,44 63 258 0,51 

Казахстан 70 784 0,31 84 864 0,34 29 693 0,23 27 475 0,22 

Канада 30 945 0,13 30 499 0,12 17 875 0,14 22 055 0,18 

Китай 19 718 0,09 18 128 0,07 11 308 0,09 12 966 0,1 

Киргизстан 19 441 0,08 22 380 0,09 11 656 0,09 9600 0,08 

Латвія 39 840 0,17 37 478 0,15 18 118 0,14 22 187 0,18 

Литва 54 636 0,24 83 355 0,34 29 466 0,23 34 996 0,28 

Молдова 4849 115 21,07 5417 966 21,96 4368 355 34,37 4 393 528 35,35 

Нідерланди 52 417 0,23 38 261 0,16 25 151 0,2 28 760 0,23 

Німеччина 274 073 1,19 253 318 1,03 131 244 1,03 154 498 1,24 

Польща 1404 086 6,1 1259 209 5,1 1123 945 8,84 1 156 011 9,3 

Російська 

Федерація 
9526 695 41,4 10284 782 41,69 2362 982 18,59 1231 035 9,91 

Румунія 791 281 3,44 877 234 3,56 584 774 4,6 763 228 6,14 

Сербія 29 607 0,13 43 680 0,18 27 832 0,22 23 801 0,19 

Словаччина 476 574 2,07 424 306 1,72 416 158 3,27 412 519 3,32 

США 185 518 0,81 134 672 0,55 81 709 0,64 108 288 0,87 

Таджикистан 42 834 0,19 60 336 0,24 37 074 0,29 53 950 0,43 

Туреччина 117 152 0,51 151 706 0,61 116 302 0,91 140 691 1,13 

Туркменистан 19 647 0,09 22 120 0,09 16 445 0,13 14 358 0,12 

Угорщина 742 445 3,23 771 038 3,13 874 184 6,88 1 070 035 8,61 

Узбекистан 185 518 0,81 235 361 0,95 158 030 1,24 68 765 0,55 

Франція 64 804 0,28 64 510 0,26 39 884 0,31 45 867 0,37 

Чехія 51 955 0,23 52 707 0,21 35 166 0,28 39 472 0,32 

Швеція 40 777 0,18 17 542 0,07 10 610 0,08 14 706 0,12 

Швейцарія 18 677 0,08 19 576 0,08 10 290 0,08 13 302 0,11 

Інші країни 205 600 0,85 241 291 0,99 160 564 1,29 186 952 1,51 

Усього 23 012 

823 
100 24 671 227 100 12 711 

507 
100 12 428 

286 
100 
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Розраховано автором на основі[50]. 

Незважаючи на те, що Державна служба статистики виокремлює такі 

категорії, як службова, ділова, дипломатична поїздки, приватна, туризм, 

навчання, працевлаштування, культурний і спортивний обмін, релігійна ціль, 

ми вважаємо, що всі вони є підвидами туристичної діяльності, яка 

досліджувалась у попередніх розділах. 

Як видно з табл. 5.5, вхідний туристичний потік більш диверсифікований 

ніж вихідний, хоча країни-лідери в обох групах збігаються (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5. Динаміка країн – лідерів вхідного потоку іноземних громадян, % 

 

Простежено, найбільш суттєве скорочення вхідного туристичного потоку 

по Російській Федерації (із 41,4 % у 2012 р. до 9,91 % у 2015 р.), за рахунок 

цього щодо інших країнах спостерігаємо приріст у загальній структурі, зокрема 

по Молдові нарощення сягнуло з 21,07 % до 35,35 % у 2015 р. Окрім того 

суттєво зросла частка Словаччини, Румунії, Польщі та Угорщини, що 

спричинене спільними кордонами,  близькістю культури й ментальністю, 

відсутністю мовних та візових бар’єрів. Після різкого падіння іноземних 

туристів у 2014 р. відбувається часткове  відновлення туристичного потоку з 

США, Ізраїлю, Туреччини, Литви, Канади у 2015 р. У 2016 році даний тренд 

щодо зростання продовжився і кількість прибулих перевищила 13,33 млн. чол., 

а до країн-лідерів стосовно залученого туристичного потоку приєдналися 
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Німеччина, Азейбарджан, Таджикистан, Узбекистан, Великобританія та 

Франція. Результати дослідження характеризують широку географію охоплення 

вхідного туристичного потоку з пріоритетом на країни-сусіди з ЄС та 

колишнього постсоціалістичного простору. 

Наступний етап аналізу транснаціоналізації туристичної галузі 

ґрунтується на оцінці валютних надходжень від туризму, що здійснюють 

іноземці всередині країни, та рівні залучених держаних інвестиційних вкладень 

у галузь, що характеризують рівень привабливості цього сегменту. 

Таблиця 5.6 

Оцінка обсягу держаних капіталовкладень та туристичні витрати 

іноземців у середині країни 

Період 

Сума витрат 

іноземних 

туристів, млн 

дол. США 

Відносні 

зміни, % 

Державні 

капітало-

вкаладення, 

млрд дол. 

США 

Відносні 

зміни, % 

2003 1204 -   

2004 2931 143,44 0,3  

2005 3542 20,85 0,4 37,79 

2006 4018 13,44 0,5 50,14 

2007 5320 32,40 0,9 66,24 

2008 6722 26,35 1,3 48,72 

2009 4349 -35,30 0,7 -51,49 

2010 4696 7,98 0,5 -15,96 

2011 5406 15,12 0,7 30,48 

2012 5988 10,77 0,8 13,93 

2013 5931 -0,95 0,7 -10,71 

2014 2263 -61,84 0,4 -43,39 

2015 1656 -26,86 0,2 -40,88 

 

Дані табл. 5.6 щодо витрат іноземних туристів корелюється з вхідними 

туристичними потоками (табл. 5.1), зокрема, зменшення приїжджих у 2009 та 

2014 рр. відобразилось і на доходах від галузі. Наводячи паралельні дані з 

іншими країнами регіону та лідерами у даній сфері, де обсяг витрат туристів у 
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2016 році  перевищує 245984 млн дол. в США, 55270 млн дол. у 

Великобританії, 50759 млн дол. у Франції, 26695 млн дол. у Туреччині, 12050 

млн дол. в Польщі, 2800 млн дол. у Словаччині, ми можемо констатувати 

досить низький показник для України, що має суттєві можливості для 

нарощення використання свого туристичного потенціалу і залученню валютних 

надходжень від іноземного туристичного потоку. 

Графічне представлення тенденції державних капіталовкладень у турис-

тичну галузь відображено на рис. 5.6. 

 

Рис. 5.6. Динаміка капітальних вкладень у туристичну галузь,  

млрд.. дол. США 

Аналізуючи табл. 5.6 та рис. 5.6, ми можемо констатувати, що протягом 

2013–2015 рр. інвестування туристичної галузі суттєво знизилося, зокрема, на 

43,39 і 40,88 % за останні два роки. Основні внутрішні фактори – це відсутність 

вільних коштів в умовах нарощення витрат на військову сферу, а зовнішні 

інвестори не ризикують укладати інвестиції в країну, на території якої 

відбуваються військові дії, а держава не може гарантувати безпеку. Водночас 

рівень розвитку країни, соціальна напруженість не сприятимуть швидкому 

окупленню інвестицій у туристичну галузь. У цьому контексті можемо 

говорити про наявність військових, соціальних, економічних й інституційних 

причин слабоінтенсивного розвитку туристичної галузі.  
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 Рівень транснаціоналізації галузі визначається інтенсивністю 

проникнення міжнародних корпорацій та готельних мереж у вітчизняний 

бізнес-простір. На сьогодні в Україні нараховується 16 світових готельних 

мереж, серед яких провідна роль належить Reikartz Hotel Group, що володіє 27 

готелями Radisson Blu Hotels & Resorts та  Рено – по три готелі, Swissotel Hotels 

& Resorts та  Ramada Worldwide по два готельні комплекси та ін.   

0
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27

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Рис.5.7. Кількість світових готельних мереж які є в Україні, станом на 

2016 р. (од.) 

 

Дані, що представлені на рис. 5.10, свідчать про значний потенціал 

розвитку готельних мереж в Україні, оскільки більшість європейських та 

світових готельних мереж акцентує своє перебування на українському ринку, 

який динамічно розвиваються. Розвиток індустрії гостинності та її складників 

відповідно до міжнародних стандартів є важливим чинником як внутрішньої 

стабілізації соціально-економічної становища у державі, так і її 

зовнішньоекономічній діяльності. Окрім того, це спонукає внутрішніх гравців 

ринку, які стикаються зі зростанням рівня конкуренції, активізувати свою 

діяльність у напрямку покращення сервісу та якості, розвитку супутніх послуг, 

диверсифікації туристичного продукту відповідно до запитів міжнародних 

туристичних потоків, що також слугуватиме важливим елементом нарощення 
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конкурентоспроможності сфери туризму нашої держави на міжнародних 

ринках. Разом із тим висока частка готелів Reikartz Hotel Group (54%) 

підтверджує моносуб’єктну структуру іноземних вкладень у вітчизняну бізнес-

індустрію та зростаючий рівень її монополізації відповідно до залучених 

зовнішніх інвестиційних джерел.  

У розділі 3 ми також відзначали, що Україна має низький показник 

ефективності туристської стратегії, реалізації конкурентних переваг та 

потенціалу серед досліджуваних країн Європи, у той час як міжнародний 

туристичний потік України приблизно дорівнює потоку Австрії, фінансові 

надходження від залученого туристського потоку в Україні майже в 4,5 раза 

нижчі від австрійських.  Це дає підставу для висновку, що наша держава 

спеціалізується на наданні туристичних послуг із низькою доданою вартістю, 

що сформована як за рахунок низької ціни в умовних одиницях, так і 

відсутності інноваційного наповнення галузі, інформаційного супроводу, 

низького рівня диверсифікації туристичного продукту. Основними 

стратегічними напрямами щодо подолання вузькоформатного та 

слабоінтенсивного характеру інтеграції у систему міжнародної туристичної 

індустрії повинні стати змістове наповнення пропозиції за рахунок 

диверсифікації туристичних продуктів, розробка світового бренду України, 

пошук нових цільових сегментів і способів задоволення потреб туристів, 

використання інноваційних підходів та новітніх технологій у просуванні послуг 

на різних етапах життєвого циклу, впровадження великих інфраструктурних 

проектів щодо використання туристично-рекреаційної сфери в певних регіонах, 

система дипломатичних заходів щодо моніторингу в’їзних і виїзних потоків 

туристів, консульська підтримка, контроль за дотриманням 

недискримінаційних умов перебування туристів та захист їх прав, 

врегулювання адміністративних і юридичних спорів, комунікативна функція 

тощо. Основними передумовами, що можуть зашкодити використанню 

туристичного потенціалу країни, стануть слабкі сторони та загрози, які 

визначаються низьким рівнем розвитку інфраструктури та обслуговування, 
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відсутністю загальнодержавних стратегій щодо зменшення антропогенного 

навантаження, корупцією та неефективним менеджментом. 

Зведені результати проведеного дослідження в ключі оцінки сильних та 

слабких сторін, можливостей та загроз щодо розвитку туристично-рекреаційної 

сфери можна представити за допомогою проведення SWOT-аналізу (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Потенціал розвитку туристичної індустрії 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Сприятливе розміщення. 

2.Наявність історико-культурної спадщини. 

3.Сприятливі кліматичні умови. 

4.Стабільна екологічна ситуація. 

5.Високий транзитний потенціал. 

6.Активізація малого та середнього бізнесу в 

сільському й зеленому туризмі. 

7.Можливість розвитку повного спектра 

туристських продуктів. 

8.Високий рівень цінової 

конкурентоспроможності за рахунок 

девальвації національної валюти. 

9.Наявність диверсифікованого туристського 

продукту. 

1. Низький рівень розвитку транспортної 

інфраструктури. 

2. Низький рівень обслуговування в 

готельно-ресторанному сегменті. 

3. Нерівномірність розміщення 

туристичних об’єктів. 

4. Відсутність державного стимулю-

вання використання туристського 

потенціалу. 

5. Неефективний менеджмент кому-

нальних рекреаційних об’єктів. 

6. Незначний рівень використання 

інформаційних технологій для просування 

туристського продукту. 

7. Проблема утилізації відходів. 

8. Безконтрольна забудова історичних 

центрів, знищення культурної спадщини, 

руйнація занедбаних 

архітектурнихпам’яток 

Можливості Загрози 

1. Розширення пропозиції за рахунок 

диверсифікація туристських продуктів. 

2. Розробка світового бренду України, пошук 

нових цільових сегментів та способів 

задоволення потреб туристів. 

3. Використання інноваційних підходів та 

новітніх технологій у просуванні послуг на 

різних етапах життєвого циклу. 

4. Упровадження великих інфраструктурних 

проектів щодо використання туристично-рек-

реаційної сфери в певних регіонах. 

5. Розвиток транскордонного туризму. 

6. Розвиток супутніх галузей (транспорт, 

зв’язок, сільське господарство, торгівля, 

будівництво, виготовлення сувенірів). 

1. Високий рівень корупції. 

2. Високий рівень антропогенного впливу, 

відсутність збалансованої переробки 

відходів. 

3. Нестабільність економічної ситуації. 

4. Анексія Кримського півострова. 

5. Тінізація економіки. 

6. Військова агресія. 
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Такий аналіз  необхідний у контексті вибору стратегічних рішень та 

розробки світового бренду України, загальної концепції маркетингу 

туристичної галузі, яка охоплюватиме та узгоджуватиметься з усіма її 

окремими заходами щодо просування конкурентних переваг, створення 

експортного контролю, з метою диверсифікації туристських продуктів, пошуку 

нових цільових сегментів та способів задоволення потреб туристів, щоб 

переконатися, що кожен експортований продукт є надійним та забезпечує 

обіцяний рівень продуктивності. Основними аспектами, які потрібно врахувати 

під час розробки концепції є зменшення слабких сторін та загроз, що 

притаманні цьому сегменту й можуть бути реалізовані інструментами держаної 

та місцевої політики. Зокрема низький рівень обслуговування в готельно-

ресторанному сегменті та неефективний менеджмент комунальних 

рекреаційних об’єктів можна покращити за допомогою призначення на керівні 

посади креативних управлінців із приватного сегменту, а розвиток сільського 

зеленого туризму стимулювати за допомогою пільгових кредитів, проведення 

навчання та стажування власників садиб, розробкою їхніх бізнес-ідей 

інституціями, що займаються розвитком туристичного потенціалу. Високий 

рівень антропогенного впливу та відсутність збалансованої переробки й 

утилізації відходів мають загальнодержавний характер і можуть зашкодити 

іміджу вже визнаних туристичних центрів України (м. Львів), тому пропозиції 

щодо сортування сміття з 1 січня 2018 р. є актуальними та давно назрілими і 

потребують негайного вирішення місцевими громадами. 

 SWOT-аналіз підтвердив наявність значної кількості сильних сторін і 

можливостей для розвитку туристичної індустрії в Україні, тобто, незважаючи 

на загрози, що виникають унаслідок слабких сторін, можемо стверджувати, що 

збалансована державна політика знівелює всі негативні передумови та за 

рахунок інвестиційної політики в туристичну сферу збільшить ВВП. 

Підтвердити пропозиції аналітично ми пропонуємо на основі кореляційно-

регресійної моделі, в основу якої покладено побудову багатофакторного 

рівняння залежності ВВП України від основних показників розвитку міжна-
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родного туризму. У розділі 3 на основі використання програмного продукту 

Статистика 10.0 показниками, вплив яких є найбільш суттєвим та кореляційно 

значимим, визначено надходження від міжнародного туризму, витрати туристів 

за кордоном, прямі надходження від туризму у ВВП, сукупні 

капіталовкладення в туристичну галузь, витрати міжнародних туристів у 

середині країни;усі показники є співрозмірними, оскільки розраховані в млрд 

дол. (табл. 5.8).  Сформоване рівняння дасть змогу визначити вплив кожного 

фактора та розробити пропозиції щодо нарощення використання конкурентних 

переваг України. 

Таблиця 5.8 

Емпіричні дані для побудови кореляційно-регресійної моделі залежності 

ВВП України від факторів розвитку міжнародного туризму  
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1 2 3 4 5 6 7 

2000 32,33 2,2 0,561 0,6 0,12 0,563 

2001 39,31 2,7 0,676 0,7 0,13 0,759 

2002 43,96 2,9 0,794 0,8 0,18 1,001 

2003 52,01 3,5 0,953 1 0,21 1,204 

2004 67,23 5,9 2,66 1,7 0,25 2,931 

2005 89,28 7,5 3,078 2 0,4 3,542 

2006 111,89 9,1 3,202 2,4 0,5 4,018 

2007 148,73 11,8 4,022 3,1 0,9 5,32 

2008 188,24 14,4 4,585 3,7 1,3 6,722 

2009 121,55 9,8 3,751 2,6 0,7 4,349 

2010 136,01 10,3 4,134 2,7 0,5 4,696 

2011 163,16 12,3 4,529 3,3 0,7 5,406 

2012 175,71 13,4 5,536 3,6 0,8 5,988 

2013 179,57 14,2 6,300 3,8 0,7 5,931 

2014 132,34 7,5 5,470 2 0,4 2,263 

2015 90,52 5,1 5,703 1,3 0,2 2,5545 

 

Результати використання програмного продукту для побудови 

багатофакторної моделі наведено в табл. 5.9. 
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Отже, рівняння залежності ВВП від показників розвитку туризму для 

України матиме такий вигляд: 

Y=22,3349*X1-7,3951*X2 +29,2070*X3 +26,18*X4+14,7418*X5+3,8881. 

Таблиця 5.9 

Результати моделювання на основі використання програмного продукту 

Статистика 10.0 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  3,8881 3,72409 1,04403 0,321054 

1,788414 0,850953 22,3349 10,62728 2,10166 0,061904 

0,266863 0,055414 -7,3951 1,53558 4,81583 0,000707 

-0,612271 0,746301 29,2070 35,60055 -0,82041 0,431105 

0,163522 0,099992 26,1800 16,00888 1,63535 0,133022 

-0,565081 0,167263 14,7418 4,36356 -3,37839 0,007022 

Як бачимо, найбільш позитивно значущі показники надходжень від 

міжнародного туризму (Х1), прямі надходження від туризму у ВВП (Х3), 

сукупні капіталовкладення в туристичну галузь (Х4), витрати міжнародних 

туристів у середині країн, високі коефіцієнти яких вказують на тісну залежність 

ВВП від цих змінних. Протилежний йому фактор – витрати туристів за 

кордоном, що цілком логічно зменшуватиме ВВП країни постійного 

проживання туриста, тому й коефіцієнт має від’ємне значення. Зведений аналіз 

множинних коефіцієнтів кореляції адекватності моделі наведено в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Перевірка моделі на адекватність на основі  основних показників 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,996012775 

R-квадрат 0,992041449 

Нормований R-квадрат 0,988062173 

Стандартна помилка 5,80219389 

Спостереження 16 

 

Дисперсійний аналіз    

 df SS MS F Значення F 

Регресія 5 41964,32766 8392,865532 249,3020158 3,7081E-10 

Залишок 10 336,6545394 33,66545394   

Усього 15 42300,9822       
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Аналіз даних табл. 5.9 свідчить, що всі коефіцієнти відповідають 

нормативним значенням, це дає нам підставу стверджувати, що модель є 

достовірною й може використовуватися для подальшого прогнозування.  

На основі досліджень С. Русу [400] ми можемо виокремити 

мультиплікативний ефект доходу від туризму, ефект туристичних грошових 

витрат, з огляду на створення нових доходів у національній економіці та 

мультиплікаційний ефект іноземних інвестицій. Первинна витрата, яку робить 

турист у готелі, використовуватиметься для нових інвестицій (обладнання) для 

оплати штату, товарів чи послуг або виплати боргів, в свою чергу, одержувачі 

використають ці гроші для покриття особистих потреб або для виплати власних 

боргів, розподіляючи їх між різними секторами економіки, і тим самим 

отримують новий дохід щоразу. Враховуючи величину даних, необхідних для 

достовірного розрахунку визначених мультиплікативних ефектів, ми 

вважатимемо за доцільне врахувати коефіцієнти нашого регресійного рівняння 

для обґрунтування додаткових надходжень від туристичного сектору і 

залученого потоку. Коефіцієнт, що визначає сукупні капіталовкладення в 

туристичну галузь, становить 26,18, тобто кожна додаткова грошова одиниця, 

що у формі інвестицій буде залучена в туристичну сферу принесе у 26 разів 

більше доходу в сукупному ВВП, аналогічно і з витрати міжнародних туристів 

у середині країни, де коефіцієнт становить 14,7418, тобто саме ці дві складові 

даватимуть найбільший кумулятивний ефект у структурі ВВП і повинні стати 

пріоритетними в інструментарії нарощення конкурентоспроможності 

туристичного сектору України.  

Підсумовуючи загальний вплив туризму на розвиток України, потрібно 

врахувати дослідження Всесвітньої ради з туризму й подорожей, яка 

починаючи з  1999 р., на основі Всесвітньої конференції «Вимір економічного 

впливу туризму» запропонувала методологічні напрями для визначення впливу 

туризму як на економіку окремої країни, так і на світову економіку в цілому, 

що в міжнародних консолідованих обрахунках одержало назву «допоміжний 

рахунок туризму».  



344 

Таблиця 5.10 

Економічний вплив туризму та подорожей на економіку України, 

млрд грн. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(прогноз) 

2027 

(прогноз) 

1. Експорт вхідного 

туристичного потоку 
87,7 83,5 37,3 36,8 38,8 72,0 72,2 

2. Витрати внутрішніх 

туристів  
91,1 92,3 80,2 73,4 75,1 77,9 97,1 

3. Внутрішнє туристичне 

споживання (1+2) 
178,8 175,8 117,4 110,1 113,9 120,0 169,3 

4. Купівля туристичних 

провайдерів,  у тому 

числі імпортні товари 

(ланцюг постачання) 

-124,3 -120,9 -82,0 -76,8 -79,1 -83,7 -121,5 

5. Прямий внесок 

подорожей та туризму до 

ВВП (3+4) 

54,6 54,9 35,5 33,3 34,8 36,2 47,9 

Інші остаточні наслідки 

(непрямий та 

індукований) 

6. Внутрішній ланцюг 

постачання 

88,8 89,4 57,7 54,2 56,6 59,0 77,9 

7. Капітальні інвестиції 12,4 10,6 8,0 6,1 5,7 6,2 10,4 

8. Державні витрати 22,1 22,0 20,7 19,1 19,0 19,0 22,7 

9. Імпортні товари з 

непрямими витратами 
-11,2 -8,5 -8,8 -9,3 -9,1 -9,7 -13,2 

10. Індукований  34,5 35,8 24,0 21,3 21,4 22,1 31,7 

11. Загальний внесок 

туризму 

(5+6+7+8+9+10) 

201,2 204,2 137,1 124,8 128,5 132,9 177,4 

12. Прямий внесок 382,4 368,0 224,1 213,4 247,2 258,9 295,2 

13. Сумарний внесок 

подорожей та туризму до 

ВВП 

1417,6 1388,3 879,3 809,8 922,1 858,6 1091,8 

Складено на основі [437] 

 

Цілком логічно, що в довгостроковій перспективі (2027 р.) Україна може 

показати значно кращі результати щодо використання туристично-
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рекреаційного потенціалу впливу подорожей і туризму на ВВП країни, 

враховуючи унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, історичної 

спадщини та розгалуженості санаторно-курортної бази і дані 2012-2013 р. це 

підтверджують. Військові дії на Сході країни, анексія Криму призвели до 

значного зменшення вхідного туристичного потоку, який характеризується 

високою прибутковістю та надходженням валюти.  

Підтвердження наших постулатів та зазначених положень можна 

прослідкувати в апробованих методиках визначення конкурентоспроможності  

туристичного сектору, здійсненого на основі визначення потенційних 

можливостей як бажаного стану досягнення, як фактичного, що не 

використовується, і як орієнтира для подальшої реалізації складових частин. 

Світові рейтинги та методики, що визначають рівень конкурентоспроможності 

країни й туристичної галузі зокрема, ураховують низку індексів, зокрема рівень 

розвитку бізнес-середовища, безпеку та захист, здоров’я і гігієну, людські 

ресурси та ринок праці, інформаційно-комп’ютерну готовність, пріоритетність 

туризму, міжнародну відкритість, цінова конкурентоспроможність, сталість 

навколишнього середовища, інфраструктуру повітряного транспорту, 

наземного транспорту та портів, природні ресурси, культурні ресурси та бізнес-

подорожі.   

Рівень загальної конкурентоспроможності України у сфері туризму та 

подорожей  протягом 2011–2015 рр. досить суттєво коливався (табл. 5.12). 

За даними форуму, основними факторами, що заважають веденню бізнесу 

та, відповідно, знижують рівень конкурентоспроможності, у 2016 р. є корупція 

(14 % респондентів), політична нестабільність (13,2 %), інфляція (11,9 %), 

неефективна урядова бюрократія (11,4 %), доступ до фінансування (11,2 %), 

нестабільність уряду (8,2 %), податкові ставки (7,3 %), податкові правила (6,8 

%), нормативні акти щодо іноземної валюти (4,5 %), недостатній розвиток 

інфраструктури (2,7 %), обмежувальні норми трудового законодавства (2,5 %), 

недостатня здатність до впровадження інновацій (1,6 %), рівень злочинності 



346 

(1,6 %), погана трудова етика щодо робочої сили (1,5 %), низький стан охорони 

здоров’я (1,3 %), малоосвічена робоча сила (0,3 %) [431]. 

Таблиця 5.12 

Місце України в глобальному рейтингу конкурентоспроможності у сфері 

туризму та подорожей за даними Всесвітнього економічного форуму  

Показники Місце в рейтингу Динаміка абсолютних 

змін 

2009 2011 2013 2016 2013/2009 2016/2013 

Загальний рейтинг 

конкурентоспроможності 
77 85 76 88 -1 12 

Бізнес-середовище 104 107 114 124 10 10 

Безпека та захист 86 82 77 127 -9 50 

Здоров’я та гігієна 18 17 8 8 -10 0 

Людські ресурси та ринок 

праці 
68 68 65 41 -3 -24 

Інформаційно-

комп’ютерна готовність 
51 68 70 81 19 11 

Пріоритетність туризму 87 101 84 90 -3 6 

Міжнародна відкритість    78 0 78 

Цінова 

конкурентоспроможність 
116 119 110 48 -6 -62 

Сталість навколишнього 

середовища 
79 88 92 97 13 5 

Інфраструктура 

повітряного транспорту 
94 93 78 79 -16 1 

Інфраструктура  наземного 

транспорту та портів 
72 74 73 81 1 8 

Туристична 

інфраструктура 
55 53 50 71 -5 21 

Природні ресурси 112 119 102 71 -10 -31 

Культурні ресурси та 

бізнес-подорож 
88 86 80 115 -8 35 

Доповнено на основі [226, с.42]. 

 

У 2016 р. Україна знову опустилася на 85 місце зі 138 досліджуваних 

країн із загальним рейтингом 4,0. Серед індексів потрібно виокремити 

інституційний блок, макроекономічні показники й розвиток фінансового ринку, 
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де наша держава займає відповідно129, 128 та 130 місця. Найкращі позиції вона 

має за показниками освіти   (33 позиція), інновацій (52), охорони здоров’я та 

первинної освіти (54).  

Враховуючи проведений аналіз, ми можемо стверджувати, що основними 

галузевими факторами, які заважають нарощувати використання конкурентних 

можливостей у галузі  туризму, є низький рівень розвитку інституцій та 

туристичної інфраструктури, відсутність держаної політики щодо їх 

відповідності світовим стандартам, але водночас важливий складник реалізації 

конкурентного потенціалу – просування туристського продукту на міжнародні 

ринки. На сьогодні в нашій державі відсутня чітка скоординована система дій 

щодо цього сегменту, лише під час проведення Євро-2012 зроблено певні кроки 

для формування брендорієнтованої стратегії України на міжнародному ринку 

послуг, велику проблему становить реклама вітчизняних курортів і всередині 

країни. Значні фінансові ресурси, витрачені на чемпіонат і потік іноземних 

туристів, привели до нарощення позитивного іміджу країни, але військові дії на 

Сході, анексія Криму знову призупинили активне використання туристського 

потенціалу держави. Важливим фактором, що сповільнює транснаціоналізацію 

галузі в систему міжнародних економічних відносин, є низький рівень 

використання інформаційних технологій. У розвинутих країнах уже давно 

впроваджено геоінформаційні туристичні системи, які дають змогу в режимі 

реального часу здійснити бронювання готелів, скористатись інформаційними 

довідниками, он-лайн-трансляцією із самих засобів розміщення та прилеглих 

історичних й архітектурних пам’яток, оцінити туристичні фірми, якість і 

вартість послуг, які вони надають. Ще однією проблемою, що обґрунтовується 

іноземними та внутрішніми туристами, є низький рівень обслуговування у 

сфері послуг, особливо в закладах розміщення й харчування. Оскільки кадрове 

забезпечення є однією з основних умов реалізації рекреаційного потенціалу, то 

в Україні потрібно було давно розробити й упровадити стратегічні напрями 

щодо відповідної системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі 
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туризму, які повинні відповідати світовим стандартам кваліфікаційних вимог 

щодо якості обслуговуючого персоналу. 

Головними стримувальними факторами для розвитку туризму в Україні є 

несприятливі умови для підприємництва взагалі й туристичного бізнесу 

зокрема, недосконалість і навіть певна агресивність нормативно-правовових 

актів, зокрема правил та умов перетинання кордонів іноземцями та, як наслідок, 

відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму – як внутрішніх (через 

тривалу економічну кризу), так і іноземних (через несприятливий 

інвестиційний клімат). Несприятливість бізнесового клімату спричинила той 

факт, що з майже 3000 українських туристичних підприємств, які мають дійсні 

ліцензії на надання туристичних послуг, на ринку працює лише близько 

третини. 

Аналіз вищезазначених факторів став вихідною базою для розроблення 

пропозицій щодо виходу туристичної галузі з кризового становища й 

визначення пріоритетів її розвитку. Спираючись на методику розрахунку 

індексу конкурентоспроможності, яка використовує такі субіндекси у сфері 

подорожей, як нормативно-правова база у сфері туризму, туристичне бізнес-

середовище та інфраструктура, людські, культурні й природні ресурси кожної 

країни у сфері туризму, за багатьма групами показників та в контексті 

попередніх досліджень ми можемо запропонувати такі заходи щодо 

покращення використання туристичного потенціалу і підвищення 

конкурентоспроможності туристичного сектору України, а саме: 

- державну політику та регулювання у сфері туризму, що визначає 

ступінь сприяння політичного середовища розвитку туристичного сектору в 

країні, потрібно спрямовувати на формування сприятливого інвестиційного 

клімату, скасування віз для іноземних інвесторів, ратифікацію угод, що 

пов’язані з реформуванням повітряного сполучення, зменшення часу на 

реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі для відкриття 

туристичного бізнесу; 
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- політика уряду щодо охорони навколишнього середовища повинна 

грунтуватися на принципах сталого розвитку, екологічного менеджменту та 

аудиту в контексті регулювання екологічних норм, активізації використання 

альтернативних джерел енергії на об’єктах туристичної інфраструктури, 

впровадження інновацій щодо переробки сміття, збереження унікальних 

територій, флори та фауни за допомогою механізму екологічного туризму; 

- безпека як найважливіший чинник, що визначає туристичну кон-

курентоспроможність держави, визначається тим, що туристи утримуються від 

поїздок у небезпечні країни, що робить їх менш привабливими для розвитку 

туристичного сектору. Тому основними заходами в цьому векторі повинні бути 

гарантії держави щодо поглиблення співпраці з міжнародними структурами у 

сфері антитерористичної діяльності, що приведе до зменшення затрат бізнесу 

на боротьбу з тероризмом, злочинністю й насильством, активізації діяльності 

органів  кібербезпеки, покращення роботи поліції, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод за допомогою вдосконалення правил 

дорожнього руху; 

- пріоритетність розвитку туристичної сфери повинна бути визначена 

урядовими постановами та нормативно-правовими актами й підкріплена 

фінансуванням туристичних заходів національного рівня, розробкою 

промоційних роликів, нарощення ефективності маркетингу й брендингу для 

приваблення туристів на міжнародних ринках; 

- відповідний розвиток інфраструктури наземного та авіатранспорту 

повинен забезпечуватися такими заходами, як постійний капітальний ремонт 

дорожнього покриття, фінансування будівництва об’єктів інфраструктури, 

оновлення рухомого складу автобусного парку, залізничних вагонів, 

налагодження їх швидкісного руху, створення логістичних центрів, 

вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, активізація послуг 

щодо оренди авто; 

- туристична інфраструктура, що відображена достатньою кількістю 

й відповідною якістю готельних номерів, можливістю диверсифікувати способи 
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та валюту оплати, повинна відповідати світовим стандартам щодо якості послуг 

і належить до компетенції готельних мереж як важливий елемент у формуванні 

їх конкурентоспроможності як бізнес-структур міжнародних економічних 

відносин; 

- рівень гостинності, що пов'язаний із людськими ресурсами, які 

обслуговують туриста на всьому шляху  споживання туристичної послуги, 

залежатиме від інтенсивності проведення тренінгів для працівників самими 

підприємствами гостинності, від ментальних особливостей, ставлення до 

іноземних туристів. Вагомими заходами щодо нарощення використання 

потенціалу цієї складової є державні програми щодо підвищення рівня 

кваліфікації обслуговуючого персоналу, рівня володіння іноземною мовою, 

організація стажування у філіях готельного ланцюга в різних країнах світу.   

Загалом можна виокремити три основні складники туристичної сфери, що 

визначатимуть її привабливість і потенційні можливості: природно-ресурсного 

потенціал, який сформований природно-кліматичними умовами, наявністю 

лісів, гір, озер, річок й інших природних ресурсів, що цікаві для туристів; 

розвиток інфраструктури, рівень її завантаженості, обсяг інвестицій у 

відновлення та будівництво нових засобів розміщення складатимуть другу 

групу й формуватимуть динаміку туристських потоків; рівень антропогенного 

забруднення та способи його зменшення, урахування викидів у навколишнє 

середовище, утилізація відходів від туристів складатимуть третю групу 

факторів.   

На основі вищевикладених показників та їхньої динаміки держава на 

загальнодержавному й місцевому рівнях повинна вживати заходи для 

підвищення конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери. Основні 

завдання – реальне визнання туристично-рекреаційної сфери як однієї з 

пріоритетних галузей розвитку економіки регіону, впровадження апробованих 

у світі економічних моделей та механізмів успішного ведення бізнесу й 

заохочення інвесторів. 
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Статистичні показники та численні наукові праці доводять 

перспективність рекреаційної сфери діяльності з погляду менших, порівняно з 

іншими галузями економіки, капітальних укладень і водночас більшої віддачі, 

швидшої окупності. Визначальний фактор для підтримки розвитку рекреації в 

регіоні – те, що рекреаційна діяльність нерозривно пов’язана з багатьма 

іншими, такими як транспорт, громадське харчування, готельне господарство та 

ін. тому підвищення конкурентоспроможності рекреаційної сфери діяльності 

дасть змогу отримати вищі фінансові результати не лише підприємствам цієї 

галузі, а й також усім, пов’язаним із нею. На сьогодні головними ключовими 

перешкодами України в галузі туризму поряд із низьким розвитком 

інфраструктури й незадовільною матеріально-технічною базою туризму є 

низька якість туристського продукту й сервісних технологій, недостатньо 

ефективні канали продажу туристичних послуг, слабкий маркетинговий 

інструментарій із просування українського туристського продукту на світовий 

ринок.  

Україна має всі передумови для створення й розвитку сильної 

міжнародної туристської індустрії, проте низка перепон перешкоджає реалізації 

конкурентоспроможності туристичного сектору країни: це, насамперед 

чинники управлінського, економічного, екологічного, соціального та 

культурного характеру, військова агресія сусідньої країни, розбалансованість 

реформ, відсутність інституційного забезпечення. Аналізуючи розвиток 

туристичного сектору  на території нашої країни, потрібно виокремити такі 

негативні тенденції: інвестиції в інфраструктуру туристичної галузі практично 

не здійснюються, держава не намагається заохотити малий бізнес для розвитку 

туристичної сфери, сільський і зелений туризм розвивається стихійно й не має 

законодавчого забезпечення своєї діяльності, відсутні чітке нормативне 

забезпечення, інформаційна підтримка та реалізація брендингової концепції на 

міжнародних ринках, як наслідок, ми можемо спостерігати вузькоформатність 

та слабку інтенсивність транснаціоналізації й сповільнення інтеграції України в 

міжнародні економічні відносини у сфері міжнародного туризму. 
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5.2. Нормативно-правове та інформаційне регулювання міжнародних 

туристичних зв’язків України 

 

Важливим інструментом регулювання розвитку міжнародного туризму в 

контексті нарощення використання потенціалу та інтеграції національної галузі 

в систему міжнародних економічних відносин у сфері туризму є  нормативно-

правова база. Відповідність українського законодавчого регулювання 

міжнародним стандартам визначатиме ефективність розвитку туристичного 

ринку України та рівень його наступного розвитку з позиції підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності національного туристичного сектору. 

Важливо відзначити, що імплементація принципів міжнародного права й 

використання сучасного інституційного інструментарію впливає на рівень 

транснаціоналізації туристичної діяльності кожної держави, саме тому варто 

визначити рівень уніфікації українського законодавства до міжнародних вимог 

у сфері регулювання міжнародних туристичних відносин, де нормативно-

правова система виступає окремим інструментом у розвитку туристично-

рекреаційної сфери міжнародного туризму, та особливості становлення органів 

управління з аналізом рівня компетенції структурних одиниць. Проведене у 

попередніх розділах дослідження виявило високий рівень розвитку 

інтенсивності міжнародного туристичного ринку, а держави (Франція, США, 

Сингапур, Ізраїль та ін.), які чітко врегулювали особливості надання послуг, їх 

відповідність міжнародним стандартам, швидко займають відповідну нішу 

спеціалізації в міжнародних економічних відносинах. Визначення відповідних 

елементів для України набуває виключного значення та зумовлює актуальність 

і своєчасність відповідних досліджень. Органи управління у сфері туризму є 

первинним елементом національних інституцій, що здійснюють розробку 

нормативно-правових актів і відповідальні за розвиток туристичної сфери. 

Відзначаємо, що в Україні постійно відбуваються трансформація управлінських 

структур, перехід повноважень від одного міністерства до іншого, що врешті і 
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призвело до відсутності загальної концепції розвитку туристичної сфери у 

нашій державі. 

На основі аналізу основних нормативних документів щодо функціонування 

визначених органів, рівня відповідальності та компетенцій, покладених на 

державний рівень управління, й з  позиції інституційних змін, ми можемо 

виокремити етапи формування та реалізації державного політики у сфері 

туризму (табл. 5.13), що доповнюють напрацювання таких учених як С.Галасюк 

[26, с. 162]. 

Таблиця 5.13 

Етапи трансформації органів державного регулювання у сфері 

туризму 

Часові 

межі 

етапу 

Органи управління 

Рівень компетенції 

1991–

2006 

рр. 

Державний комітет України з 

туризму, Державний комітет 

молодіжної політики, спорту і 

туризму, Державний департамент 

туризму, Державна туристична 

адміністрація 

Центральні органи  виконавчої  влади,  

які  реалізують державну   політику   в   

галузі   туризму,  розвитку  

туристичної індустрії,  здійснюють  

керівництво  дорученою   галуззю,  

несуть відповідальність за її стан і 

розвиток 

2006–

2010 

рр. 

Міністерство культури і туризму 

Головний орган у системі центральних 

органів виконавчої влади із 

забезпечення проведення державної 

політики у сфері культури, туризму, а 

також державної мовної політики 

2010–

2015 

рр. 

Державне агентство України з 

туризму та курортів 

Центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечував реалізацію державної 

політики у сфері туризму та курортів,  

підпорядкований Міністерству 

інфраструктури України 

2016 – 

по т.ч. 

