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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Становлення ринкових відносин і конкуренція на 

світовому ринку призвели до перебудови державного механізму розвитку туризму в 

країні, формування нових підходів до організації галузевого бізнесу, виникнення 

новітніх технологій туристичного обслуговування. Із врахуванням унікального 

рекреаційного потенціалу на сьогодні діяльність туристичних підприємств в Україні 

має передумови для підвищення ефективності. Саме тому актуальним є пошук засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва та розроблення дієвих 

шляхів їхнього впровадження в руслі сучасних перетворювальних процесів в Україні. 

Дослідження у сфері макроекономічного розвитку проводило багато видатних 

економістів, зокрема І. Алєксєєв, Л. Безтелесна, О. Кузьмін, Н. Мамонтова, Н. Савіна 

й інші присвятили свої праці різним аспектам розвитку національної економіки. 

Предметом наукових пошуків дослідників були питання розвитку туристичної 

діяльності, як-от: регуляторні особливості функціонування туристичної індустрії (В. 

Кифяк, Н. Чорненька, І. Школа,), підходи до управління туристичним 

підприємництвом на міжнародному рівні (І. Пурська, Т. Ткаченко), механізми 

відтворення регіональних ресурсів (Н. Кушнір, С. Левицька, П. Скрипчук), 

можливості підвищення результативності використання туристичного потенціалу 

окремих регіонів України (І. Балабанов, І. Гарбуз, В. Герасименко, Г. Горбань, 

В. Данильчук, В. Жук, О. Ксифілінова, О. Любіцева, М. Мальська, М. Мальчик, 

М. Римар, О. Романів, В. Семенов та інші), зокрема за рахунок застосування 

інноваційних засобів розвитку на макрорівні (І. Антоненко, Д. Басюк, І. Безуглий, 

З. Люльчак, О. Макара, С. Мельниченко, Г. Михайліченко, Д. Стеченко) й інші. 

Науковцям також належить вагомий внесок у практичний розвиток туристичної 

галузі.  

Незважаючи на високий рівень теоретичних і науково-практичних розробок, 

недостатньо опрацьованими залишаються комплексні засоби розвитку туристичного 

підприємництва, які б уможливлювали вдале трансформування зарубіжного досвіду 

під українські реалії. Переосмислення вимагають практичні основи розвитку 

підприємництва в туризмі з урахуванням специфіки туристичного бізнесу, методичні 
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підходи до проведення регіонального оцінювання ролі туристичного підприємництва 

у макроекономічних процесах, теоретичні та практичні засади підвищення рівня 

економічної ефективності туристичного підприємництва за рахунок програмно-

цільового підходу. Визначене зумовлює актуальність і практичну цінність 

дисертаційної роботи, її мету, завдання та структуру. 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає науковому напряму досліджень кафедри фінансів 

Національного університету «Львівська політехніка» – «Формування процесів 

забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління», а також 

кафедри географії і туризму ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Демʼянчука» – «Географія і туризмознавство 

Рівненщини й суміжних областей: геоекологічні та соціально-економічні проблеми», 

де працює здобувач. Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної 

роботи ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Демʼянчука» на тему «Розвиток економіки та фінансів України в контексті 

європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0114U006026). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення 

концептуальних засад і засобів макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва. Досягнення мети дисертації зумовлено вирішенням таких задач: 

– удосконалити понятійно-категорійний апарат макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва;  

– розкрити соціально-економічні передумови та наслідки туристичної 

діяльності; 

– проаналізувати український та зарубіжний досвід застосування засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва; 

– установити місце туризму та туристичного підприємництва зокрема в 

макроекономічному розвиткові України; 

– ідентифікувати пріоритетні напрями туристичної підприємницької діяльності 

в Україні; 

– розробити наукові рекомендації щодо діагностування як інструменту 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва; 
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– виявити інноваційні засоби розвитку туристичного підприємництва; 

– запропонувати засоби макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва із застосуванням програмно-цільового підходу. 

Обʼєкт дослідження – процес макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних 

положень щодо засобів забезпечення макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва в Україні. 