Департамент туризму та курортів 

 

Самостійний структурний підрозділ 

апарату Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, що 

здійснює формування та реалізацію 

державної політики у сфері туризму та 

курортів 

 

Досліджуючи еволюцію органів управління й повноважень різних 

структур у регулюванні сфери туризму в Україні з початку незалежності, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
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можна визначити, що на початковому етапі фактично була відсутня 

інституційна одиниця, яка відповідала за регулювання у сфері туризму і лише у 

1993 р. було створено  Державний комітет України з туризму, підзвітний КМУ, 

який зробив перші кроки щодо формування та реалізації державної політики у 

сфері туризму. Наступні інституційні одиниці, що були створення з метою 

упорядкування державних заходів, не виконували свої функції у зв’язку з 

різновекторними повноваженнями, змінами керівників, що призвело до 

розбалансування всієї ієрархії управлінських структур і відсутності 

відповідальних за стабільний розвиток туризму в Україні.  Проведення низки 

спортивних і культурних заходів (ЄВРО 2012, євробачення), що повинні мати  б 

суттєвий приріст туристів і подальше нарощення розбудови інфраструктури, 

призвели до значних фінансових витрат із державного бюджету та низки 

зловживань ключовими керівниками державних структур.  Сучасний етап 

ознаменувався ліквідацією Держагентства з туризму та курортів, передачею 

повноважень від Міністерства інфраструктури до Мінекономрозвитку і 

створенням таких інституцій, як Ради туристичних міст та регіонів, Наукова 

рада з туризму та курортів, де здійснюється консолідація всіх регіонів і міст, 

ВНЗ та науки в сфері туризму. Важливим кроком стало створення Національної 

туристичної організації, що здійснює маркетинг країни та вдосконалення якості 

національного туристичного продукту, та єдиної електронної інформаційної 

системи в туризмі, Інституту туризму і курортів – обсерваторії ЮНВТО, 

комплексної системи стандартів якості та досконалості, розробки програм 

професійної підготовки в сфері туризму. Як наслідок, туризм став пріоритетним 

сектором у планах Уряду,  КМУ затверджено стратегію розвитку туризму і 

курортів до 2026 р., у 2017 р. виділено з держбюджету 30 мло грн на розвиток 

туризму.  

 Кожен досліджуваний етап характеризувався впровадженням низки 

нормативних актів, які доповнювали кількість законних і підзаконних актів за 

сегментами, що формують комплексний характер туризму. За юридичною 

силою нормативно-правових актів законодавство, яке регулює туризм, являє 
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собою вертикальну ієрархічну систему, будова якої зумовлена структурою 

органів законодавчої й виконавчої влади, що мають нормотворчі повноваження 

з регулювання питань у сфері туризму. За предметом регулювання нормативно-

правові акти України у сфері туризму можна поділити на загальні, які 

характеризуються тим, що предмет їх регулювання досить широкий та охоплює 

як туристичні, так і інші суспільні відносини, та спеціальні, котрі стосуються 

лише питання туризму. Джерела системи законодавства України про туризм 

процесуального характеру регулюють процесуальні відносини у сфері туризму 

(надання дозволів на право виконання туристичного супроводу, ліцензування 

діяльності у сфері туризму, сертифікацію турпослуг, порядок в’їзду та виїзду 

громадян України, іноземних громадян й осіб без громадянства з метою 

туризму, захист прав і свобод людини та громадянина у сфері туризму тощо). 

 Характеризуючи нормативно-правові основи функціонування ринку 

туристичних послуг України, потрібно зазначити, що всю сукупність 

нормативно-правових актів із питань туризму можна об’єднати за такими 

напрямами: Конституція України, законодавство України про туризм загальної 

дії, спеціальне законодавство України про туризм та міжнародно-правові акти в 

цій сфері. До нормативно-правових актів загального характеру, котрі регу-

люють відносини в галузі туризму, можна віднести Закони України: «Про 

захист прав споживачів», що є основою державного регулювання безпеки 

товарів і послуг із метою захисту людини, її майнового та природного 

середовища; «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»; «Про 

страхування»; «Про рекламу»; «Про державний кордон України»; «Про 

охорону навколишнього природного середовища»; «Про правовий статус 

іноземців»; «Про підприємництво»; «Про підприємства в Україні»; «Про 

охорону культурної спадщини»; а також постанови Кабінету Міністрів України: 

«Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з 

України і транзитного проїзду через її територію»; «Про затвердження Правил 

оформлення іноземцям віз для в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного 

проїзду через її територію» й ін. Майнові відносини в галузі туризму, засновані 
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на рівності, автономії свободи та майновій самостійності учасників, 

регулюються Цивільним і Господарським кодексами України з урахуванням 

особливостей, установлених Законом України «Про туризм».  

 До норм спеціального законодавства, котрі регулюють туристичну 

діяльність в Україні, належать Закони України, Укази Президента України, 

Постанова Кабінету Міністрів та ін. установ (додаток  Е1). 

 Основоположним документом щодо розвитку та реформування галузі 

стало прийняття Закону України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. №324/95-

ВР. Здійснюючи аналіз цього документа, потрібно акцентувати на 

пріоритетності розвитку галузі та туристичної діяльності, визначенні загальних 

правових, організаційних та соціально-економічних засад реалізації державної 

політики України в галузі туризму, подальшому створенні правової бази для 

становлення туризму як високорентабельної галузі економіки й важливого 

засобу культурного розвитку громадян, забезпеченні зайнятості населення, 

збільшенні валютних надходжень, захисті законних прав та інтересів туристів і 

суб’єктів туристичної діяльності, визначенні їхніх обов’язків та 

відповідальності. Проте вимагає суттєвого доопрацювання положення щодо 

органів, що здійснюють регулювання у сфері туризму, повністю відсутня 

інформація про безпеку особистих даних туристів, протидію терористичним 

актам та кіберзлочинам.  

Коментуючи Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. потрібно 

визначити його роль у реалізації рекреаційно-оздоровчих послуг, оскільки в 

ньому визначено систему правових, організаційних, економічних та соціальних 

засад розвитку курортів в Україні та спрямований на забезпечення охорони й 

використання природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів, 

які є надбанням народу, задля лікування й оздоровлення людей.  

Еволюція нормативного забезпечення в умовах президентсько-

парламентської республіки здійснювалася на основі указів Президента України 

починаючи з № 973/99 від 1999 р., № 127/2001 «Про підтримку розвитку 

туризму в Україні» 2001 р., №1132/2001 від 2001 р., у яких закладено основні 
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принципи реформування туристичної сфери й нарощення її 

конкурентоспроможності, і закінчуючи указом № 444/2011 від 9.04.2011 р. 

«Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів», яке 

згодом було розформоване. Такий рівень не відображає відповідного 

сприйняття міжнародного туризму як сфери світового ринку послуг, що є 

важливим об’єктом нормативно-правового регулювання, оскільки останні тен-

денції його розвитку суттєво впливають на основні макроекономічні показники 

багатьох країн світу, сприяють зростанню добробуту населення, формують 

інвестиційний потенціал держав. Але для ефективної реалізації останнього, 

зокрема в Україні, потрібно забезпечити сталий розвиток туристичної галузі, 

зміцнити матеріальну базу туризму, підвищити якість і розширення 

асортименту туристських послуг, покращити інформаційне та рекламне 

забезпечення, упровадити ефективну інноваційну діяльність і створити наукову 

базу туризму на основі врахування національних інтересів у всіх рівнях 

нормативно-правового регулювання.  

Вирішення цих питань дасть змогу створити якісний національний 

туристський продукт, спроможний максимально задовольнити потреби 

населення, забезпечити комплексний розвиток регіонів України, створити 

передумови для залучення іноземних інвестицій, сприяти ефективному 

туристичному обміну та зміцненню іміджу України на міжнародній арені [47]. 

Аналізуючи перспективи вдосконалення регулювання нормативно-

правових відносин у сфері міжнародного туризму, можна виокремити три 

напрями до узгодження національних законодавств із міжнародними угодами, а 

саме: зближення законодавства, його уніфікацію та гармонізацію. Зближення 

законодавства ґрунтується на нормативних актах, які визначають загальні 

правила, програми, напрями й етапи, що властиві для регулювання 

міжнародних туристичних зв’язків. Уніфікація як підхід у регулюванні 

відносин передбачає розробку законодавства, що тотожне актам інших країн, а 

гармонізація полягає у впровадженні правових принципів у реалізацію 

концепції розвитку міжнародних туристичних зв’язків України. Беручи за 
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основу чинні принципи нормативного забезпечення та напрацювання 

П.Серьогіна можемо констатувати, що на сучасному етапі відбувається 

постійне розширення об’єктної сфери міжнародно-правового регулювання 

туристичних відносин за рахунок питань, які раніше належали до внутрішньої 

компетенції держав. Унаслідок цього ускладнюється структура системи міжна-

родного права, зростає значення кодифікації й уніфікації права, збільшується 

питома вага уніфікованих матеріально-правових норм у національному 

законодавстві держав світу. 

 Процеси подальшого розвитку та вдосконалення нормативно-правового 

регулювання туристичної діяльності в контексті нарощення її 

конкурентоспроможності пов’язані з імплементацією положень Угоди про 

Асоціацію з Європейським Союзом. Маємо всі підстави говорити про 

створення в Європі цілого масиву уніфікованих матеріально-правових норм у 

галузі туризму, які формують положення Конвенції УНІДРУА про туристичні 

договори 1970 р., та проекту Конвенції про готельний договір 1978 р., 

Конвенції Ради Європи про відповідальність власників готелів за майно своїх 

гостей 1962 р., Міжнародної конвенції УФТАА про контракт на подорож 1970 

р., Міжнародної готельної конвенції МГА/УФТАА щодо контрактів між 

власниками готелів із турагентами 1979 р., Директив ЄС про свободу надання 

послуг перевізниками та турагенціями № 82/470, про недоброякісну рекламу № 

84/450, про договори, укладені поза звичайними місцями ведення торгівлі 

№_85/577, про продаж турів із заздалегідь запланованим маршрутом та комп-

лексом послуг № 90/314, про план співтовариств зі сприяння туризму 

№_92/421, про недобросовісні умови в договорах із споживачами № 93/13, про 

міжнародний таймшерінг № 94/47, про статистику туризму № 95/57, про заходи 

захисту прав споживачів № 98/27. ЄС став узірцем регіонального розв’язання 

більшості проблем, що існують у галузі, тому цей досвід обов’язково має бути 

врахованим як мінімальний стандарт при кодифікації приватного права 

України. Однак, порівнявши особливості імплементації Директив ЄС, 
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розуміємо, що гармонізація національних законодавств держав-членів, яка 

досягається прийняттям Директив у ЄС, не є уніфікацією [219]. 

 На сьогодні у країнах європейського Союзу відбувається гармонізація 

законодавства у сфері регулювання розвитку туристичної індустрії, що 

корелюється із світовим трендом до уніфікації норм, правил, підходів до 

статистичного аналізу з обґрунтуванням «мінімального стандарту», що дає 

право державам-членам установлювати жорсткіші правила. В контексті 

інтеграції України до ЄС та адаптації національного законодавства до вимог 

угоди про Асоціацію існує потреба до подальшої розробки й удосконалення як 

матеріально-правового, так і колізійного регулювання для визначення 

компетентного правопорядку при правовому регулюванні міжнародного ринку 

туристичних послуг.  

 Аналізуючи рівень нормативно-правового забезпечення регулювання 

міжнародних туристичних зв’язків України, ми можемо виокремити такі 

структурні елементи: міжнародні акти, ратифіковані Україною; Закони 

України, що належать до цієї галузі; Укази Президента; Акти Кабінету 

Міністрів України; Накази Міністерства економічного розвитку та торгівлі; 

галузеві стандарти й інші нормативно-правові акти, зокрема Спільний наказ 

Державної туристичної адміністрації України та Державного комітету 

статистики України від 12.11.2003 № 142/394  «Про затвердження Методики 

розрахунку обсягів туристичної діяльності», Наказ Державної туристичної 

адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19 «Про затвердження Правил 

користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання 

готельних послуг», Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2004 № 

1124 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з 

напряму 0504 «Туризм», Наказ Державної туристичної адміністрації України 

від 24.09.2004 № 83 «Про затвердження Положення про порядок видачі 

дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного 

супроводу», Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 

«Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 
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організації туристсько-краєзнавчої роботи», Наказ Державної туристичної 

адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50 «Про затвердження порядку 

оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання», 

Наказ Міністерства Інфраструктури № 28 від 23.01.2012 р. «Про затвердження 

форми свідоцтва про встановлення категорії готелю», Наказ МНС України від 

12.06.2012 № 891 «Про затвердження порядку проведення пошуково-

рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань». До глобальних 

міжнародних актів належать ратифіковані Україною Хартія туризму, Гаазька 

декларація Міжпарламентської конференції по туризму й Глобальний етичний 

кодекс туризму. Ці документи мають усепланетарне значення та поширюються 

на розвиток і регулювання внутрішнього та міжнародного туризму всіх країн. 

До міжнародних актів також належать Угоди про співробітництво в галузі 

туризму між Кабінетом Міністрів України й Урядами інших країн (на сьогодні 

підписано понад 50 таких угод), окрему сферу становлять галузеві стандарти 

(додаток Д1). Міністерство економічного розвитку та торгівлі виокремлює такі 

підрозділи:   

– пригодницький туризм (стандарти ДСТУ ISO 21101-21103: Туризм 

пригодницький. Системи менеджменту безпеки. Вимоги. Лідери. Особиста 

компетентність, Інформація для учасників);  

– вимоги до окремих туристичних послуг (ДСТУ ISO 13810: Туристичні 

послуги. Промисловий туризм. Надання послуг, ДСТУ 7450: Туристичні 

послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила 

застосування, ДСТУ ISO 18065: Туристичні послуги, що надаються на 

природоохоронних територіях, ДСТУISO17680: Таласотерапія. Вимоги до 

послуг, ДСТУ ISO 13009: Вимоги та рекомендації з експлуатації пляжу, ДСТУ 

ISO 13687: Яхт-гавані. Мінімальні вимоги); 

– вимоги до засобів розміщення (ДСТУ 4527, 4268, 4269: Послуги 

туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення, Загальні вимоги, 

Класифікація готелів, ДСТУ ISO/TS 13811: Туризм та пов’язані з ним послуги. 

Інструкція з розроблення екологічних специфікацій щодо розміщення закладів);  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_640
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_904
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_904
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/983_001
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/983_001
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
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– вимоги до туристичних інформаційних центрів (ДСТУ ISO 14785: Офіси 

туристичні інформаційні. Туристична інформація щодо послуг з приймання 

туристів); 

– вимоги до закладів ресторанного господарства (ДСТУ 4281: Заклади 

ресторанного господарства. Класифікація, ДСТУ 3862: Ресторанне 

господарство. Терміни та визначення); 

– вимоги до професійної підготовки кадрів (ДСТУ EN 15565: Туристичні 

послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для 

гідів); 

– вимоги щодо туристсько-екскурсійного обслуговування 

(ДСТУ EN 15700: Безпечність стрічкових конвеєрів для зимових  видів спорту 

чи туризму, ГОСТ 28681.3-95: Туристско-экскурсионное обслуживание); 

– технічні умови щодо туристського спорядження (ДСТУ ISO 5912: 

Палатки туристичні, ГОСТ 28917-91: Палатки туристские. Общие технические 

условия, ДСТУ 2584-94: Плити газові побутові туристські. Загальні технічні 

умови). 

Оцінюючи відповідність національного законодавства міжнародним 

стандартам та встановлюючи  ступінь підключення України до міжнародних 

угод і конвенцій у даній сфері слід констатувати, що активне впровадження 

міжнародних вимог та стандартів не є пріоритетом сучасного нормативного 

забезпечення. До сьогодні в Україні діють ГОСТи розроблені за часів 

радянського Союзу або ті, які були прийняті відразу після набуття Україною 

незалежності, що не відповідають реальним викликам сьогодення і, як наслідок, 

якість обслуговування, сервір у комунальних структурах, що належать 

місцевим органам влади, є вкрай низьким і лише частина готелів приватної 

форми власності внаслідок приналежності до глобальних готельних ланцюгів 

дотримуються відповідних міжнародних стандартів. Звичайно, такі якісні 

характеристики суттєво збільшують вартість туристичних продуктів, що 

пропонуються туристичними мережами, і в умовах падіння рівня економічного 

достатку внутрішні туристи практично не використовують дакі види послуг.  

http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42074
http://shop.uas.org.ua/ua/palatki-turistskie-obschie-tehnicheskie-uslovija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/palatki-turistskie-obschie-tehnicheskie-uslovija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
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Незважаючи на широту охоплення нормативним регулюванням різних 

секторів сфери послуг, відсутнє цілісне бачення якісної галузі, як наслідок, 

одним з основних недоліків, які наводять іноземні туристи, є низький рівень 

сервісу та якості наданих туристичних послуг. Загальноекономічна криза, що 

охопила народне господарство, значно ускладнила процес розвитку сфери 

послуг. На початку XXI ст. підприємства державної, комунальної форм 

власності продовжують домінувати на ринку послуг (оздоровчі, освітні, 

житлово-комунальні послуги тощо) [2, с. 28]. Така тенденція призводить до від-

сутності конкуренції у сфері обслуговування та незацікавленості підприємств 

комунальної галузі в покращенні якості послуг і розвитку матеріального 

забезпечення. Особистий досвід відпочинку дає підставу стверджувати, що за 

останні п’ять років рівень матеріально-технічного забезпечення в пансіонаті 

«Шацькі озера», який належить до комунальної форми власності, знизився. На 

сьогодні відсутні послуги терміналів, банкомати, можливості користування 

Інтернетом та комп’ютером, роздрукувати інформацію взагалі неможливо (і це 

за умови щорічного проведення наукового міжнародного семінару на території 

бази з учасниками-представниками понад 100 різних ВНЗ України, Польщі, 

Білорусі, Чехії та ін.). Водночас простежено чітку взаємозалежність на основі 

економіко-математичного моделювання між обсягами туристів і доходами від 

нарощених туристичних потоків у транскордонних регіонах та розбудовою 

інфраструктури у вигляді об’єктів зеленого туризму.  

Хаотична архітектурна забудова в історичних центрах знецінює 

культурологічне значення нашої спадщини й порушує історичний ландшафт, 

заважаючи його загальному сприйняттю, і це питання дедалі більше 

загострюється. Вимагає подальшого розв’язання проблема максимального 

екологічного навантаження на окремі регіони, необхідна розробка передумов 

рівномірного розподілу туристичного потоку, сформованого на базі досліджень 

у розрізі попиту на види туризму в регіонах та їх екологічної доцільності. 

Гармонійному розвитку галузі також заважає низька туристична культура 

як населення, так і туристів, недостатня обізнаність з економічними 
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можливостями туризму в регіонах. При залученні в Україну іноземних ту-

ристичних потоків виникають проблеми й через мовний бар’єр: не вистачає 

висококваліфікованих спеціалістів, а участь навчальних закладів у розбудові 

українського туризму низька. 

Податкове навантаження та відсутність стимуляційних інструментів щодо 

внутрішнього й іноземного туризму не сприяють створенню ефективного 

середовища для бізнес-діяльності. Наявний ланцюг туристичної пропозиції 

деструктивний та обмежений, зумовлений сезонністю попиту й не дає змогу 

повною мірою розкрити туристичний потенціал територій та отримати 

економічні вигоди; практично відсутні комплексні туристські продукти, 

актуальні статистичні дані про обсяг наданих туристичних послуг та вплив 

галузі на інші сектори економіки, облік доданої вартості, що створює 

туристична індустрія. Запровадження інноваційних підходів і новітніх 

технологій із метою зменшення видатків, мінімізації антропогенного впливу, 

створення ексклюзивних туристських продуктів потребує ґрунтовної підтримки 

держави та доступне зараз тільки великим гравцям ринку чи іноземному 

інвестиційному капіталу. Отже, проаналізовані вище показники розвитку 

економічної й туристично-рекреаційної сфери свідчать про недостатню 

конкурентоспроможність туристичної галузі України. Стратегія зростання 

конкурентоспроможності повинна ґрунтуватися на комплексному використанні 

наявних природно-рекреаційних ресурсів, упровадженні нових економічних 

інструментів, форм і методів господарювання, врахування викликів щодо 

безпеки та захисту особистих даних, використанні нових організаційно-

правових форм нарощення інтеграційного потенціалу у прикордонних регіонах 

(створення туристично-рекреаційного кластера та розробка комплексних 

програм розвитку цієї галузі), що потребує подальшого нормативного 

забезпечення. 

Вдосконалення нормативно-правового регулювання міжнародного 

туризму в Україні, яке б повною мірою відображало національні інтереси у цій 

сфері, а також відповідало б запитам та задовольняло індивідуальні інтереси і 
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потреби будь-якого туриста українського чи іноземного можливо здійснити на 

основі систематизації законних і підзаконних актів, усунення колізії між 

повноваженнями структур , які виконують регуляторні функції. Систематизація 

нормативних актів на основі зведення правових норм різних правових актів в 

один документ (Туристичний кодекс України), що здійснює регулювання 

туристичної галузі й лежить в основі кодифікації, займає суттєве місце в 

сучасній ієрархії нормативно-правового регулювання туристичних зв’язків 

України. Саме комплексний підхід і розроблення єдиного систематизованого 

регулювання відносин у цій сфері дасть змогу вирівняти диспропорції розвитку 

галузі, вузькі місця за неврегульованими сегментами нормативного 

забезпечення з питань щодо страхування, статистичного обліку, безпеки 

туристів.  Така консолідуюча правова основа національної системи розвитку 

туристичної галузі може дати суттєвий поштовх для реалізації туристичного 

потенціалу України, поглиблення її транснаціоналізації в систему міжнародних 

відносин цього сектору та суттєво наростити обсяг прибутків за цією 

складовою частиною. 

Особливо важливі питання щодо якості наданих послуг суб’єктами 

комунальної власності, відповідності інфраструктурних об’єктів вимогам відпо-

чивальників, розбудови інфраструктури. Удосконалення нормативно-правового 

регулювання міжнародного туризму в Україні повинне повною мірою 

відображати національні інтереси в цій сфері, а також відповідати запитам та 

задовольняти індивідуальні інтереси й потреби будь-якого туриста, вміщати всі 

права та обов’язки в’їзних та виїзних туристів, міждержавних угод щодо 

захисту наших громадян за кордоном й усувати наявні колізії між законами та 

підзаконними актами.   

Одним із кроків Уряду, що врахував сучасні тенденції розвитку 

туристичної сфери та інституціоналізації бізнес-діяльності, стало схвалення 

16березня 2017 р. Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. 

[205]. Фактично метою стратегії стало формування умов для активізації 

розвитку сфери туризму й курортів згідно з міжнародними стандартами, її 
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інтеграція у світовий ринок туристичних послуг, що, нарешті, дасть змогу 

прискорити економічний розвиток України та її регіонів, покращити якість 

життя й соціальний рівень населення. 

Визначаючи ключові параметри Стратегії, потрібно зазначити, що 

важливим є сформований підхід до поєднання галузевої, територіальної та 

секторальної складових частин у реалізації державної політики у сфері туризму. 

Фактично ми можемо стверджувати про намагання органів державної влади 

об’єднати різні галузеві компоненти, що дотичні до створення і реалізації 

туристичної послуги (заклади розміщення, культурні об’єкти, страхові, медіа- 

та ІТ-компанії), за рахунок міжрегіональної кооперації створити систему 

розвитку різних видів туризму.  З позиції інституціоналізації бізнес-діяльності у 

сфері туризму варто визначити  такі ключові напрями, як: 

- створення «гарячої» телефонної лінії для вирішення термінових 

питань щодо безпеки та інформаційної підтримки іноземних і внутрішніх 

туристів; 

- запровадження інституту саморегулівних організацій у сфері 

туризму, який об’єднував би представників бізнесу та з позиції реальних 

викликів вирішував питання розвитку туристичної сфери України; 

- забезпечення діяльності інституцій у сфері стандартизації із 

залученням  громадських об’єднань та суб’єктів бізнес-діяльності у сфері 

туризму; 

- створення сприятливих умов для збільшення інвестиційної 

привабливості галузі та підтримки малого й середнього бізнесу;  

- формування бази даних про об’єкти туристичної, рекреаційної, 

культурної, спортивної інфраструктури, туристичні маршрути та відгуки 

споживачів. 

Аналізуючи контрольні показниками розвитку сфери туризму й курортів, 

відзначаємо їх песимістичний характер із позиції потенціалу туристично-

рекреаційної сфери, зокрема простежено збільшення кількості іноземних 

туристів до 2026 р. у 2,5 раза, порівнянно з базовим 2015 р. (12,9 млн осіб), 
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тобто орієнтована кількість повинна становити 32,25 млн осіб, що лише на 7,6 

млн більше від показника 2013 р. (табл. 5.1), а в ключі нарощення вхідного 

туристського потоку у 2016 р. на 7,3 % та від вирішення конфлікту на Сході 

можна очікувати суттєвого зростання цих даних. Окрім того, планується в 10 

разів збільшити обсяг надходжень до зведеного бюджету та до місцевих від 

сплати туристичного збору, у п’ять разів повинна зрости кількість суб’єктів 

туристичної діяльності, робочих місць у сфері туризму, внутрішніх  туристів.  

Серед фінансових інструментів реалізації Стратегії фігурують кошти 

державного й місцевих бюджетів, суб’єктів туристичної діяльності, коштів 

міжнародної технічної допомоги. У цьому контексті потрібно визначити 

пріоритетність використання держано-приватного партнерства як взаємодію 

органів влади та приватних структур, що здійснюється у формі концесії, 

довгострокової оренди з метою оптимального використання туристичного 

потенціалу, залучення приватних фінансових потоків для реалізації 

інфраструктурних проектів. Саме організаційна підтримка держави на основі 

фінансових ресурсів приватних бізнес-інституцій забезпечить оптимальне 

використання туристично-рекреаційного потенціалу та підвищить 

конкурентоспроможність національних туристичних продуктів, допоможе 

інтегрувати вітчизняну індустрію в систему міжнародного туристичного 

бізнесу.  

Ще однією складовою частиною механізму реалізації стратегії є 

інформаційне забезпечення, що простежується як стратегічна ціль, необхідний 

організаційний механізм та очікуваний результат від її діяльності. Практика 

міжнародних відносин у сфері туристичного бізнесу підтверджує бурхливий 

розвитку туристичного ринку на основі використання інформаційних ресурсів. 

У цьому контексті можна виокремити інформатизацію туристичного бізнесу та 

активне застосування інформаційних ресурсів споживачами туристичних 

послуг. Окрім того активізація впровадження  інформаційного забезпечення на 

всіх стадіях виробництва та споживання туристичної послуги призведе до 

адекватної оцінки впливу туризму на економіку нашої країни, поглибить 
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розробку більш дієвих інструментів щодо реалізації туристично-рекреаційного 

потенціалу, оскільки наявна статистична звітність не відображає визначених 

показників. Зокрема на сайті Державної служби статистики України у розділі 

«Статистична інформаці» за економічною діяльністю «Туризм» наведені дані за 

такими категоріями як «Готелі та інші місця для тимчасового проживання 

(1995-2010)», «Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990-2016)», 

«Колективні засоби розміщування (2011-2016)», «Туристичні потоки (2000-

2016)», «В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули», 

«Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали» і 

жодної інформації про економічні наслідки цих туристичних потоків та 

діяльності суб’єктів господарювання у даній галузі. 

Обґрунтовуючи потребу в інформаційному регулюванні, потрібно 

зазначити, що основні риси сучасного глобального ринку туристичних послуг 

полягають у високих темпах розвитку, зростанні кількості суб’єктів 

споживання й надання послуг, зростанні частки доходу від туризму в структурі 

ВВП як розвинутих країн, так і тих, що розвиваються. Усе це вимагає від сфери 

міжнародного туризму наявності достатнього рівня інформаційного 

забезпечення, що дало б змогу задовольнити потреби в інформаційному 

насиченні, збільшити кількість туристів, реалізувати туристський потенціал 

держави та надходження від туризму в найближчій перспективі.  Вагомим 

компонентом у розвитку туризму є використання саме новітніх технологій, 

оскільки структура витрат на інформаційне забезпечення й оновлення 

технологій перебуває в пропорційній залежності. Технологічне забезпечення 

інформаційного складника лежить у площині «хмарних» технологій, 

використання світових комп’ютерних систем бронювання, функціонування 

комплексного системного підходу до управління туристським продуктом. 

Потрібно відзначити, що простежується стійка тенденція щодо взаємозв’язку 

між витратами на інформаційне забезпечення та рівнем використання 

туристичного потенціалу країни, водночас спостерігаємо пропорційну динаміку 
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зростання витрат на оновлення технологій, а також витрат на інформаційне 

забезпечення (табл. 5.14).  

Таблиця 5.14 

Тенденції витрат на інформаційне забезпечення [17, с. 27] 

Рік 

Світовий туризм Україна 

витрати  

на інформаційне 

забезпечення 

туризму,  

млн дол. США 

витрати  

на розвиток  

та оновлення 

технологій, 

млн дол. США 

витрати  

на інформаційне 

забезпечення 

туризму,  

млн дол. США 

витрати  

на розвиток  

та оновлення 

технологій, 

млн дол. США 

2005 16 880 9160 9,6 3,4 

2010 60 580 40 700 54,2 24,3 

2015 115 000 76 000 110 48 

2020 252 000 172 200 270 130 

 

Із табл. 5.14 простежуємо тенденцію до збільшення витрат на 

інформаційне забезпечення та розвиток й оновлення інформаційних технологій 

у туризмі, особливо значним було зростання у 2005–2010 рр., де приріст 

становив 3,5 раза у світовому туризмі та 5,64 раза в Україні. 

Основними причинами таких показників є тенденції глобальної 

комп’ютеризації всіх галузей, просування бізнес-діяльності в мережу Інтернет, 

активне впровадження глобальних систем бронювання у практику навіть 

незначних турагентів ринку. Тенденції щодо подвоєння витрат на інформаційне 

забезпечення туризму збережуться й в майбутньому, звичайно, можуть 

виникнути нові види туризму, що ґрунтуватимуться на інтерактивних 

подорожах, але вже сьогодні основний пошук клієнтів, просування 

туристичних продуктів, продаж турів здійснюється через інформаційні потоки 

глобальної мережі.  

Дослідження О. Хорунжак [255, с. 83], В. Шимкової [261, с. 275], 

Н.Самотнього [216] визначають критерії інформаційних технологій, 

особливості формування інформаційних баз та систем на основі обробки 

первинних даних та недоліки сучасних національних баз. З позиції створення 
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сучасної туристичної інформаційної інфраструктури, забезпечення поширення 

інформації про туристичний потенціал України у світі необхідно  створити 

єдине доступне вікно щодо пошуку й отримання вичерпної інформації за 

конкретним видом туристичної послуги, регіональним підґрунтям. Інформа-

ційний ресурс повинен підтримувати мову користувача, давати посилання на 

туристичні агентства з найбільш лояльною ціновою політикою та можливістю 

он-лайн-бронювання, а також пропозиціями самостійної подорожі без 

залучення турагента. Застосування цієї системи користувачами дасть змогу 

турагентам проводити маркетингові дослідження стосовно найбільш 

затребуваних країн і місць відпочинку, коректувати свої пропозиції відповідно 

до вживаних споживачами параметрів. А отже, і підвищиться рівень 

використання інформаційного ресурсу у просуванні та розвитку туристичного 

напряму й брендуванні України, ознайомленні з туристичними можливостями 

регіонів як усередині країни, так і за її межами. Окрім того, сучасні 

геоінформаційні технології спрямовані на моніторинг використання природно-

культурного ресурсу, що забезпечує державний контроль за екологічною 

ситуацією та станом збереження культурних пам’яток.  

Потрібно відзначити, що як національний, так і міжнародний ринок 

туристичних послуг є комплексною сферою нематеріальних ресурсів із позиції і 

споживача, і надавача. Цей вид послуг є інформаційно насиченим та вимагає 

застосування інформаційних технологій більше, ніж будь-яка інша сфера 

діяльності.  

Як наслідок, інформація, сформована в геоінформаційні системи щодо 

застосування туристично-рекреаційних ресурсів регіонів, дає змогу економити 

інші види ресурсів (енергії, сировини, робочого часу, людських ресурсів) за 

рахунок оптимізації процесів, значно автоматизувати надання послуг, 

систематизувати обробку та поширення інформації. Особливу сферу відносин 

щодо накопичення й використання інформації становить співпраця зі 

споживачами туристичних послуг. Для підприємств, які працюють у 

туристично-рекреаційній сфері, зв’язок зі своїми споживачами стає запорукою 
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ефективного розвитку в майбутньому. Саме тому потрібно виокремити 

можливості, які виникають за застосування інформаційних технологій у 

туристичному бізнесі для споживачів і туроператорів. Є. Фалько [250] зазначає, 

що їх усі можна згрупувати за такими напрямами: оцінка якості наданих 

послуг, контроль якості запропонованих продуктів, зворотний зв’язок із 

клієнтом та надання послуг. До складової частини, що стосується оцінки якості 

наданих послуг, можна віднести збір відгуків клієнтів щодо якості й деталей 

відпочинку, організованого компанією, формування каталогу скарг і не-

гативних відгуків для подальшого усунення, проблемних місць компанії. 

Контроль якості запропонованих готелів, турів, інших місць відпочинку 

клієнтів передбачає збір відгуків клієнтів щодо швидкості та якості їх 

обслуговування працівниками; формування інформативної бази стосовно 

готелів, ресторанів, місць відпочинку, місцевості, характеристику й деталей 

щодо них від очевидців. Однією з найбільш важливих складових частин 

стосовно подальшої побудови маркетингової стратегії туристичного 

підприємства є використання інформаційних ресурсів при зворотному зв’язку з 

клієнтом на основі формування уявлень про вподобання клієнтів; досить легке 

виявлення сегментів клієнтів компанії та порівняння результату з 

першочерговою стратегією компанії. Клієнт також повинен обрати параметри 

бажаної поїздки й надати цю інформацію компанії, не виходячи з дому. Ще 

одна складова частина – сам процес надання послуг: клієнт має змогу швидко й 

без відриву від справ бронювати та резервувати тури й готелі; компанія може 

надавати клієнту необхідну інформацію, а також надсилати комплекти 

можливих турів і місць відпочинку відповідно до вподобань клієнта; вільний 

розрахунок за послуги кредитною картою за лічені хвилини.  

Потрібно відзначити, що геоінформаційна система формується на основі 

системних зв’язків, які виникають між суб’єктами господарювання в різних 

регіонах країни, хоча рівні застосування інформаційних технологій є 

диверсифікованими за якістю, покриттям, вмінням застосовувати суб’єктами 

бізнес-діяльності. Саме тому держава на основі врахування інформатизації 
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туристичної галузі повинна будувати стратегію щодо розвитку регіональних 

туристичних ринків, які б позиціонувалися на міжнародних ринках; 

підприємства туристичної сфери можуть використовувати геоінформаційні 

системи та туристичні інформаційні системи як статистичні системи для  до-

слідження, моделювання й планування своєї діяльності. 

Отже, сучасна геоінформаційна система, яка забезпечує застосування 

туристично-рекреаційних ресурсів регіонів, формується на основі опрацювання 

первинної інформації від суб’єктів господарювання, котрі збирають її методом 

спостереження, опитування, експерименту, обробляють відповідно до 

визначених критеріїв і вторинної інформації, отриманої з інших джерел, 

незалежно від визначеного поточного об’єкта дослідження. Державний рівень 

використання геоінформаційної системи акумулює дані регіонів, може 

формувати базу даних щодо застосування туристично-рекреаційного 

потенціалу регіонів, просування на міжнародних ринках брендів держави. 

Міжнародний рівень, сформований на основі глобальних систем бронювання, 

сучасних платіжних систем й Інтернет-мережі в цілому, охоплює міждержавні 

туристичні потоки, доходи від туристичної галузі, продовжує інтеграцію в усі 

ланки глобального ланцюга доданої вартості, створеної туристичною сферою. 

Застосування потенційних можливостей цієї системи державою та 

українськими готельними операторами – безумовний чинник нарощення 

використання наших туристичних можливостей і залучення додаткових 

світових туристських потоків, що приносять додаткові валютні надходження, 

опосередковано сприяють розвитку суміжних галузей, розбудові 

інфраструктури, збільшенню доходів суб’єктів господарювання, податкових 

надходжень до бюджетів різних рівнів, покращенню добробуту громадян. 

Тобто можна вважати, що впровадження таких інноваційних розробок лежить в 

основі нарощення реалізації конкурентного потенціалу галузі. Згідно з 

нещодавно опублікованим дослідницьким документом, підготовленим 

провідною глобальною управлінською консалтинговою фірмою А. Керні [419], 

Україна посилила свою позицію в рейтингу глобальних аутсорсингу найбільш 
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привабливих країн для ІТ-аутсорсингу, аутсорсингу бізнес-процесів та інших 

супутніх послуг. Те, що Україна зараз перебуває на 24-му місці рейтингу, це 

може свідчити про стійкий стрибок у багатьох аспектах, який зроблено всього 

через рік. 

Окрім того, спостерігаємо покращення позиції України й у міжнародному 

рейтингу конкурентоспроможності ІТ-індустрії [408] та її переміщення на 51 

позицію на основі таких ключових показників, як комплексність та прозорість 

законодавства щодо технологічних галузей, загальне бізнес-середовище. 

На початку 2016 р. майже двох третин (62 %) дорослого населення 

України користувались Інтернетом, їх частка серед осіб 18–39 років сягнула 

91%, за період із лютого 2014 до лютого 2016 р. кількість користувачів зросла 

на вісім відсоткових пунктів [81]. Як наслідок, незважаючи на девальвацію 

національної валюти, АТО, погіршення соціально-економічного стану країни, 

чисельність громадян, які виїжджали за кордон, продовжує зростати (23 761 

287 осіб – у 2013, 22 437 671 – у 2014 та 23 141 646 – у 2015 р. [50].)  

Державне регулювання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій 

в Україні теж має комплекс нерозв’язаних проблем нормативно-правового, 

організаційно-технічного й ресурсного забезпечення розбудови інформаційного 

суспільства. Галузь інформатизації та інформаційного суспільства, на жаль, 

розвивається досить повільно, несистемно, майже хаотично, що призводить до 

незбалансованості стану вітчизняного інформаційного суспільства й утрати 

позицій України у світових рейтингах. Це вимагає формування та реалізації 

єдиної й цілісної державної політики [250, с. 141].  

Отже, на нашу думку, упровадження інформаційних ресурсів у 

міжнародному туризмі – основний фактор стрімкого розвитку галузі в останні 

роки. Із позиції туроператорів, інформатизація дає можливість охопити значну 

кількість клієнтів, активно провадити свою маркетингову діяльність, тісно 

співпрацювати з партнерами щодо бронювання готелів, оренди авто, 

спорядження, екскурсій, авіаперевезень, оплати послуг. Серед основних 

переваг активного використання інформаційних ресурсів для споживачів – не 
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лише суттєва економія за рахунок вилучення доходів туроператорів із собівар-

тості подорожі, а й можливість розширити кругозір за рахунок особистого 

перегляду маловідомих туристичних об’єктів, які ніколи раніше не 

пропонувалися туристу.  

Сучасний рівень інформаційного забезпечення глобальних ринків 

туристичних послуг у розвинутих країнах недостатній для збалансованого 

розвитку галузі. Низка недоліків у системах регулювання інформації в різних 

країнах призводить до значних труднощів для споживачів у пошуку й реалізації 

своїх забаганок у сфері рекреації, подорожі та відпочинку. Наявність 

величезної бази даних про самих туристів і туроператорів, кібербезпека в 

захисті особистих даних, можливість аналізувати запити та створювати нові 

тури під них зумовлюють формування нового вікна доступу на основі сучасних 

«хмарних» технологій. Водночас країни, що володіють значним туристичним 

потенціалом і не можуть його оптимально використовувати (до них належить і 

Україна), матимуть змогу застосувати ці інформаційні технології для 

просування та маркетингу своїх ринків. 

В умовах загострення фінансових проблем у державному секторі, 

фактичної військової загрози з боку сусідньої держави та відсутності належного 

рівня надходжень до державного бюджету, використання конкурентних 

переваг, у тому числі й у сфері туризму, стає першочерговим завданням 

антикризового державного управління. 

Потрібно відзначити, що туристично-рекреаційна сфера України – це 

галузь, що володіє значними потенційними можливостями для розвитку, але із 

боку держави є найменш фінансово використаною. Незважаючи на велику 

кількість програм, нормативних актів, стратегій розвитку, конкретних 

механізмів щодо застосування потенціалу туристичної галузі досі не 

впроваджено в практику державного регулювання. Безсумнівний той факт, що 

українська економіка справді перебуває на межі кризи, оскільки втратила 

близько 23 % потужностей унаслідок анексії Криму та військових дій на Сході, 

значної девальвації гривні, що призвело до різкого скорочення доходів 
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громадян і назрівання соціального вибуху, різкого подорожчання 

енергоресурсів та відсутності прогнозованих швидких результатів від реформ, 

які здійснює уряд. Саме тому оцінка наявних механізмів державного регу-

лювання та їх удосконалення для практичної реалізації в сучасних умовах у 

найбільш перспективні сфери, у тому числі й туризм, – особливо важливий 

напрям цього дослідження.  

Серед загальних антикризових механізмів державного регулювання 

виокремлюють адміністративні та економічні інструменти, зокрема, до 

адміністративних методів уключають інструменти, пов’язані з обмеженням 

діяльності без використання фінансових витрат (видача ліцензій, дозволів, 

застосування державної влади й сили), економічні інструменти антикризового 

державного регулювання, використовують грошово-кредитну, бюджетну, 

податкову політику.    

За реальними показниками сфера туризму займає досить незначну 

частину ВВП, але цілком імовірно, що у сфері сільського й зеленого туризму 

обертається величезний готівковий капітал. Саме тому державі потрібно 

простимулювати суб’єктів господарювання для відображення своїх реальних 

доходів та оборотів, основними інструментами цього стимулювання може стати 

консультативна підтримка для зареєстрованих суб’єктів ринку, залучення 

туристичного потоку до ліцензованих власників агросадиб, надання пільгових 

кредитів для розширення свого бізнесу, консультації щодо просування власних 

продуктів на ринку, податкові канікули, зменшення дозволів для офіційної 

реєстрації своєї діяльності. 

Важливо наголосити на взаємозв’язку між елементами системи як по 

вертикальній, так і горизонтальній вертикалі, оскільки горизонтальна інтеграція 

може здійснюватися на основі формування кластерних структур, де в межах 

одного регіону може проводитися спільна рекламна кампанія, обмін досвідом, 

співфінансування будівництва великих інфраструктурних об’єктів, а 

вертикальна співпраця характеризується тісними зв’язками між органами влади 
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й суб’єктами господарювання, реалізацією розроблених стратегічних орієнтирів 

сфери туризму. 

Можна узагальнити основні характерні риси, що повинні бути 

використані під час розроблення механізму антикризової державної політики в 

туристичній галузі, а саме: взаємозв’язки між підсистемами (або структурними 

елементами) уключають відносини макроекономічного порядку, тобто механізм 

реалізується в динаміці під впливом зовнішніх процесів; у механізмі вплив на 

підсистеми (сфери) повинен бути керованим і регульованим, що передбачає 

застосування суб’єктами управління відповідних форм та методів регулювання; 

упровадження механізму зорієнтоване на досягнення соціальної мети розвитку 

з урахуванням стану кожної з підсистем (або сфер), які його утворюють [175, с. 

52]. 

Окрему ланку державного антикризового регулювання становить 

транскордонний туризм, який спирається на формування єдиного туристичного 

ринку двох і більше держав, що мають спільний кордон, і використовує 

принципи міжнародного права. Тут використання державних інструментів 

спирається на регіональні пріоритети, хоча в сучасних умовах децентралізації 

державного управління саме місцеві органи влади переймають ці функції. 

Отже, антикризові механізми державного регулювання у сфері туризму – 

важливий елемент сучасної політики держави. Незважаючи на великий 

потенціал туристично-рекреаційної сфери, галузь і досі не змогла повною 

мірою реалізувати свої переваги й вийти на прогнозовані обсяги надходжень до 

державного бюджету. Саме тому потрібно активніше просувати пропоновані 

інструменти на туристичному ринку, що об’єктивно можуть бути ефективними 

в умовах ринкової економіки та потребують упровадження з метою стабілізації 

національної економічної системи України.      

На міждержавному рівні потрібно включити в статутні документи 

інститутів туристичного бізнесу положення про безпекові гарантії всім 

клієнтам, а також матеріальної та юридичної відповідальності за їх 

недотримання. Окрім того, закріплення цього положення в міжнародних 
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угодах, що регулюють міжнародний туризм, – це також вагомий крок щодо 

реалізації туристичних можливостей усіх країн і нарощення туристських 

потоків. 

З позиції вдосконалення інституційного забезпечення використання 

туристично-рекреаційного потенціалу слід вдосконалити нормативно-правове 

регулювання у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального 

використання джерел енергії та інших ресурсів туристами, а також 

впровадження організаційно-економічних механізмів використання 

туристичних ресурсів.  Сучасні тенденції характеризують виключну роль 

туризму щодо його впливу на основні макроекономічні показники багатьох 

країн світу, сприяння  зростанню добробуту населення, формуванню 

інвестиційного потенціалу держав і його реалізації. Для ефективної реалізації 

останнього, зокрема в Україні, потрібно забезпечити сталий розвиток 

туристичної галузі; зміцнити матеріальну базу туризму; підвищити якість і 

розширення асортименту туристичних послуг; покращити інформаційне та рек-

ламне забезпечення; упровадити ефективну інноваційну діяльність і створити 

наукову базу туризму, а також здійснити гармонізацію законодавства й 

нормативно-правового регулювання з міжнародними угодами й конвенціями в 

цій сфері. 

 

 

5.3. Організаційно-економічний механізм нарощення конкурентного 

потенціалу вітчизняної туристичної індустрії 

 

Із проведеного раніше дослідження випливає, що нарощення 

конкурентного потенціалу вітчизняної туристичної індустрії покладено в 

основу збільшення туристських потоків у середину країни, розбудови 

інфраструктури, збільшення валютних надходжень та зростання національного 

ВВП. Тому питання розробки ефективних організаційно-економічних 

механізмів для реалізації конкурентних переваг у сфері міжнародного туризму 
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є актуальним і важливим у сучасних умовах. Потрібно відзначити, що в основі 

формування конкурентної туристичної галузі лежать оцінка та визначення 

ефективності використання рекреаційних ресурсів і проблем, які 

перешкоджають її розвитку. На сьогодні головними ключовими перешкодами 

України в галузі туризму поряд із низьким розвитком інфраструктури та неза-

довільною матеріально-технічною базою є низька якість туристського продукту 

й сервісних технологій, недостатньо ефективні канали продажу туристичних 

послуг, слабкий маркетинговий інструментарій із просування українського 

туристського продукту на світовий ринок.  Розбудова в Україні туристичної 

галузі, яка дедалі більше інтегрується у світову туристичну індустрію, є одним 

із ключових напрямів структурної перебудови економіки, а пріоритетність 

розвитку в’їзного туризму позитивно позначається на підвищенні якості життя 

в Україні, створенні додаткових робочих місць, поповненні валютних запасів 

держави, підвищенні її конкурентного статусу на міжнародній арені. На нашу 

думку, на сьогодні актуальним завданням у сфері розбудови туристичної галузі 

в Україні є формування програми просування українського туристського 

продукту на міжнародний ринок, яка включає визначення пріоритетних 

туристичних регіонів і продуктів; формування стратегії просування 

туристичних регіонів та її реалізація за допомогою організації продажу 

туристичних послуг за кордоном вітчизняними туристичними 

представництвами, спільної участі туристичних фірм регіону в міжнародних 

туристичних виставках, розробки регіональних туристичних Інтернет-порталів, 

забезпечення рекламно-інформаційної діяльності зі створення позитивного 

іміджу України як туристичного центру. 

Окрему сферу нарощення конкурентоспроможності туристичної галузі 

становлять суб’єкти підприємницької діяльності, використання конкурентних 

переваг яких лежить в основі конкурентоспроможності країни. Як зазначає 

О.Савіцька, «конкурентні переваги туристичного підприємства ґрунтуються на 

спроможності підприємства створити більш значні цінності для споживачів 

його продукції, що створює можливості більш повного задоволення їхніх 
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потреб, зменшення витрат чи підвищення ефективності діяльності» [213, с. 

168]. В умовах загострення глобальної конкуренції на туристичному ринку 

основними напрямами підвищення конкурентоспроможності українських 

туристичних підприємств стане постійна реалізація системи інновацій на різних 

етапах життєвого циклу товару, диверсифікація продуктового портфелю, 

планування й створення нових поліпшених туристичних пропозицій, пошук 

нових цільових сегментів та способів задоволення потреб туристів.  

Зокрема, система інновацій у туристичній сфері України обмежена 

залученням інформаційних платформ до просування туристичних продуктів на 

зовнішніх ринках та всередині країни незначною кількістю туроператорів. 

Важливо інноваційно наситити весь життєвий цикл послуги: від її розробки 

відповідно до запитів споживачів, упроваджувати нові технології у будівництві 

інфраструктурних об’єктів, використовувати сучасні інструменти аутсоцингу, 

конкуперації, державно-приватного партнерства під час створення та реалізації 

туристичної послуги, моніторити відгуки споживачів і вдосконалювати систему 

зворотного зв’язку між суб’єктами туристичної індустрії.   

Окрему сферу відносин становить міжнародний маркетинг послуг наших 

туроператорів, в контексті чого використання досвіду глобальних туристичних 

мереж та ланцюгів у залученні вітчизняного туристичного ринку до системи 

просування українських продуктів на міжнародних ринках, використовуючи 

маркетингові компанії  для брендування туристичної індустрії в цілому та 

послуг зокрема є доцільним та актуальним. Важливим елементом нарощення 

конкурентоспромоності та реалізації потенціалу туристичної сфери 

залишається розробка бренду країни та його промоція в міжнародному медіа-

просторі, що належить безпосередньо до компетенції державних органів та 

структур. Ще одним аспектом державного забезпечення розвитку туристичної 

галузі є підготовка висококваліфікованих кадрів для обслуговування й 

управління суб’єктами ринку, зокрема встановлення відповідності в 

ліцензійних та акредитаційних вимогах, атестація керівників, робітників і 

службовців відповідно до вимог міжнародного законодавства, оскільки на 
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сьогодні існує проблема невідповідності кадрового забезпечення та якості 

наданих послуг їх ціні та міжнародним стандартам. 

Диверсифікація туристичного продукту відповідає наявному ресурсному 

потенціалу й розвитку інфраструктури спеціалізованих видів туризму, але в 

контексті відсутнього достатнього рівня інформаційного забезпечення ці 

аспекти в туристичній індустрії України розвинуті слабко та покладені 

безпосередньо на суб’єктів бізнес-діяльності.  

У контексті визначених євроінтеграційних важелів підвищення конку-

рентоспроможності туристичної галузі України особлива роль належить 

формуванню туристичних транскордонних кластерів, що стимулюватимуть 

розвиток прикордонних регіонів і допомагатимуть Україні реалізовувати 

інтеграційний потенціал. Транскордонне співробітництво – одна з важливих 

форм європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні й посідає 

особливе місце в процесі формування регіональної політики України. 

Поглиблення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для 

активізації господарської діяльності на прикордонних територіях, підвищення 

їхньої конкурентоспроможності мобілізацією туристично-рекреаційного 

потенціалу регіонів сусідніх країн, досягнення інтегрального ефекту внаслідок 

усунення бар’єрів для руху товарів, послуг, капіталу, інформації й технологій. 

Обґрунтування комплексної програми розвитку туристично-рекреаційної 

сфери в транскордонних регіонах повинно стати пріоритетом державної 

політики розвитку туристичних регіонів, що пов’язано із формуванням 

організаційно-економічного механізму використання та охорони туристичних 

ресурсів на основі наявних фундаментальних досліджень і синтезу вітчизняного 

й світового досвіду. Реалії сьогодення свідчать про те, що єврорегіони й інші 

організаційні форми транскордонного співробітництва перетворюються на 

самостійних гравців світового ринку, окремі транскордонні регіони держави 

володіють не лише потужною базою, а й ефективною системою управління та 

гідно представляють себе на міжнародному рівні, однак на сьогодні далеко не 

кожен прикордонний регіон України має необхідну конкурентоспроможність. 
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Як наслідок, такий регіон може характеризуватися низькою ефективністю 

використання своїх можливостей навіть порівняно із сусідніми регіонами в 

межах держави, не кажучи вже про міжнародний рівень. В умовах реалізації 

інтеграційних можливостей виключно важливу роль відіграє підвищення 

конкурентоспроможності прикордонних регіонів у межах транскордонних 

територій, використання власних потенційних можливостей туристичної сфери, 

її конкурентних переваг дасть можливість бути більш вагомим гравцем під час 

вступу до інтеграційних угрупувань. Конкурентоспроможність на практиці 

частіше застосовується як комплексна, інтегральна характеристика суб’єкта, 

яка пов’язана з реально демонстрованим успіхом у процесі ринкового 

суперництва на основі використання потенційних можливостей території. 

Конкурентні переваги окремого прикордонного регіону становлять якість 

конкурентного середовища, що забезпечує досягнення високих і невпинно 

зростаючих рівнів продуктивності використання ресурсів на конкретній тери-

торії. Отже, на нашу думку, конкурентні переваги прикордонного регіону – це 

сукупність таких параметрів регіонального господарювання, що формують 

регіональний бізнес-клімат, розвиненість інфраструктурного комплексу 

регіону, стан навколишнього середовища, якість трудового потенціалу, 

науково-господарський потенціал і ступінь його реалізації в міжнародній 

діяльності території. Конкурентні переваги прикордонного регіону 

визначаються такими групами факторів, як природно-кліматичні, природно-

ресурсні, географічні та екологічні параметри регіону; інвестиційна та 

інноваційна активність у регіоні; рівень трудового потенціалу; рівень 

міжнародної інтеграції й кооперування регіону. Оскільки 

конкурентоспроможність – наслідок наявності конкурентних переваг, то 

потрібно прагнути їх створювати й підтримувати, особливо у сфері туризму. 

З.Герасимчук та Ю. Дащук [33, с. 18] зазначають, що структурними 

компонентами рекреаційного потенціалу, що мають прикладне значення, є 

ресурсне забезпечення, конкурентні переваги, діяльність зацікавлених сторін, 

імідж регіону. Саме структурна компонента «можу», що визначає потенціал як 
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максимальні можливості й матеріалізується в конкурентні переваги, на нашу 

думку, відображає конкурентний потенціал вітчизняної туристичної індустрії. 

Однією зі складових частин інституційного забезпечення туристично-

рекреаційної сфери є наявність засобів розміщення, зокрема санаторно-

культурних й оздоровчих закладів (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади, шт. 

Вид закладу 

Період 

Абсолютне 

відхилення, 

шт. 

Відносне 

відхилення 

2012 2013 2014 
2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Санаторії та 

пансіонати з 

лікуванням 

484 477 320 -7 -157 -1,45 -32,91 

Санаторії-

профілакторії 
185 165 118 -20 -47 -10,81 -28,48 

Будинки й пансіонати 

відпочинку 
286 271 90 -15 -181 -5,24 -66,79 

Бази та інші заклади 

відпочинку 
1925 1916 1400 -9 -516 -0,47 -26,93 

Дитячі оздоровчі 

табори 
17744 18549 13977 805 -4572 4,54 -24,65 

*
 Розраховано автором на основі [50]. 

Отже, в останні роки спостерігаємо негативну динаміку щодо кількості 

закладів санаторно-курортного характеру, зокрема найбільш катастрофічна 

ситуація щодо будинків і пансіонатів відпочинку: у 2013 р. їх кількість 

скоротилася на 5,24 %, а у 2014 р. – на 66,79 %, порівняно з попереднім 

періодом; лише стосовно дитячих та оздоровчих таборів у 2013 р. простежено 

позитивний приріст у розмірі 805 шт., або 4,54 %, але вже на кінець 2014 р. 

бачимо спад – 24,65 %. На нашу думку, основні причини цього – зменшення 

кількості відпочивальників у межах як внутрішнього туризму, так і 

закордонного. Політична криза, анексія Криму, військові дії на Сході, падіння 

рівня доходів громадян, значна інфляція спричинили скорочення бажаючих 

відпочивати, їхньої платоспроможності й банкрутства низки закладів. Окрім 

того, низька якість обслуговування, відсутність загальних стандартів щодо 
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розміщення, невідповідність міжнародними вимогам, незначне використання 

інформаційних ресурсів призводять до слабоформатної інтеграції України у 

сферу міжнародного туризму. Характеризуючи регіональний потенціал 

туристично-рекреаційної сфери, зокрема й прикордонний, потрібно простежити 

частку регіонів у структурі колективних засобів розміщення, до яких належать 

готелі, мотелі, хостели, кемпінги, гуртожитки, туристичні бази (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Оцінка структури регіонів за колективними засобами розміщення у 2014 р. 

Регіон 

Кількість колективних засобів 

розміщування, од. 

Кількість розміщених, 

осіб 

готелі  

та ін. заклади 

розміщення 

%  

у загальній 

структурі 

у готелях  

та ін. закладах  

розміщення 

%  

у загальній 

структурі 

1 2 3 4 5 

Україна 2645 100 3 813 970 100 

Вінницька 73 2,76 79 306 2,08 

Волинська 64 2,42 76 067 1,99 

Дніпропетровська 146 5,52 205 234 5,38 

Донецька 50 1,89 81 138 2,13 

Житомирська 59 2,23 51 678 1,35 

Закарпатська 229 8,66 142 466 3,74 

Запорізька 125 4,73 105 378 2,76 

Івано-Франківська 212 8,02 228 522 5,99 

Київська 89 3,36 175 776 4,61 

Кіровоградська 48 1,81 46 292 1,21 

Луганська 13 0,49 5195 0,14 

Львівська 273 10,32 449 180 11,78 

Миколаївська 89 3,36 70 370 1,85 

Одеська 235 8,88 181 282 4,75 

Полтавська 106 4,01 134 794 3,53 

Рівненська 50 1,89 108 466 2,84 

Сумська 41 1,55 52 638 1,38 

Тернопільська 58 2,19 112 558 2,95 

Харківська 125 4,73 204 915 5,37 

Херсонська 109 4,12 45 445 1,19 

Хмельницька 84 3,18 148 674 3,90 

Черкаська 75 2,84 100 004 2,62 

Чернівецька 90 3,40 103 668 2,72 

Чернігівська 45 1,70 57 293 1,50 

м. Київ 157 5,94 847 631 22,22 

*
 Розраховано авторами на основі [50] 
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Як бачимо, найбільш вагомою за часткою колективних засобів 

розміщення є Львівська область, на яку припадає 10,32 % закладів і 11,78 % 

розміщених споживачів у 2014 р. Водночас увесь Західний регіон, а саме 

Закарпатська, Івано-Франківська області, а також Одеська області, що є 

активними учасниками транскордонного співробітництва, мають високі частки 

за розрахованими показниками. Можливість залучати кошти західних 

партнерів, тісні зв’язки, високий рівень пріоритетності туристичної галузі в 

транскордонних проектах – вагомі фактори високого інфраструктурного 

забезпечення туристично-рекреаційної сфери. 

Основні показники щодо суб’єктів туристичної діяльності України за 

регіонами відображено в табл. 5.17. 

Таблиця 5.17 

Показники роботи юридичних суб’єктів туристичної діяльності  

України у 2015 р. 

Назва регіону 

Кількість юридичних осіб, од. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Україна 2198 667 1473 58 4797731,6 4513433,2 

Вінницька 29 11 18 0 8798,7 5613,8 

Волинська 27 15 10 2 9427,5 2570,0 

Дніпропетровська 118 21 96 1 19903,3 15564,6 

Донецька 45 4 41 0 19729,5 1272,1 

Житомирська 16 4 11 1 1844,9 1463,2 

Закарпатська 40 16 22 2 5281,7 5233,7 

Запорізька 74 10 64 0 9043,3 8264,9 

Івано-Франківська 48 22 23 3 260757,2 230726,6 

Київська 40 5 35 0 6981,5 5910,5 

Кіровоградська 17 4 12 1 2665,7 2409,8 

Луганська 8 - 8 0 338,7 322,6 

Львівська 143 52 79 12 177567,8 103764,1 

Миколаївська 32 6 26 0 2703,0 2424,8 

Одеська 172 40 118 14 176891,8 90540,3 

Полтавська 23 1 21 1 2030,8 2083,0 

Рівненська 30 6 23 1 7067,4 6691,4 

Сумська 23 5 18 0 2906,6 2320,5 

Тернопільська 22 10 9 3 3747,2 2959,3 

Харківська 104 9 94 1 19495,7 19801,5 
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Продовження табл. 5.17 

1 2 3 4 5 6 7 

Херсонська 22 7 11 4 25936,8 7116,0 

Хмельницька 29 3 22 4 4868,5 5097,7 

Черкаська 28 6 21 11 6084,0 5443,2 

Чернівецька 44 24 20 0 12035,1 21819,4 

Чернігівська 19 1 18 0 1304,5 951,9 

м. Київ 1045 385 653 7 4010320,4 3963068,3 
Складено автором на основі [50]. 

 

Аналізуючи дані таблиці, можна констатувати, що в Україні 

сформувалися певні туристичні центри, специфіка яких викликана природно-

кліматичними умовами, зокрема, західні регіони – Івано-Франківська, 

Львівська, Волинська, Чернівецька області), використанням прибережних 

морських ресурсів (Одеська, Херсонська, Дніпропетровська області), наявністю 

промислових векторів і центрів (Харківська, Донецька, Запорізька області) та м. 

Київ. Незважаючи на те, що столиця має достатній історичний  потенціал та 

сприятливе положення, наявна кількість суб’єктів господарювання (50 % від 

загальної чисельності по Україні) є неадекватною й зумовлена лише 

покращеною інфраструктурою та фінансовим забезпеченням. 

Фактичне розміщення багатьох туристичних агентств відмінне від 

столиці, але юридична реєстрація, закріплена в установчих документах, дає 

підстави зараховувати дохід від туристичних послуг саме м. Києву.  

Як уже зазначено, один з ефективних організаційно-економічних 

механізмів нарощення конкурентного потенціалу вітчизняної індустрії – 

туристичний транскордонний кластер. Світова практика щодо використання  

концепції кластерів як інструмент для фокусування уваги на конкретних 

регіонах та галузях, що відображена у дослідженнях Т. Андерсона та ін. [270], 

може бути впроваджена на основі зростаючого значення туристичної галузі з 

метою  активізації спільних зусиль в якості фундаменту блоків для створення 

більш динамічного підприємницького та інноваційного суспільства. Зокрема, 

запропоновані науковцями види кластерних протиріч (вразливість спеціалізації;  

блокування ефектів; зниження конкурентного тиску; невідповідний спад; 
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синдром самодостатності) можуть бути враховані при імплементації кластерної 

політики в туризмі. Як зазначає Г. Сван [405, с. 1149] ріст наявних фірм, що 

перебувають в межах кластера у двох галузях промисловості, стимулює 

зростання. В процесі функціонування кластера існує кілька важливих 

міжсекторальних ефектів на розвиток, тоді як в біотехнології ці міжгалузеві 

ефекти більш обмежені. Екстраполюючи цей досвід на туристичну сферу, ми 

можемо сформулювати фактори кластеризації, що грунтуються на умовах 

кооперації, критичній масі в бажаючих до співпраці суб’єктів ринку, мережі 

між різними галузями та рівнями інтеграції. Сучасна практика створення 

кластерів в України сформована на основі виробничих систем у легкій 

промисловості Хмельницької області, переробно-харчовій Вінницької, 

інноваційно-інвестиційних виробничих систем Донецької, Запорізької, 

Дніпропетровської областей, будівельних і транзитних складників Одеської, 

Херсонської  та інших регіонів.  Оскільки туристичні кластери за рівнем 

організованості, потенційними можливостями, специфікою внутрішньої 

взаємодії й рівнем державної підтримки істотно різняться, то можна 

виокремити такі визначальні характеристики щодо їх ідентифікації: 

– рекреаційні – кластери, що сформовані на основі інфраструктури щодо 

відновлення здоров’я людини, її реабілітації та рекреації; 

– універсальні – кластери, які мають значні конкурентні переваги 

світового масштабу на основі природно-кліматичних, історичних, релігійних 

передумов; 

– спеціалізовані – кластери, що сформовані на основі вузькоспе-

ціалізованої туристичної послуги (сільський, екстремальний туризм); 

– транскордонні – кластери, що включають у свою структуру суб’єктів 

прикордонних територій різних держав або реалізовують туристський продукт 

на транскордонному ринку.   

І. М. Дишловий зазначає, що з певною умовністю можна класифікувати 

створення кластерів за трьома напрямами їх генезису. 
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Перший – горизонтальна, тобто внутрішньогалузева, міжгосподарська 

кооперація підприємств (фірм) із метою підвищення спільного конкурентного 

потенціалу на ринку збуту виробленого продукту та послуг, більш активного 

впливу на ціни й інші умови їх реалізації, зміцнення фінансового положення.  

Другий – багатопрофільна вертикальна міжгосподарська інтеграція, яка 

будується за принципом єдиного технологічного ланцюжка на договірній 

основі або з реєстрацією юридичної особи.  

Третій – становлення багатопрофільних кластерних утворень, що 

об’єднують, як правило, підприємства різних галузей сфери туризму в межах 

компактної території як адміністративно-територіальної одиниці [56]. 

Використовуючи попередньо викладене та напрацювання іноземних 

вчених [402] щодо обґрунтування ролі різних учасників туристичного кластера, 

що розвивають тісну взаємодію, кооперативні та конкурентні відносини, такі як 

компанія (із постачальниками, клієнтами та конкурентами), мезо-установи (із 

державними та приватними установами та представниками цивільного 

суспільства), макроінституція (макро-економічна стратегія та політика) і 

соціально-культурної структури (здатність соціального актора формулювати 

погляди й стратегії сталого розвитку), – ми можемо сформувати наявність 

кількох обов’язкових компонентів, які повинні бути тісно взаємопов’язані між 

собою: туристичні оператори, готельно-рекреаційна сфера, супутні 

підприємства, що вирощують, виробляють та постачають продукцію для 

туристичної індустрії, маркетингові компанії, що розробляють бренд та 

здійснюють його просування, науково освітня сфера, що здійснює підготовку 

фахівців як у напрямі управління, так і обслуговуючого персоналу.      

Створення кластерної структури в туристсько-рекреаційному комплексі 

України в різних регіонах призведе до покращення якості туристського 

продукту зокрема, та покращення іміджу держави на міжнародній арені 

вцілому. 

Потрібно відзначити, що формування туристичного кластера відбувається 

на основі систематизованих критеріїв та є чітко впорядкованим процесом. 
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О.Крайник та М. Біль зазначають, що в основі управлінських інституцій 

повинні бути такі основні блоки, як ініціативна група реальних учасників 

кластера, проведення комплексного маркетингового дослідження на 

відповідній території, формулювання основної мети туристичного кластера, 

його цілей, побудова структури, розроблення статуту, державна реєстрація 

туристичного кластера [95]. У транскордонному регіоні потрібно враховувати 

запити суміжних країн, особливості розв’язання спільних й ідентичних проблем 

у суміжних територіях, різні підходи до нормативного забезпечення та 

регулювання. Саме тому частину управлінських функцій беруть на себе 

єврорегіони, що є прикладами організаційних форм транскордонного 

співробітництва. М.  Макаренко пропонує дещо іншу процедуру формування 

кластерів у регіоні [163, с. 199]: обґрунтування їх доцільності; початковий 

аналіз; формування команди; визначення бажаного результату; складання 

плану негайних дій; початок кластерної ініціативи; формалізація розвитку 

кластера; удосконалення плану його еволюції; оцінка розвитку кластера; його 

функціональне поєднання з іншими кластерними ініціативами. О. Тищенко й Н. 

Петрова вважають, що схема формування туристичного кластера є досить 

складною та охоплює не лише туристські підприємства, а й низку підприємств, 

організацій, територій та об’єктів, що належать до споріднених галузей [237, c. 

28].  Підсумовуючи запропоновані підходи, в основу туристського продукту 

варто покласти симбіоз різних галузей економіки, які представлені в 

туристичному кластері підприємствами, котрі безпосередньо створюють 

(виробляють) послугу, реалізовують її, суб’єкти ринку, що функціонують у 

суміжних галузях і створюють комплекс послуг у сфері туризму та інституції, 

які займаються регулюванням, наглядом, науково-технічним обґрунтуванням, 

забезпеченням якісними трудовими ресурсами (рис. 5.8). Як наслідок, 

синергетичний ефект від взаємодії різних елементів кластера дає можливість 

створювати комплексний туристський продукт, швидко реагувати на запити 

туристів і динаміку їх змін, контролювати створення та реалізацію послуги на 

всіх стадіях життєвого циклу. Взаємодія визначених галузей двох і більше країн 
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даватиме значний кумулятивний вплив на розвиток туристичної галузі, 

оскільки підприємства зможуть використати досвід своїх партнерів та суттєво 

диверсифікувати продуктовий портфель, планувати та створювати нові 

поліпшені туристичні пропозиції, здійснити пошук нових цільових сегментів та 

способів задоволення потреб туристів, реалізувати систему інновацій на різних 

етапах життєвого циклу товару в контексті широкомасштабної імплементації 

найкращих зарубіжних зразків організації туристичної індустрії. 

Рис 5.8. Галузева структура туристичного кластера 

 

У сучасних умовах структура туристичного кластера формується на 

основі взаємодії запитів туристів і виробників туристичних послуг. У межах 

світового туристичного ринку територіальна організація кластера замінюється 

глобальною й функціональними основами. Ураховуючи сучасні тенденції 

міжнародного ринку туристичних послуг, бачимо, що використання 

конкурентних позицій регіону чи держави неможливе без уключення в 

туристичний кластер таких складників, як агресивне просування послуги на 

міжнародних ринках за рахунок брендорієнтованої державної стратегії, рекреа-
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ційний маркетинг і менеджмент та реклама, геоінформаційні послуги. В 

контексті визначених критеріїв вважаємо за доцільне запропонувати таку 

організаційну структуру рекреаційного кластера (див. рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Організаційна структура туристично-рекреаційного кластера 

 

Функціональне та представницьке наповнення кластера можна 

представити за такими векторами: до складу ради кластера можуть входити 

начальники управління культури й туризму та міських рад, керівники компаній 

(фірм) – учасників туристично-рекреаційного кластера, голови громадських 

організацій; до комітету кластера, що  займатиметься організаційною роботою, 

– представники вищезазначених об’єктів нижчого рангу. До секретаріату 

кластера належать спеціалісти певних галузей, їхні посади є виборними і 

основна сфера компетенцій спрямована на виконавчу роботу. Економічна 

комісія формує інвестиційну політику, розробляє положення щодо торгівлі 

туристським продуктом, здійснює регіональне прогнозування, а комісія з 

розвитку займається розробленням та впровадженням енергоефективних 

проектів і технологій, розвитком промислового комплексу, підбором та 

підготовкою персоналу, формуванням інформаційної бази певних туристично-
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рекреаційних ресурсів території, суб’єктів туристичної діяльності, інших даних, 

що визначають конкурентоспроможність туристичної галузі; транспортне 

забезпечення покладається на комісію з транспорту та зв’язку. Розроблення 

нового туристського продукту (маршрут), бренду; об’єктів туристичної 

інфраструктури (заклади проживання, харчування); фестивалі; розроблення 

бізнес-проектів і їх реалізація покладаються на комісію з туризму, а за медичне 

обслуговування, модернізацію медичних закладів відповідає комісія в галузі 

медицини. 

Сектори кластера відображають функціональний розподіл його учасників 

за такими групами: управлінські (здебільшого це органи державної влади), 

виробничі (суб’єкти туристичної діяльності та органи державної влади як 

суб’єкти підприємництва), обслуговуючі (суб’єкти підприємництва суміжних 

галузей, які формують мезооточення), забезпечувальні (здійснюють 

фінансування функціонування кластера), допоміжні (засоби масової інформації, 

поліграфічні фірми тощо). Між цими секторами повинні існувати тісні 

мережеві зв’язки, що мають координуватися через секретаріат ради 

туристичного кластера як постійно діючий орган у його структурі з основними 

управлінськими повноваженнями. Особливу увагу потрібно звернути на 

складник матеріально-технічного забезпечення, оскільки від ефективності її 

організації суттєво залежить залучення коштів місцевих органів державної 

влади, що відображає принцип адиціоналізму (із досвіду регіональної політики 

країн ЄС). 

Отже, кластер – одна з найпривабливих форм організації рекреаційної 

діяльності, особливо в умовах становлення ринкових механізмів 

господарювання, оскільки об’єднує на добровільних і взаємовигідних засадах 

суб’єктів економічної діяльності, що дає їм змогу успішно конкурувати на 

ринках різних рівнів; кластерні технології сприяють налагодженню 

взаєморозуміння між управлінськими структурами й бізнесовими колами в 

процесі розв’язання соціально-економічних проблем певного регіону. 
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Практику реалізації запропонованих заходів відображено у 

функціонуванні Польсько-білорусько-український транскордонного 

туристичного кластера, що був заснований у 2014 р. Основними 

інституційними одиницями цього утворення стали Волинський туристичний 

кластер, Люблінська регіональна туристична організація (Польща) 

та Брестський туристичний кластер (Білорусь), а метою діяльності – розвиток 

транскордонного туризму, створення і популяризація бренду спільного 

транскордонного туристичного бренду «Полісся» та залучення людей до 

сільського зеленого туризму, підвищення рівня економічного розвитку 

прикордонних територій. Аналізуючи ефективність діяльності даного 

утворення слід зазначити, що ряд проектів були ефективними, в контексті 

формування бренду, написання грантових заявок на фінансування заходів, 

пов’язаних з пропагуванням та розвитком туризму. Реалізація та популяризація 

бренду «Полісся» ще не є впроваджено у повній мірі, оскільки бракує 

матеріальних ресурсів як для її реалізації так і розвитку інфраструктури 

вцілому. Тобто однією з основних проблем щодо розвитку туристично-

рекреаційної сфери є відсутність фінансових ресурсів. Для західних 

транскордонних регіонів інструментом вирішення цієї проблеми є Програми, 

ініційовані Європейськими структурними фондами. Після вступу Польщі до 

Європейського Союзу у 2004 р. Україна та Волинська область зокрема, стали 

безпосереднім сусідом інтеграційного утворення та мали можливість 

долучитися до таких проектів, як INTERREGIIIA/ТACISCBC на 2004–2006 рр. 

(Програма Добросусідства) за такими пріоритетами, як підвищення 

конкурентноспроможноті прикордонних територій за допомогою модернізації 

та розвитку транскордонної інфраструктури і розвиток людського капіталу та 

інституційної транскордонної співпраці включно з безпекою на кордонах 

Європейського Союзу, а також Програма Польща-Білорусь-Україна 2007–2013, 

що започаткувала активне використання коштів Європейської комісій на 

розвиток транскордонного співробітництва та використання туристично-

рекреаційного потенціалу транскордонних регіонів. Основними пріоритетами 
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цієї програми були підвищення конкурентоздатності прикордонних територій, 

покращення якості життя, інституційна співпраця й підтримка ініціатив 

місцевих громад. За роки реалізації програми підписано 117 договорів на 

загальну суму підтримки понад 174 млн євро. Проекти співробітництва на 

східному кордоні ЄС принесли із собою багато важливих інвестицій, котрі дали 

змогу створити понад 460 нових робочих місць, установлено або модернізовано 

п’ять прикордонних переходів; побудовано 116 км нових доріг; побудовано 

понад 90 км каналізаційних мереж; більше 2360 домашніх господарств й офісів, 

підключено до системи водопостачання; додатково обладнано медичні 

установи; відновлено багато визначних туристичних пам’яток (наприклад 

курортний парк в Гориньці, амфітеатр у Поляньчику, етнографічні села в 

околиці Сувалок; модернізовано історичну частину Любачова, зоопарки в 

Замості, Луцьку, а також відремонтовано етнографічний музей в Гудзевічах у 

Білорусі); здійснено маркування більш ніж 1800 км нових пішохідних і 

велосипедних маршрутів; проведено 186 спільних досліджень [59]. За рахунок 

широкого спектра дій програми та обмеженості фінансів багато 

транскордонних проектів, спрямованих на використання природно-

рекреаційного потенціалу залишилися не профінансованими, а проблеми – не 

вирішеними. Тому була пропозиція від євро-регіональних утворень виокремити 

більше напрямів за даним вектором. На сьогодні починає діяти Нова програма 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014–2020 із 

плановим бюджетом фінансування 80,17 млн євро. Спільні проекти можуть 

бути пов’язані зі збереженням і популяризацією історичної спадщини та 

місцевої культури, поліпшенням якості і безпеки наявних транспортних 

зв’язків, розвитком систем транспорту з низьким рівнем викидів, 

профілактичними заходамт у сфері екологічних катастроф, стихійних лих та 

аварійних ситуацій. Тобто ми можемо говорити про збільшення фінансування 

на заходи, пов’язані з активізацією розбудови інфраструктури й використання 

туристично-рекреаційного потенціалу регіону. 
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Аналізуючи досвід реалізації транскордонних проектів у сфері 

використання туристично-рекреаційного потенціалу, ми можемо виокремити 

низку проблем. Зокрема, частину проектних заявок,  де головним аплікантом 

була українська сторона, відхилено на перших етапах відбору за рахунок 

недосконалого оформлення й відсутності попереднього досвіду у реалізації 

грантових проектів. Обов’язкова наявність партнера із країни-сусіда зі 

спільними чи ідентичними проблемами призводила до випадкових контактів та 

неузгодженості дій між суб’єктами в період реалізації заходів, обмеженою є 

участь невеликих підприємців, представників сільського та зеленого туризму за 

рахунок обов’язкового дофінансування заходів за рахунок власних внесків. 

Подання проміжних і фінальних звітів виявило прогалини у проведенні 

специфічних тендерних процедур, наявність проблем із перекладом, 

розумінням суті транскордонних ефектів, відсутності знань про особливості 

європейського законодавства та його використання в умовах реалізації 

проектних заходів. Частина проблемних питань вирішувалася на законодавчому 

рівні під час реалізації проектів: внесено пропозиції в законодавство України 

щодо зняття обмежень на обов’язковий продаж валюти, яка надійшла на 

рахунок партнера чи апліканта в рамках реалізації проекту. Органи місцевого 

самоврядування виступали гарантами щодо виділення коштів для виконання 

бюджету проектів та здійснювали організаційну, юридичну та фінансову 

підтримку. 

Ще одна важлива складова частина туристичного потенціалу України – 

сільський зелений туризм (СЗТ), розвиток якого в кожній області України має 

свою специфіку, зумовлену комплексним впливом різних чинників: історичних, 

географічних, етнографічних, культурних, економічних, соціальних та ін., а 

також свої переваги та недоліки. Забезпечення ефективного становлення СЗТ 

на регіональному рівні – це фундаментальна основа його комплексного дина-

мічного розвитку на загальнодержавному рівні. Стратегічне планування в 

туризмі повинно здійснюватися в діапазоні від національного й регіонального 

до локального, аби кожен рівень фокусувався на різному ступені деталізації та 
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опрацювання планових рішень, а також ураховував певну специфіку його 

функціонування. Розроблення комплексних заходів, реалізація яких сприятиме 

розв’язанню проблем розвитку СЗТ у західних прикордонних регіонах України 

(пошук необхідних інвестицій для розвитку цієї сфери, проведення 

категоризації відпочинкових осель, забезпечення сільських жителів робочими 

місцями, об’єктами соціальної, виробничої, інженерної інфраструктури, 

розроблення централізованої системи резервування місць, проведення навчання 

для власників приватних осель і сільських працівників, задіяних в агро-

туристичному сервісі, тощо), можливе лише за наявності стратегії розвитку цієї 

галузі.  

Розроблення стратегії розвитку в регіоні передбачає здійснення 

комплексу заходів щодо формування на території області конку-

рентоспроможної туристично-рекреаційної галузі як однієї з провідних галузей 

економіки, яка спроможна забезпечити попит вітчизняних і закордонних 

споживачів на задоволення своїх потреб у туристичних послугах, а також 

значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок 

збільшення дохідної частини місцевих бюджетів об’єднаних громад, 

надходження інвестицій, збільшення кількості робочих місць, збереження та 

раціонального використання культурно-історичної й природної спадщини.  

Можна вважати, що це є одним з інтеграційних важелів підвищення 

конкурентоспроможності туристичної галузі України, окрім того, важливу роль 

відіграють заходи економічної дипломатії, наступальна політика держави у 

сфері формування глобального позитивного іміджу й туристського бренду, 

широкомасштабна імплементація найкращих зарубіжних зразків організації 

туристичної індустрії. Доцільність розвитку СЗТ у західних транскордонних 

регіонах України, зокрема Волині, доводить SWOT-аналіз (табл. 5.18), який дає 

змогу об’єктивно оцінити переваги цього виду туризму та розробити ефективні 

заходи щодо упередження можливих проблем.  
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Таблиця 5.18 

SWOT-аналіз туристичного складника Волинської області  

Сильна сторона Слабка сторона 

Унікальний природно-рекреаційний 

потенціал (лікувальні можливості – чисте 

повітря, озера, річки, ліси) 

Історико-культурна, архітектурна спадщина 

та самобутня культура (звичаї, традиції, 

обряди, визначні діячі) 

Високий рівень духовності 

Ділова активність мешканців, бажання 

займатися приватною справою 

Сприяння органів влади розвитку туризму в 

регіоні 

Мистецько-фестивальні атракції 

Збережене навколишнє середовище, 

заповідні території 

Розвинута інфраструктура 

Народні промисли та ремесла, креативний 

потенціал 

Вигідне географічне розміщення 

Недостатній рівень розвитку туристично-

рекреаційної інфраструктури 

Недостатня якість та асортимент 

туристичних послуг, відсутність індустрії 

розваг; Природні катаклізми та екологічні 

проблеми; Недосконала система готельних 

послуг; Поганий стан автомобільних 

шляхів, недосконалі водні інженерні 

споруди (мости та ін.) 