Методи дослідження. У дисертаційній праці для досягнення поставленої мети 

та розвʼязання окреслених задач використано: метод морфологічного аналізу – для 

уточнення понятійно-категорійного апарату за проблемою в розрізі розуміння 

сутності категорій: «туристичний продукт», «туристичне 

підприємництво» (підрозділ 1.1), «функції туризму» (підрозділ 1.2), «засоби 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва» (підрозділ 1.3); 

статистичні методи – для аналізу стану туристичного 

підприємництва (підрозділи 2.1, 2.3) та тенденцій функціонування підприємництва в 

туризмі (підрозділ 2.2); метод регресійного аналізу – для побудови економіко-

математичних моделей, метод кластерного аналізу – для групування регіонів за 

показниками туристичного підприємництва, метод інтегральної оцінки – для 

визначення рівня розвитку туристичного підприємництва (підрозділ 3.1); 

маркетингове дослідження за допомогою методу опитування на основі анкетування 

щодо перцепційної лояльності до послуг сільського зеленого туризму, SWOT-аналіз – 

для встановлення стану та перспектив розвитку туристичного підприємництва в 

окремому регіоні, картографічний метод – для побудови статистичних 

карт (підрозділ 3.2); програмно-цільовий підхід – для систематизації заходів розвитку 

туристичного підприємництва на макрорівні (підрозділ 3.3).  

Для обробки даних застосовували програми Microsoft Excel, Statistica 10, 

MapInfo 11. Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти, 

звіти Державної служби статистики України, аналітичні матеріали міжнародних 

організацій UNWTO, World travel & tourism council та World Economic Forum, наукові 

праці українських і зарубіжних учених, результати власних досліджень автора. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в концептуальному 

вирішенні науково-прикладного завдання щодо вдосконалення теоретичних 

положень і розроблення засобів макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва. До найвагоміших результатів, які визначають наукову новизну, 

належать такі:  

вперше: 

– розроблено структурно-логічну модель діагностування розвитку 

макроекономічних аспектів туристичного підприємництва з урахуванням 

регіональних особливостей, результати використання якої для субʼєктів 

підприємництва слугуватимуть орієнтирами у виборі ринкової ніші та формуванні 

бізнес-портфеля, а для органів державного управління – критеріями ефективності 

регіональної політики розвитку туристичного підприємництва та підґрунтям її 

вдосконалення; 

удосконалено:  

– підходи до ідентифікації пріоритетних напрямів туристичної підприємницької 

діяльності, які охоплюють аналіз показників ефективності та результативності, цієї 

діяльності, що дало змогу системно дослідити стан розвитку туристичного 

підприємництва в руслі сучасних тенденцій і слугує підґрунтям для здійснення 

регулюючих заходів з боку держави; 

– засади наукового обґрунтування побудови кластера як інноваційного засобу 

розвитку перспективного виду туристичного підприємництва, які ураховують 

соціально-економічні передумови та наслідки територіального розвитку, базовані на 

взаємодії різних учасників ринку з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, що уможливлює побудову  спрощеної системи співпраці у  кластері; 

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування теоретичних категорій у сфері макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва, що дало підстави довести відмінність понять 

«туристичне підприємництво» та «підприємництво в туризмі», які відрізняються за 

складом виконуваних функцій і питомою вагою доходу від реалізації туристичного 

продукту у загальній сумі виручки, що дозволяє чітко визначити обʼєкт дослідження 

та засоби його розвитку; 
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– методичні підходи до визначення соціально-економічних передумов та 

наслідків туристичної діяльності, які, на відміну від існуючих, базовані на 

комплексному врахуванні функцій туризму й особливостей територіального 

розвитку. Це надає можливість  чіткого розмежування дій, спрямованих на реалізацію 

заходів із забезпечення поточного функціонування, й оцінювання результативності 

підприємницької діяльності, та є підґрунтям кваліфікованого формування й реалізації 

державної політики у сфері туризму, координування й регулювання діяльності 

субʼєктів цього сектора економіки; 

– адаптація зарубіжного досвіду застосування засобів макроекономічного 

розвитку туристичного підприємництва в частині запровадження сучасних форм 

державно-приватної співпраці, що доводить необхідність використання останніх у 

програмно-цільовому державному управлінні туристичною галуззю; 