Недостатній рівень водопостачання, 

водовідведення, поводження з твердими 

побутовими відходами 

Низький рівень реклами та інформаційного 

сервісу 

Відсутність стратегії розвитку туризму та 

узгодженого плану дій 

Низький рівень кваліфікації працівників 

туристичної індустрії та сервісу 

Нерозвинута ринкова інфраструтура 

(туристично-інформаційні центри, біржі, 

аудит, консалтинг) 

Можливості Загрози 

Залучення інвестицій у розвиток територій 

Рекреаційний (оздоровчо-лікувально-

курортний) розвиток 

Розвиток пізнавального, історико-

культурного екскурсійного туризму 

Збереження традицій за допомогою 

проведення фестивалів, створення 

туристичних об’єктів, відродження 

народних промислів 

Створення спільних туристських продуктів 

із сусідніми областями 

та Європейськими країнами, реалізація 

програм і проектів 

Розвиток мережі оглядових місць/витягів 

Розвиток і будівництво доріг, придорожньої 

інфраструктури 

Розвиток та облаштування бази для літніх 

молодіжних таборів 

та кемпінгів, дитячих таборів 

Розвиток зеленого туризму,  ділового й 

виставкового туризму 

Недостатнє фінансування на реалізацію 

державних та обласних програм 

Екологічна небезпека, зокрема від 

природних явищ, у тому числі глобального 

потепління 

Високий рівень корумпованості 

Стрімкий відплив кваліфікованих кадрів 

Залежність розвитку громади від зовнішніх 

впливів під час створення великих 

туристичних об’єктів 

Погіршення інвестиційного клімату 

Консерватизм менталітету,  

Конкуренція у сфері туристичної індустрії з 

боку інших країн та регіонів 
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Отже, в сучасних умовах прикордонні регіони, що зазвичай мають статус 

слаборозвинутих чи депресивних, активно долучаються до транскордонного 

співробітництва, яке слугує важливим інструментом нарощення їхнього 

потенціалу, активізації залучення до зовнішньоекономічної діяльності та 

розширює можливості використання принципів міжнародного поділу праці. 

Туристично-рекреаційна сфера є однією з найбільш перспективних 

галузей, використання переваг якої надасть можливість транскордонним 

регіонам як цілісним утворенням більш активно передавати інтеграційний 

імпульс державам та підвищити рівень своєї конкурентоспроможності. 

Транскордонні проекти спрямовані на розвиток туристично-рекреаційного 

потенціалу, мають змогу використовувати фінансові ресурси структурних 

фондів Європейського Союзу. Налагоджені стосунки, здобутий досвід дають 

можливість до більш активного доручення до фінансування та використання 

туристичного потенціалу. Напрацьовані механізми реалізації заходів значно 

спрощують процедуру написання проектів та ймовірності щодо проходження 

конкурсних етапів та отримання коштів на реалізацію туристично-

рекреаційного потенціалу транскордонного регіону. В умовах децентралізації 

органам місцевого самоврядування варто створити спеціальні органи для 

підтримки ініціатив у розвитку зеленого туризму, розбудови туристичної 

інфраструктури та закладати більше коштів у межах дофінансування проектних 

пропозицій, що значно розширить можливості доручення до реалізації проектів 

невеликими підприємницькими структурами та громадськими організаціями в 

рамках реалізації туристичного транскордонного кластеру. 

Отже, механізм нарощення конкурентного потенціалу вітчизняної 

туристичної індустрії базується на комплексному використанні наявних 

природно-рекреаційних ресурсів, упровадженні нових економічних 

інструментів, форм та методів господарювання. Податкове навантаження та 

відсутність стимулювальних інструментів щодо внутрішнього та іноземного 

туризму не сприяє створенню сприятливого середовища для бізнес-діяльності, а 

наявний ланцюг туристичної пропозиції деструктивний і обмежений, 
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зумовлений сезонністю попиту і не дозволяє повною мірою розкрити 

туристичний потенціал територій та отримати економічні вигоди, практично 

відсутні комплексні туристичні продукти. Запровадження інноваційних 

підходів та новітніх технологій з метою зменшення видатків, мінімізації 

антропогенного впливу, створенні ексклюзивних туристичних продуктів 

потребує ґрунтовної підтримки держави та доступне зараз тільки великим 

гравцям ринку чи іноземному інвестиційному капіталу. Підсумовуючи 

викладене потрібно констатувати, що в  контексті врахування 

євроінтеграційного курсу України та механізмів нарощення використання 

туристично-рекреаційного потенціалу провідних іноземних держав, можна 

визначити такі інтеграційні важелі підвищення конкурентоспроможності 

туристичної галузі України, як: нормативні, організаційні;  фінансові; рекламні; 

дипломатичні; інформаційні та іміджеві  системи. 

Каркас нормативно-правового забезпечення в частині регулювання 

питань ліцензування туристичної діяльності, угод про співробітництво у сфері 

туризму з провідними країнами в нашій державі сформований, проте слід 

активізувати сфери дотримання стандартів якості, захисту прав та обов’язків 

в’їзних та виїзних туристів, ратифікації міждержавних угод щодо захисту 

наших громадян за кордоном і усунення наявних колізії між законами та 

підзаконними актами. Організаційні заходи спрямовані на створення передумов 

щодо функціонування туристичного ринку, формування стратегії розвитку 

галузі, розбудови транспортної інфраструктури, закладів розміщення та 

харчування, покращення якості обслуговування як суб’єктів ринку, так і самих 

туристів. Рекламні та іміджеві системи забезпечать реалізацію потужного 

туристичного потенціалу на міжнародних ринках за рахунок бренд-

орієнтованих інструментів, інформаційного насичення інтернет-простору  

даними про український туристичний продукт. У системі дипломатичних 

заходів державні структури повинні здійснювати оцінку в’їзних і виїзних 

туристичних потоків, консульську підтримку громадян за кордоном, контроль 

за дотриманням недискримінаційних умов перебування та захист їхніх прав, 
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урегулювання адміністративних і юридичних спорів, комунікативна функція 

тощо. Іміджеві системи спрямовані на популяризацію країни у світі, 

просування її на зовнішніх ринках за допомогою організації презентацій і 

виставок за кордоном, кіно- і телесюжети про вітчизняні туристичні центри, 

інтернет-інформація про унікальні національні та нові види туристичних 

послуг, організація спортивних і шоу-акцій на території держави, інформування 

світової спільноти про видатні досягнення вітчизняної науки, культури, музики, 

мистецтва, співпраця зі спеціалізованими міжнародними організаціями. 

Україна щоразу отримує унікальні можливості для популяризації своєї країни 

за кордоном, шляхом проведення Євробачення, футбольних та баскетбольних 

європейських турнірів і вцілому справляється з покладеними обовязкама на 

достатньо високому рівні: заходи проходять успішно та створюють позитивний 

імідж країни, але витрати, що понесені при реалізації таких проектів є 

неспіврозмірними з українськими цінами та характеризують високий рівень 

корупції всієї системи державного управління. Реформи останніх років 

спрямовані на прозоре проведення тендерів для закупівлі обладнання чи 

будівництва інфраструктурних об’єктів, спрощення процедури реєстрації та 

ведення бізнесу, ще не дали відчутного результату і викликають застереження в 

іноземних партнерів, яке формує загальну недовіру у інвесторів, ТНК, 

операторів авіаційного ринку, туристичних та готельних ланцюгів та інших 

інституційних учасників бізнес-діяльності сфери міжнародного туризму. Що 

стосується організаційно-фінансових механізмів, то ключовими напрямами 

реформування даного сектору є розширення переліку фінансових і 

транспортних консультацій, організаційна підтримка самодіяльних туристів, 

диверсифікація туристично-орієнтованих банківських продуктів, гарантування 

страхових виплат, безпеки в інформаційному просторі, стабілізації валютного 

курсу, зменшення валютних обмежень.  Концептуальні положення щодо 

нарощування конкурентного потенціалу  вітчизняної туристичної індустрії 

базуються на використанні інноваційних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах загострення 



399 

глобальної конкуренції на туристичному ринку, формування нових типів 

споживачів, шляхом диверсифікації продуктового портфелю, планування та 

створення нових поліпшених туристичних пропозицій, пошук нових цільових 

сегментів та способів задоволення потреб туристів. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. В контексті формування пріоритетних способів щодо нарощення 

конкурентоспроможності країни первинним елементом є оцінка рівня 

використання туристичного потенціалу України, рекреаційних можливостей 

регіонів та інтеграції нашої держави в систему міжнародних економічних 

відносин у сфері бізнес-діяльності. Сучасні реалії  оцінки туристських потоків у 

кількісному виразі, аналізу складних тенденцій і перспектив, особливостей 

географічної структури вхідного та вихідного туристського потоку, 

прогнозування подальших обсягів і форматів щодо транснаціоналізації 

туристичної діяльності України визначили, що протягом 2004-2013 рр. Україна 

набула статусу імпортоорієнтованого туристичного потоку (сальдо 

туристичного потоку негативне), тобто кількість іноземних громадян, які 

відвідали Україну, зростала вищими темпами, ніж чисельність громадян 

України, які виїжджали за кордон. Основними причинами від’ємного значення 

темпу приросту вхідного туристичного потоку у 2009 р. та у 2014–2015 рр. 

визначено світову фінансову кризу, що знизила рівень доходів усіх громадян, та 

агресія РФ на Сході й анексія Криму, які призвели до зростання рівня загроз та 

ризиків і суттєво зменшили диверсифікацію туристичних послуг.  Якісний 

аналіз транснаціоналізації туристичної галузі, здійснений за географічною 

структурою виїздів громадян України за кордон, визначив лідируючі позиції 

таких країн, як Білорусь, Молдова, Польща, Російська Федерація, Словаччина, 

Туреччина, Угорщина. Протягом 2012–2015 рр. визначена тенденція до 

зменшення частки Російської Федерації з 27,72 % у 2012 р. до 17,63 % у 2015 р. 
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та Білорусії із 7,81 % до 5,73 % відповідно й зростання західного вектору 

подорожей громадян у Польщу, Угорщину, Словаччину. За рахунок низької 

платоспроможності вихідного туристичного потоку в структурі імпорту 

превалюють послуги ділового, відпочивального, оздоровчого та шопінгового 

характеру. 

2. Відсутність у статистичних показниках чіткого розмежування між 

туризмом і приватною поїздкою призвело до того, що такі країни як Кіпр, 

Угорщина та Хорватія, мають нульові показники з організованого туризму. 

Цілком логічно, що відкрита довгострокова багаторазова  Шенгенська віза та 

біометричний паспорт дають змогу подорожувати без обмежень саме з 

туристичною метою. Разом із тим є низка країн (Республіка Молдова, Російська 

Федерація, Польща, Білорусь), що характеризуються дуже високими 

показниками виїзду наших громадян на їхню територію, основними причинами 

чого виступають транскордонне співробітництво та існування тісних 

взаємозв’язків на прикордонних територіях сусідніх з Україною країн. Малий 

прикордонний рух, спричинений маятниковою трудовою й сімейною міграцією 

також знаходить своє відображення в статистичних показниках, завищуючи 

обсяги вихідного туристичного потоку. 

3. Основними передумовами, котрі перешкоджають реалізовувати 

унікальний туристичний потенціал, що є поєднанням природно-рекреаційних 

ресурсів, історичної та культурної спадщини, екологічними факторами й 

інфраструктурним забезпеченням, є чинники управлінського, економічного, 

екологічного, соціального та культурного характеру, військова агресія сусідньої 

країни, розбалансованість реформ, відсутність інституційного забезпечення 

регулювання. Здійснюючи аналіз розвитку туристичного сектору на території 

нашої країни, визначено, що протягом 2009–2015 рр. обсяг інвестицій в 

інфраструктуру туристичної галузі різко скоротився, відсутні дієві держані 

механізми щодо стимулювання малого й середнього бізнесу для розвитку 

туристичної сфери, сільський та зелений туризм розвиваються стихійно і не 

мають законодавчого забезпечення своєї діяльності, як наслідок, ми можемо 
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спостерігати вузькоформатність і слабку інтенсивність транснаціоналізації та 

сповільнення інтеграції України у глобальні туристичні мережі. 

4. Сформований каркас нормативно-правового регулювання розвитку  

міжнародного туризму ґрунтується на нормативних актах, що передбачають 

зближення національного законодавства, його уніфікацію та гармонізацію із 

міжнародною правовою базою. Унаслідок  постійного розширення об’єктної 

сфери міжнародно-правового регулювання туристичних відносин за рахунок 

питань, що раніше належали до внутрішньої компетенції держав (міжнародний 

тероризм, безпека особистих електронних даних), ускладнюється структура 

системи міжнародного права, зростає значення кодифікації та уніфікації права, 

збільшується питома вага уніфікованих матеріально-правових норм у 

національному законодавстві держав світу та України зокрема. Формування 

ефективного механізму щодо конвергенції всіх законних та підзаконних актах 

можна здійснити на основі єдиного туристичного кодексу, що усуне 

суперечності та дублювання покладених функцій різних структур і їхніх 

підрозділів та сформує прозоре правове поле для розвитку туристичної сфери в 

контексті глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності.   

5. Сучасна геоінформаційна система, яка забезпечує застосування 

туристично-рекреаційних ресурсів регіонів, формується на основі опрацювання 

первинної інформації від суб’єктів господарювання, котрі збирають її методом 

спостереження, опитування, експерименту, обробляють відповідно до 

визначених критеріїв і вторинної інформації, отриманої з інших джерел, 

незалежно від визначеного поточного об’єкта дослідження. Державний рівень 

використання геоінформаційної системи акумулює показники регіонів, може 

формувати базу даних щодо застосування туристично-рекреаційного по-

тенціалу регіонів, просування на міжнародних ринках брендів держави. 

Міжнародний рівень, сформований на основі глобальних систем бронювання, 

сучасних платіжних систем й Інтернет-мережі в цілому, охоплює міждержавні 

туристичні потоки, доходи від туристичної галузі, продовжує інтеграцію в усі 

ланки глобального ланцюга доданої вартості, створеної туристичною сферою. 
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Застосування потенційних можливостей цієї системи державою й українськими 

готельними операторами – безумовний чинник нарощення використання наших 

туристичних можливостей і залучення додаткових світових туристських 

потоків, що приносять додаткові валютні надходження, опосередковано 

сприяють розвитку суміжних галузей, розбудові інфраструктури, збільшенню 

доходів суб’єктів господарювання, податкових надходжень до бюджетів різних 

рівнів, покращенню добробуту громадян. Тобто можна вважати, що 

впровадження таких інноваційних розробок лежить в основі нарощення 

реалізації конкурентного потенціалу галузі 

6. Туристично-рекреаційна сфера як одна з найбільш перспективних 

галузей щодо використання наявних можливостей територій за умови 

збалансованого розвитку галузі сформує сучасну інфраструктуру, приведе до 

нарощення обсягів інвестицій, зростання кількості зайнятих, покращення рівня 

добробуту, збільшення податкових надходжень як від самозайнятих, так і від 

великих туристичних мереж, що можуть бути реалізовані у сприятливих 

туристичних регіонах нашої держави, які володіють туристично-рекреаційним 

потенціалом.  Особливої уваги потребують прикордонні регіони, які в умовах 

децентралізації починають активно використовувати інтеграційні можливості 

та потенціал для збалансованого розвитку та нарощення транскордонного 

співробітництва.  

7. Туристично-рекреаційна сфера транскордонного регіону є важливим 

елементом підвищення рівня економічного розвитку прикордонних регіонів, 

оскільки наявність природних ресурсів, спільні історичні та культурні 

пам’ятки, бальнеолоічні ресурси можуть задовольнити потреби щодо водного 

відпочинку, зимових катаннь та дає можливість сільським жителям активно 

розвивати агротуризм та підвищувати рівень добробуту, покращити 

взаєморозуміння між громадянами різних країн. Основними інструментами 

щодо підтримки ініціатив селян визначено пільгові кредити для розвитку цього 

бізнесу, формування кластерних транскордонних структур, надання 

професійної підтримки для покращення управління агротуристичними 
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підприємствами. Функціонування туристичного транскордонного а як 

організаційно-економічного механізму нарощення конкурентного потенціалу 

вітчизняної туристичної індустрії об’єднує на добровільних і взаємовигідних 

засадах суб’єктів економічної діяльності, що дає їм змогу успішно конкурувати 

на ринках різних рівнів, а кластерні технології сприяють налагодженню 

взаєморозуміння між управлінськими структурами і бізнесовими колами в 

процесі розвязання соціально-економічних проблем певного регіону. 

8. Основними концептуальними положеннями щодо нарощування 

конкурентного потенціалу  вітчизняної туристичної індустрії є використання 

інноваційних напрямів підвищення конкурентоспроможності туристичних 

підприємств в умовах загострення глобальної конкуренції на туристичному 

ринку за допомогою диверсифікації продуктового портфелю, планування та 

створення нових поліпшених туристичних пропозицій, пошук нових цільових 

сегментів і способів задоволення потреб туристів, їх розгляд із позиції  нових 

типів споживачів. Щоб розширити наявний деструктивний та обмежений 

ланцюг туристичної пропозиції, зумовлений сезонністю попиту, що не дає 

змоги повною мірою розкрити туристичний потенціал територій та отримати 

економічні вигоди, Україні необхідно запровадити інноваційні підходи та 

новітніі технології з метою зменшення видатків, сформувати комплексні 

туристичні продукти, звести до мінімуму антропогенний вплив за допомогою 

інструментів екологічного менеджменту, створити ексклюзивні туристичні 

продукти на основі ґрунтовної підтримки державного механізму. Ядром 

механізму мають стати стратегічний трикутник комплексу заходів  державного 

менеджменту щодо застосування інструментів економічної дипломатії, 

наступальної політики держави у сфері формування глобального позитивного 

іміджу і туристичного бренду, широкомасштабна імплементація найкращих 

зарубіжних зразків організації туристичної індустрії.    

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [104; 

115;107; 108; 110; 114; 117; 122; 125; 129; 131; 132; 135; 138; 158; 160; 193; 243]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано концептуальне розв’язання 

наукової проблеми щодо розкриття закономірностей глобальної 

інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму та 

механізмів нарощування міжнародної конкурентоспроможності національних 

туристичних індустрій на основі їх включення у глобальні вартісні ланцюги і 

мережі, що дозволило зробити такі висновки: 

1. Інституційна ідентифікація ринку туристичних послуг в умовах 

глобалізації визначається сукупністю організаційно-економічних, регуляторних 

та інфраструктурних відносин у сфері міжнародного туризму на основі 

універсалізації підходів до ціноутворення з урахуванням регіональних 

особливостей формування інтернаціональної вартості, стандартизації та 

уніфікації продукування, зростання рівня монополізації ринку. Система зв’язків 

між інституційними одиницями ринку та суб’єктами бізнес-діяльності 

сформована на основі  інститутів попиту, пропозиції, ціноутворення, 

інформаційного насичення, екологізації, транснаціоналізації, формування 

інтернаціональних споживчих властивостей та ціни, врахування нецінових 

детермінантів впливу на обсяг запитів та еластичності ціни туристичного 

продукту.  

2. Функціонування сучасної системи міжнародного ринку туристичних 

послуг ґрунтується на взаємодії інституційних структур та на співіснуванні 

суб’єктів бізнес-діяльності туристичної індустрії, що створюють та реалізують 

туристичний продукт. Основними інституційними елементами такої індустрії є 

транснаціональні корпорації та організації, ієрархічність яких сформована 

відповідно до обсягів діяльності, забезпечення виробничими потужностями й 

рівня розвитку матеріально-технічної бази, а виробничо-технологічні, 

інформаційні, організаційно-управлінські, фінансово-економічні зв’язки 

об’єднують зазначені елементи в глобальні туристичні ланцюги, що 

виступають структурними компонентами індустрії туризму. Парадигмальні 



405 

засади глобальної транснаціоналізації туристичної індустрії визначили 

принципи функціонування національних туристичних індустрій у глобальному 

середовищі, основоположними з яких є поглиблення спеціалізації, 

конкурентоспроможність, відкритість, лібералізація режимів переміщень 

туристів у глобальному туристичному просторі, всепланетарна мобільність 

туристів, крос-культурна взаємодія, концентрація капіталу, інтеграція.   

3. Транснаціоналізація ринку туристичних послуг набула в умовах 

глобалізації системного характеру, а головними складовими інституційного 

забезпечення туристичної діяльності є регуляторний, організаційно-

економічний, інфраструктурний, маркетингово-логістичний, інформаційно-

комунікативний, страховий, фінансово-кредитний та інвестиційний механізми. 

Їх взаємодія та переплетення  функцій, повноважень елементів інституційного 

наповнення характеризують безперебійний процес створення та реалізації 

туристичного продукту як в межах держави та глобального мегарегіону, так і на 

рівні підприємств, що становить цілісний комплекс виробництва й реалізації 

основних та супутніх туристичних послуг. Поглиблення диверсифікації 

туристичних послуг та зростання привабливості даного сектору відкривають 

нові функціональні можливості для інститутів, що вже мали місце у системі 

регулювання  міжнародних економічних відносин сфери туризму та 

потребують подальшої модернізації за новітніми викликами щодо безпеки 

туристів, захисту їх персональних даних, просування новітніх видів туризму.  

4. В основі сучасної диверсифікації туристичного ринку лежать 

урізноманітнення запитів споживачів, поглиблення суспільного поділу праці, 

на основі  високого  рівня спеціалізації, економічного розвитку країни, глибини 

розподілу функції продуцента послуги у виробничому процесі. Диверсифікація 

туристичного ринку носить дуалістичний характер та визначена потребою 

постачальників послуг охопити всі сегменти ринку та збільшити прибутковість 

своєї бізнес-діяльності, а споживачів – духовно збагатитися, розширити сферу 

інтересів, задовольнити унікальні потреби. Передумовами диверсифікації стало 

зростання масштабів ринку, нарощення інтенсивності потоків, відкриття нових 
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локацій, урізноманітнення географічно-суб’єктної та продуктово-видової 

сегментації, що призвело до формування нових ринків та форм бізнес-

діяльності.  Основними чинниками, які визначили характер і векторну 

спрямованість процесів диверсифікації туристичного ринку є ендогенні та 

екзогенні фактори, серед них – рівень розвитку транспортного сполучення, 

використання інформаційних технологій, комп’ютеризація та інформатизація 

ринку, зростання доходів туристів та вільного часу для подорожей, спрощення 

процедури виїзду за кордон, здешевлення віз для подорожуючих, відкритість 

культурної спадщини, посилення тенденцій до транснаціоналізації у сфері 

міжнародної туристичної бізнес-діяльності. 

5. Диверсифікації міжнародної туристичної діяльності у глобальних 

умовах спричинена трансформацією інституційно-регуляторної та 

технологічно-інструментальної структури, зростанням якості послуг, 

виокремлення нових груп споживачів за соціальним статусом, віком, рівнем 

доходу, уподобаннями, вимогами до нових видів послуг (нічний туризм, 

медичний, інтерактивний, екологічний, шлюбний, мілітарі і т.д.), туристичних 

продуктів (таймшер, жайло, клубний відпочинок),  їх функціональної 

значимості. Географічно-суб’єктна та продуктово-видова диверсифікації 

туристичних послуг є ключовим фактором міжнародної 

конкурентоспроможності країн, міст, регіонів, спричинена такими 

конкурентними факторами як природно-географічні та історичні умови, ціна, 

клімат, сервіс, ресурсний та креативний потенціал,  екологічний та екзотичний 

фактор, імідж, бренд. 

6. Інституціоналізація бізнес-діяльності обумовлена глобальними 

туристичними мережами, які стали провідними каналами глобального ланцюга 

доданої вартості, в основі якої готельні конгломерати, доповнені 

інституційними одиницями сфери громадського харчування, послуг щодо 

оренди туристських споряджень, транспортування, індустрії розваг, 

страхування на основі використання консорціумних та конгломеративних 

систем управління аутсорсингу, франчайзингу й передачі функції стратегічного 
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планування іншим суб’єктам міжнародного ринку з метою контролю 

виробничого процесу та зниження трансакційних витрат. Специфіка 

глобальних туристичних ланцюгів призвела до високого ступеня спеціалізації у 

межах самої корпорації та  функціональної наповненості послуги. Глобальна 

концентрація, глобальна синергія, глобальна стратегічна мотивація, концепція 

сталого розвитку, екологізація туристичної діяльності є ключовими 

стратегіями, що забезпечують загальний корпоративний успіх та досягнення  

взаємозалежності структурних елементів та підрозділів.  

7. Ступінь залучення країн у глобальні туристичні мережі визначений 

туристично-рекреаційним потенціалом, розвитком інфраструктури, 

фінансуванням даного сектору, залученням трудових ресурсів, брендом та 

сформованим туристичним продуктом, що визначає вартість послуги на основі 

інтернаціональної доданої вартості. Різнорівневий характер включення країн у 

глобальні туристичні мережі за ключовими показниками розвитку міжнародної 

туристичної  діяльності: додана вартість, створена туристичною галуззю, її 

частка у ВВП країни, сукупні капіталовкладення у туристичну галузь, частка 

зайнятих працівників, фінансові потоки на кожного туриста, притік валюти від 

туризму,  сформував кластери держав, що характеризуються спорідненими 

трендами впливу на світову туристичну кон’юнктуру та реалізують 

туристичний продукт високої, середньої та низької споживчої вартості. 

Відповідна споживча вартість визначила рівень доходу від туристичної галузі в 

контексті впливу ключових  факторів у системі степеневих, логарифмічних та 

поліномінальних зв’язків. 

8. Ефективний та збалансований розвиток міжнародного ринку 

туристичних послуг забезпечується такими  рівнями його регулювання як 

міжнародний, державний, транскордонний та регіональний. Нормативно-

правові, адміністративні, фінансово-економічні, маркетингові методи 

регулювання туристичної галузі та їх інституційне наповнення в контексті 

глобалізації відображають принципи функціонування міжнародних організацій 

у сфері міжнародного туризму. Застосування новітнього інструментарію 
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вдосконалює сучасну систему управління інституційними змінами на основі 

принципів саморегуляції, активного державного втручання, координації зусиль 

приватного та державного партнерства, в умовах суттєвої диференціації рівня 

розвитку туристично-рекреаційної сфери країн, ролі туризму в їх економічному 

розвитку, наявності унікальних природних та культурних ресурсів, потенціалу 

національного туристичного ринку, доступності туристичних ресурсів для 

власних та іноземних туристів, ролі країни на міжнародному туристичному 

ринку, масштабів інвестицій в туристичну сферу.  

9. Глобальна інституціоналізація світового ринку туристичних послуг 

пов’язана як з реформами сучасних інститутів, що регулюють даний ринок, так 

і з формуванням нових інституцій з якісно новими функціональними 

компетенціями та повноваженнями. Визначальним у даному контексті є 

інформаційне забезпечення, оскільки в сучасних умовах сфера міжнародного 

туризму займає наступне місце після ІТ сфери за рівнем використання 

інформації у виготовленні, реалізації та споживанні туристичного продукту. Як 

наслідок, розвиток інформаційних систем формує нові бізнес-інституцій у цій 

сфері, що визначають  нові моделі виробництва в туризмі на основі 

інтуїтивного створення та виведення інтерактивних карт, використання 

мобільних платформ, вдаючись до хмарних технологій, впровадження нових 

вимірів (аналіз часових рядів - 4D), спільної роботи дизайнерів всередині 

глобальних інформаційних систем та взаємодії в режимі реального часу. 

Високий рівень стандартизації та уніфікації послуг, що надаються у сфері 

міжнародного туризму і гарантують споживачам єдиний підхід до формування 

якісних характеристик послуги, не залежно від країни споживання, лежить в 

основі сучасних глобалізаційних процесів інституціоналізації даної сфери. 

Основним інструментарієм, що реалізує даний напрям, є впровадження єдиних 

вимог на усіх стадіях створення та реалізації туристичної послуги, що 

гарантується шляхом міжнародного регулювання та розробки універсальних 

механізмів гарантування відповідних стандартів. В контексті реалізації бізнес-

діяльності у сфері міжнародного туризму дотримання міжнародних стандартів і 
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вимог щодо розміщення туристів є  основою конкурентоспроможності 

підприємств як на рівні держави так і глобальних корпорацій. 

10. Формування ефективної системи відносин у сфері туризму неодмінно 

має враховувати зростання ризиків та небезпек для туристів і суб’єктів бізнес-

діяльності, оскільки терористичні атаки, природні катаклізми, конфлікти на 

релігійній та етнічній основі, несумісність у способах  і моделях співжиття 

різних соціумів, ризики пов’язані із використанням особистих даних та 

інформації, різних видів транспорту та екстремальним туризмом суттєво 

знижують ефективність та прибутковість галузі внаслідок зменшення 

туристичних потоків. У зв’язку з цим надважливою функцією цих інституцій 

стає безпекова компонента на основі використання договорів, угод, конвенції 

міждержавних та національних органів світового та загальнодержавного 

значення, що формують та гарантують безпечне середовище всередині країни 

для своїх громадян та іноземних туристів відповідно.  

11. Потенціал туристичної індустрії Україна включає унікальне 

поєднання природно-рекреаційних ресурсів та історичної спадщини, сприятливі 

кліматичні умови, стабільну екологічну ситуацію, високий транзитний ресурс, 

розвинутий малий та середній бізнес в сільському й зеленому туризмі, широкі 

можливості виробництва повного спектра туристських продуктів, доступну 

ціну на туристичну послугу за рахунок девальвації національної валюти, 

наявність диверсифікованого туристського продукту. Вузькоформатний та 

слабо інтенсивний характер розвитку вітчизняної туристичної галузі, низький 

рівень її інтеграції у сферу міжнародного туризму за ключовими показниками 

спричинений політичними, військовими, економічними, соціальними, 

інституційними та крос-культурними чинниками. Розширення пропозиції за 

рахунок диверсифікація туристських продуктів, розробка світового бренду 

України, пошук нових цільових сегментів та способів задоволення потреб 

туристів, використання інноваційних підходів та новітніх технологій у 

просуванні послуг на різних етапах життєвого циклу, впровадження великих 

інфраструктурних проектів щодо використання туристично-рекреаційної сфери 
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в певних регіонах, розвиток транскордонного туризму, розвиток супутніх 

галузей (транспорт, зв’язок, с/г, торгівля, будівництво, виготовлення сувенірів) 

є основними можливостями щодо нарощення використання туристичного 

потенціалу та транснаціоналізації національної туристичної індустрії. 

12. Найефективнішою інституційною формою функціонування 

вітчизняної туристичної індустрії є транскордонний туристичний кластер 

оскільки він стимулює розвиток прикордонних регіонів, сприяє поглибленню 

транскордонного співробітництва, активізує господарську діяльність на 

прикордонних територіях, підвищує їх конкурентоспроможність шляхом 

мобілізації туристично-рекреаційного потенціалу регіонів сусідніх країн, 

генерує інтеграційний ефект внаслідок усунення бар’єрів для руху туристичних 

товарів, послуг, капіталу, інформації і технологій. Організаційні, нормативні, 

фінансові, рекламні, дипломатичні, інформаційні, іміджеві системи та 

інтеграційні важелі підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичної галузі України визначено основними в контексті врахування 

механізмів нарощення використання туристично-рекреаційного потенціалу 

провідних іноземних держав та широкомасштабної імплементації найкращих 

зарубіжних зразків організації туристичної індустрії. 
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Додаток А1 

Порівняльна характеристика стратегій готельних ТНК 

(Дж. Даннингу й С. Канду)
1
 

 

Показник 

Стратегія розвитку 

прямі 

інвестиції 

портфельні 

інвестиції 

Фран- 

чайзинг 

контракт  

на управління 

Забезпечення необхідного 

контролю за стандартами 

якості 

4,73 3,96 3,80 4,35 

Досвід використання в 

міжнародній практиці 
3,62 3,70 3,60 3,54 

Координаційні можливості 

батьківської компанії 
4,38 4,22 3,20 3,58 

Ступінь активності 

батьківської компанії 
4,19 3,58 3,20 3,58 

Рівень мінімізації 

трансакційних витрат 
3,81 3,65 3,90 3,31 

Розмір економії від 

масштабу виробництва 
4,00 3,29 3,20 3,15 

Вплив економічної ситуації в 

приймаючій країні 
4,00 3,96 3,20 3,50 

Політика приймаючої країни 

щодо прямих зарубіжних 

інвестицій 

4,15 4,04 2,80 3,50 

Вплив обмінного курсу 

валюти приймаючої країни й 

ставки відсотка 

3,62 3,61 3,40 3,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 

с. – С. 319 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://infotour.in.ua/aleks92.htm 
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Додаток Б1 
 

Підходи та види класифікації туризму 

№ 

з/п 
Класифікаційна ознака Вид туризму 

1 
Напрям туристичного 

потоку 

В’їзний (вхідний), виїзний (вихідний), 

внутрішній 

2 
Мета поїздки (вид 

туризму) 

Рекреаційний (пляжний (морський, річковий, 

озерний ), оздоровчий (без лікування), ліку-

вальний, медичний, бальнеологічний, 

стоматологічний, гірський стаціонарний); 

відновлювальний, пізнавальний (екскурсійний, 

історичний; музейний; замковий; культурний 

(оперний, концертний тощо); воєнний (мілітарі-

туризм); індустріальний; етнічний; 

літературний);  пригодницький (спортивний 

(водний; пішохідний; гірський; лижний; 

велосипедний); екстремальний (водний, 

підводний, серфінг, рафтинг, повітряний, 

гірський, пішохідний); спелеотуризм; 

мисливство, сафарі; яхтинг; спортивна 

рибалка); подієвий (у тому числі фестивальний, 

спортивний та ін.); ностальгійний; релігійний; 

паломницький; гастрономічний (алкотуризм, 

винний; пивний), професійний (ділові зустрічі 

й переговори; освітній; навчальний (стаді-

туризм); корпоративний (виїзні наради, інтенсив 

туризм), науковий (наукові семінари, круглі 

столи, конференції, захисти, участь у 

дослідженнях, читання і відвідування лекцій, 

тощо); виставковий), екстремальний, зелений, 

розважальний туризм (ігровий (азартні ігри), 

клубний (відвідування дискотек, нічних 

клубів), парковий (відвідування аквапарків, 

розважальних парків (таких як Діснейленди), 

шоп-тури, спортивний, етнотуризм, 

наркотуризм, екзотичний, сексуальний, 

шлюбний, археологічний,  екологічний, кінний, 

гольф-туризм, споживчий, фото-туризм, ЛГБТ-

туризм 

3 Джерело фінансування 

Власні кошти, гранти, комерційне 

фінансування, відрядження, держава 

(соціальний туризм) 
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4 Спосіб пересування 

Автобусні тури, автотуризм, залізничний, 

авіаційний, пішохідний, морський, річковий, 

велосипедний, пішохідний, космічний, 

змішаний 

5 Засоби розміщення 

Котеджі, вілли, готелі, мотелі, пансіонати, 

кемпінги, намети, автобуси (нічні переїзди), 

круїзні лайнери 

6 Організаційна форма 
Організований та неорганізований 

(самодіяльний); спонтанний та запланований 

7 
За територіальною 

ознакою 

Транзитний туризм, прикордонний туризм, 

транскордонний, внутрішньоконтинентальний 

туризм, міжконтинентальний, навколосвітній, 

міжрегіональний, регіональний, міжнародний  

8 
За соціально-демогра-

фічною ознакою 

Дитячий, шкільний, студентський, молодіжний, 

середнього віку, сімейний, туризм для жінок, 

для чоловіків, для самотніх, для пенсіонерів, 

для людей з особливими потребами 

(обмеженими можливостями)  

9 
За формою організації 

подорожі 

Тайм-шер, самообслуговування, клубний 

туризм, елітарний 

10 
Розташування 

туристського місця 

Гірський, водний, сільський, приміський, 

урбаністичний 

11 
Інтенсивність 

туристського потоку 
Постійний, сезонний, епізодичний 

12 

За ціновою 

характеристикою країни 

виробника  

З високою, середньою та низькою доданою 

вартістю 

13 Термін перебування  
Короткотерміновий (туризм вихідного дня), 

середньо та довгостроковий 

14 За кількістю учасників Індивідуальний, груповий 

15 
Цінова характеристика 

країни-виробника 

Держави, що створюють туристичну послугу з 

високою, середньою та низькою доданою 

вартістю 
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Додаток В1 
Основні показники розвитку міжнародної туристичної діяльності у 2014 р. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Австралія 6868 9114 34117 11,6 

2 Австрія 25 291 10 994 20 907 9 

3 Азейбаржан 2160 4244 2713 8,3 

4 Албанія 3341 4146 1849 49,5 

5 Алжир 2301 2839 347 0,5 

6 Ангола 595 д/в  1597 2,6 

7 Аргентина 5931 6517 5218 6,4 

8 
Багамські 
Острови 

1427 д/в 2470 69,1 

9 Бангладеш 125 д/в  154 0,5 

10 Барбадос 568 д/в  1244 53,8 

11 Бахрейн 10 452 д/в  1915 7,9 

12 Бельгія 7887 8887 15 302 3,4 

13 Бенін 242  д/в 236 14,5 

14 Білорусь 137 741 1230 2,8 

15 Болгарія 7311 4158 4557 12,4 

16 Болівія 871 932 736 5,5 

17 
Боснія і 
Герцоговина 

536 д/в  779 12,3 

18 Ботсвана 2101  д/в 59 1,2 

19 Бразилія 6430 9048 7403 2,8 

20 
Бруней 
Даррусалам 

226 д/в 242 2,1 

21 БуркінаФасо 272 д/в  82 8,3 

22 Бурунді 202 д/в  2 1 

23 Великобританія 32 613 60 082 62 830 7,4 

24 Венесуела 857 1589 1097 1,1 

25 Вʼєтнам 7874 д/в 7330 4,5 

26 Вірменія 1204 1198 994 29,9 

27 Габон 3 0 47 1,3 

28 Гайана 206 д/в  79 5,9 

29 Гаїті 465 д/в  578 24,8 
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Продовження додатка В1 

1 2 3 4 5 6 

30 Гана 1093 д/в  1027 6,7 

31 Гватемала 1455 1274 1564 11,3 

32 Гвінея 33 д/в  2 0,2 

33 Гондурас 868 557 642 9,7 

34 Гонконг 27 770 84 519 46 031 7,4 

35 Греція 22 033 5802 19 481 25,4 

36 Грузія 5516 3106 1972 28 

37 Данія 10 267 88 528 7002 3,8 

38 
Домініканська 

Республіка 
5141 507 5637 33,3 

39 ДР Конго 191 50 350 0,9 

40 Еквадор 1557 1278 1487 5,1 

41 Естонія 2918 1426 2231 10 

42 Ефіопія 770 д/в 1184 33,9 

43 Єгипет 9628 6180 7979 16,9 

44 Ємен 1023 д/в 1026 11 

45 Замбія 947 д/в 642 5,8 

46 Зімбабве 1905 792 827 д/в 

47 Йорданія 3990 1230 5537 35,7 

48 Ізраїль 2927 5181 6439 6,5 

49 Індія 7679 18 330 20 756 4,3 

50 Індонезія 9435 8770 11 567 5,8 

51 Ірак 864 д/в 867 1,3 

52 Іран 4967 7698 1978 8270 

53 Ірландія 8813 6676 11 093 3,9 

54 Ісландія 998 400 1367 15 

55 Іспанія 64 995 11 783 65 100 14,5 

56 Італія 48 576 28 460 45 547 7,2 

57 Казахстан 4560 10 230 1555 1,8 

58 Камбоджа 4503 956 3220 28,6 

59 Камерун 487 д/в 167 2,3 

60 Канада 16 537 33518 17 476 3,1 

61 Катар 2826 д/в 10 576 7,5 

62 Кенія 1261 д/в 1833 16,5 

63 Киргизстан 2849 1441 468 17,4 

64 Китай 55 622 45 844 56 913 2,3 

65 Кіпр 2441 1209 3231 23,1 

66 Колумбія 2565 3911 4887 7,7 

67 Коста-Ріка 2527 798 2954 18 
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Продовження додатка В1 
1 2 3 4 5 6 

68 Кот-д’Івуар 205 д/в  129 1,1 

69 Куба 2970 355 2546 д/в  

70 Кувейт 259 д/в  615 0,6 

71 Лаос 3164 3320 642 18,78 

72 Латвія 1843 1362 1244 6,7 

73 Литва 2063 1789 1383 3,5 

74 Ліван 1355  д/в 6576 34,9 

75 Лівія 34  д/в 99 0,2 

76 Люксембург 1038 1516 5488 4,4 

77 Маврикій 1039 257 1719 27,4 

78 Мадагаскар 222 д/в  357 13,6 

79 Макао 14 566 1537 51 556 93,4 

80 Малаві 742  д/в 36 2,2 

81 Малайзія 27 437  д/в 22 600 9,1 

82 Малі 190  д/в 286 11,2 

83 Мальдиви 1205 123 2645 79,8 

84 Мальта 1680 391 1521 9,7 

85 Марокко 10 283 1850 8885 29,1 

86 Мексика 29 346 18 261 16 607 4 

87 Мозамбік 1661 д/в  225 4,8 

88 Молдова 11 180 313 10,7 

89 Монголія 393 д/в  215 3,4 

90 М’янма 3081 д/в  1613 12,1 

91 Намібія 931 д/в  517 9,1 

92 Непал 790 561 502 208 

93 Нігер 73 д/в  86 8,2 

94 Нігерія 1313 д/в  601 0,7 

95 Нідерланди 13 925 17 928 14 682 2 

96 Нікарагуа 1330 959 445 8,9 

97 Німеччина 32 999 83 008 55 924 3,2 

98 Нова Зеландія 2772 2276 8400  д/в 

99 Норвегія 4855  д/в 6490 3,4 

100 ОАЕ 16 520  д/в 13 969 4,3 

101 Оман 1519 3358 1949 3,5 

102 Пакистан 823  д/в 971 3,2 

103 Панама 1745 706 5490 19,6 

104 ПАР 9549 4429 10 484 9,6 

105 Парагвай 649 462 314 2,3 

106 
Патуа Нова 
Гвінея 

182 
д/в 

3 0 
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Продовження додатка В1 

1 2 3 4 5 6 

107 Перу 3215 2442 3831 8,5 

108 
Південна 

Корея 
14 202 16 081 23 008 3,2 

109 Португалія 9092 д/в  17 784 18,9 

110 
Республіка 

Македонія 
425 д/в  298 5,5 

111 
Республіка 

Польща 
16 000 56 000 12 311 4,8 

112 
Російська 

Федерація 
32421 45 889 19 451 3,5 

113 Руанда 926 д/в  304 24,5 

114 Румунія 8442 12 299 2225 2,7 

115 Сальвадор 1345 1515 1285 19,8 

116 
Саудівська 

Аравія 
18 259 19 824 9263 2,6 

117 Свазіленд 756 1657 16 0,8 

118 Сенегал 836 д/в  637 18,2 

119 Сербія 1029 д/в  1352 7 

120 Сирія 5430 5253 3176 16,1 

121 Сингапур 11 864 8903 19 203 3,3 

122 Словакія 6643 3683 2619 2,8 

123 Словенія 2411 2642 2939 7,8 

124 Судан 684 д/в  967 16,1 

125 Суринам 252 д/в  103 4,4 

126 США 75 011 68 303 220 757 9,4 

127 Сьєрра-Леоне 44 93 35 2,4 

128 Таджикистан 213 19 107 12,8 

129 Тайвань 450 д/в  2,4 д/в  

130 Таїланд 24 810 6444 42 063 15 

131 Танзанія 1113 д/в  2043 23,4 

132 Того 282 д/в  44 3,9 

133 
Тринідат 

і Тобаго 
412 д/в 557 2,8 

134 Туніс 6069 3118 3042 14,1 

135 Туреччина 39 811 7982 37 371 16,9 

136 Уганда 1266 511 811 17,1 

137 Угорщина 12 140 16 340 7479 6 

138 Узбекистан 1069 1150 64 д/в  

139 Україна 12 712 22 438 2263 3,5 
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Продовження додатка В1 

1 2 3 4 5 6 

140 Уругвай 2682 2396 1861 13,6 

141 Фіджі 585 124 952 47,2 

142 Філіппіни 4833 3355 6052 8 

143 Фінляндія 3583 8731 3599 3,5 

144 Франція 83 767 28 160 66 803 7,8 

145 Хорватія 11 623 2763 10 079 38 

146 Чад 122 98 д/в  д/в  

147 Чехія 10 617 9665 7611 4,4 

148 Чилі 3674 3169 3134 3,6 

149 Чорногорія 1350  д/в 959 52,1 

150 Швейцарія 9158 11 147 21 006 4,7 

151 Швеція 5660 13 291 12 696 5 

152 Шрі-Ланка 1527 1311 3278 19,6 

153 Ямайка 2080 д/в  2255 52,3 

154 Японія 13 413 16 903 20 790 2,4 
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Продовження додатка В1 
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1 2 7 8 9 10 

1 Австралія 31 863 10,5 34 572 2,8 

2 Австрія 10 849 5 20 458 5,5 

3 Азейбаржан 3163 16 1505 2,8 

4 Албанія 1689 27,1 697 6 

5 Алжир 685 1 5887 3,5 

6 Ангола 508 0,9 2057 1,9 

7 Аргентина 6992 8,8 22 152 3,9 

8 
Багамські 
Острови 

357 7,1 1842 20,9 

9 Бангладеш 796 1,8 5193 2,4 

10 Барбадос 279 10,9 529 12 

11 Бахрейн 864 5,8 1237 4,3 

12 Бельгія 26 404 6 11 157 2,5 

13 Бенін 102 4,3 205 2,6 

14 Білорусь 1308 3 1148 1,7 

15 Болгарія 1459 3,9 1617 3,3 

16 Болівія 977 7,5 1012 2,8 

17 
Боснія  
і Герцоговина 

211 2 401 2,7 

18 Ботсвана 53 0,9 619 4,1 

19 Бразилія 29 998 9,4 56 317 3,3 

20 
Бруней 
Даррусалам 

459 10,8 243 1,5 

21 БуркінаФасо 110 4,7 188 1,6 

22 Бурунді 151 25,4 70 2,3 

23 Великобританія 79 935 8,9 103 740 3,7 

24 Венесуела 2594 4 18 902 3 

25 Вʼєтнам 2150 1,4 12 742 6,6 

26 Вірменія 1101 20,1 383 3,8 

27 Габон 22 0,8 142 1,1 

28 Гайана 77 3,5 107 3,3 

29 Гаїті 465 9,8 312 3,5 

30 Гана 948 4,9 1189 3,3 



472 

Продовження додатка В1 

1 2 7 8 9 10 

31 Гватемала 1033 5,1 2099 3,3 

32 Гвінея 30 1,7 137 2 

33 Гондурас 509 4,9 1109 5,5 

34 Гонконг 22 032 3,5 25 021 8 

35 Греція 4001 4,9 14 704 7,6 

36 Грузія 563 5,6 966 7,1 

37 Данія 10 172 6,1 6024 2 

38 
Домініканська 

Республіка 
761 3,8 3405 5 

39 ДР Конго 283 2,1 236 0,6 

40 Еквадор 1021 3,4 2124 2,1 

41 Естонія 1329 6,2 875 3,9 

42 Ефіопія 156 1,6 2504 4,1 

43 Єгипет 3486 4,7 14 483 4,9 

44 Ємен 158 1,2 1560 4,4 

45 Замбія 378 3,7 627 3 

46 Зімбабве  д/в д/в  703 5,2 

47 Йорданія 1251 5 2037 5,6 

48 Ізраїль 5583 6 5898 2 

49 Індія 17 493 3,2 41 582 2 

50 Індонезія 10 263 5,1 28 209 3,3 

51 Ірак 813 2,2 3358 2,4 

52 Іран  д/в д/в  10 146 2,5 

53 Ірландія 6173 2,6 5006 2,2 

54 Ісландія 972 12 1313 8,2 

55 Іспанія 17 969 4,3 68 844 5,8 

56 Італія 28 857 5,1 76 286 4,2 

57 Казахстан 1919 3,4 3078 1,6 

58 Камбоджа 527 4,2 2437 13,5 

59 Камерун 563 7 899 3,1 

60 Канада 33 817 5,8 28 499 1,8 

61 Катар 12 871 20,1 5174 2,8 

62 Кенія 206 1 2296 3,8 

63 Киргизстан 568 8,8 90 1,3 

64 Китай 164 859 7,3 224 004 2,1 

65 Кіпр 1895 10,8 1231 6,4 

66 Колумбія 5107 6,9 5880 2 

67 Коста-Ріка 594 3,4 2489 4,8 

68 Кот-д’Івуар 612 6,3 707 2,3 
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Продовження додатка В1 

1 2 7 8 9 10 

69 Куба  д/в д/в  2066 2,5 

70 Кувейт 12 280 24 2600 2,1 

71 Лаос 51 3,4 571 4,6 

72 Латвія 908 4,7 1116 4,1 

73 Литва 1058 2,8 674 1,7 

74 Ліван 5179 16 3606 8,1 

75 Лівія 1339 5,1 1802 3,3 

76 Люксембург 3608 3,6 1031 1,8 

77 Маврикій 503 6,4 1321 11,6 

78 Мадагаскар 168 3,5 548 4,8 

79 Макао  д/в д/в 16 142 34,7 

80 Малаві 106 3,5 231 3,4 

81 Малайзія 12 369 5,7 13 004 4,4 

82 Малі 228 6,1 441 4,2 

83 Мальдиви 279 10,1 1436 52,4 

84 Мальта 397 2,7 1397 15,1 

85 Марокко 1910 4,4 7735 7,7 

86 Мексика 12556 2,9 79 674 7 

87 Мозамбік 331 2,9 470 3 

88 Молдова 453 7,7 60 1 

89 Монголія 557 8,1 313 2,5 

90 М’янма 137 0,9 1691 2,6 

91 Намібія 150 1,8 374 3 

92 Непал 665 7,6 805 4 

93 Нігер 98 5 101 1,4 

94 Нігерія 8573 10 8283 1,7 

95 Нідерланди 21 390 3,4 13 861 1,8 

96 Нікарагуа 285 4 617 5 

97 Німеччина 106 630 7 130 746 3,9 

98 Нова Зеландія 4106 д/в  8640 5,1 

99 Норвегія 19 330 13,1 12 515 3,2 

100 ОАЕ 17 740 3,22 17 662 4,2 

101 Оман 2304 6 1813 2,5 

102 Пакистан 2000 3,9 7362 2,8 

103 Панама 1060 3,5 3860 8,1 

104 ПАР 6314 5,4 9340 3 

105 Парагвай 449 3,4 573 1,8 

106 
Патуа Нова 

Гвінея 
168 2,7 100 0,5 
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Продовження додатка В1 

1 2 7 8 9 10 

107 Перу 2113 4,4 7376 3,8 

108 Південна Корея 25 907 4 24 188 1,8 

109 Португалія 5391 5,9 12 563 6,4 

110 
Республіка 

Македонія 
186 2,5 150 1,5 

111 
Республіка 

Польща 
9540 3,8 7999 1,7 

112 
Російська 

Федерація 
56 383 12,9 17 856 1,5 

113 Руанда 146 10,3 261 3,1 

114 Румунія 2636 3,2 2319 1,3 

115 Сальвадор 277 2,5 1114 4,3 

116 
Саудівська 

Аравія 
25 137 9,7 15 892 2,5 

117 Свазіленд 105 4,5 60 2 

118 Сенегал 276 3,9 757 5,5 

119 Сербія 1360 5,7 808 2,2 

120 Сирія 912 4,7 1393 4,7 

121 Сингапур 23 931 4,7 13 937 4,8 

122 Словакія 2622 3 2035 2,4 

123 Словенія 1132 3,3 1509 3,6 

124 Судан 439 4,3 1932 2,6 

125 Суринам 90 3,3 70 1,2 

126 США 145 678 5,1 487 965 2,7 

127 Сьєрра-Леоне 24 0,8 80 1,8 

128 Таджикистан 29 0,7 д/в  д/в  

129 Тайвань  д/в д/в  9501 1,8 

130 Таїланд 8822 3,5 36 407 9,3 

131 Танзанія 1206 8,9 1906 4,1 

132 Того 68 4,1 162 4,1 

133 
Тринідат 

і Тобаго 
102 1 843 3,2 

134 Туніс 770 2,9 2524 5,8 

135 Туреччина 5475 2,1 35 898 5 

136 Уганда 376 4,8 920 3,7 

137 Угорщина 2718 2,4 4779 4 

138 Узбекистан  д/в д/в  671 1,1 

139 Україна 5470 7,8 1305 1,4 

140 Уругвай 1622 11,2 1522 2,8 
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Закінчення додатка В1 

1 2 7 8 9 10 

141 Фіджі 111 4,3 546 14,1 

142 Філіппіни 12 295 14 12 494 4,2 

143 Фінляндія 5286 5 4735 2,1 

144 Франція 59 377 6,7 89 157 3,7 

145 Хорватія 865 3,4 4933 10,1 

146 Чад  д/в д/в  156 1,2 

147 Чехія 5172 3,3 4612 2,5 

148 Чилі 2776 3,3 8044 3,4 

149 Чорногорія 79 2,9 450 11,3 

150 Швейцарія 20 241 5,4 13 844 2,1 

151 Швеція 18 520 8,2 12 147 2,5 

152 Шрі-Ланка 1922 8,3 3547 4,6 

153 Ямайка 454 6,1 1259 8,9 

154 Японія 28 608 2,9 106 658 2,6 
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Продовження додатку В1 
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1 2 11 12 13 14 

1 Австралія 14435 4,4 19358 1444189 

2 Австрія 3714 6,1 20568 437123 

3 Азейбаржан 429 2,6 2650 74145 

4 Албанія 159 5,5 1625 13262 

5 Алжир 1609 3 301 214080 

6 Ангола 512 1,6 1262 128564 

7 Аргентина 7196 3,7 5340 540164 

8 
БагамськіОст

рови 
458 28,9 2538 8657 

9 Бангладеш 785 2 138 185415 

10 Барбадос 156 12,3 1093 4348 

11 Бахрейн 280 4,2 1683 33862 

12 Бельгія 2486 2,6 13580 534672 

13 Бенін 50 2,2 201 8701 

14 Білорусь 372 1,6 1047 76139 

15 Болгарія 765 3,1 3501 55837 

16 Болівія 200 2,4 864 34425 

17 
Боснія і 

Герцоговина 
131 3,2 714 17977 

18 Ботсвана 346 3 623 15789 

19 Бразилія 18122 2,9 6027 2353025 

20 
Бруней 

Даррусалам 
509 2,5 492 15102 

21 Буркіна Фасо 30 1,4 176 12503 

22 Бурунді 10 1,9 0 3094 

23 
Великобрита

нія 
21468 5,3 48420 2945146 

24 Венесуела 5487 2,6 1406 20787 

25 В’єтнам 5178 5,2 9735 186049 

26 Вірменія 80 3,3 914 10279 

27 Габон 60 1 10 17182 

28 Гайана 20 3,6 90 2997 

29 Гаїті 120 2,9 669 8711 

30 Гана 269 2,6 987 38648 

31 Гватемала 729 2,9 0 60422 
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Продовження додатку В1 

1 2 11 12 13 14 

32 Гвінея 20 1,6 0 6529 

33 Гондурас 442 4,8 652 19511 

34 Гонконг 5614 8,6 43909 289628 

35 Греція 2983 11,3 16466 238023 

36 Грузія 102 5,8 2069 16535 

37 Данія 2545 3 6895 340806 

38 
Домініканська 

Республіка 
542 4,5 6411 64077 

39 ДР Конго 279 0,5 0 34677 

40 Еквадор 1212 1,9 1949 100755 

41 Естонія 392 4,1 1912 25953 

42 Ефіопія 686 3,6 2817 52335 

43 Єгипет 5049 4,4 7437 286435 

44 Ємен 215 2,9 1358 43229 

45 Замбія 106 1,7 605 26758 

46 Зімбабве 80 3,1 507 13672 

47 Йорданія 600 4,5 5012 35765 

48 Ізраїль 2542 2,4 5993 303771 

49 Індія 35283 5,5 19469 2049501 

50 Індонезія 13992 2,9 11816 888646 

51 Ірак 1473 1,8 1770 221130 

52 Іран 3308 1,9 1325 404132 

53 Ірландія 4184 2,2 10591 248438 

54 Ісландія 596 6,7 2128 16693 

55 Іспанія 18711 5,2 61866 1406855 

56 Італія 9657 5 41010 2147952 

57 Казахстан 2172 1,7 1557 212260 

58 Камбоджа 411 12,1 3504 16551 

59 Камерун 149 2,7 603 31669 

60 Канада 10376 3,7 15055 1788717 

61 Катар 1776 4,7 9364 210002 

62 Кенія 849 3,5 1639 60770 

63 Киргизстан 70 1,3 418 7402 

64 Китай 132450 2,9 61189 10380380 

65 Кіпр 304 6,6 2492 23269 

66 Колумбія 2896 2,5 5111 384901 

67 Коста-Рика 407 4,9 2871 48144 

68 Кот-д'івуар 80 1,9 185 33956 

69 Куба 1392 2,3 2841  д/в 

70 Кувейт 414 2 724 172350 
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Продовження додатку В1 

1 2 11 12 13 14 

71 Лаос 370 3,9 693 11676 

72 Латвія 309 4,1 1080 31970 

73 Литва 261 1,7 1195 48232 

74 Ліван 1282 7,9 6930 49919 

75 Лівія 246 2 111 41148 

76 Люксембург 1061 2,5 1325 62019 

77 Маврикій 134 11,1 1622 13240 

78 Мадагаскар 293 3,8 743 10595 

79 Макао 3278 32,9 36662 32823 

80 Малаві 40 2,8 40 4263 

81 Малайзія 5268 4,2 15414 326933 

82 Малі 108 2,3 162 11915 

83 Мальдіви 120 30,2 2908 2854 

84 Мальта 190 16,5 1608 10582 

85 Марокко 3615 6,8 7213 109201 

86 Мексика 7564 7,5 18414 1282725 

87 Мозамбік 182 2,4 196 16684 

88 Молдова 30 0,8 257 7944 

89 Монголія 650 2,2 227 11981 

90 М'янма 132 2,3 1891 62802 

91 Намібія 503 3,6 566 13353 

92 Непал 143 3,2 571 19637 

93 Нігер 40 1,2 60 8025 

94 Нігерія 5253 1,6 435 573652 

95 Нідерланди 4164 6 18293 866354 

96 Нікарагуа 125 3,8 551 11707 

97 Німеччина 27798 7 43513 3859547 

98 Нова Зеландія 2333 8,8 10021 198118 

99 Норвегія 4220 5,5 5597 500244 

100 ОАЕ 7448 5,7 26008 401647 

101 Оман 638 2,7 1768 77755 

102 Пакистан 3234 2,4 1079 250136 

103 Панама 703 8,6 6214 43784 

104 ПАР 5012 4,5 9050 350082 

105 Парагвай 70 1,4 510 29704 

106 Патуа Нова Гвінея 108 0,4 0 16060 

107 Перу 2387 2,5 4112 202948 

108 Південна Корея 9051 2,2 19519 1416949 

109 Португалія 2707 7,9 15688 230012 
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Продовження додатку В1 

1 2 11 12 13 14 

110 РеспублікаМакедонія 70 1,4 264 11342 

111 РеспублікаПольща 3563 1,7 10049 546644 

112 РосійськаФедерація 6426 1,4 13332 1857461 

113 Руанда 175 2,6 342 8012 

114 Румунія 3197 2,2 2101 199950 

115 Сальвадор 372 3,8 1280 25329 

116 СаудівськаАравія 21625 6,4 8750 752459 

117 Свазіленд 20 1,5 10 3676 

118 Сенегал 125 4,7 486 15584 

119 Сербія 271 2,2 1271 43866 

120 Сирія 163 3 1834 71998 

121 Сінгапур 14359 4,3 16509 308051 

122 Словакія 706 2,5 2135 99971 

123 Словенія 768 4 2636 49509 

124 Судан 346 1,9 1193 73816 

125 Суринам 40 1,1 107 5297 

126 США 148837 3,8 189711 17418925 

127 Сьєрра-Леоне 30 1,7 40 5033 

128 Таджикістан д/в   д/в д/в  9242 

129 Тайвань 5778 2,3 17153 529550 

130 Таїланд 6638 6,3 49008 373804 

131 Танзанія 1207 3,4 2357 47932 

132 Того 20 3,3 202 4604 

133 Тринідат і Тобаго 410 4,6 842 28788 

134 Туніс 716 5,3 1733 48553 

135 Туреччина 14156 2,3 35488 806108 

136 Уганда 336 3,1 1152 27616 

137 Угорщина 941 5,8 6795 137104 

138 Узбекистан 320 0,9 211 62619 

139 Україна 243 1,2 1557 130660 

140 Уругвай 825 2,8 1901 55143 

141 Фіджі 234 12,7 938 4212 

142 Філіпіни 1666 3,3 6464 284927 

143 Фінляндія 1287 2,1 3726 271165 

144 Франція 33037 4,2 48159 2846889 

145 Хорватія 995 9,8 8886 57157 

146 Чад 258 0,9 80 13947 

147 Чехія 1873 4,1 6562 205858 
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Продовження додатку В1 

1 2 11 12 13 14 

148 Чилі 5454 3,4 3191 257968 

149 Чорногорія 249 10,3 937 4462 

150 Швейцарія 3577 2,8 19174 712050 

151 Швеція 2984 3,7 14376 570137 

152 Шрі-Ланка 908 4,2 3656 59917 

153 Ямайка 351 8 2450 13787 

154 Японія 32837 1,9 25727 4616335 

 
д/в – данівідсутні. 
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Додаток В2 

Приведені показники розвитку міжнародної туристичної діяльності 

для використання програмного продукту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Австралія 0,61 0,87 2,45 11,6 2,46 10,5 1,56 2,8 1,87 4,4 1,51 1,87 

Австрія 2,25 1,04 1,5 9 0,84 5 0,92 5,5 0,48 6,1 1,6 0,57 

Азейбаржан 0,19 0,4 0,19 8,3 0,24 16 0,07 2,8 0,06 2,6 0,21 0,1 

Албанія 0,3 0,39 0,13 49,5 0,13 27,1 0,03 6 0,02 5,5 0,13 0,02 

Алжир 0,2 0,27 0,02 0,5 0,05 1 0,27 3,5 0,21 3 0,02 0,28 

Ангола 0,05 0 0,11 2,6 0,04 0,9 0,09 1,9 0,07 1,6 0,1 0,17 

Аргентина 0,53 0,62 0,37 6,4 0,54 8,8 1 3,9 0,93 3,7 0,42 0,7 

БагамськіОстрови 0,13 0 0,18 69,1 0,03 7,1 0,08 20,9 0,06 28,9 0,2 0,01 

Бангладеш 0,01 0 0,01 0,5 0,06 1,8 0,23 2,4 0,1 2 0,01 0,24 

Барбадос 0,05 0 0,09 53,8 0,02 10,9 0,02 12 0,02 12,3 0,09 0,01 

Бахрейн 0,93 0 0,14 7,9 0,07 5,8 0,06 4,3 0,04 4,2 0,13 0,04 

Бельгія 0,7 0,84 1,1 3,4 2,03 6 0,5 2,5 0,32 2,6 1,06 0,69 

Бенін 0,02 0 0,02 14,5 0,01 4,3 0,01 2,6 0,01 2,2 0,02 0,01 

Білорусь 0,01 0,07 0,09 2,8 0,1 3 0,05 1,7 0,05 1,6 0,08 0,1 

Болгарія 0,65 0,39 0,33 12,4 0,11 3,9 0,07 3,3 0,1 3,1 0,27 0,07 
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Продовження додатка В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Болівія 0,08 0,09 0,05 5,5 0,08 7,5 0,05 2,8 0,03 2,4 0,07 0,04 

Боснія і 

Герцоговина 
0,05 0 0,06 12,3 0,02 2 0,02 2,7 0,02 3,2 0,06 0,02 

Ботсвана 0,19 0 0 1,2 0 0,9 0,03 4,1 0,04 3 0,05 0,02 

Бразилія 0,57 0,86 0,53 2,8 2,31 9,4 2,54 3,3 2,35 2,9 0,47 3,05 

Бруней 

Даррусалам 
0,02 0 0,02 2,1 0,04 10,8 0,01 1,5 0,07 2,5 0,04 0,02 

Буркіна Фасо 0,02 0 0,01 8,3 0,01 4,7 0,01 1,6 0 1,4 0,01 0,02 

Бурунді 0,02 0 0 1 0,01 25,4 0 2,3 0 1,9 0 0 

Великобританія 2,9 5,7 4,5 7,4 6,16 8,9 4,68 3,7 2,79 5,3 3,77 3,82 

Венесуела 0,08 0,15 0,08 1,1 0,2 4 0,85 3 0,71 2,6 0,11 0,03 

В’єтнам 0,7 0 0,53 4,5 0,17 1,4 0,57 6,6 0,67 5,2 0,76 0,24 

Вірменія 0,11 0,11 0,07 29,9 0,08 20,1 0,02 3,8 0,01 3,3 0,07 0,01 

Габон 0 0 0 1,3 0 0,8 0,01 1,1 0,01 1 0 0,02 

Гайана 0,02 0 0,01 5,9 0,01 3,5 0 3,3 0 3,6 0,01 0 

Гаїті 0,04 0 0,04 24,8 0,04 9,8 0,01 3,5 0,02 2,9 0,05 0,01 

Гана 0,1 0 0,07 6,7 0,07 4,9 0,05 3,3 0,03 2,6 0,08 0,05 

Гватемала 0,13 0,12 0,11 11,3 0,08 5,1 0,09 3,3 0,09 2,9 0 0,08 

Гвінея 0 0 0 0,2 0 1,7 0,01 2 0 1,6 0 0,01 

Гондурас 0,08 0,05 0,05 9,7 0,04 4,9 0,05 5,5 0,06 4,8 0,05 0,03 

Гонконг 2,47 8,02 3,3 7,4 1,7 3,5 1,13 8 0,73 8,6 3,42 0,38 

Греція 1,96 0,55 1,4 25,4 0,31 4,9 0,66 7,6 0,39 11,3 1,28 0,31 

Грузія 0,49 0,29 0,14 28 0,04 5,6 0,04 7,1 0,01 5,8 0,16 0,02 

Данія 0,91 8,41 0,5 3,8 0,78 6,1 0,27 2 0,33 3 0,54 0,44 

ДомініканськаРе

спубліка 
0,46 0,05 0,4 33,3 0,06 3,8 0,15 5 0,07 4,5 0,5 0,08 

ДР Конго 0,02 0 0,03 0,9 0,02 2,1 0,01 0,6 0,04 0,5 0 0,05 

Еквадор 0,14 0,12 0,11 5,1 0,08 3,4 0,1 2,1 0,16 1,9 0,15 0,13 
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Продовження додатка В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Естонія 0,26 0,14 0,16 10 0,1 6,2 0,04 3,9 0,05 4,1 0,15 0,03 

Ефіопія 0,07 0 0,08 33,9 0,01 1,6 0,11 4,1 0,09 3,6 0,22 0,07 

Єгипет 0,86 0,59 0,57 16,9 0,27 4,7 0,65 4,9 0,66 4,4 0,58 0,37 

Ємен 0,09 0 0,07 11 0,01 1,2 0,07 4,4 0,03 2,9 0,11 0,06 

Замбія 0,08 0 0,05 5,8 0,03 3,7 0,03 3 0,01 1,7 0,05 0,03 

Зімбабве 0,17 0,08 0,06 0 0 0 0,03 5,2 0,01 3,1 0,04 0,02 

Йорданія 0,36 0,12 0,4 35,7 0,1 5 0,09 5,6 0,08 4,5 0,39 0,05 

Ізраїль 0,26 0,49 0,46 6,5 0,43 6 0,27 2 0,33 2,4 0,47 0,39 

Індія 0,68 1,74 1,49 4,3 1,35 3,2 1,88 2 4,58 5,5 1,52 2,66 

Індонезія 0,84 0,83 0,83 5,8 0,79 5,1 1,27 3,3 1,82 2,9 0,92 1,15 

Ірак 0,08 0 0,06 1,3 0,06 2,2 0,15 2,4 0,19 1,8 0,14 0,29 

Іран 0,44 0,73 0,14 8270 0 0 0,46 2,5 0,43 1,9 0,1 0,52 

Ірландія 0,78 0,63 0,8 3,9 0,48 2,6 0,23 2,2 0,54 2,2 0,82 0,32 

Ісландія 0,09 0,04 0,1 15 0,07 12 0,06 8,2 0,08 6,7 0,17 0,02 

Іспанія 5,79 1,12 4,67 14,5 1,38 4,3 3,11 5,8 2,43 5,2 4,82 1,83 

Італія 4,32 2,7 3,26 7,2 2,22 5,1 3,44 4,2 1,25 5 3,19 2,79 

Казахстан 0,41 0,97 0,11 1,8 0,15 3,4 0,14 1,6 0,28 1,7 0,12 0,28 

Камбоджа 0,4 0,09 0,23 28,6 0,04 4,2 0,11 13,5 0,05 12,1 0,27 0,02 

Камерун 0,04 0 0,01 2,3 0,04 7 0,04 3,1 0,02 2,7 0,05 0,04 

Канада 1,47 3,18 1,25 3,1 2,61 5,8 1,29 1,8 1,35 3,7 1,17 2,32 

Катар 0,25 0 0,76 7,5 0,99 20,1 0,23 2,8 0,23 4,7 0,73 0,27 

Кенія 0,11 0 0,13 16,5 0,02 1 0,1 3,8 0,11 3,5 0,13 0,08 

Киргизстан 0,25 0,14 0,03 17,4 0,04 8,8 0 1,3 0,01 1,3 0,03 0,01 

Китай 4,95 4,35 4,08 2,3 12,7 7,3 10,11 2,1 17,2 2,9 4,76 13,47 

Кіпр 0,22 0,11 0,23 23,1 0,15 10,8 0,06 6,4 0,04 6,6 0,19 0,03 

Колумбія 0,23 0,37 0,35 7,7 0,39 6,9 0,27 2 0,38 2,5 0,4 0,5 

Коста-Ріка 0,22 0,08 0,21 18 0,05 3,4 0,11 4,8 0,05 4,9 0,22 0,06 

Кот-д’Івуар 0,02 0 0,01 1,1 0,05 6,3 0,03 2,3 0,01 1,9 0,01 0,04 

Куба 0,26 0,03 0,18 0 0 0 0,09 2,5 0,18 2,3 0,22 0 
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Продовження додатка В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кувейт 0,02 0 0,04 0,6 0,95 24 0,12 2,1 0,05 2 0,06 0,22 

Лаос 0,28 0,32 0,05 18,78 0 3,4 0,03 4,6 0,05 3,9 0,05 0,02 

Латвія 0,16 0,13 0,09 6,7 0,07 4,7 0,05 4,1 0,04 4,1 0,08 0,04 

Литва 0,18 0,17 0,1 3,5 0,08 2,8 0,03 1,7 0,03 1,7 0,09 0,06 

Ліван 0,12 0 0,47 34,9 0,4 16 0,16 8,1 0,17 7,9 0,54 0,06 

Лівія 0 0 0,01 0,2 0,1 5,1 0,08 3,3 0,03 2 0,01 0,05 

Люксембург 0,09 0,14 0,39 4,4 0,28 3,6 0,05 1,8 0,14 2,5 0,1 0,08 

Маврикій 0,09 0,02 0,12 27,4 0,04 6,4 0,06 11,6 0,02 11,1 0,13 0,02 

Мадагаскар 0,02 0 0,03 13,6 0,01 3,5 0,02 4,8 0,04 3,8 0,06 0,01 

Макао 1,3 0,15 3,69 93,4 0 0 0,73 34,7 0,43 32,9 2,85 0,04 

Малаві 0,07 0 0 2,2 0,01 3,5 0,01 3,4 0,01 2,8 0 0,01 

Малайзія 2,44 0 1,62 9,1 0,95 5,7 0,59 4,4 0,68 4,2 1,2 0,42 

Малі 0,02 0 0,02 11,2 0,02 6,1 0,02 4,2 0,01 2,3 0,01 0,02 

Мальдіви 0,11 0,01 0,19 79,8 0,02 10,1 0,06 52,4 0,02 30,2 0,23 0 

Мальта 0,15 0,04 0,11 9,7 0,03 2,7 0,06 15,1 0,02 16,5 0,13 0,01 

Марокко 0,92 0,18 0,64 29,1 0,15 4,4 0,35 7,7 0,47 6,8 0,56 0,14 

Мексика 2,61 1,73 1,19 4 0,97 2,9 3,59 7 0,98 7,5 1,43 1,66 

Мозамбік 0,15 0 0,02 4,8 0,03 2,9 0,02 3 0,02 2,4 0,02 0,02 

Молдова 0 0,02 0,02 10,7 0,03 7,7 0 1 0 0,8 0,02 0,01 

Монголія 0,03 0 0,02 3,4 0,04 8,1 0,01 2,5 0,08 2,2 0,02 0,02 

М’янма 0,27 0 0,12 12,1 0,01 0,9 0,08 2,6 0,02 2,3 0,15 0,08 

Намібія 0,08 0 0,04 9,1 0,01 1,8 0,02 3 0,07 3,6 0,04 0,02 

Непал 0,07 0,05 0,04 208 0,05 7,6 0,04 4 0,02 3,2 0,04 0,03 

Нігер 0,01 0 0,01 8,2 0,01 5 0 1,4 0,01 1,2 0 0,01 

Нігерія 0,12 0 0,04 0,7 0,66 10 0,37 1,7 0,68 1,6 0,03 0,74 

Нідерланди 1,24 1,7 1,05 2 1,65 3,4 0,63 1,8 0,54 6 1,42 1,12 

Нікарагуа 0,12 0,09 0,03 8,9 0,02 4 0,03 5 0,02 3,8 0,04 0,02 

Німеччина 2,94 7,88 4,01 3,2 8,22 7 5,9 3,9 3,61 7 3,39 5,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Нова Зеландія 0,25 0,22 0,6 0 0,32 0 0,39 5,1 0,3 8,8 0,78 0,26 

Норвегія 0,43 0 0,47 3,4 1,49 13,1 0,56 3,2 0,55 5,5 0,44 0,65 

ОАЕ 1,47 0 1 4,3 1,37 3,22 0,8 4,2 0,97 5,7 2,02 0,52 

Оман 0,14 0,32 0,14 3,5 0,18 6 0,08 2,5 0,08 2,7 0,14 0,1 

Пакистан 0,07 0 0,07 3,2 0,15 3,9 0,33 2,8 0,42 2,4 0,08 0,32 

Панама 0,16 0,07 0,39 19,6 0,08 3,5 0,17 8,1 0,09 8,6 0,48 0,06 

ПАР 0,85 0,42 0,75 9,6 0,49 5,4 0,42 3 0,65 4,5 0,7 0,45 

Парагвай 0,06 0,04 0,02 2,3 0,03 3,4 0,03 1,8 0,01 1,4 0,04 0,04 

Патуа Нова 

Гвінея 
0,02 0 0 0 0,01 2,7 0 0,5 0,01 0,4 0 0,02 

Перу 0,29 0,23 0,27 8,5 0,16 4,4 0,33 3,8 0,31 2,5 0,32 0,26 

Південна Корея 1,26 1,53 1,65 3,2 2 4 1,09 1,8 1,18 2,2 1,52 1,84 

Португалія 0,81 0 1,27 18,9 0,42 5,9 0,57 6,4 0,35 7,9 1,22 0,3 

РеспублікаМакед

онія 
0,04 0 0,02 5,5 0,01 2,5 0,01 1,5 0,01 1,4 0,02 0,01 

РеспублікаПольща 1,42 5,32 0,88 4,8 0,74 3,8 0,36 1,7 0,46 1,7 0,78 0,71 

РосійськаФедераці

я 
2,89 4,36 1,39 3,5 4,34 12,9 0,81 1,5 0,83 1,4 1,04 2,41 

Руанда 0,08 0 0,02 24,5 0,01 10,3 0,01 3,1 0,02 2,6 0,03 0,01 

Румунія 0,75 1,17 0,16 2,7 0,2 3,2 0,1 1,3 0,42 2,2 0,16 0,26 

Сальвадор 0,12 0,14 0,09 19,8 0,02 2,5 0,05 4,3 0,05 3,8 0,1 0,03 

СаудівськаАравія 1,63 1,88 0,66 2,6 1,94 9,7 0,72 2,5 2,81 6,4 0,68 0,98 

Свазіленд 0,07 0,16 0 0,8 0,01 4,5 0 2 0 1,5 0 0 

Сенегал 0,07 0 0,05 18,2 0,02 3,9 0,03 5,5 0,02 4,7 0,04 0,02 

Сербія 0,09 0 0,1 7 0,1 5,7 0,04 2,2 0,04 2,2 0,1 0,06 

Сирія 0,48 0,5 0,23 16,1 0,07 4,7 0,06 4,7 0,02 3 0,14 0,09 

Сінгапур 1,06 0,85 1,38 3,3 1,84 4,7 0,63 4,8 1,86 4,3 1,29 0,4 

Словакія 0,59 0,35 0,19 2,8 0,2 3 0,09 2,4 0,09 2,5 0,17 0,13 

Словенія 0,21 0,25 0,21 7,8 0,09 3,3 0,07 3,6 0,1 4 0,21 0,06 
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Закінчення додатка В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Судан 0,06 0 0,07 16,1 0,03 4,3 0,09 2,6 0,04 1,9 0,09 0,1 
Суринам 0,02 0 0,01 4,4 0,01 3,3 0 1,2 0,01 1,1 0,01 0,01 
США 6,68 6,48 15,82 9,4 11,23 5,1 22,01 2,7 19,33 3,8 14,77 22,61 
Сьєрра-Леоне 0 0,01 0 2,4 0 0,8 0 1,8 0 1,7 0 0,01 
Таджикистан 0,02 0 0,01 12,8 0 0,7 0 0 0 0 0 0,01 
Тайвань 0,04 0 0 0 0 0 0,43 1,8 0,75 2,3 1,34 0,69 
Таїланд 2,21 0,61 3,01 15 0,68 3,5 1,64 9,3 0,86 6,3 3,82 0,49 
Танзанія 0,1 0 0,15 23,4 0,09 8,9 0,09 4,1 0,16 3,4 0,18 0,06 
Того 0,03 0 0 3,9 0,01 4,1 0,01 4,1 0 3,3 0,02 0,01 
Тринідат і Тобаго 0,04 0 0,04 2,8 0,01 1 0,04 3,2 0,05 4,6 0,07 0,04 
Туніс 0,54 0,3 0,22 14,1 0,06 2,9 0,11 5,8 0,09 5,3 0,13 0,06 
Туреччина 3,54 0,76 2,68 16,9 0,42 2,1 1,62 5 1,84 2,3 2,76 1,05 
Уганда 0,11 0,05 0,06 17,1 0,03 4,8 0,04 3,7 0,04 3,1 0,09 0,04 
Угорщина 1,08 1,55 0,54 6 0,21 2,4 0,22 4 0,12 5,8 0,53 0,18 
Узбекистан 0,1 0,11 0 0 0 0 0,03 1,1 0,04 0,9 0,02 0,08 
Україна 1,13 2,13 0,16 3,5 0,42 7,8 0,06 1,4 0,03 1,2 0,12 0,17 
Уругвай 0,24 0,23 0,13 13,6 0,12 11,2 0,07 2,8 0,11 2,8 0,15 0,07 
Фіджі 0,05 0,01 0,07 47,2 0,01 4,3 0,02 14,1 0,03 12,7 0,07 0,01 
Філіппіни 0,43 0,32 0,43 8 0,95 14 0,56 4,2 0,22 3,3 0,5 0,37 
Фінляндія 0,32 0,83 0,26 3,5 0,41 5 0,21 2,1 0,17 2,1 0,29 0,35 
Франція 7,46 2,67 4,79 7,8 4,58 6,7 4,02 3,7 4,29 4,2 3,75 3,69 
Хорватія 1,03 0,26 0,72 38 0,07 3,4 0,22 10,1 0,13 9,8 0,69 0,07 
Чад 0,01 0,01 0 0 0 0 0,01 1,2 0,03 0,9 0,01 0,02 
Чехія 0,95 0,92 0,55 4,4 0,4 3,3 0,21 2,5 0,24 4,1 0,51 0,27 
Чилі 0,33 0,3 0,22 3,6 0,21 3,3 0,36 3,4 0,71 3,4 0,25 0,33 
Чорногорія 0,12 0 0,07 52,1 0,01 2,9 0,02 11,3 0,03 10,3 0,07 0,01 
Швейцарія 0,82 1,06 1,51 4,7 1,56 5,4 0,62 2,1 0,46 2,8 1,49 0,92 
Швеція 0,5 1,26 0,91 5 1,43 8,2 0,55 2,5 0,39 3,7 1,12 0,74 
Шрі-Ланка 0,14 0,12 0,23 19,6 0,15 8,3 0,16 4,6 0,12 4,2 0,28 0,08 
Ямайка 0,19 0 0,16 52,3 0,03 6,1 0,06 8,9 0,05 8 0,19 0,02 
Японія 1,19 1,6 1,49 2,4 2,2 2,9 4,81 2,6 4,26 1,9 2 5,99 

 



Додаток В3 

Розрахунок сальто туристського потоку та торговельного балансу у 2014 р. 
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1 2 3 4 5 