– методичні основи встановлення значущості туристичного підприємництва в 

макроекономічному розвитку, які, на додаток до засобів статистичного аналізу, 

включають результати міжнародного рейтингового оцінювання, що дає змогу 

урахувати конкурентоспроможність українського туристичного продукту при виході 

на світові ринки; 

– рекомендації до формування механізму макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва, що, на відміну від наявного, заснований на впливі засобів 

розвитку регуляторної політики та туристичної інфраструктури на субʼєкти 

туристичної діяльності як системні утворення з використанням програмно-цільового 

підходу. 

Практичне значення одержаних результатів вбачаємо у пропозиціях із 

удосконалення макроекономічного розвитку туристичного підприємництва, які може 

бути застосовано на національному та регіональному рівнях для стимулювання 

розвитку туристичного підприємництва. Комітетом Верховної ради України з питань 

податкової та митної політики взято до уваги підходи до критеріїв, за якими 

оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній 

сфері та визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду, 

внаслідок чого вдосконалено нормативно-правову базу в частині посилення 

державного контролю за наданням туристичних послуг (довідка № 16-86 
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від 11.03.2016 р.). Результати дисертаційної роботи враховані Українським союзом 

промисловців і підприємців у ході підготовки рекомендацій із усунення перешкод у 

підприємницькій діяльності, мінімізації ризиків, повʼязаних з підприємництвом, і 

забезпечення отримання сталого прибутку (довідка № 08-4-172 від 16.03.2016 р.), а 

також Управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації 

під час підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів та формування програми 

розвитку туризму в області (довідка № 297/01-08/16 від 16.03.2016 р.). Отримані 

результати дослідження апробовано у практичній діяльності 

турагенцій «Друзі» (довідка № 12 від 18.02.2016 р.), «Одісей» (довідка № 9 

від 19.02.2016 р.), «Флайдер» (довідка № 22 від 11.03.2016 р.), Національного 

природного парку «Дермансько-Острозький» (довідка № 104 від 14.03.2016 р.) щодо 

співпраці за кластерною формою, завдяки чому розширено обсяги надання 

туристичних послуг.  

Основні положення та результати дисертаційної праці впроваджено у 

навчальний процес Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука» і 

застосовано у викладанні лекційних курсів «Управління проектами та програмами в 

сфері географії рекреації і туризму», «Сучасні стратегії розвитку рекреації та туризму 

в Україні та світі», «Основи теорії туризму» та «Маркетинг  туризму»  (довідка   

№ 031-79 від 21.03.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, 

автор отримав особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі 

використано лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи 

дисертанта.  

Апробація результатів дисертації. Про основні результати досліджень 

доповідали та обговорювали на міжнародних і міжвузівських науково-практичних 

конференціях, серед яких: «Молодь та перспективи розвитку малого бізнесу і туризму 

на регіональному рівні» (Коломия, 2007 р.), «Інтеграція України у світовий 

економічний простір» (Тернопіль, 2008 р.), «Диверсифікація інноваційного розвитку 

національного господарства в контексті реалізації глобалізаційних 

процесів» (Кременчук, 2010 р.), «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: 
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підприємництво, глобалізація, економічне зростання» (Київ-Дубно, 2010 р.), «Молодь 

у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» 

(Камʼянець-Подільський, 2011 р.), «Економіка сьогодні: проблеми і шляхи 

вирішення» (Одеса, 2011 р.), «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на 

регіональному та локальному рівнях» (Рівне, 2012 р.), «Стратегія розвитку сталого 

туризму» (Сімферополь, 2012 р.), «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в 

ХХІ столітті» (Рівне, 2013 р.), «Проблеми та перспективи розвитку економіки і 

підприємництва та компʼютерних технологій в Україні» (Львів, 2013 р.), «Экология 

на современном этапе развития общества» (Республика Беларусь, 

Барановичи, 2014 р.), «Географія Рівненщини та суміжних областей» (Рівне, 2014 р.), 

«Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю» (Львів, 2014 р.), «Проблеми 

формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові 

виклики та можливості» (Львів, 2015 р.), «Проблеми та перспективи розвитку вищої 

школи та економіки в ХХІ столітті» (Рівне, 2015 р.). 

Публікації. У науковому доробку дисертанта 27 публікацій за темою 

дисертаційної роботи. Із них 8 публікацій у наукових фахових виданнях України (у 

тому числі – 1 стаття у виданні, яке введено до міжнародних наукометричних баз 

даних), 3 статті в іноземних періодичних наукових виданнях, 15 тез доповідей 

науково-практичних конференцій та 1 стаття, яка додатково відображає результати 

дисертації.  

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна праця складається зі вступу, трьох 

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

дисертації становить 241 сторінку, зокрема основний зміст роботи викладено на  

199 сторінках тексту. Робота містить 18 таблиць, 64 рисунки, 10 додатків на 18 стор., 

список використаних джерел із 203 найменувань на 21 стор. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 

1.1. Концептуальні засади макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва 

 

Туризм це одна з найбільш прибуткових та динамічних галузей світової 

економіки: стимулює розвиток національного господарства країни, забезпечує 

збільшення валютних надходжень за рахунок розвитку в’їзного туризму, 

ефективного використання природного й історико-культурного потенціалу. 

Залучення в туристичну галузь приватного сектора в багатьох країнах уможливило 

підвищення рівня міжнародних валютних надходжень. Упродовж останніх 

півстоліття спостережено зростання світового прибутку від туристичної галузі у 300 

разів, тож сьогодні сума доходів від міжнародного туризму становить 1245 млрд. 

дол. На сучасному етапі створено одне з 11 робочих місць [203].  

Україна має величезний туристичний потенціал, а також «проголошує туризм 

одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови 

для туристичної діяльності» [45]. Сьогодні туризм в Україні недостатньо 

розвинений. Так, за підсумками 2015 року Україна посіла 79 позицію зі 140 у 

рейтингу країн за індексом глобальної конкурентоспроможності згідно з даними 

експертів ВЕФ, де, зокрема, вказано на зниження показників якості інфраструктури, 

макроекономічного середовища та підзвітності приватного сектора [110].  

Дослідники виявляли різні аспекти розвитку туристичної діяльності, а саме – 

інноваційні засобі розвитку туризму (І. Антоненко [2], О. Кузьмін, Г. Михайліченко 

[70], Д. Стеченко [143]), передумови та наслідки туристичної діяльності (І. Алєксєєв 

[168]), підходи до управління підприємствами з надання послуг міжнародного 

туризму (І. Сазонець, К. Стоян [129]), механізми відтворення регіональних ресурсів 

(С. Левицька, П. Скрипчук [74], В. Кравців [65]), можливості підвищення 

результативності використання туристичного потенціалу окремих регіонів України 

(О. Романів [125, 162], В. Данильчук [30], О. Ксифілінова [67], М. Мальська, 
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І. Балабанов, І. Гарбуз, В. Жук, М. Мальчик, Н. Онищук [83], М. Римар, 

В. Курницький [121]), зокрема за рахунок просування унікальних турпродуктів та 

створення бренду (Д. Басюк [5], З. Люльчак [76], О. Попова [111], І. Пурська [119]), 

що уможливлює виявлення нових засобів її ефективної організації на різних рівнях 

національної економіки. Окрім того, туризм розглядають як частину організаційно-

інституційного механізму державного управління інвестиціями в економіку країни 

[127, 126]. 

Сьогоднішній європейський вектор змушує до пошуків шляхів забезпечення 

розвитку туристичного підприємництва на основі стимулювання туристичного 

бізнесу на макроекономічному рівні. Важливість розвитку саме цього сектора 

підкреслюють у своїх публікаціях більшість науковців, які зокрема акцентують на 

сучасній вагомій ролі туризму для національної економіки: залучення іноземної 

валюти, підвищення зайнятості населення, стимулювання різних сегментів бізнесу й 

інше, наголошуючи при цьому на негайних кроках, таких як створення чіткої 

цільової стратегії та розроблення нових методик визначення економічного ефекту 

туризму.  