Данія 78 261 
експортер 

туристів 
-3170 

імпортер 

турпослуг 

Гонконг 56 749 
експортер 

туристів 
23 999 

експортер 

турпослуг 

Німеччина 50 009 
експортер 

туристів 
-50 706 

імпортер 

турпослуг 

Республіка Польща 40 000 
експортер 

туристів 
2771 

експортер 

турпослуг 

Великобританія 27 469 
експортер 

туристів 
-17 105 

імпортер 

турпослуг 

Канада 16 981 
експортер 

туристів 
-16 341 

імпортер 

турпослуг 

Російська 

Федерація 
13 468 

експортер 

туристів 
-36 932 

імпортер 

турпослуг 

Індія 10 651 
експортер 

туристів 
3263 

експортер 

турпослуг 

Україна 9726 
експортер 

туристів 
-3207 

імпортер 

турпослуг 

Швеція 7631 
експортер 

туристів 
-5824 

імпортер 

турпослуг 

Казахстан 5670 
експортер 

туристів 
-364 

імпортер 

турпослуг 

Фінляндія 5148 
експортер 

туристів 
-1687 

імпортер 

турпослуг 

Угорщина 4200 
експортер 

туристів 
4761 

експортер 

турпослуг 

Нідерланди 4003 
експортер 

туристів 
-6708 

імпортер 

турпослуг 
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Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Румунія 3857 
експортер 

туристів 
-411 

імпортер 

турпослуг 

Японія 3490 
експортер 

туристів 
-7818 

імпортер 

турпослуг 

Іран 2731 
експортер 

туристів 
1978 

експортер 

турпослуг 

Бразилія 2618 
експортер 

туристів 
-22 595 

імпортер 

турпослуг 

Ізраїль 2254 
експортер 

туристів 
856 

експортер 

турпослуг 

Австралія 2246 
експортер 

туристів 
2254 

експортер 

турпослуг 

Азейбаржан 2084 
експортер 

туристів 
-450 

імпортер 

турпослуг 

Швейцарія 1989 
експортер 

туристів 
765 

експортер 

турпослуг 

Південна Корея 1879 
експортер 

туристів 
-2899 

імпортер 

турпослуг 

Оман 1839 
експортер 

туристів 
-355 

імпортер 

турпослуг 

Саудівська Аравія 1565 
експортер 

туристів 
-15 874 

імпортер 

турпослуг 

Колумбія 1346 
експортер 

туристів 
-220 

імпортер 

турпослуг 

Бельгія 1000 
експортер 

туристів 
-11102 

імпортер 

турпослуг 

Свазіленд 901 
експортер 

туристів 
-89 

імпортер 

турпослуг 

Албанія 805 
експортер 

туристів 
160 

експортер 

турпослуг 

Венесуела 732 
експортер 

туристів 
-1497 

імпортер 

турпослуг 

Білорусь 604 
експортер 

туристів 
-78 

імпортер 

турпослуг 

Аргентина 586 
експортер 

туристів 
-1774 

імпортер 

турпослуг 

Алжир 538 
експортер 

туристів 
-338 

імпортер 

турпослуг 

Люксембург 478 
експортер 

туристів 
1880 

експортер 

турпослуг 
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Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Словенія 231 
експортер 

туристів 
1807 

експортер 

турпослуг 

Сальвадор 170 
експортер 

туристів 
1008 

експортер 

турпослуг 

Молдова 169 
експортер 

туристів 
-140 

імпортер 

турпослуг 

Лаос 156 
експортер 

туристів 
591 

експортер 

турпослуг 

Узбекистан 81 
експортер 

туристів 
64 

експортер 

турпослуг 

Болівія 61 
експортер 

туристів 
-241 

імпортер 

турпослуг 

Сьєрра-Леоне 49 
експортер 

туристів 
11 

експортер 

турпослуг 

Габон -3 
імпортер 

туристів 
25 

експортер 

турпослуг 

Вірменія -6 
імпортер 

туристів 
-107 

імпортер 

турпослуг 

Чад -24 
імпортер 

туристів 
0 

імпортер 

турпослуг 

Гвінея -33 
імпортер 

туристів 
-28 

імпортер 

турпослуг 

Лівія -34 
імпортер 

туристів 
-1240 

імпортер 

турпослуг 

Нігер -73 
імпортер 

туристів 
-12 

імпортер 

турпослуг 

Бангладеш -125 
імпортер 

туристів 
-642 

імпортер 

турпослуг 

ДР Конго -141 
імпортер 

туристів 
67 

експортер 

турпослуг 

Сирія -177 
імпортер 

туристів 
2264 

експортер 

турпослуг 

Гватемала -181 
імпортер 

туристів 
531 

експортер 

турпослуг 

Патуа Нова Гвінея -182 
імпортер 

туристів 
-165 

імпортер 

турпослуг 

Парагвай -187 
імпортер 

туристів 
-135 

імпортер 

турпослуг 

Малі -190 
імпортер 

туристів 
58 

експортер 

турпослуг 
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Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Таджикистан -194 
імпортер 

туристів 
78 

експортер 

турпослуг 

Бурунді -202 
імпортер 

туристів 
-149 

імпортер 

турпослуг 

Кот-д’Івуар -205 
імпортер 

туристів 
-483 

імпортер 

турпослуг 

Гайана -206 
імпортер 

туристів 
2 

експортер 

турпослуг 

Шрі-Ланка -216 
імпортер 

туристів 
1356 

експортер 

турпослуг 

Мадагаскар -222 
імпортер 

туристів 
189 

експортер 

турпослуг 

Бруней Даррусалам -226 
імпортер 

туристів 
-217 

імпортер 

турпослуг 

Непал -229 
імпортер 

туристів 
-163 

імпортер 

турпослуг 

Бенін -242 
імпортер 

туристів 
134 

експортер 

турпослуг 

Суринам -252 
імпортер 

туристів 
13 

експортер 

турпослуг 

Кувейт -259 
імпортер 

туристів 
-11665 

імпортер 

турпослуг 

БуркінаФасо -272 
імпортер 

туристів 
-28 

імпортер 

турпослуг 

Литва -274 
імпортер 

туристів 
325 

експортер 

турпослуг 

Еквадор -279 
імпортер 

туристів 
466 

експортер 

турпослуг 

Того -282 
імпортер 

туристів 
-24 

імпортер 

турпослуг 

Уругвай -286 
імпортер 

туристів 
239 

експортер 

турпослуг 

Гондурас -311 
імпортер 

туристів 
133 

експортер 

турпослуг 

Нікарагуа -371 
імпортер 

туристів 
160 

експортер 

турпослуг 

Монголія -393 
імпортер 

туристів 
-342 

імпортер 

турпослуг 

Тринідат і Тобаго -412 
імпортер 

туристів 
455 

експортер 

турпослуг 



 491 

Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Республіка 

Македонія 
-425 

імпортер 

туристів 
112 

експортер 

турпослуг 

Тайвань -450 
імпортер 

туристів 
2,4 

експортер 

турпослуг 

Фіджі -461 
імпортер 

туристів 
841 

експортер 

турпослуг 

Гаїті -465 
імпортер 

туристів 
113 

експортер 

турпослуг 

Латвія -481 
імпортер 

туристів 
336 

експортер 

турпослуг 

Камерун -487 
імпортер 

туристів 
-396 

імпортер 

турпослуг 

Нова Зеландія -496 
імпортер 

туристів 
4294 

експортер 

турпослуг 

Чилі -505 
імпортер 

туристів 
358 

експортер 

турпослуг 

Боснія і 

Герцоговина 
-536 

імпортер 

туристів 
568 

експортер 

турпослуг 

Барбадос -568 
імпортер 

туристів 
965 

експортер 

турпослуг 

Ангола -595 
імпортер 

туристів 
1089 

експортер 

турпослуг 

Ісландія -598 
імпортер 

туристів 
395 

експортер 

турпослуг 

Індонезія -665 
імпортер 

туристів 
1304 

експортер 

турпослуг 

Судан -684 
імпортер 

туристів 
528 

експортер 

турпослуг 

Малаві -742 
імпортер 

туристів 
-70 

імпортер 

турпослуг 

Уганда -755 
імпортер 

туристів 
435 

експортер 

турпослуг 

Ефіопія -770 
імпортер 

туристів 
1028 

експортер 

турпослуг 

Перу -773 
імпортер 

туристів 
1718 

експортер 

турпослуг 

Маврикій -782 
імпортер 

туристів 
1216 

експортер 

турпослуг 

Пакистан -823 
імпортер 

туристів 
-1029 

імпортер 

турпослуг 
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Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Сенегал -836 
імпортер 

туристів 
361 

експортер 

турпослуг 

Ірак -864 
імпортер 

туристів 
54 

експортер 

турпослуг 

Руанда -926 
імпортер 

туристів 
158 

експортер 

турпослуг 

Намібія -931 
імпортер 

туристів 
367 

експортер 

турпослуг 

Замбія -947 
імпортер 

туристів 
264 

експортер 

турпослуг 

Чехія -952 
імпортер 

туристів 
2439 

експортер 

турпослуг 

Ємен -1023 
імпортер 

туристів 
868 

експортер 

турпослуг 

Сербія -1029 
імпортер 

туристів 
-8 

імпортер 

турпослуг 

Панама -1039 
імпортер 

туристів 
4430 

експортер 

турпослуг 

Мальдиви -1082 
імпортер 

туристів 
2366 

експортер 

турпослуг 

Гана -1093 
імпортер 

туристів 
79 

експортер 

турпослуг 

Танзанія -1113 
імпортер 

туристів 
837 

експортер 

турпослуг 

Зімбабве -1113 
імпортер 

туристів 
827 

експортер 

турпослуг 

Кіпр -1232 
імпортер 

туристів 
1336 

експортер 

турпослуг 

Кенія -1261 
імпортер 

туристів 
1627 

експортер 

турпослуг 

Мальта -1289 
імпортер 

туристів 
1124 

експортер 

турпослуг 

Нігерія -1313 
імпортер 

туристів 
-7972 

імпортер 

турпослуг 

Чорногорія -1350 
імпортер 

туристів 
880 

експортер 

турпослуг 

Ліван -1355 
імпортер 

туристів 
1397 

експортер 

турпослуг 

Киргизстан -1408 
імпортер 

туристів 
-100 

імпортер 

турпослуг 
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Продовження додатка В3 

1 2 3 4 5 

Багамські Острови -1427 
імпортер 

туристів 
2113 

експортер 

турпослуг 

Філіппіни -1478 
імпортер 

туристів 
-6243 

імпортер 

турпослуг 

Естонія -1492 
імпортер 

туристів 
902 

експортер 

турпослуг 

Мозамбік -1661 
імпортер 

туристів 
-106 

імпортер 

турпослуг 

Коста-Ріка -1729 
імпортер 

туристів 
2360 

експортер 

турпослуг 

Ямайка -2080 
імпортер 

туристів 
1801 

експортер 

турпослуг 

Ботсвана -2101 
імпортер 

туристів 
6 

експортер 

турпослуг 

Ірландія -2137 
імпортер 

туристів 
4920 

експортер 

турпослуг 

Грузія -2410 
імпортер 

туристів 
1409 

експортер 

турпослуг 

Куба -2615 
імпортер 

туристів 
2546 

експортер 

турпослуг 

Йорданія -2760 
імпортер 

туристів 
4286 

експортер 

турпослуг 

Катар -2826 
імпортер 

туристів 
-2295 

імпортер 

турпослуг 

Туніс -2951 
імпортер 

туристів 
2272 

експортер 

турпослуг 

Словакія -2960 
імпортер 

туристів 
-3 

імпортер 

турпослуг 

Сингапур -2961 
імпортер 

туристів 
-4728 

імпортер 

турпослуг 

М’янма -3081 
імпортер 

туристів 
1476 

експортер 

турпослуг 

Болгарія -3153 
імпортер 

туристів 
3098 

експортер 

турпослуг 

Єгипет -3448 
імпортер 

туристів 
4493 

експортер 

турпослуг 

Камбоджа -3547 
імпортер 

туристів 
2693 

експортер 

турпослуг 

Домініканська 

Республіка 
-4634 

імпортер 

туристів 
4876 

експортер 

турпослуг 
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Закінчення додатка В3 

1 2 3 4 5 

Норвегія -4855 
імпортер 

туристів 
-12 840 

імпортер 

турпослуг 

ПАР -5120 
імпортер 

туристів 
4170 

експортер 

турпослуг 

США -6708 
імпортер 

туристів 
75 079 

експортер 

турпослуг 

Вʼєтнам -7874 
імпортер 

туристів 
5180 

експортер 

турпослуг 

Марокко -8433 
імпортер 

туристів 
6975 

експортер 

турпослуг 

Хорватія -8860 
імпортер 

туристів 
9214 

експортер 

турпослуг 

Португалія -9092 
імпортер 

туристів 
12 393 

експортер 

турпослуг 

Китай -9778 
імпортер 

туристів 
-107 946 

імпортер 

турпослуг 

Бахрейн -10 452 
імпортер 

туристів 
1051 

експортер 

турпослуг 

Мексика -11 085 
імпортер 

туристів 
4051 

експортер 

турпослуг 

Макао -13 029 
імпортер 

туристів 
0 

імпортер 

турпослуг 

Австрія -14 297 
імпортер 

туристів 
10 058 

експортер 

турпослуг 

Греція -16 231 
імпортер 

туристів 
15 480 

експортер 

турпослуг 

ОАЕ -16 520 
імпортер 

туристів 
-3771 

імпортер 

турпослуг 

Таїланд -18 366 
імпортер 

туристів 
33 241 

експортер 

турпослуг 

Італія -20 116 
імпортер 

туристів 
16 690 

експортер 

турпослуг 

Малайзія -27 437 
імпортер 

туристів 
10 231 

експортер 

турпослуг 

Туреччина -31 829 
імпортер 

туристів 
31 896 

експортер 

турпослуг 

Іспанія -53 212 
імпортер 

туристів 
47 131 

експортер 

турпослуг 

Франція -55 607 
імпортер 

туристів 
7426 

експортер 

турпослуг 
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Додаток В4 

Рейтинг ефективності індустрії туризму країн світу  

за показником доходу від залученого іноземного туриста у 2014 р. 

Назва країни 
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1 2 3 4 5 

Молдова 11 313 28454,55 1 

Габон 3 47 15666,67 2 

Білорусь 137 1230 8978,1 3 

Люксембург 1038 5488 5287,09 4 

Австралія 6868 34 117 4967,53 5 

Ліван 1355 6576 4853,14 6 

Катар 2826 10 576 3742,39 7 

Макао 14 566 51 556 3539,48 8 

Панама 1745 5490 3146,13 9 

Нова Зеландія 2772 8400 3030,3 10 

США 75 011 220 757 2943 11 

Лівія 34 99 2911,76 12 

Індія 7679 20 756 2702,96 13 

Ангола 595 1597 2684,03 14 

Кувейт 259 615 2374,52 15 

Швейцарія 9158 21 006 2293,73 16 

Швеція 5660 12 696 2243,11 17 

Ізраїль 2927 6439 2199,86 18 

Мальдиви 1205 2645 2195,02 19 

Барбадос 568 1244 2190,14 20 

Шрі-Ланка 1527 3278 2146,69 21 

Португалія 9092 17 784 1956,01 22 

Бельгія 7887 15 302 1940,15 23 

Великобританія 32 613 62 830 1926,53 24 

Колумбія 2565 4887 1905,26 25 

Танзанія 1113 2043 1835,58 26 

ДР Конго 191 350 1832,46 27 

Багамські Острови 1427 2470 1730,9 28 

Таїланд 24 810 42 063 1695,41 29 



 496 

Продовження додатка В4 

1 2 3 4 5 

Німеччина 32 999 55 924 1694,72 30 

Гонконг 27 770 46 031 1657,58 31 

Маврикій 1039 1719 1654,48 32 

Фіджі 585 952 1627,35 33 

Південна Корея 14 202 23 008 1620,05 34 

Сингапур 11 864 19 203 1618,59 35 

Мадагаскар 222 357 1608,11 36 

Японія 13 413 20 790 1549,99 37 

Ефіопія 770 1184 1537,66 38 

Малі 190 286 1505,26 39 

Кенія 1261 1833 1453,61 40 

Боснія і 

Герцоговина 
536 779 1453,36 41 

Судан 684 967 1413,74 42 

Йорданія 3990 5537 1387,72 43 

Ісландія 998 1367 1369,74 44 

Тринідат і Тобаго 412 557 1351,94 45 

Норвегія 4855 6490 1336,77 46 

Кіпр 2441 3231 1323,64 47 

Сербія 1029 1352 1313,9 48 

Оман 1519 1949 1283,08 49 

Венесуела 857 1097 1280,05 50 

Ірландія 8813 11 093 1258,71 51 

Азейбаржан 2160 2713 1256,02 52 

Філіппіни 4833 6052 1252,22 53 

Гаїті 465 578 1243,01 54 

Бангладеш 125 154 1232 55 

Індонезія 9435 11 567 1225,97 56 

Словенія 2411 2939 1219 57 

Перу 3215 3831 1191,6 58 

Пакистан 823 971 1179,83 59 

Нігер 73 86 1178,08 60 

Коста-Ріка 2527 2954 1168,98 61 

Бразилія 6430 7403 1151,32 62 

ПАР 9549 10 484 1097,92 63 

Домініканська 

Республіка 
5141 5637 1096,48 

64 

Ямайка 2080 2255 1084,13 65 

Гватемала 1455 1564 1074,91 66 



 497 

Продовження додатка В4 

1 2 3 4 5 

Бруней Даррусалам 226 242 1070,8 67 

Канада 16 537 17 476 1056,78 68 

Нідерланди 13 925 14 682 1054,36 69 

Китай 55 622 56 913 1023,21 70 

Фінляндія 3583 3599 1004,47 71 

Ірак 864 867 1003,47 72 

Ємен 1023 1026 1002,93 73 

Іспанія 64 995 65 100 1001,62 74 

Бенін 242 236 975,21 75 

Сальвадор 1345 1285 955,39 76 

Еквадор 1557 1487 955,04 77 

Гана 1093 1027 939,62 78 

Туреччина 39 811 37 371 938,71 79 

Італія 48 576 45 547 937,64 80 

В’єтнам 7874 7330 930,91 81 

Мальта 1680 1521 905,36 82 

Греція 22 033 19 481 884,17 83 

Аргентина 5931 5218 879,78 84 

Хорватія 11 623 10 079 867,16 85 

Марокко 10 283 8885 864,05 86 

Куба 2970 2546 857,24 87 

Чилі 3674 3134 853,02 88 

ОАЕ 16 520 13 969 845,58 89 

Болівія 871 736 845,01 90 

Єгипет 9628 7979 828,73 91 

Австрія 25 291 20 907 826,66 92 

Вірменія 1204 994 825,58 93 

Малайзія 27 437 22 600 823,71 94 

Франція 83 767 66 803 797,49 95 

Сьєрра-Леоне 44 35 795,45 96 

Республіка Польща 16 000 12 311 769,44 97 

Естонія 2918 2231 764,56 98 

Сенегал 836 637 761,96 99 

Гондурас 868 642 739,63 100 

Чехія 10 617 7611 716,87 101 

Камбоджа 4503 3220 715,08 102 

Чорногорія 1350 959 710,37 103 

Республіка 

Македонія 
425 298 701,18 104 



 498 

Продовження додатка В4 

1 2 3 4 5 

Уругвай 2682 1861 693,89 105 

Данія 10 267 7002 681,99 106 

Замбія 947 642 677,93 107 

Латвія 1843 1244 674,99 108 

Литва 2063 1383 670,38 109 

Уганда 1266 811 640,6 110 

Непал 790 502 635,44 111 

Кот-д’Івуар 205 129 629,27 112 

Болгарія 7311 4557 623,31 113 

Угорщина 12 140 7479 616,06 114 

Російська Федерація 32 421 19451 599,95 115 

Сирія 5430 3176 584,9 116 

Мексика 29 346 16 607 565,9 117 

Намібія 931 517 555,32 118 

Албанія 3341 1849 553,43 119 

Монголія 393 215 547,07 120 

М’янма 3081 1613 523,53 121 

Саудівська Аравія 18 259 9263 507,31 122 

Таджикистан 213 107 502,35 123 

Туніс 6069 3042 501,24 124 

Парагвай 649 314 483,82 125 

Нігерія 1313 601 457,73 126 

Зімбабве 1905 827 434,12 127 

Суринам 252 103 408,73 128 

Іран 4967 1978 398,23 129 

Словакія 6643 2619 394,25 130 

Гайана 206 79 383,5 131 

Грузія 5516 1972 357,51 132 

Камерун 487 167 342,92 133 

Казахстан 4560 1555 341,01 134 

Нікарагуа 1330 445 334,59 135 

Руанда 926 304 328,29 136 

БуркінаФасо 272 82 301,47 137 

Румунія 8442 2225 263,56 138 

Лаос 3164 642 202,91 139 

Бахрейн 10 452 1915 183,22 140 

Україна 12 712 2263 178,02 141 

Киргизстан 2849 468 164,27 142 

Того 282 44 156,03 143 
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Закінчення додатка В4 

1 2 3 4 5 

Алжир 2301 347 150,8 144 

Мозамбік 1661 225 135,46 145 

Гвінея 33 2 60,61 146 

Узбекистан 1069 64 59,87 147 

Малаві 742 36 48,52 148 

Ботсвана 2101 59 28,08 149 

Свазіленд 756 16 21,16 150 

Патуа Нова Гвінея 182 3 16,48 151 

Бурунді 202 2 9,9 152 

Тайвань 450 2,4 5,33 153 

Чад 122  д/в 0 154 
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Додаток В5 

Удосконалений рейтинг ефективності індустрії туризму країн світу за 

показником доходу від залученого іноземного туриста у 2014 р. 

Назва країни 
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1 2 3 4 5 

Люксембург 1038 5488 5287,09 1 

Австралія 6868 34 117 4967,53 2 

Ліван 1355 6576 4853,14 3 

Катар 2826 10 576 3742,39 4 

Макао 14 566 51 556 3539,48 5 

Панама 1745 5490 3146,13 6 

Нова Зеландія 2772 8400 3030,3 7 

США 75 011 220 757 2943 8 

Індія 7679 20 756 2702,96 9 

Швейцарія 9158 21 006 2293,73 10 

Швеція 5660 12 696 2243,11 11 

Ізраїль 2927 6439 2199,86 12 

Мальдиви 1205 2645 2195,02 13 

Шрі-Ланка 1527 3278 2146,69 14 

Португалія 9092 17 784 1956,01 15 

Бельгія 7887 15 302 1940,15 16 

Великобританія 32 613 62 830 1926,53 17 

Колумбія 2565 4887 1905,26 18 

Танзанія 1113 2043 1835,58 19 

Багамські Острови 1427 2470 1730,9 20 

Таїланд 24 810 42 063 1695,41 21 

Німеччина 32 999 55 924 1694,72 22 

Гонконг 27 770 46 031 1657,58 23 

Маврикій 1039 1719 1654,48 24 

Південна Корея 14 202 23 008 1620,05 25 

Сингапур 11 864 19 203 1618,59 26 

Японія 13 413 20 790 1549,99 27 

Кенія 1261 1833 1453,61 28 
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Продовження додатка В5 

1 2 3 4 5 

Йорданія 3990 5537 1387,72 29 

Норвегія 4855 6490 1336,77 30 

Кіпр 2441 3231 1323,64 31 

Сербія 1029 1352 1313,9 32 

Оман 1519 1949 1283,08 33 

Ірландія 8813 11 093 1258,71 34 

Азейбаржан 2160 2713 1256,02 35 

Філіппіни 4833 6052 1252,22 36 

Індонезія 9435 11 567 1225,97 37 

Словенія 2411 2939 1219 38 

Перу 3215 3831 1191,6 39 

Коста-Ріка 2527 2954 1168,98 40 

Бразилія 6430 7403 1151,32 41 

ПАР 9549 10 484 1097,92 42 

Домініканська 

Республіка 
5141 5637 1096,48 43 

Ямайка 2080 2255 1084,13 44 

Гватемала 1455 1564 1074,91 45 

Канада 16 537 17 476 1056,78 46 

Нідерланди 13 925 14 682 1054,36 47 

Китай 55 622 56 913 1023,21 48 

Фінляндія 3583 3599 1004,47 49 

Ємен 1023 1026 1002,93 50 

Іспанія 64 995 65 100 1001,62 51 

Сальвадор 1345 1285 955,39 52 

Еквадор 1557 1487 955,04 53 

Гана 1093 1027 939,62 54 

Туреччина 39 811 37 371 938,71 55 

Італія 48 576 45547 937,64 56 

В’єтнам 7874 7330 930,91 57 

Мальта 1680 1521 905,36 58 

Греція 22 033 19 481 884,17 59 

Аргентина 5931 5218 879,78 60 

Хорватія 11 623 10 079 867,16 61 

Марокко 10 283 8885 864,05 62 

Куба 2970 2546 857,24 63 

Чилі 3674 3134 853,02 64 

ОАЕ 16 520 13 969 845,58 65 

Єгипет 9628 7979 828,73 66 
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Закінчення додатка В5 

1 2 3 4 5 

Австрія 25 291 20 907 826,66 67 

Вірменія 1204 994 825,58 68 

Малайзія 27 437 22 600 823,71 69 

Франція 83 767 66 803 797,49 70 

Республіка Польща 16 000 12 311 769,44 71 

Естонія 2918 2231 764,56 72 

Чехія 10 617 7611 716,87 73 

Камбоджа 4503 3220 715,08 74 

Чорногорія 1350 959 710,37 75 

Уругвай 2682 1861 693,89 76 

Данія 10 267 7002 681,99 77 

Латвія 1843 1244 674,99 78 

Литва 2063 1383 670,38 79 

Уганда 1266 811 640,6 80 

Болгарія 7311 4557 623,31 81 

Угорщина 12 140 7479 616,06 82 

Російська Федерація 32 421 19 451 599,95 83 

Сирія 5430 3176 584,9 84 

Мексика 29 346 16 607 565,9 85 

Албанія 3341 1849 553,43 86 

М’янма 3081 1613 523,53 87 

Саудівська Аравія 18 259 9263 507,31 88 

Туніс 6069 3042 501,24 89 

Нігерія 1313 601 457,73 90 

Зімбабве 1905 827 434,12 91 

Іран 4967 1978 398,23 92 

Словакія 6643 2619 394,25 93 

Грузія 5516 1972 357,51 94 

Казахстан 4560 1555 341,01 95 

Нікарагуа 1330 445 334,59 96 

Румунія 8442 2225 263,56 97 

Лаос 3164 642 202,91 98 

Бахрейн 10 452 1915 183,22 99 

Україна 12 712 2263 178,02 100 

Киргизстан 2849 468 164,27 101 

Алжир 2301 347 150,8 102 

Мозамбік 1661 225 135,46 103 

Узбекистан 1069 64 59,87 104 

Ботсвана 2101 59 28,08 105 
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Додаток В6 
Дендрограмма для 154 набл.

Метод Варда

Евклидово расстояние

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Расстояние объед

Шрі-Ланка
Непал

Кіпр
Танзанія

Руанда
Гаїті

Таїланд
Туреччина

Іспанія
Португалія

Панама
Сальвадор

Лаос
Сенегал

Коста-Рика
Туніс

Мадагаскар
Кенія

Уганда
Сирія

Єгипет
Судан
Бенін

Мальдіви
Макао

Багамські Острови
Ямайка

Чорногорія
Фіджі

Барбадос
Хорватія

Йорданія
Ефіопія

Домініканська Респуб
Марокко

Грузія
Маврикій

Камбоджа
Греція
Ліван

Вірменія
Албанія
Україна

Фінляндія
Оман

Монголія
Камерун

Свазіленд
Лівія

Кот-д'івуар
Венесуела

Суринам
Республіка Македонія

Мозамбік
Замбія

Люксембург
Еквадор

Чилі
Того

Словакія
Пакистан

Малаві
Чехія

Ірландія
Румунія

Казахстан
Литва

Парагвай
Білорусь

Чад
Узбекистан

Тайвань
Куба

Патуа Нова Гвінея
ДР Конго

Ірак
Гвінея

Бангладеш
Іран

Габон
Сьєрра-Леоне

Ангола
Нова Зеландія

Тринідат і Тобаго
Зімбабве
Ботсвана

Алжир
США

Китай
Мальта

Гонконг
Франція

Італія
Німеччина

Великобританія
Російська Федерація

Нігерія
Бруней Даррусалам

Саудівська Аравія
Норвегія
Бразилія

Сінгапур
ОАЕ

Нідерланди
Індія

Мексика
Угорщина

Вєтнам
Республіка Польща

Данія
Японія

Південна Корея
Канада

Індонезія
Швейцарія

Бельгія
Таджикістан

Ємен
М'янма

Боснія і Герцоговина
Молдова

Нігер
Буркіна Фасо

Колумбія
Сербія
Ізраїль
Болівія
Швеція

Аргентина
Словенія

Перу
Намібія

Латвія
Гана

Гайана
Малі

Гватемала
Болгарія

Нікарагуа
Гондурас

ПАР
Естонія

Бахрейн
Малайзія

Австрія
Кувейт

Бурунді
Катар

Філіпіни
Азейбаржан

Ісландія
Уругвай

Киргизстан
Австралія

 
Рис. В6.1. Кластеризація країн методом Варда 
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Продовження додатка В6 
Дендрограмма для 154 набл.

Метод полной связи

Евклидово расстояние

0 20 40 60 80 100 120

Расстояние объед

Мальдіви
Макао

Багамські Острови
Хорватія
Йорданія

Ефіопія
Домініканська Респуб

Маврикій
Камбоджа

Марокко
Грузія

Греція
Ліван

Вірменія
Фіджі

Ямайка
Чорногорія

Барбадос
Албанія

США
Китай

Мальта
Республіка Польща

Данія
Гонконг
Франція

Італія
Німеччина

Великобританія
Російська Федерація

Украї на
Монголія
Камерун

Нігерія
Бруней Даррусалам

Саудівська Аравія
Норвегія
Бразилія

Нова Зеландія
Мексика

Угорщина
Вєтнам
Японія

Сінгапур
ОАЕ

Нідерланди
Індія

Канада
Південна Корея

Швейцарія
Бельгія

Тринідат і Тобаго
Чехія

Ірландія
Республіка Македонія

Мозамбік
Замбія

Суринам
Литва

Люксембург
Еквадор

Свазіленд
Лівія

Кот-д'івуар
Чилі
Того

Фінляндія
Оман

Словакія
Пакистан

Малаві
Венесуела

Румунія
Казахстан
Парагвай
Білорусь

Патуа Нова Гвінея
ДР Конго

Ірак
Гвінея

Бангладеш
Тайвань

Куба
Чад

Узбекистан
Габон

Іран
Сьєрра-Леоне

Ангола
Зімбабве
Ботсвана

Алжир
Португалія

Панама
Кіпр

Танзанія
Руанда

Гаї ті
Шрі-Ланка

Непал
Киргизстан
Сальвадор

Лаос
Кенія

Сенегал
Коста-Рика

Єгипет
Уганда

Сирія
Судан
Бенін

Таї ланд
Туреччина

Іспанія
Молдова

Нігер
Буркіна Фасо

Індонезія
Латвія

Гана
Гайана

Колумбія
Сербія
Ізраї ль
Болівія
Швеція

Аргентина
Таджикістан

Туніс
Мадагаскар

Ємен
М'янма

Боснія і Герцоговина
Малі

Гватемала
Болгарія
Словенія

Перу
Намібія

Нікарагуа
Гондурас

ПАР
Естонія

Бахрейн
Малайзія

Австрія
Кувейт

Бурунді
Катар

Філіпіни
Азейбаржан

Ісландія
Уругвай

Австралія

 
Рис. В6.2. Кластеризація країн методом повного зв’язку 
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Продовження додатка В6 
Дендрограмма для 154 набл.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

0 5 10 15 20 25 30

Расстояние объед

Мальдіви
Макао

Багамські Острови
США

Албанія
Китай

Мальта
Ліван

Вірменія
Ямайка

Чорногорія
Фіджі

Барбадос
Кувейт

Бурунді
Гонконг
Хорватія

Йорданія
Ефіопія

Домініканська Респуб
Марокко

Грузія
Маврикій

Камбоджа
Греція

Ісландія
Російська Федерація

Німеччина
Великобританія

Японія
Таїланд
Іспанія

Франція
Нова Зеландія

Італія
Туреччина

Катар
Філіпіни

Азейбаржан
Індія

Мексика
Уругвай

Киргизстан
Саудівська Аравія

Норвегія
Бразилія

Республіка Польща
Данія
Кіпр

Шрі-Ланка
Непал

Танзанія
Руанда

Гаїті
Португалія

Панама
Нідерланди

Молдова
Вєтнам

Таджикістан
Кенія

Сінгапур
ОАЕ

Нігерія
Бруней Даррусалам

Канада
Угорщина

Швеція
Аргентина

Україна
Південна Корея

Сальвадор
Лаос

Сенегал
Коста-Рика

Єгипет
Уганда

Сирія
Судан
Бенін

Індонезія
Тринідат і Тобаго

Швейцарія
Бельгія

Туніс
Мадагаскар

Ємен
ПАР

Естонія
М'янма

Боснія і Герцоговина
Малі

Гватемала
Болгарія

Болівія
Намібія

Перу
Нікарагуа
Гондурас

Нігер
Буркіна Фасо

Словенія
Зімбабве
Бахрейн

Свазіленд
Лівія

Кот-д'івуар
Іран

Патуа Нова Гвінея
ДР Конго

Чад
Узбекистан

Габон
Сьєрра-Леоне

Ангола
Чехія

Латвія
Колумбія

Сербія
Ізраїль

Гана
Гайана

Монголія
Камерун

Венесуела
Фінляндія

Оман
Ірландія

Того
Чилі

Малаві
Республіка Македонія

Замбія
Мозамбік

Люксембург
Еквадор

Пакистан
Суринам
Словакія
Румунія

Казахстан
Литва

Парагвай
Білорусь

Тайвань
Куба

Ірак
Гвінея

Бангладеш
Ботсвана

Алжир
Малайзія

Австрія
Австралія

 
Рис. В6.3. Кластеризація країн одиничного зв’язку  
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Продовження додатка В6 
Дендрограмма для 154 набл.

Невзвешенное попарное среднее

Евклидово расстояние

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Расстояние объед

Мальдіви
Макао

Багамські Острови
США

Китай
Хорватія

Йорданія
Ефіопія

Домініканська Респуб
Марокко

Грузія
Маврикій

Камбоджа
Греція
Ліван

Вірменія
Ямайка

Чорногорія
Фіджі

Барбадос
Албанія
Кувейт

Бурунді
Мальта

Гонконг
Франція

Італія
Німеччина

Великобританія
Російська Федерація

Нігерія
Бруней Даррусалам

Саудівська Аравія
Норвегія
Бразилія

Швеція
Аргентина

Катар
Філіпіни

Азейбаржан
Японія

Республіка Польща
Данія

Нова Зеландія
Мексика

Угорщина
Вєтнам

Індія
Сінгапур

ОАЕ
Нідерланди

Канада
Індонезія

Південна Корея
Швейцарія

Бельгія
Україна

Фінляндія
Оман

Монголія
Камерун

Свазіленд
Лівія

Кот-д'івуар
Венесуела

Чехія
Ірландія

Суринам
Республіка Македонія

Замбія
Мозамбік

Люксембург
Еквадор

Чилі
Того

Словакія
Пакистан

Малаві
Румунія

Казахстан
Литва

Парагвай
Білорусь

Патуа Нова Гвінея
ДР Конго

Тайвань
Куба

Чад
Узбекистан

Габон
Ірак

Гвінея
Бангладеш

Іран
Сьєрра-Леоне

Ангола
Тринідат і Тобаго

Зімбабве
Ботсвана

Алжир
Таджикістан

Молдова
Намібія

Ємен
М'янма

Боснія і Герцоговина
Туніс

Мадагаскар
Малі

Гватемала
Болгарія

Нігер
Буркіна Фасо

Колумбія
Сербія
Ізраїль
Болівія

Словенія
Перу

Латвія
Гана

Гайана
Нікарагуа
Гондурас

ПАР
Естонія

Бахрейн
Малайзія

Австрія
Таїланд

Туреччина
Іспанія

Кіпр
Шрі-Ланка

Непал
Танзанія

Руанда
Гаїті

Португалія
Панама

Кенія
Сальвадор

Лаос
Сенегал

Коста-Рика
Уганда

Сирія
Єгипет
Судан
Бенін

Ісландія
Уругвай

Киргизстан
Австралія

 
Рис. В6.4. Кластеризація країн методом незваженого попарного середнього 
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 Закінчення додатка В6 
Дендрограмма для 154 набл.

Взвешенное попарное среднее

Евклидово расстояние

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Расстояние объед

Мальдіви
Макао

Багамські Острови
США

Китай
Хорватія

Йорданія
Ефіопія

Домініканська Респуб
Марокко

Грузія
Маврикій

Камбоджа
Греція

Кіпр
Шрі-Ланка

Непал
Танзанія

Руанда
Гаїті

Ліван
Вірменія

Ямайка
Чорногорія

Фіджі
Барбадос

Албанія
Кувейт

Бурунді
Катар

Філіпіни
Азейбаржан

Мальта
Гонконг

Японія
Франція

Італія
Німеччина

Великобританія
Республіка Польща

Данія
Російська Федерація

Нігерія
Бруней Даррусалам

Саудівська Аравія
Норвегія
Бразилія

Нова Зеландія
Мексика

Угорщина
Вєтнам

Індія
Сінгапур

ОАЕ
Нідерланди

Канада
Південна Корея

Швейцарія
Бельгія

Україна
Фінляндія

Оман
Монголія
Камерун

Свазіленд
Лівія

Кот-д'івуар
Венесуела

Суринам
Республіка Македонія

Замбія
Мозамбік

Люксембург
Еквадор

Чехія
Чилі
Того

Словакія
Пакистан

Малаві
Ірландія
Румунія

Казахстан
Литва

Парагвай
Білорусь

Тайвань
Куба

Патуа Нова Гвінея
ДР Конго

Чад
Узбекистан

Габон
Ірак

Гвінея
Бангладеш

Іран
Сьєрра-Леоне

Ангола
Тринідат і Тобаго

Зімбабве
Ботсвана

Алжир
Таджикістан

Молдова
Нігер

Буркіна Фасо
Намібія

Ємен
М'янма

Боснія і Герцоговина
Туніс

Мадагаскар
Малі

Гватемала
Болгарія
Словенія

Перу
Латвія

Гана
Гайана

Нікарагуа
Гондурас

ПАР
Естонія

Бахрейн
Індонезія
Колумбія

Сербія
Ізраїль
Болівія
Швеція

Аргентина
Малайзія

Австрія
Таїланд

Туреччина
Іспанія

Португалія
Панама

Сальвадор
Лаос

Сенегал
Коста-Рика

Кенія
Уганда

Сирія
Єгипет
Судан
Бенін

Ісландія
Уругвай

Киргизстан
Австралія

 
Рис. В6.5. Кластеризація країн методом зваженого попарного середнього 

 

 
 



 508 

Додаток В7 

Результати кластеризація країн за основними показниками 

розвитку туристичної сфери (елементи дев’яти кластерів) 
Элементы кластера номер 1 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 5 набл.

расст. объедин.

Албанія

Барбадос

Фіджі

Чорногорія

Ямайка

5,195682

1,197240

2,444717

2,168553

1,431720
 

Элементы кластера номер 2 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 15 набл.

расст. объедин.

Вірменія

Гаїті

Греція

Грузія

Домініканська Республіка

Ефіопія

Йорданія

Камбоджа

Кіпр

Ліван

Маврикій

Марокко

Руанда

Танзанія

Хорватія

3,799945

2,007303

2,095981

0,749224

1,769154

2,466656

2,096092

2,746749

2,017517

2,950767

2,063040

1,016713

2,207792

2,101625

3,119122  
Элементы кластера номер 3 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 7 набл.

расст. объедин.

Азейбаржан

Бурунді

Катар

Кувейт

Норвегія

Рос ійська Федерація

Філіпіни

1,269788

2,479711

1,183122

2,160193

1,617594

2,276005

1,571514
 

Элементы кластера номер 5 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 8 набл.

расст. объедин.

Великобританія

Гонконг

Іспанія

Італія

Мальта

Мексика

Німеччина

Франція

1,956877

1,766338

2,468486

1,086739

4,468481

1,740532

2,717330

2,011259

 
  

 

 

Філіппіни 
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Продовження додатка В7 
Элементы кластера номер 4 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 28 набл.

расст. объедин.

Бенін
Болгарія
Боснія і Герцоговина
Гватемала
Єгипет
Ємен
Ісландія
Кенія
Киргизстан
Коста-Рика
Лаос
Мадагаскар
Малі
М'янма
Непал
Панама
Португалія
Сальвадор
Сенегал
Сирія
Судан
Таджикістан
Таїланд
Туніс
Туреччина
Уганда
Уругвай
Шрі-Ланка

0,790028
1,038653
1,333941
1,350047
0,512806
1,685017
2,588648
1,064212
1,756331
0,826922
0,963068
0,712959
1,454752
1,616721
1,742469
2,120422
1,722540
1,328068
0,879868
0,301066
0,766740
2,169394
2,187753
0,903755
1,738978
0,520341
2,095816
1,580979

 
Элементы кластера номер 6 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 42 набл.

расст. объедин.
Австрал ія

Австрія

Аргентина

Бахрейн

Бел ьгія

Бол івія

Бразил ія

Бруней Даррусал ам

Буркіна Фасо

Гайана

Гана

Гондурас

Данія

Естонія

Замбія

Ізраїл ь

Індія

Індонезія

Камерун

Канад а

Кол умбія

Латвія

Малайзія

Молдова

Монгол ія

Намібія

Нігер

Нігерія

Нікарагуа

ОАЕ

Оман

ПАР

Перу

Республ іка Польща

Сауд івська Аравія

Сербія

Сінгапур

Сл овенія

Угорщина

Україна

Швейцарія

Швеція

Австрал ія

2,330354

1,547313

0,911887

0,8171142

0,9415532

0,7054891

1,823402

1,939654

1,103717

0,8611503

0,6055945

1,445287

2,216376

1,248728

0,9200398

0,4426258

1,873699

0,5775731

1,242784

1,456422

0,6877192

0,7006772

1,322005

1,761284

1,156044

1,545901

1,116557

2,076292

1,236226

1,372971

0,8610964

1,095419

0,9327127

1,567492

1,940074

0,644484

1,234214

1,011725

1,320754

1,283112

0,7234339

0,822125

2,330354

 
 

 

Ріка 

Сингапур 

Таджикистан 
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Закінчення додатка В7 
Элементы кластера номер 7 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 44 набл.

расст. объедин.
Алжир
Ангола
Бангладеш
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Вєтнам
Габон
Гвінея
ДР Конго
Еквадор
Зімбабве
Ірак
Іран
Ірландія
Казахстан
Кот-д'івуар
Куба
Литва
Лівія
Люксембург
Малаві
Мозамбік
Нідерланди
Нова Зеландія
Пакистан
Парагвай
Патуа Нова Гвінея
Південна Корея
Республіка Македонія
Румунія
Свазіленд
Словакія
Суринам
Сьєрра-Леоне
Тайвань
Того
Тринідат і Тобаго
Узбекистан

0,740958
0,562166
0,553973
0,427273
0,762404
0,621072
1,647590
0,805190
0,700812
0,876217
0,910264
1,270092
0,342260
0,749896
0,592691
0,478590
1,182618
0,959918
0,513877
1,013070
0,758173
0,478874
0,808492
1,352328
2,224059
0,537592
0,479983
1,044541
1,179555
1,056169
0,515171
0,796375
0,280328
0,884264
0,593181
1,036675
0,905488
0,834742
1,124563

 
 

Элементы кластера номер 8 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 2 набл.

расст. объедин.

Китай

США

3,333754

3,333754

 
Элементы кластера номер 9 (Приведені Показники 2014)

и расстояния до центра кластера.

Кластер содержит 3 набл.

расст. объедин.

Багамські Острови

Макао

Мальдіви

5,563941

4,169143

4,928811

 
 

 

 

В’єтнам 

д’Івуар 

Мальдиви 

(приведеніпоказники  2 

(приведеніпоказники  2 
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Додаток В8 

Кореляція показників розвитку міжнародної туристичної діяльності             

на основі використання програмного продукту «Статистика 10» 
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Продовження додатка В8 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі          
по Барбадосу, млрд дол. 

Рік ВВП 

Н
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о
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2000 3,03 1,1 0,147 0,3 0,1 0,733 

2001 3,12 1,1 0,149 0,3 0,1 0,706 

2002 3,17 1 0,146 0,3 0,1 0,666 

2003 3,28 1,2 0,153 0,4 0,1 0,767 

2004 3,51 1,2 0,163 0,4 0,1 0,784 

2005 3,9 1,6 0,274 0,5 0,1 1,081 

2006 4,3 1,8 0,284 0,6 0,1 1,235 

2007 4,55 1,8 0,29 0,6 0,1 1,224 

2008 4,6 1,9 0,279 0,6 0,2 1,244 

2009 4,61 1,8 0,293 0,5 0,2 1,122 

2010 4,45 1,7 0,351 0,5 0,1 1,074 

2011 4,36 1,6 0,124 0,5 0,1 0,983 

2012 4,33 1,5 0,84 0,5 0,1 0,947 

2013 4,37 1,6 0,78 0,5 0,1 0,992 

2014 4,35 1,7 0,597 0,5 0,1 0,983 

2015 4,39 1,7 0,636 0,5 0,2 0,9875 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Барбадосу: 
R= ,97272999 R2= ,94620363 Скорректир. R2= ,91930544 
F(5,10)=35,177 p<,00000 Станд. ошибка оценки: ,16634 

 BETA 
СтОтк 
Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  1,27823 0,231016 5,53307 0,000250 

1,150362 0,377887 2,26701 0,744700 3,04420 0,012374 

0,100027 0,100442 0,24795 0,248980 0,99587 0,342799 

0,257048 0,313056 1,48372 1,807003 0,82109 0,430733 

-0,010500 0,095177 -0,15253 1,382565 -0,11032 0,914337 

-0,494063 0,388702 -1,50841 1,186730 -1,27106 0,232477 
 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,97273 

R-квадрат 0,946204 

Нормированный R-квадрат 0,919305 

Стандартная ошибка 0,166342 

Наблюдения 16 
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Продовження додатка В8 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 4,8667037 0,9733407 35,17722868 4,9341E-06 

Остаток 10 0,2766963 0,0276696   

Итого 15 5,1434       

  

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

наяошибка 

t-стати-

стика P-Значение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересечение 1,27823 0,2310165 5,5330707 0,000249942 0,76349369 1,79296722 0,763493688 1,79296722 

Переменная X 
1 2,267014 0,7446996 3,0441989 0,012373591 0,6077196 3,926307789 0,607719597 3,92630779 

Переменная X 

2 0,247952 0,2489798 0,9958707 0,342799508 -0,3068099 0,80271332 -0,30680989 0,80271332 
Переменная X 

3 1,483716 1,8070025 0,8210926 0,430732917 -2,5425361 5,509968846 -2,54253614 5,50996885 

Переменная X 
4 -0,15253 1,3825653 -0,110321 0,914337458 -3,2330735 2,928021551 -3,23307354 2,92802155 

Переменная X 

5 -1,50841 1,1867298 -1,271061 0,232477037 -4,1526047 1,135792889 -4,15260473 1,13579289 

 

 Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                            

по Грузії, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму  

у ВВП 

Сукупні 

капіталовкладення 

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 3,06 0,5 0,129 0,1 0,025 0,107 

2001 3,22 0,7 0,136 0,2 0,045 0,136 

2002 3,4 0,7 0,189 0,2 0,48 0,144 

2003 3,99 0,7 0,17 0,2 0,03 0,172 

2004 5,13 0,9 0,196 0,2 0,06 0,209 

2005 6,41 0,9 0,237 0,2 0,07 0,287 

2006 7,75 1,2 0,257 0,3 0,075 0,361 

2007 10,17 1,3 0,277 0,4 0,088 0,44 

2008 12,8 1,5 0,337 0,4 0,88 0,505 

2009 10,77 1,4 0,311 0,4 0,05 0,537 

2010 11,64 1,6 0,329 0,5 0,08 0,737 

2011 14,44 2,2 0,384 0,6 0,11 1,069 

2012 15,85 2,9 0,471 0,8 0,13 1,565 

2013 16,14 3,2 0,537 0,9 0,125 1,916 

2014 16,52 3,3 0,563 1 0,12 1,972 

2015 12,97 3,2 0,591 1 0,1 2,447 
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Продовження додатка В8 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной по Грузии: R= ,98295671 R2= ,96620390  

Скорректир. R2= ,94930585 

F(5,10)=57,178 p<,00000 Станд. ошибкаоценки: 1,1145 

 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -5,6544 1,57148 -3,59815 0,004863 

1,25875 0,535596 6,2397 2,65497 2,35018 0,040628 

1,22455 0,433387 39,9805 14,14975 2,82553 0,017989 

0,22710 0,590359 3,6569 9,50619 0,38469 0,708523 

-0,03618 0,069896 -0,8132 1,57109 -0,51759 0,616000 

-1,82282 0,337993 -11,7620 2,18095 -5,39308 0,000304 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,984943 

R-квадрат 0,970114 

Нормированный R-

квадрат 0,95351 

Стандартная ошибка 1,032991 

Наблюдения 16 

 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 311,7348 62,34695 58,4282 1,38E-06 

Остаток 9 9,603627 1,06707   

Итого 14 321,3384       

 

  

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-статис-

тика 

P-Зна-

чение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересе-

чение -6,99115 1,672772 -4,17938 0,002378 -10,7752 -3,20707 -10,7752 -3,20707 

0,5 5,590651 2,492971 2,242566 0,051626 -0,04884 11,23014 -0,04884 11,23014 

0,129 45,53562 13,55297 3,359825 0,008391 14,87667 76,19458 14,87667 76,19458 

0,1 7,464547 9,1171 0,818741 0,434077 -13,1598 28,08886 -13,1598 28,08886 

0,025 -0,94386 1,458389 -0,64719 0,533665 -4,24296 2,355246 -4,24296 2,355246 

0,107 -13,3453 2,243981 -5,94716 0,000216 -18,4216 -8,26908 -18,4216 -8,26908 
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Продовження додатка В8 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі            
по Катару, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 
від 

міжнародного 
туризму 

Витрати 
туристів  

за 
кордоном 

Прямі 
надходження 
від туризму  

у ВВП 

Сукупні 
капітало-

вкладення  
в туристичну 

галузь 

Витрати 
міжнародних 

туристів  
в середині 

країни 
2000 17,76 0,9 2,5 0,3 0,1 0,2 
2001 17,54 1,1 3 0,4 0,1 0,5 
2002 19,36 1,3 3,5 0,4 0,2 0,5 
2003 23,53 1,8 4 0,6 0,4 0,7 
2004 31,73 2,2 4,5 0,8 0,6 1 
2005 44,53 4,2 5 1,2 0,9 1,8 
2006 60,88 5,4 5,5 1,6 1,1 2,3 
2007 79,71 4 6 1,3 0,7 2 
2008 115,27 4,6 6,5 1,4 1,1 1,8 
2009 97,8 3,2 7 1,1 1 1,1 
2010 125,12 3,5 7,5 1,3 1 1,6 
2011 169,81 6,3 7,813 2,5 1,2 3,9 
2012 190,89 9,1 10,702 3,5 1,3 6,1 
2013 201,89 10,3 11,729 4 1,4 7,1 
2014 210,89 12,7 12,871 4,9 1,7 8,9 
2015 166,91 13,3 14,829 5,2 1,8 9,4 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной по Катару: R= ,95352758 R2= ,90921485 
Скорректир. R2= ,86382227 F(5,10)=20,030 p<,00006 Станд. ошибкаоценки: 26,389 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -50,498 42,5813 -1,18593 0,263064 

-0,06657 1,928358 -1,178 34,1172 -0,03452 0,973142 

0,17952 0,599264 3,482 11,6223 0,29956 0,770646 

8,79531 3,838192 388,234 169,4216 2,29152 0,044897 

-0,67196 0,898660 -90,838 121,4847 -0,74773 0,471840 

-7,42876 4,148153 -172,346 96,2364 -1,79086 0,103582 

 
ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,950814 

R-квадрат 0,904048 

Нормированный R-квадрат 0,850741 

Стандартная ошибка 27,27554 

Наблюдения 16 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 63084,84 12616,97 16,95931 0,00024 

Остаток 9 6695,597 743,9552   

Итого 14 69780,44       
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Продовження додатка В8 

 

  

Коэф-

фициенты 

Стандартна 

яошибка 

t-ста-

тистика 

P-Зна-

чение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересе-

чение -49,8743 44,02345 -1,1329 0,286532 -149,462 49,71364 -149,462 49,71364 

0,9 4,3517 36,44479 0,119405 0,907577 -78,0921 86,79555 -78,0921 86,79555 

2,5 2,263296 12,18267 0,18578 0,856737 -25,2958 29,82241 -25,2958 29,82241 

0,3 444,1702 198,3358 2,239486 0,051887 -4,49649 892,8369 -4,49649 892,8369 

0,1 -129,549 141,1397 -0,91788 0,38262 -448,83 189,7308 -448,83 189,7308 

0,2 -202,108 111,1272 -1,81871 0,102313 -453,495 49,27926 -453,495 49,27926 

 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                           

по Італії, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму 

у ВВП. 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичн 

у галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 1145,11 151,1 18,169 60,4 8,8 28,706 

2001 1163,32 150,4 16,997 59,2 9,2 26,916 

2002 1270,99 155,1 19,636 60,2 11,1 28,192 

2003 1572,65 182 23,731 69,8 14 32,591 

2004 1800,76 205,6 24,064 79,5 15 37,87 

2005 1855,83 203,4 26,774 79 14,6 38,374 

2006 1944,34 216,6 27,437 83,5 18 41,644 

2007 2206,11 244,1 32,754 92,4 23,8 46,144 

2008 2402,06 248,7 33,126 95 22,9 48,5886 

2009 2190,07 215,3 35,222 83,5 15,3 51,6766 

2010 2129,02 207,5 37,318 80,9 15,7 54,7646 

2011 2278,38 221,5 39,413 89,6 12,9 57,8526 

2012 2073,97 203,6 41,509 91,9 13,2 60,9406 

2013 2131 210,4 43,605 85,5 11,1 64,0286 

2014 2141,84 215,5 45,701 87,9 11,1 67,1166 

2015 1815,76 185,9 47,796 76,3 9,7 70,2046 
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Продовження додатка В8 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Италии: 

 R= ,98550845 R2= ,97122691 Скорректир. R2= ,95684037 

F(5,10)=67,509 p<,00000 Станд. ошибкаоценки: 83,083 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -753,142 209,4915 -3,59509 0,004888 

0,808074 0,288041 10,926 3,8947 2,80541 0,018621 

0,502262 0,670164 20,044 26,7439 0,74946 0,470842 

0,125967 0,249524 4,302 8,5225 0,50483 0,624616 

-0,130521 0,162424 -11,821 14,7102 -0,80358 0,440320 

-0,289504 0,704701 -8,033 19,5544 -0,41082 0,689870 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,981581 

R-квадрат 0,963501 

Нормированный R-

квадрат 0,943224 

Стандартная ошибка 85,88637 

Наблюдения 15 

 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 1752513 350502,6 47,51631 3,35E-06 

Остаток 9 66388,21 7376,468   

Итого 14 1818901       

 

 

  

Коэф-

фициенты 

Стандартнаяошибк

а 

t-статис-

тика 

P-Зна-

чение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересе-

чение -711,261 227,6004 -3,12504 0,012219 -1226,13 -196,393 -1226,13 -196,393 

151,1 10,65761 4,051134 2,630771 0,027324 

1,49330

3 19,82191 1,493303 19,82191 

18,169 15,40789 28,71236 0,536629 0,604533 -49,544 80,35976 -49,544 80,35976 

60,4 4,578138 8,822129 0,518938 0,616322 -15,3789 24,53518 -15,3789 24,53518 

8,8 -11,6699 15,20873 -0,76732 0,462546 -46,0745 22,73459 -46,0745 22,73459 

28,706 -5,05502 20,81863 -0,24281 0,813594 -52,15 42,03999 -52,15 42,03999 
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Продовження додатка В8 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                             

по Єгипту, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму  

у ВВП 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 104,75 13,70 1,206 6,7 1,4 4,6 

2001 102,27 12,70 1,248 6 1,3 4 

2002 90,26 12,20 1,309 5,7 1,4 4 

2003 85,16 11,70 1,465 5,7 1,2 4,6 

2004 82,86 14,90 1,543 7,4 1,5 6,2 

2005 94,13 17,70 1,932 8,5 2,1 7 

2006 112,9 20,40 2,156 9,6 2,8 8 

2007 137,06 25,70 2,886 12 3,9 10,1 

2008 170,8 31,10 3,390 14,4 4,9 11,9 

2009 198,32 32,80 2,941 15 4,9 11,5 

2010 230,02 36,50 2,696 16,9 4,8 13,4 

2011 247,73 31,3 2,575 13,9 5,1 9,1 

2012 275,76 35,3 3,037 15,9 5 10,6 

2013 285,44 28,6 3,261 12,4 4,5 6,5 

2014 301,54 32,6 3,486 14,3 4,8 7,7 

2015 330,16 33,6 3,709 14,5 5 7,4 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Египту: R= ,99757291 R2= ,99515170  

Скорректир. R2= ,99272755, F(5,10)=410,52 p<,00000 Станд. ошибка оценки: 7,5305 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  11,6414 12,92646 0,90059 0,388982 

2,147792 1,412532 20,2784 13,33645 1,52053 0,159347 

-0,004534 0,066498 -0,4575 6,71102 -0,06818 0,946990 

-0,346051 1,421637 -7,6204 31,30592 -0,24342 0,812603 

-0,230365 0,208594 -12,3347 11,16903 -1,10437 0,295297 

-0,847652 0,198027 -25,3347 5,91865 -4,28048 0,001610 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,997454 

R-квадрат 0,994914 

Нормированный R-квадрат 0,992088 

Стандартная ошибка 7,928661 

Наблюдения 16 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 110665,9 22133,17 352,0821 4,91E-10 

Остаток 9 565,773 62,86366   

Итого 14 111231,6       
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Продовження додатка В8 

 

  

Коэф-

фициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-ста-

тистика 

P-Зна-

чение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересечение 12,25991 14,26638 0,859356 0,412448 -20,0129 44,53271 -20,0129 44,53271 

13,7 22,26922 19,66611 1,132365 0,286747 -22,2186 66,75706 -22,2186 66,75706 

1,206 -0,17701 7,327365 -0,02416 0,981254 -16,7527 16,39864 -16,7527 16,39864 

6,7 -12,4039 46,70157 -0,2656 0,796531 -118,05 93,24237 -118,05 93,24237 

1,4 -13,4964 14,2423 -0,94763 0,368067 -45,7147 18,72191 -45,7147 18,72191 

4,6 -24,3982 8,987926 -2,71456 0,023819 -44,7303 -4,06614 -44,7303 -4,06614 

 

  

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                             

по Індонезії, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму 

у ВВП 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 179,48 20,7 4,003 8,1 2,6 5,068 

2001 174,51 20,5 4,429 8,2 2,1 5,227 

2002 212,81 22,6 5,042 9,1 2,3 5,797 

2003 255,43 25,1 4,427 9,9 2,3 4,461 

2004 279,56 27,1 4,569 10,8 2,4 5,226 

2005 310,82 29,9 4,74 12,1 2,5 5,094 

2006 396,29 35,6 5,458 14,1 3,3 4,89 

2007 470,14 42,6 6,578 16,7 4,7 5,831 

2008 558,58 52,5 8,801 19,7 6,7 8,15 

2009 577,54 54,8 6,908 18,3 9,7 6,053 

2010 755,26 66,5 8,432 22,5 11,2 7,618 

2011 892,59 77,4 8,653 25,9 14 9,038 

2012 919 81,8 9,055 27,5 15 9,463 

2013 914,55 81,3 10,280 27,3 14,9 10,302 

2014 890,6 83,9 10,263 28,7 14,4 11,567 

2015 858,95 82,4 10,883 28,2 14 10,972 
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Продовження додатка В8 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Индонезии: R= ,99822255 R2= ,99644826 Скорректир. 

R2= ,99467239,  F(5,10)=561,10 p<,00000 Станд. ошибкаоценки: 21,309 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  6,0189 28,80505 0,20895 0,838680 

0,035335 1,314517 0,4092 15,22454 0,02688 0,979084 

-0,062155 0,107858 -7,4770 12,97493 -0,57626 0,577176 

0,865750 0,901443 32,2159 33,54406 0,96041 0,359497 

0,311504 0,456057 16,6824 24,42392 0,68304 0,510098 

-0,160122 0,079361 -19,3827 9,60661 -2,01764 0,071260 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,998096 

R-квадрат 0,996196 

Нормированный R-

квадрат 0,994082 

Стандартная ошибка 21,947 

Наблюдения 16 

 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 1135195 227039 471,3572 1,33E-10 

Остаток 9 4335,036 481,6707   

Итого 14 1139530       

 

  
Коэф-

фициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-ста-

тистика 
P-Зна-
чение 

Нижние 
95 % 

Верхние 
95 % 

Нижние 
95,0 % 

Верхние 
95,0 % 

Y-пересечение 14,86922 32,6119 0,455945 0,659232 -58,904 88,64247 -58,904 88,64247 

20,7 -3,22673 16,63802 -0,19394 0,850532 -40,8645 34,41108 -40,8645 34,41108 

4,003 -8,02473 13,38961 -0,59933 0,563736 -38,3141 22,26466 -38,3141 22,26466 

8,1 39,18044 36,15442 1,083697 0,306676 -42,6065 120,9674 -42,6065 120,9674 

2,6 23,3982 27,17297 0,861083 0,411545 -38,0713 84,86773 -38,0713 84,86773 

5,068 -18,9923 9,912208 -1,91606 0,087608 -41,4153 3,430628 -41,4153 3,430628 
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Продовження додатка В8 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                                     

по Словаччина, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму 

у ВВП 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 20,69 1,2 0,341 0,4 0,2 0,4 

2001 21,39 1,5 0,34 0,6 0,2 0,6 

2002 24,85 1,8 0,506 0,7 0,3 0,7 

2003 34,02 2,3 0,662 0,8 0,4 0,8 

2004 43,12 2,5 0,9 0,9 0,5 0,9 

2005 48,89 3,1 1,122 1,1 0,5 1,2 

2006 57,23 3,6 1,23 1,4 0,5 1,5 

2007 76,9 5 1,825 1,9 0,5 2,2 

2008 96,79 6,4 2,596 2,5 0,7 2,8 

2009 88,89 5,9 2,249 2,3 0,5 2,4 

2010 89,42 5,6 2,146 2,1 0,7 2,1 

2011 98,02 5,9 2,449 2,2 0,9 2,3 

2012 93,1 5,3 2,307 2 0,7 2,2 

2013 98,06 5,7 2,622 2,2 0,7 2,4 

2014 100,41 5,9 3,020 2,3 0,8 2,4 

2015 86,63 5,3 3,220 2 0,7 2,1 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Словакии:R= ,99531738 R2= ,99065668  

Скорректир. R2= ,98598503, F(5,10)=212,06 p<,00000 Станд. ошибка оценки: 3,6370 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -3,19426 3,22137 -0,991585 0,344786 

0,697979 0,659119 11,64084 10,99275 1,058956 0,314528 

0,130445 0,103392 4,07075 3,22651 1,261657 0,235707 

-0,113366 0,705630 -4,81821 29,99016 -0,160660 0,875561 

0,166261 0,087184 24,72804 12,96695 1,907006 0,085627 

0,136479 0,334076 5,26929 12,89828 0,408527 0,691498 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,995153 

R-квадрат 0,990329 

Нормированный R-квадрат 0,984956 

Стандартная ошибка 3,565361 

Наблюдения 16 

Дисперсионный анализ    

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 11715,58 2343,115 184,326 8,8E-09 

Остаток 9 114,4062 12,7118   

Итого 14 11829,98       
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Продовження додатка В8 

 

  

Коэф-

фициенты 

Стандартна 

яошибка 

t-ста-

тистика 

P-

Значение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересечение -5,45068 3,687043 -1,47833 0,17344 -13,7914 2,889989 -13,7914 2,889989 

1,2 8,048764 11,19405 0,719022 0,490374 -17,2739 33,37146 -17,2739 33,37146 

0,341 3,071177 3,273399 0,938223 0,372624 -4,33377 10,47612 -4,33377 10,47612 

0,4 5,198162 30,58927 0,169934 0,86882 -63,9996 74,39589 -63,9996 74,39589 

0,2 30,28511 13,54813 2,235372 0,052237 -0,36289 60,9331 -0,36289 60,9331 

0,4 5,110876 12,64499 0,404182 0,695515 -23,4941 33,71582 -23,4941 33,71582 

 

 

 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                             

по США, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму 

у ВВП 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 10284,75 925,4 91,473 316,1 101,6 120,912 

2001 10621,83 910,2 85,61 308,2 107 109,103 

2002 10977,53 906,2 81,86 315 92,5 104,427 

2003 11510,68 945,8 82,091 332,3 86,9 101,535 

2004 12274,93 1032,7 94,764 357,8 115,5 115,689 

2005 13093,7 1078,7 101,421 368,4 127,5 112,077 

2006 13855,9 1141,6 106,848 387 142,2 126,778 

2007 14477,65 1198,7 112,788 398,4 160,9 144,223 

2008 14718,58 1226,7 119,838 388,1 168,2 164,721 

2009 14418,73 1113 102,953 360,3 144,4 146,002 

2010 14964,4 1130,4 110,049 370,7 127,7 167,996 

2011 15517,93 1220,1 116,448 396,8 121,8 187,629 

2012 16155,25 1277,8 129,902 415,5 136,5 200,997 

2013 16691,5 1347,1 136,136 446,5 135 214,542 

2014 17393,1 1416,1 145,678 471,1 141,4 220,757 

2015 18036,65 1469,8 154,062 488 148,8 228,072 
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Продовження додатка В8 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной по США: R= ,82745026 R2= ,68467393 

Скорректир. R2= ,52701090, F(5,10)=4,3426 p<,02318 Станд. ошибкаоценки: 2886,9 

BETA 

СтОтк 

Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -16645,4 8939,681 -1,86197 0,092216 

2,51131 4,142028 59,5 98,125 0,60630 0,557828 

-1,78758 1,677559 -340,0 319,100 -1,06558 0,311664 

0,02384 3,071828 1,9 240,498 0,00776 0,993962 

-0,12777 0,767723 -23,0 138,012 -0,16643 0,871133 

0,12051 1,561836 11,4 147,326 0,07716 0,940018 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,990192 

R-квадрат 0,98048 

Нормированный R-квадрат 0,969636 

Стандартная ошибка 397,7247 

Наблюдения 16 

 

 

Дисперсионныйанализ    

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 71511474 14302295 90,41503 2,05E-07 

Остаток 9 1423664 158184,9   

Итого 14 72935138       

 

  

Коэф-

фициенты 

Стандартнаяошибк

а 

t-ста-

тистика 

P-Зна-

чение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересе-

чение -297,337 1649,522 -0,18026 0,860945 -4028,81 3434,14 -4028,81 3434,14 

925,4 17,59996 14,57507 1,207539 0,258 -15,3711 50,57105 -15,3711 50,57105 

91,473 -75,5382 49,68966 -1,5202 0,162783 -187,944 36,86764 -187,944 36,86764 

316,1 -3,56124 33,45873 -0,10644 0,917571 -79,2501 72,12766 -79,2501 72,12766 

101,6 2,617824 19,32293 0,135478 0,895216 -41,0937 46,32933 -41,0937 46,32933 

120,912 23,52411 20,45681 1,14994 0,279807 -22,7524 69,80062 -22,7524 69,80062 
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Продовження додатка В8 

Первинні дані для побудови економіко-математичної моделі                            

по Макао, млрд дол. 

Рік ВВП 

Надходження 

від 

міжнародного 

туризму 

Витрати 

туристів 

за 

кордоном 

Прямі 

надходження 

від туризму 

у ВВП 

Сукупні 

капітало-

вкладення  

в туристичну 

галузь 

Витрати 

міжнародних 

туристів  

у середині 

країни 

2000 6,55 3,7 0,452 1,9 0,1 3,205 

2001 6,81 4,2 0,48 2,2 0,1 3,745 

2002 7,32 4,8 0,512 2,6 0,2 4,428 

2003 8,2 5,6 0,471 3 0,3 5,225 

2004 10,59 8,3 0,529 4,2 0,4 7,431 

2005 12,09 9,1 0,615 4,5 0,7 8,19 

2006 14,79 11,9 0,648 5,6 1,4 10,055 

2007 18,34 17,5 0,777 7,8 2,8 13,733 

2008 20,92 19,3 0,902 8,7 3,4 17,297 

2009 21,48 18,9 0,983 9 2,2 18,445 

2010 28,12 26,8 1,237 13,2 2 28,214 

2011 36,71 34,3 1,474 17,3 2 38,984 

2012 43,03 40 1,669 20,1 2,5 44,368 

2013 51,55 29,9 1,807 25 2,8 52,389 

2014 55,52 49,1 1,945 24,4 3,1 51,556 

2015 46,18 33,2 2,089 16,1 3,3 56,626 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной по Макао: R= ,99789230 R2= ,99578903  

Скорректир. R2= ,99368355, F(5,10)=472,95 p<,00000 Станд. ошибка оценки: 1,3560 

 

BETA СтОтк Бета B СтОтк В t(10) p-уров 

  -2,40612 4,06885 -0,591351 0,567411 

0,001196 0,092717 0,00143 0,11090 0,012901 0,989961 

0,494346 0,393180 14,49269 11,52681 1,257303 0,237214 

0,521270 0,113152 1,11509 0,24205 4,606795 0,000970 

0,023803 0,036720 0,32790 0,50584 0,648237 0,531434 

-0,024598 0,407464 -0,02145 0,35538 -0,060368 0,953052 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,997733 

R-квадрат 0,99547 

Нормированный R-квадрат 0,992954 

Стандартная ошибка 1,424482 

Наблюдения 16 
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Закінчення додатка В8 

 
Дисперсионный анализ    

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 4013,345 802,6691 395,5693 2,92E-10 

Остаток 9 18,26234 2,029149   

Итого 14 4031,608       

 

 

 

  

Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-стати-

стика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересе-

чение -2,3953 4,274706 -0,56034 0,588919 -12,0654 7,274753 -12,0654 7,274753 

3,7 0,003888 0,116924 0,033253 0,974199 -0,26061 0,268389 -0,26061 0,268389 

0,452 14,2438 12,1512 1,172214 0,271205 -13,2441 41,73171 -13,2441 41,73171 

1,9 1,113548 0,254364 4,37778 0,001777 0,538138 1,688959 0,538138 1,688959 

0,1 0,35578 0,543252 0,654908 0,528908 -0,87314 1,5847 -0,87314 1,5847 

3,205 -0,01518 0,374199 -0,04057 0,968528 -0,86168 0,831318 -0,86168 0,831318 
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Додаток Д1 

Національні стандарти на туристичні послуги2 

Країна 
Сектор стандартів 

туризму в цілому 
Конкретні стандарти 

1 2 3 

Ботсвана Стандарти 

відповідності 

фізичного об’єкта 

вимогам 

класифікації готелів, 

баз, 

ліжок, сніданків, 

гостьових будинків. 

а) BOS 50-1:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 1: 
Повне обслуговування готелями; 
б) BOS 50-2:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 2: 
Вибрані готельні служби; 
в) BOS 50-3:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 3: 
Житлові будиночки та табори; 
г) BOS 50-4:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 4: 
Внутрішні гостьові будинки; 
д) BOS 50-5:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 5: 
Комерційні готелі; 
е) BOS 50-6:2001. Готелі та пов’язані з 
ними установи – вимоги оцінки – Ч. 6: 
Сніданки, харчування. 

Канада Стандарти на 

послуги 

готелів, кемпінгів, 

відпочинкових 

центрів, 

гуртожитків, ліжок 

та сніданків, 

резиденцій 

у навчальних 

закладах. 

 

стандарти опубліковано тільки 
французькою мовою 
NQ 1014-010/2001. Автобусні 
маршрутні перевезення; 
NQ 9700-010/2001. Туризм. 
Обслуговування клієнтів. 
Керівництво стандартами; 
NQ 9700-050/2001. Туризм. 
Обслуговування клієнтів. Турфірми; 
P 9700-065. Туризм. Обслуговування 
клієнтів. Екотуризм. Подорожі; 
NQ 9700-075/2002. Туризм. 
Обслуговування клієнтів. Круїзні 
судна й пороми; 
NQ 9700-085/2002. Туризм. 
Обслуговування клієнтів. Визначні 
пам’ятки та місця; 

                                                 
2
 Столярчук П. Міжнародна стандартизація туристичних послуг / П. Столярчук, В. Домінюк // Стандартизація. 

Сертифікація. Якість. – 2010. – № 4. – С. 14–18.  
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  P 9700-100. Туризм. Обслуговування 

клієнтів. Центри відпочинку; 

NQ 9700-110/2002. Туризм. 

Обслуговування клієнтів. Готелі; 

NQ 9700-120/2002. Туризм. 

Обслуговування клієнтів. Табори 

відпочинку; 

Стандарти з метою розвитку галузі 

(тільки французькою) 

P 9700-060. Туризм. Обслуговування 

клієнтів. Продукти екотуризму; 

P 9700-130. Туризм. Обслуговування 

клієнтів. Сервісна служба. 

Франція Стандарти на 

послуги 

готелів, кемпінгів, 

відпочинкових 

центрів, 

гуртожитків, ліжок 

та сніданків, 

резиденцій у 

навчальних закладах. 

NF237 – Ведення документації 

туристичних бюро. Туристичні бюро; 

PR NF EN 14804 – Умови організації 

подорожей; 

NF X 50-055 – Департамент мови. 

Мовний супровід організації подорожей; 

NF EN ISO 18513 – Туризм. Готельні 

послуги – готелі та інші методи 

туристичного розміщення. – 

Термінологія; 

NF S52-104 – Лижні курорти – 

Інформація про лавини – 

Знаки застереження. 

Німеччина Німецька система 

класифікації готелів 

(DEHOGA). 

DIN 77001, дата публікації :1999-09; 

Туристичні послуги – Символи, які 

використовуються в туристичних 

довідниках; 

DIN EN 13809, дата публікації :2003-06; 

Туристичні послуги – Туристичні 

агентства та туроператори – 

Термінологія; 

DIN EN ISO 18513, дата публікації: 

2003-12; 

Туристичні послуги – Готелі та інші 

методи 

туристичного розміщення – 

Термінологія; 
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  SN EN 13809, дата публікації: 2003-03; 

Туристичні послуги – Туристичні 

агентства та туроператори – 

Термінологія. 

Ірландія Обов’язкова реєст-
рація системи стан-
дартів для готелів 
(самоврядування під-
приємств громад-
ського харчування). 
Добровільні, широко 
використовуються 
системи класифікації 
готелів і гостьових 
будинків. 

 

Корейська 

Республіка 

Стандарти з виїзного 
туризму. 

 

Ліван Стандарти для го-
телів та мебльованих 
квартир. Рейтинг 
тільки для готелів. 

 

Литва Закон про туризм 
вимагає проведення 
сертифікації від усіх 
готелів, мотелів і 
таборів, які будуть 
класифіковані. 

 

Нідерланди  NEN-EN-ISO 18513:2003 – Туристичні 

послуги – Готелі та інші види 

туристичного розміщення – 

Термінологія; 

NEN-EN 13809:2003 – Туристичні 

послуги – Туристичні агентства та 

туроператори – Термінологія. 

Сингапур Ради (весна Сингапур) 
працює над NSRS 
професійними стан-
дартами для готелів, 
бюро подорожей і 
туризму. NSRS буде 
поширюватися на всі 
сектори туризму. 
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Іспанія  UNE 150101:2001. EX система 
екологічного менеджменту. 
Керівні принципи для здійснення 
системи екологічного менеджменту 
відповідно до UNE-EN ISO 14001 у 
готелях та інше розміщення туристів; 
UNE-EN 13809:2003 туристичні 
послуги. Туристичні агентства та 
туроператори. Термінологія; 
Доступність UNE 41512:2001  
і навколишні пляжі; 
PNE 150104 EMS. Керівництво  
з реалізації системи екологічного 
менеджменту відповідно до UNE-EN 
ISO 14001 пляжів. 

ПАР Стандарти для 

готелів, гостьових 

будинків, заповід-

ників, парків, 

ресторанів, офісів 

інформації тощо. 

 

Туреччина Стандарти згідно 

з правилами на 

туристичні послуги. 

 

Великобри-

танія 

 BS EN ISO 18513:2003 – Туризм 
послуг. Готелі та інші види 
туристичного житла. Термінологія; 
BS EN 13809:2003 – Туризм послуг. 
Туристичні агентства та туроператори. 
Термінологія. 

США  ISO 18513:2003 – Туризм. Послуги – 
готелі та інші види туристичного 
розміщення – Термінологія; 
BSR NSF / 166-200x – Готелі: охорона 
громадського здоров’я; 
PREN 13809 – Туристичні послуги – 
Туристичні агентства та туроператори – 
Термінологія; 
NFPA 1194: Стандарт для 
рекреаційних парків, транспортних 
засобів і кемпінгів, 2002. 
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Міжнародні акти, що регулюють розвиток туризму в Україні 

№ 

з/п 
Назва документа 

Орган,  

що запровадив 

Дата 

прийняття / 

ратифікації 

1 2 3 4 

1 Хартія туризму 

Всесвітня 

туристична 

організація 

01.01.1985 

2 

Гаазька декларація 

Міжпарламентської 

конференції з туризму 

ООН 14.04.1989 

3 
Глобальний етичний кодекс 

туризму 

Меморандум про українсько-

австрійське співробітництво 

Угода про співробітництво в 

галузі туризму між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом 

Азербайджанської Республіки 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Албанія про співробітництво в 

галузі туризму 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Князівства 

Андорра про співробітництво в 

галузі туризму 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво в 

галузі туризму 

Угода між Урядом України та 

Урядом Республіки Болгарія 

про співробітництво в галузі 

туризму 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом 

Федеративної Республіки 

Бразилія про співробітництво в 

галузі туризму 

Меморандум про 

взаєморозуміння між 

Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Його Величності 

Султана і ЯнгДі-Пертуана 

Брунею Даруссаламу щодо 

співробітництва в галузі 

туризму 

Всесвітня 

туристична 

організація 

01.10.1999 

4 

Меморандум про українсько-

австрійське співробітництво            

в  галузі туризму 

Держтурадміністра-

ція України 
04.11.2004 

5 

Угода про співробітництво в 

галузі туризму між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом 

Азербайджанської Республіки 

Кабінет Міністрів 

України 
 

6 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Албанія про співробітництво           

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

7 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Князівства 

Андорра про співробітництво  

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
01.04.2011 

8 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво  

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 

16.02.2006 

 

9 

Угода між Урядом України та 

Урядом Республіки Болгарія 

про співробітництво в галузі 

туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
24.07.1996 

10 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом 

Федеративної Республіки 

Бразилія про співробітництво  

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_640
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_904
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_904
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_904
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/983_001
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/983_001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/040_031
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/040_031
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon.rada.gov.ua/go/040_031
http://zakon.rada.gov.ua/go/040_031
http://zakon.rada.gov.ua/go/040_031
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/020_002
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_104
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_083
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/076_019
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11 

Меморандум про взаєморозу-

міння між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Його 

Величності Султана і ЯнгДі-

Пертуана Брунею Даруссаламу 

щодо співробітництва в галузі 

туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

12 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Соціаліс-

тичної Республіки В’єтнам про 

співробітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

13 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Вірменія про співробітництво 

у галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

14 

Угода про співробітництво у 

сфері туризму між Урядом 

України та Урядом Грецької 

Республіки 

Кабінет Міністрів 

України 

11.11.1996 

 

15 

Угода між Урядом України та 

Урядом Республіки Грузія про 

співпрацю в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

16 

Угода про співробітництво                  

в галузі туризму між 

Державним комітетом України 

по туризму та Державним 

Департаментом із туризму 

Естонії 

Державний комітет 

України по туризму 

 

04.12.1994 

17 

Угода про співробітництво             

у сфері туризму між Держав-

ним комітетом України по 

туризму та Міністерством 

туризму Арабської Республіки 

Єгипет 

Державний комітет 

України по туризму 

 

16.10.1995 

18 

Угода про співробітництво у 

сфері туризму між Урядом 

України та Урядом Держави 

Ізраїль 

Уряд України 

 
11.07.1995 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/096_001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300_008
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300_008
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300_008
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/300_008
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/233_025
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_035
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_035
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_035
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_035
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19 

Угода між Урядом України     

й Урядом Республіки Індія про 

співробітництво в галузі 

культури, мистецтва, освіти, 

туризму, спорту та засобів 

масової інформації 

Уряд України 

 
27.03.1992 

20 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Індія про співробітництво в 

галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
12.08.2003 

21 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Ісламської 

Республіки Іран про співро-

бітництво в галузі туризму 

Уряд України  

22 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Італійської  

Республіки  про співробіт-

ництво  в  галузі  туризму 

Уряд України  

23 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом 

Йорданського Хашимітського 

Королівства про співробіт-

ництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
12.02.2006 

24 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Казахстан про співробітництво 

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
24.04.2003 

25 

Угода між Урядом України та 

Урядом Республіки Киргизстан 

про співробітництво в галузі 

туризму, альпінізму й 

готельної індустрії 

Уряд України 23.02.1993 

26 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України  та Урядом Республіки 

Кіпр про співробітництво                 

в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
10.09.2010 

27 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом КНР про 

співробітництво в галузі 

туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_005
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/356_015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400_006
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/398_045
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_012
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_012
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_012
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_012
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28 

Меморандум про взаємо-
розуміння між Державним 
агентством України з туризму 
та курортів і Національною ту-
ристичною адміністрацією 
Китайської Народної Респуб-
ліки про сприяння груповим 
поїздкам китайських туристів 
до України 

Державне агентство 

України з туризму 

та курортів 

05.12.2013 

29 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Корея про співробітництво            
в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
08.07.2009 

30 

Угода про співробітництво              
у сфері туризму між Урядом 
України та Урядом Республіки 
Куба 

Уряд України 14.04.1997 

31 

Угода про співробітництво            
в галузі туризму між Кабі-
нетом Міністрів України та 
Урядом Ліванської Республіки 

Кабінет Міністрів 

України 
08.07.2003 

32 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Литовської 
Республіки про співро-
бітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
16.12.2004 

33 

Угода про співробітництво             
в галузі туризму між Кабі-
нетом Міністрів України та 
Урядом Ліванської Республіки 

Кабінет Міністрів 

України 
 

34 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Великою Соціаліс-
тичною Народною Лівійською 
Арабською Джамагирією про 
співробітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
08.09.2004 

35 

Угода між Урядом України              
й Урядом Великого Герцогства 
Люксембург про співро-
бітництво в галузі культури, 
науки, освіти та туризму 

Уряд України 30.09.1996 

36 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Македонія про співробіт-
ництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_031
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_031
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_031
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_031
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_029
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_029
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_029
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_029
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422_008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422_008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422_008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422_008
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440_045
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440_045
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/434_019
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/434_019
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/434_019
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/434_019
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/434_019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442_001
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37 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Мальти про 
співробітництво в галузі 
туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
09.07.2008 

38 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Молдова про співробітництво 
в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
25.07.2008 

39 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Монголії 
про співробітництво в галузі 
туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
08.12.2004 

40 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки 
Польща про співробітництво            
в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
24.06.2006 

41 
Угода між Україною та Порту-
гальською Республікою про 
співробітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
28.09.2007 

42 

Угода між Урядом Російської 

Федерації та Кабінетом Мі-

ністрів України про співро-

бітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
16.07.1999 

43 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 

Сербія про співробітництво у 

сфері туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
 

44 

Угода між Урядом України та 

Урядом Сирійської Арабської 

Республіки про співробіт-

ництво в галузі туризму 

Уряд України 21.01.2004 

45 

Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Словацької 

Республіки про співробіт-

ництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
04.03.2004 

46 

Меморандум про взаємо-
розуміння щодо співробіт-
ництва в галузі туризму між 
Міністерством інфраструктури 
України та Міністерством еко-
номіки Республіки Словенія 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/470_007
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/470_007
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/470_007
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/470_007
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_132
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_132
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_132
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_132
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/496_042
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/496_042
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/496_042
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/496_042
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_068
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_068
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_068
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_068
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/620_009
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/620_009
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/620_009
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_703
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_703
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_703
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_703
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/760_009
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/760_009
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/760_009
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/760_009
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/703_023
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/703_023
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/703_023
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/703_023
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47 

Угода про співробітництво у 
сфері туризму між Державним 
комітетом України по туризму 
та Міністерством по туризму  
і ремісництву Туніської 
Республіки 

Державний комітет 

України по туризму 
07.04.1995 

48 

Угода між Урядом України              
й Урядом Турецької Республіки 
про співробітництво у сфері 
туризму 

Уряд України 15.09.1994 

49 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Туркме-
нистану про співпрацю в галузі 
туризму 

Кабінет Міністрів 

України 
28.01.1998 

50 

Угода між Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі 
України та Державним коміте-
том Туркменистану з туризму 
щодо співробітництва у сфері 
туризму 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України 

28.01.1998 

51 

Угода між Урядом України та 
Урядом Республіки Узбе-
кистан про співробітництво                     
у сфері туризму 

Уряд України 29.10.2015 

52 

Угода між Державним комі-
тетом молодіжної політики, 
спорту і туризму України та 
Державною радою з питань 
туризму Фінляндії про спів-
робітництво в галузі туризму 

Державний комітет 

молодіжної 

політики, спорту і 

туризму України 

02.08.2001 

53 

Меморандум про взаєморо-
зуміння між Державним 
агентством України з туризму 
та курортів та Генеральною 
дирекцією конкурентоспро-
можності, промисловості й 
послуг Французької Респуб-
ліки та Адетеф, агентство 
міжнародного співробітництва 
Міністерства економіки та фі-
нансів Французької Республіки 

Державне агентство 
України з туризму 

та курортів 
18.12.2012 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/792_010
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/792_010
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/792_010
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/792_010
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/795_067
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/795_067
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/795_067
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/795_067
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/860_058
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/860_058
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/860_058
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/860_058
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54 

Угода між Урядом України та 
Урядом Республіки Хорватія 
про співробітництво в галузі 
туризму 

Уряд України 28.04.1998 

55 

Угода про співробітництво               
в галузі туризму між Міністер-
ством культури і туризму 
України та Міністерством ре-
гіонального розвитку Чеської 
Республіки 

Міністерство 
культури і туризму 

України 
17.02.2006 

56 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Чорногорії 
про співробітництво в галузі 
туризму 

Кабінет Міністрів 
України 

09.12.2011 

57 

Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Демокра-
тичної Соціалістичної Респуб-
ліки Шрі-Ланка про співробіт-
ництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 
України 

15.04.2013 

58 

Угода про співробітництво в 
галузі туризму між Кабінетом 
Міністрів України та Радою 
Міністрів Сербії й Чорногорії 

Кабінет Міністрів 
України 

14.04.2004 

59 
Угода про співробітництво                     
в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 
України 

23.12.1993 

60 
Рішення про Раду по туризму 
держав-учасниць Угоди про 
співробітництво в галузі туризму 

Кабінет Міністрів 
України 09.09.1994 

61 
Угода про Раду з туризму 
держав-учасниць СНД 

Кабінет Міністрів 
України 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/191_032
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/191_032
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/191_032
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/191_032
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203_041
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/892_006
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/892_006
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/892_006
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/892_006
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144_007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144_007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144_007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144_007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/144_007
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/891_014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/891_014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/891_014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/891_014
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_957
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_957
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_b41
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_b41
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_b41
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Перелік національних стандартів сфери туризму 

Реквізити 

національно

го стандарту 

Назва стандарту 

1 2 

Туризм пригодницький 

ДСТУ ISO 

21101:2016 

(ISO 

21101:2014, 

IDT) 

Туризм 

пригодницький. 

Системи 

менеджменту 

безпеки. Вимоги 

  

У стандарті викладено вимоги до системи 

управління безпекою для організаторів 

пригодницького туризму. 

Стандарт використовується з метою 

підвищення рівня безпеки; щоб задовольнити 

очікування учасників і безпеку персоналу; 

щоб продемонструвати безпечну практику; на 

підтримку дотримання вимог законодавства. 

Стандарт може бути використаний для всіх 

організаторів, котрі працюють у різних 

географічних, культурних і соціальних 

умовах. 

ДСТУ 

ISO/TR 2110

2:2016 

(ISO/TR 2110

2:2013, IDT) 

Туризм 

пригодницький. 

Лідери. 

Особиста 

компетентність 

  

Цей стандарт є основою для туристичної 

діяльності організаторів, що пропонують 

пригодницький туризм, щодо їх компе-

тентності з метою організації максимально 

безпечної подорожі. 

Ефективне виконання положень цього 

міжнародного стандарту допоможе 

споживачеві зробити усвідомлений вибір 

щодо діяльності організаторів 

пригодницького туризму. 

ДСТУ ISO 

21103:2016 

(ISO 

21103:2014, 

IDT) 

Туризм 

пригодницький. 

Інформація для 

учасників 

  

Цей стандарт визначає мінімальну 

інформацію, яка підлягає передачі учасникам 

і потенціалу учасників до, під час та після 

діяльності з метою  забезпечення їхньої 

безпеки. 

Вимоги до окремих туристичних послуг 

ДСТУ ISO 

13810:2016 

(ISO 

13810:2015, 

IDT) 

Туристичні 

послуги. 

Промисловий 

туризм. Надання 

послуг 

  

Цей стандарт установлює загальні вимоги до 

промислового туризму, пропоновані 

постачальниками послуг, які мають намір 

передавати знання щодо виробництва, 

науково-технічної діяльності, заснованих на 

виробничих процесах, ноу-хау, а також  

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54857
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54857
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54857
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54857
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54857
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54859
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54859
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54859
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54859
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54859
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54861
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54861
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54861
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54861
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54306
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продуктів або послуг. 

Стандарт допоможе туроператорам і 

власникам різних промислових об’єктів (на 

кшталт шоколадної фабрики, виноробного 

заводу, електростанції або шахти) 

привернути увагу додаткових туристів. 

Водночас відвідувачі подібних 

індустріальних об’єктів отримають 

незабутній і приємний досвід. 

Цільовою аудиторією стандарту виступають 

приватні промислові компанії й органи 

місцевого самоврядування, у віданні яких 

перебувають старі індустріальні об’єкти. 

ДСТУ 

7450:2013 

Туристичні 

послуги. Знаки 

туристичні 

активного 

туризму. 

Класифікація, 

опис і правила 

застосування 

Цим стандартом затверджується колірно-

цифрова система знакування для активного 

туризму. 

Цей стандарт є інструментом для створення 

національної багаторівневої мережі 

туристичних шляхів, що відповідає всім 

європейським рекомендаціям у цій галузі  

та найкращим напрацюванням європейських 

країн. 

Його створено у зв’язку з відсутністю 

нормативної бази інфраструктурного 

забезпечення активного туризму та 

негативними тенденціями, які намітились  

у зв’язку з реалізацією різноманітних 

проектів зі створення такої інфраструктури 

на основі застарілої нормативної бази 

сусідніх країн. 

ДСТУ ISO 

18065:2016 

(ISO 

18065:2015, 

IDT) 

Туризм та 

пов’язані з ним 

послуги. 

Туристичні 

послуги, які 

надають на 

природоохо-

ронних 

територіях. 

Вимоги 

Цей стандарт установлює вимоги до 

туристичних послуг, що надаються 

безпосередньо на природоохоронних 

територіях, щоб задовольнити відвідувачів, 

надаючи пріоритетну увагу цілям збереження 

цих територій, за винятком морських районів, 

що перебувають під охороною. 

http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-znaki-turistichni-aktivnogo-turizmu-klasifikacija-opis-i-pravila-zastosuvannja.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61250
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ДСТУ ISO 

17680:2016 

(ISO 

17680:2015, 

IDT) 

Туризм та 

пов’язані з ним 

послуги. 

Таласотерапія. 

Вимоги до 

послуг 

Цей стандарт установлює вимоги до надання 

послуг у центрах таласотерапії з 

використанням благотворного впливу 

морського навколишнього середовища  

з лікувальною або профілактичною метою, 

із метою забезпечення хорошої якості послуг, 

що відповідають на прямі й непрямі потреби 

клієнта, шанобливого використання 

концепції таласотерапії, реалізації принципів 

гігієни та безпеки, комфорту для клієнтів. 

Цей стандарт не стосується лікувальних 

властивостей і не охоплює рішення, які 

відповідають медичній професії. 

Цей стандарт не поширюється на житло та 

послуги громадського харчування. 

ДСТУ ISO 

13009:2016 

(ISO 

13009:2015, 

IDT) 

Туризм та 

пов’язані з ним 

послуги. Вимоги 

та рекомендації з 

експлуатації 

пляжу 

Цей стандарт установлює загальні вимоги  

й рекомендації для пляжу. У ньому містяться 

вказівки для тих, хто обслуговує пляжі та їх 

користувачів щодо сталого управління й 

планування, володіння пляжем, стійкої 

інфраструктури та потреб надання послуг,  

у тому числі безпеки пляжів, інформації й 

комунікацій, очищення та видалення 

відходів. 

Цей стандарт поширюється на пляжах під час 

купального сезону. 

ДСТУ ISO 

13687:2016 

(ISO 

13687:2014, 

IDT) 

Туризм та 

пов’язані з ним 

послуги. Яхт-

гавані. 

Мінімальні 

вимоги 

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги 

для комерційних і некомерційних гаваней для 

прогулянкових катерів і яхт, за винятком 

стандартизації спортивних заходів. Стандарт 

не поширюється на особливості складу яхт, 

складів, заправних станцій і прилеглих 

пляжів. 

Відповідність цьому стандарту не гарантує 

повної безпеки або відсутності ризиків у разі 

аномальних погодних умов та екстремальних 

умов на морі. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60244
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52329
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54284
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Вимоги до засобів розміщення 

ДСТУ 

4527:2006 

Послуги 
туристичні. 

Засоби 
розміщення. 
Терміни та 
визначення 

Цей стандарт установлює терміни, обов’яз-

кові для вживання в усіх видах нормативних 

документів, що стосуються сертифікації 

послуг із тимчасового розміщення (прожи-

вання), для встановлювання категорій готелів 

та інших об’єктів, що надають послуги із 

тимчасового розміщення (проживання), а та-

кож для робіт зі стандартизування. 

ДСТУ 

4268:2003 

Послуги 
туристичні. 

Засоби 
розміщення. 

Загальні вимоги 

Стандарт установлює класифікацію засобів 

розміщування, загальні вимоги щодо них та 

до їхніх послуг. 

Вимоги цього стандарту застосовують 

суб’єкти господарювання, які надають 

послуги засобів розміщування. 

Стандарт придатний для застосування з 

метою сертифікації засобів розміщування. 

ДСТУ 

4269:2003 

Послуги 
туристичні. 

Класифікація 
готелів 

Цей стандарт установлює класифікацію 

готелів й аналогічних засобів розміщування, 

незалежно від форм власності та відомчої 

належності, а також вимоги до них.  

Стандарт придатний для застосування з 

метою сертифікації.  

ДСТУ 

ISO/TS 

13811:2016 

(ISO/TS 

13811:2015, 

IDT) 

Туризм та 
пов’язані з ним 

послуги. 
Інструкція                  

з розроблення 
екологічних 

специфікацій 
щодо 

розміщення 
закладів 

Цей стандарт містить рекомендації  

з розробки специфікацій, спрямованих  

на зниження негативного впливу й 

збільшення позитивного впливу закладів 

розміщення на навколишнє середовище. 

Цей стандарт не стосується кемпінгів. 

Вимоги до ТІЦ 

ДСТУ ISO 

14785:2016 

(ISO 

14785:2014, 

IDT) 

Офіси 
туристичні 

інформаційні. 
Туристична 

інформація щодо 
послуг із 

приймання 
туристів. Вимоги 

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги 

до якості послуг, що надаються 

туристичними інформаційними офісами 

(TІO) будь-якого типу й розміру, державних 

чи приватних. 

http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-zasobi-rozmischennja-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-klasifikacija-goteliv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-klasifikacija-goteliv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-klasifikacija-goteliv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/poslugi-turistichni-klasifikacija-goteliv.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54307
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=55038
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Вимоги до закладів ресторанного господарства 

ДСТУ 

4281:2004 

Заклади 

ресторанного 

господарства. 

Класифікація 

Цей стандарт установлює визначення закладів 

ресторанного господарства, їх класифікацію та 

загальні вимоги до них. 

ДСТУ 3862-99 

Ресторанне 

господарство. 

Терміни та 

визначення 

Цей стандарт установлює терміни та визначення 

стосовно закладів громадського харчування. 

Вимоги стандарту чинні для застосування в 

роботі підприємств, установ, організацій, що 

діють на території України, технічних комітетів 

зі стандартизації, науково-технічних й 

інженерних товариств, міністерств (відомств). 

Вимоги до професійної підготовки кадрів 

ДСТУ EN 

15565:2016 

(EN 

15565:2008, 

IDT) 

Туристичні 

послуги. Вимоги 

до професійної 

підготовки та 

кваліфікаційних 

програм для гідів 

Стандарт установлює вимоги до професійної 

підготовки та кваліфікаційних програм для гідів 

Вимоги щодо туристсько-екскурсійного обслуговування 

ДСТУ EN 157

00:2014 

Безпечність 

стрічкових 

конвеєрів для 

зимових  видів 

спорту чи туризму 

Цей стандарт установлює вимоги до стрічкових 

конвеєрів для зимових видів спорту чи туризму 

задля забезпечення безпеки туристів. 

ГОСТ 

28681.3-95 

Туристсько-

екскурсійне 

обслуговування. 

Вимоги із 

забезпечення 

безпеки туристів та 

екскурсантів 

Ці стандарти встановлюють вимоги до 

туристських і екскурсійних послуг, які 

забезпечують безпеку життя й здоров’я туристів 

та екскурсантів, методи їх контролю й 

призначений для обов’язкової сертифікації 

туристських послуг 
ГОСТ 

28681.2-95 

Туристсько-

екскурсійне 

обслуговування. 

Туристські 

послуги. Загальні 

вимоги 

http://shop.uas.org.ua/ua/zakladi-restorannogo-gospodarstva-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/zakladi-restorannogo-gospodarstva-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/zakladi-restorannogo-gospodarstva-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/zakladi-restorannogo-gospodarstva-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/restoranne-gospodarstvo-termini-ta-viznachennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistichni-poslugi-vimogi-do-profesijnoi-pidgotovki-ta-kvalifikacijnih-program-dlja-gidiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-strichkovih-konveeriv-dlja-zimovih-vidiv-sportu-chi-turizmu.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-trebovanija-po-obespecheniju-bezopasnosti-turistov-i-jekskursantov.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-2-95-turystsko-jekskursyonnoe-obsluzhyvanye-turystskye-usluhy-obshchye-trebovanyia.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-2-95-turystsko-jekskursyonnoe-obsluzhyvanye-turystskye-usluhy-obshchye-trebovanyia.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-2-95-turystsko-jekskursyonnoe-obsluzhyvanye-turystskye-usluhy-obshchye-trebovanyia.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-2-95-turystsko-jekskursyonnoe-obsluzhyvanye-turystskye-usluhy-obshchye-trebovanyia.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-2-95-turystsko-jekskursyonnoe-obsluzhyvanye-turystskye-usluhy-obshchye-trebovanyia.html
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Закінчення додатка Д3 

1 2 3 

ГОСТ 

28681.1-95 

Туристсько-

екскурсійне 

обслуговування. 

Проектування 

туристських 

послуг 

Цей стандарт установлює порядок розробки 

документації під час проектування 

туристських послуг і призначений для 

підприємств, організацій різних 

організаційно-правових форм та осіб-

підприємців, які надають туристичні послуги 

ГОСТ 

28681.0-90 

Стандартизація  

у сфері 

туристсько-

екскурсійного 

обслуговування 

Цей стандарт установлює цілі, завдання, 

об’єкти стандартизації та структуру 

комплексу стандартів, а також інших 

документів зі стандартизації у сфері 

туристсько-екскурсійного обслуговування. 

Стандарт розповсюджується на організації  

та підприємства з питань стандартизації у 

сфері туристсько-екскурсійного 

обслуговування, незалежно від їх 

підпорядкування. 

Технічні умови щодо туристського спорядження 

ДСТУ ISO 59

12:2015 

(ISO5912:201

1, IDT) 

Палатки 

туристичні 
Ці стандарти встановлюють вимоги до 

безпеки, продуктивності та придатності  

для використання палаток (наметів кемпінгу). 
ДСТУ ISO 59

12:2008 

Палатки 

туристські 

ГОСТ 28917-

91 (ИСО 

5912-85) 

Палатки 

туристські. 

Загальні технічні 

умови 

Цей стандарт розповсюджується на палатки 

туристські, призначені для тимчасового 

проживання туристів у похідних умовах і на 

відпочинку. Стандарт не розповсюджується 

на палатки спеціального призначення 

(альпіністські, для експедицій, палатки-

павільйони та ін.). 

РСТ УССР 

1280-83 

Палатки 

туристські. 

Загальні технічні 

умови 

Стандарт установлює загальні технічні умови 

для палаток туристських. 

ДСТУ 2584-

94 (ГОСТ 

30154-94) 

Плити газові 

побутові 

туристські. 

Загальні технічні 

умови 

Цей стандарт поширюється на плити газові 

побутові туристські, призначені для 

приготування їжі в похідних умовах на 

відкритому повітрі, що працюють від балона 

для зріджених вуглеводневих газів. 

 

 

 

http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-proektirovanie-turistskih-uslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-proektirovanie-turistskih-uslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-proektirovanie-turistskih-uslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/turistsko-jekskursionnoe-obsluzhivanie-proektirovanie-turistskih-uslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-0-90-standartyzatsyia-v-sfere-turystsko-jekskursyonnoho-obsluzhyvanyia-osnovnye-polozheny.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-0-90-standartyzatsyia-v-sfere-turystsko-jekskursyonnoho-obsluzhyvanyia-osnovnye-polozheny.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-0-90-standartyzatsyia-v-sfere-turystsko-jekskursyonnoho-obsluzhyvanyia-osnovnye-polozheny.html
http://shop.uas.org.ua/ua/host-28681-0-90-standartyzatsyia-v-sfere-turystsko-jekskursyonnoho-obsluzhyvanyia-osnovnye-polozheny.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42074
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42074
http://shop.uas.org.ua/ua/dstu-iso-5912-2008-palatky-turystychni.html
http://shop.uas.org.ua/ua/dstu-iso-5912-2008-palatky-turystychni.html
http://shop.uas.org.ua/ua/palatki-turistskie-obschie-tehnicheskie-uslovija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/palatki-turistskie-obschie-tehnicheskie-uslovija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/rst-ussr-1280-83-palatky-turystski-zahalni-tekhnichni-umovy.html
http://shop.uas.org.ua/ua/rst-ussr-1280-83-palatky-turystski-zahalni-tekhnichni-umovy.html
http://shop.uas.org.ua/ua/rst-ussr-1280-83-palatky-turystski-zahalni-tekhnichni-umovy.html
http://shop.uas.org.ua/ua/rst-ussr-1280-83-palatky-turystski-zahalni-tekhnichni-umovy.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pliti-gazovi-pobutovi-turists-ki-zagal-ni-tehnichni-umovi.html
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Додаток Е1 

Норми спеціального законодавства, котрі регулюють туристичну  

діяльність в Україні 
 

1. Закон України від 5.10.2000 р. №2026-ІІІ «Про курорти»; 

2. Указ Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99 «Про Основні напрями 

розвитку туризму в Україні до 2010 року»; 

3. Указ Президента України від 21.09.1998 р. № 1047/98 «Про день туризму»; 

4. Указ Президента України від 02.03.2001 р. № 127/2001 «Про підтримку 

розвитку туризму в Україні»; 

5. Указ Президента України від 22.11.2001 р. № 1132/2001 «Про 

реорганізацію державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму 

України»; 

6. Указ Президента України від 14.12.2001 р. № 1213/2001 «Про заходи 

щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму»; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України (далі ПКМУ) від 12.07.2005 р. № 564 «Про 

утворення Державної служби туризму і курортів»; 

8. ПКМУ від 21.12.2005 р. № 1251 «Про затвердження Порядку організації 

виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»; 

9. ПКМУ від 13.02.2006 р. № 132 «Про затвердження Положення про 

Державну службу туризму і курортів»; 

10. ПКМУ від 12.05.2004 р. № 612 «Про затвердження Програми розбудови 

туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004–2010 

роках»; 

11. ПКМУ від 15.05.2003 р. № 727 «Про затвердження Типових положень 

про управління (відділ) з питань туризму і курортів обласної, Київської та 

Севастопольської міської державної адміністрації та про відділ з питань 

туризму і курортів районної, районної у м.Києві державної адміністрації»; 
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12. ПКМУ від 29.01.2003 р. № 133 «Про затвердження Програми розвитку 

Криму як цілорічного загальнодержавного та міжнародного курортно-

рекреаційного і туристичного центру»; 

13. ПКМУ від 29.04.2002 р. № 583 «Про затвердження Державної програми 

розвитку туризму на 2002–2010 роки»; 

14. ПКМУ від 29.04.1999 р. № 728 «Про заходи подальшого розвитку 

туризму»; 

15. ПКМУ від 05.01.1998 р. № 9 «Про Комплексну програму соціально-

економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного 

значення»; 

16. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 06.06.2005 р. № 

50 «Про затвердження Порядку оформлення ваучера на надання туристичних 

послуг та його використання»; 

17. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 р. № 

83 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право 

здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу»; 

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2004 р. № 379 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з 

питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій»; 

19. Наказ Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету 

статистики України від 12.11.2003 р. № 142/394 «Про затвердження Методики 

розрахунку обсягів туристичної діяльності»; 

20. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, Державної туристичної адміністрації України від 14.11.2002 р. 

№121/83 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, 

внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності»; 

21. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму 

України від 17.01.2001 р. № 7/62 «Про затвердження Ліцензійних умов 
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провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, 

зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності»; 

22. Наказ Міністерства освіти України від 06.04.1999 р. № 96 «Про 

затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України»; 

23. Наказ Державного комітету України по туризму від 10.07.1996 р. № 33 «Про 

затвердження Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів туристичної 

діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з 

використанням активних форм пересування туристів» та ін.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Діяльність. Туризм. Нормативна база [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/ Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=feb2bb4d-5f14- 404c-9a0d-

a233b1e15229&title=NormativnaBaza 

http://me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=feb2bb4d-5f14-%20404c-9a0d-a233b1e15229&title=NormativnaBaza
http://me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=feb2bb4d-5f14-%20404c-9a0d-a233b1e15229&title=NormativnaBaza
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Додаток Ж 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії та навчальні посібники: 

1. Лютак О.М. Інституційне забезпечення міжнародної туристичної 

діяльності в умовах глобалізації : монографія / Олена Миколаївна Лютак. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2016. – 428 с. (24,7 д.а.). 

2. Міжнародна економіка: навч. посіб. /Божидарнік Т.В., Савош Л.В., 

Кравчук О.Я. та ін. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 420 с. (26 д.а., особисто автором 

здійснено дослідження теоретичного підґрунтя міжнародних економічних відносин 

2,3 д.а.). 

3. Міжнародний туризм : навч. посіб. / Вісина Т. М., Божидарнік Т. В., 

Божидарнік Н. В., Савош Л. В., Никитюк Т. Л., Галазюк Н. М., Баула О. В., 

Урбан О. А., Лютак О. М., Кравчук П. Я., Кравчук О. Я., Решетило Н. В., 

Князькова Т. О., Федосова В. І. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 312 с. (19 

д.а., особисто автору 2,2 д.а. – досліджено особливості та види туристичної діяльності). 

4. Особливості використання кластерних інструментів у транскордонному 

туризмі : монографія / З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, О.М. Лютак [та ін.]. – 

Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 172 с. (отримано свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір №59853 від 27.05.2015 р.) (10,7 д.а., особисто автору 2,5 д.а. – здійснено 

аналіз рівня конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери 

транскордонних регіонів на західних кордонах України, особливості реалізації проекту 

транскордонного туристичного кластера в межах єврорегіону «Буг»). 

5. Туристично-рекреаційна сфера транскордонних регіонів: монографія / 

Л.В. Савош, О. М. Лютак, О.В. Баула [та ін.]. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 214 

с. (13,4 д.а., особисто автору 2,2 д.а. – визначено інституційне забезпечення сталого 

розвитку транскордонного регіону в умовах реалізації євроінтеграційного курсу 

України, оцінено інституційного забезпечення розвитку сфери туризму в українсько-

польському транскордонному регіоні в контексті економічної безпеки). 

6. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, 

моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І.М.  – Луцьк: РВВ 
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Луцького НТУ, 2016. – 412 с. (25,7 д.а., особисто автору  1,0 д.а. – досліджено 

особливості імплементації форм прояву транснаціоналізації міжнародного ринку 

туристичних послуг). 

7. Механізми створення геоінформаційної системи туристичних ресурсів: 

монографія / Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І., Лютак О.М., Тищук І.В.–  Луцьк: РВВ 

ЛНТУ, 2016. – 208 с. (12, д.а., особисто автору 3,0 д.а. – здійснено моделювання 

впливу інформаційних ресурсів та капіталовкладень на рівень доходів від туристичної 

сфери). 

8. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин: кол. моногр. / О.В. Баула, Т.М. Вісина, О. М. Лютак, [та ін.]. – Луцьк: Вежа 

Друк, 2017. – 312 с. (18,1 д.а., особисто автору  2,0 д.а. – досліджено особливості 

розвитку сучасного туристичного ринку в умовах глобалізації). 

У наукових фахових виданнях: 

9. Лютак О.М. Конкурентоспроможність прикордонних регіонів в умовах 

реалізації євроінтеграційного курсу України /О.М. Лютак// Економічні науки. Серія  

«Економічна теорія  та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – 

Луцьк, 2009. Випуск 6 (23). – Ч.2. – С. 18-31. (0,9 д.а.). 

10. Лютак О.М. Глобалізаційні аспекти економічної співпраці територій / 

О.М. Лютак // Економічні науки. Серія  «Економічна теорія  та економічна історія» 

Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Луцьк, 2010. Випуск 7 (28). – Ч.2. – С. 68-77. 

(0,9 д.а.). 

11. Лютак О.М. Шляхи активізації транскордонного співробітництва в 

умовах реалізації євро інтеграційного курсу України / О.М. Лютак // Економіка і 

регіон. – 2011. – №1 (28). – ПолтНТУ. – С. 71-74.(0,6 д.а.). 

12. Лютак О.М. Оцінка розвитку сільського туризму транскордонних 

регіонів на західних кордонах України / О.М. Лютак // Економічні науки. Серія 

«Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – 

Луцьк, 2012. Випуск  9 (36). – С. 199-209. (0,8 д.а.). 

13. Лютак, О. М. Сучасні аспекти міграційних процесів в Україні та світі / 

О.М. Лютак, О.А. Ядчук // Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси».  Збірник 
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наукових праць. Луцький НТУ. – Луцьк, 2012. Випуск 9 (2). – С. 313-319. (0,9 д.а., 

особисто автору 0,4 д.а. – наведено класифікацію передумов, що спонукають 

населення до міграції, виокремлено фактори міграції за різними класифікаційними 

ознаками в тому числі і туристичну складову). 

14. Лютак О.М. Розвиток транскордонного туризму в рамках євро регіону 

«Буг» / О.М. Лютак, Г.О. Тимошук // Економічні науки. Серія «Економічна теорія 

економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ.  – Луцьк, 2013. Випуск 10 

(40). – С. 235-242. (0,7 д.а., особисто автору 0,4 д.а. – досліджено заходи щодо 

покращення розвитку туризму на українсько-польському прикордонні). 

15. Лютак О.М. Туристичний продукт як основний елемент забезпечення 

конкурентоспроможності  туристично-рекреаційного кластера / О.М. Лютак,  Д.Л. 

Романчук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. 

Луцький НТУ. – Луцьк, 2013. Випуск 10 (37). – Ч. 2. – С. 141-150. (0,9 д.а., особисто 

автору   0,6 д.а. – визначено підходи до оцінки ролі туристичного продукту на ринку 

туристичних послуг). 

16. Лютак О.М. Методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності на 

основі туристично-рекреаційної сфери регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, Л.Ю. 

Матвійчук // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». 

Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. Випуск 11 (44).  – C. 101-113. 

(0,9 д.а., особисто автору   0,5 д.а. – удосконалена методика оцінки 

конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму). 

17. Лютак О.М. Системний підхід до регулювання міжнародного ринку 

туристичних послуг / О.М. Лютак // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та 

економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. Випуск 12 

(48). –  С.149-156. (0,7 д.а.). 

18. Лютак О.М. Передумови розвитку в’їзного санаторно-курортного 

туризму в Україні / О.М. Лютак, С.Я. Войтович, О.О. Войтович // Економічні науки. 

Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький НТУ.  Луцьк: РВВ 

Луцького НТУ, 2015.  Випуск 12 (47).  С.17-27. (0,9 д.а., особисто автору 0,3 д.а. – 

досліджено особливості розвитку санаторно-курортного туризму). 
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19. Лютак О.М. Особливості формування та сучасні тенденції 

функціонування глобальних туристичних мереж / О.М. Лютак // Глобальні та 

національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – 2016. – Випуск 12. 

Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-

r/2251-lyutak-o-m-osoblivosti-formuvannya-ta-suchasni-tendentsiji-funktsionuvannya-

globalnikh-turistichnikh-merezh (1,0 д.а.) 

20. Лютак О.М. Особливості нормативно-правового регулювання 

міжнародних туристичних зв’язків України / О.М. Лютак // Причорноморські 

економічні студії: науковий журнал. – Одеса, 2016. Випуск 12-1. – С. 27-30. (0,6 д.а.) 

21. Лютак О.М. Кількісні та якісні параметри транснаціоналізації 

туристичної діяльності України / О.М. Лютак, З.В. Герасимчук// Економічні науки. 

Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць.  Луцький 

НТУ. – Луцьк, 2016. Випуск 14 (52).  –  С. 65-76. (0,8 д.а., особисто автору   0,5 д.а. – 

аналіз структури та обсягів міжнародних туристичних потоків України). 

22. Лютак О.М. Особливості групування країн на основі показників розвитку 

міжнародної туристичної діяльності / О.М. Лютак // Економічний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2016. Випуск 5-1 (05). – С. 26-31. (0,7 д.а.) 

23. Лютак О.М. Особливості формування глобальних ланцюгів доданої 

вартості у туристичній сфері / О.М. Лютак // Вчені записки : зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 

2016. – № 17. – С. 213-222. (0,7 д.а.) 

24. Лютак О.М. Особливості використання геоінформаційних систем у 

туризмі / О.М. Лютак// Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 4 (8). – С. 

66-72. (0,8 д.а.) 

У наукових фахових виданнях України, що зареєстровані  

в міжнародних  наукометричних базах та наукових періодичних виданнях інших 

держав: 

25. Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку 

макроекономічних показників у транскордонному регіоні / О.М. Лютак // Актуальні 

проблеми економіки. (SciVerse Scopus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, 

http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2251-lyutak-o-m-osoblivosti-formuvannya-ta-suchasni-tendentsiji-funktsionuvannya-globalnikh-turistichnikh-merezh
http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2251-lyutak-o-m-osoblivosti-formuvannya-ta-suchasni-tendentsiji-funktsionuvannya-globalnikh-turistichnikh-merezh
http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2251-lyutak-o-m-osoblivosti-formuvannya-ta-suchasni-tendentsiji-funktsionuvannya-globalnikh-turistichnikh-merezh
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EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Informby ProQuest, ERIH PLUS). – 2011. – №10(124). – 

С. 276-283. (0,5 д.а.) 

26. Лютак О.М. Аналіз та оцінювання інформації про основні  туристичні 

потоки України / О.М. Лютак, Л.В. Михальчук //  Актуальні проблеми економіки. (Sci 

Verse Scopus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’sDirectories, 

ABI/InformbyProQuest, ERIH PLUS). – 2012. – №12(128). – С. 217-225. (0,7 д.а., 

особисто автору   0,4 д.а. – здійснено аналіз географічної структури та визначено 

особливості оцінювання інформації про туристичні потоки). 

27. Liutak O. Economic security of enterprises in context of national safety of the 

state / Olena Liutak, Oleh Kravchuk //Rocznik Bezpieczenstwa Miedzynarodowego 

Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej. (The Central European Journal of Social Sciences and 

Humanities). – Wrocław. – 2012-2013. – №7. – Р.41-50. Електронне наукове видання. 

Режим доступу: http://www.rocznikbezpieczenstwa. dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/ 

wydawnictwo /RBM/RBM_artykuly/2013_3.pdf  (0,9 д.а., особисто автору 0,6 д.а. – 

здійснено аналіз економічної безпеки суб’єктів туристичної бізнес-діяльності в 

контексті національної безпеки). 

28. Лютак О.М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-

рекреаційної сфери транскордонного регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.Я. Кравчук 

// Актуальні проблеми економіки. (Sci Verse Scopus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals 

Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Informby ProQuest, ERIH PLUS). – 2013. – 

№11 (149). – С. 230-239. (0,8 д.а., особисто автору  0,6 д.а. – здійснено моделювання 

розвитку туристично-рекреаційної сфери). 

29. Лютак О.М. Сучасний стан і тенденції розвитку промисловості України 

як основи національної конкурентоспроможності / О.М. Лютак, С.А. Жуков. // 

Економічний форум. (Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory). – 2013. – №2. – С. 

27-35. (0,5 д.а., особисто автору 0,2 д.а. – проаналізовано динаміку 

зовнішньоторгівельного балансу товарів та послуг України). 

30. Лютак О.М. Перспективи використання потенціалу фондового ринку для 

забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону / 

О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.В. Баула // Актуальні проблеми економіки. 
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(SciVerseScopus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’sDirectories, 

ABI/Informby ProQuest, ERIH PLUS). – 2014. – №10(160). – С. 221-228. (0,7 д.а., 

особисто автору 0,4 д.а. – досліджено особливості реалізації транскордонних проектів 

у сфері міжнародного туризму). 

31. Лютак Е.Н. Особенности использования информационных технологий в 

развитии международного рынка туристических услуг / Е.Н. Лютак // Journal of Qafgaz 

Univrrsity. (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, MiddleEast 

VirtualLibrary, Russian Periodicals Catalog, The International Consortium for the 

Advancementof Academic Publication, EBSCO, Jornal Seec, Genamics, RefSeec, Dspace, 

Eprints). – 2014. – Volume 2, Number 2. – P. 157-165.  (0,7 д.а.) 

32. Лютак О.М. Особливості форм міжнародного регулювання і 

співробітництва у сфері функціонування туристичних ринків / О.М. Лютак // 

Економічний форум. (Index Copernicus, Ulrich'sPeriodicals Directory). – 2015р. – №4. – 

С. 98-103. (0,5 д.а.). 

33. Лютак О.М.  Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії 

в умовах глобалізації / О.М. Лютак // Актуальні проблеми економіки. (SciVerseScopus, 

EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/InformbyPro 

Quest, ERIH PLUS). – 2016. – №10 (184). – С. 8-16. (0,5 д.а.). 

34. Liutak О.М. Modelling the impact of ICT on the development of tourism in the 

context of globalization/ O.М. Liutak // Journal of Qafgaz Univrrsity. (Index Copernicus, 

Directory of Open Access Journals, MiddleEast VirtualLibrary, Russian Periodicals Catalog, 

The International Consortium for the Advancementof Academic Publication, EBSCO, Jornal 

Seec, Genamics, RefSeec, Dspace, Eprints) – 2016. – Volume 2, Number 2. –  P. 132-141.  

(0,7 д.а.) 

35. Лютак О.М. Перспективи інноваційного розвитку економіки України у 

контексті інноваційного табло ЄС / О.М. Лютак, О.В. Баула, Л.В. Савош // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство». (Index Copernicus). – 2017. – Випуск 12, частина 1. 

– С. 24-28. (0,8 д.а., особисто автору 0,4 д.а. – визначено пріоритети нарощення 

інноваційного потенціалу на мікро та макро рівнях бізнес-діяльності). 
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У наукових виданнях, що зареєстровані в міжнародних   

наукометричних базах: 

36. Лютак О.М. Аналіз обсягів та характеру залучення країн у глобальні 

туристичні мережі / О.М. Лютак // Економічний форум. (Index Copernicus, Ulrich's 

Periodicals Directory). – 2016р. – №4. – С. 65-73. (0,6 д.а.). 

В інших виданнях: 

37. Лютак О.М. Підтримка розвитку туризму та охорона культурної 

спадщини як один із пріоритетів польсько-українського транскордонного 

співробітництва / О.М. Лютак, С.О. Кубай // Транскордонне співробітництво як 

форма розвитку міжнародної інтеграції: матеріали міжнародного семінару (м. 

Луцьк, 15 травня 2010р., очна). – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – Ч.1. – С. 153-158. 

(0,3 д.а., особисто автору 0,2 д.а. – виокремлено перспективні цілі туристично-

рекреаційного співробітництва). 

38. Лютак О.М. Особливості фінансування туристично-рекреаційної 

сфери в умовах забезпечення сталого розвитку транскордонного регіону / О.М. 

Лютак // Фінансово-кредитне стимулювання територіальних суспільних систем: 

збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених та студентів (м. Луцьк, 23 березня 2012 р., очна). – Луцьк, РВВ 

Луцького НТУ, 2012р. – С.  157-159. (0,2 д.а.). 

39. Лютак О.М. Пріоритетні напрями розвитку туристично-

рекреаційної сфери транскордонних регіонів / О.М. Лютак // Přední vědecké 
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