Розкриття теми наукового дослідження потребує теоретичного уточнення 

сутності його предмета – поняття «засоби макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва». В академічному тлумачному словнику категорією 

«засоби» називають прийоми, способи, механізми, що дають можливість досягти 

цілей [134]. Господарський кодекс оперує терміном «засоби регулюючого впливу», 

щоправда не пропонує його визначення, а лише підкреслює, що їх застосовує 

держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних, 

інших програм і програм економічного й соціального розвитку. Основними 

засобами регулюючого впливу держави на суб’єктів господарювання відповідно до 

статті 12 Господарського кодексу є державне замовлення, державне завдання; 

ліцензування, патентування та квотування; сертифікація та стандартизація; 

застосування нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; надання 

інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових 

інновацій і субсидій [24].  
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Проте макроекономічний розвиток туристичного підприємництва зумовлюють 

не лише державні органи, а й громадські організації. Кожен із названих суб’єктів 

залучає притаманні йому засоби стимулювання розвитку туристичного 

підприємництва (табл. 1.1). 
 

Таблиця 1.1 – Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва* 

Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 

Державних органів Громадських організацій 

– державне замовлення – безоплатні консультації та допомога з економічних і правових 
питань 

– державне завдання – створення умов для участі в роботі бізнес-форумів, 
конференцій, національних економічних програмах і проектах 

– ліцензування, патентування та 
квотування 

– пошук комерційних партнерів 

– сертифікація та стандартизація – надання консультативної, організаційної, матеріальної 
підтримки  

– застосування нормативів і 
лімітів 

– запровадження та реалізація стандартів соціально 
відповідального бізнесу 

– регулювання цін і тарифів – залучення до круглих столів, семінарів, виставок, презентацій, 
конференцій, форумів, симпозіумів, колоквіумів 

– надання інвестиційних, 
податкових та інших пільг 

– поширення знань з питань управління якістю, досконалості та 
конкурентоспроможності 

– надання дотацій, компенсацій, 
цільових інновацій і субсидій 

 

*складено автором 

 

Засобами макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 

визначають прийоми, способи, механізми, застосовані державними структурами та 

громадськими організаціями для позитивного впливу на розвиток туристичного 

підприємництва. Також чіткого окреслення змістовного наповнення потребують 

базові поняття «туристичне підприємництво» та «підприємництво у туризмі» – для 

розмежування діяльності субʼєктів господарювання, показники яких слугуватимуть 

базою для аналізу у науковій роботі і розкриватимуть зміст об’єкту та предмету 

дослідження. 

У 4 главі Господарського кодексу України зазначено, що підприємництво – це 

«самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 

що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [24]. З огляду на 
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останнє колектив авторів [36] робить висновок, що надання туристичних послуг – це 

об’єкт підприємницької діяльності всіх суб’єктів туристичної індустрії. Статус 

підприємницької структури можуть отримати фізичні та юридичні особи шляхом 

державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

Економічною передумовою існування підприємництва вважають приватну 

власність на фактори виробництва. Сучасна економічна наука до факторів розвитку 

підприємництва зараховує не лише природні ресурси, працю та капітал, а й 

підприємницькі здібності, що утворюють особливий ресурс – інтелект. 

Пріоритетною метою підприємництва в туризмі є розроблення туристичних 

маршрутів, стимулювання туристичних потоків за перспективними напрямами, 

забезпечення споживача туристичними товарами і послугами, відповідно до 

ринкового попиту з вигодою (прибутком) для себе. Адже господарська діяльність, 

що не спрямована на отримання прибутку, не належить до підприємницької. 

Найважливіші характеристики туристичного підприємництва, які охоплюють умови, 

принципи, риси та функції, представлено на рис. 1.1. 

Об’єктом підприємницької діяльності в туристичному бізнесі слугує 

виробництво туристичних послуг і товарів, а також формування, просування та збут 

туристичного продукту. 

Туристичний продукт виступає основним об’єктом пропозиції та попиту на 

туристичному ринку. Згідно із Законом України «Про туризм» туристичним 

продуктом називають «попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який 

поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для 

реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, 

послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 

розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та 

розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [45]. 

Туристичний продукт має низку специфічних особливостей. У табл. 1.2 

наведено напрацьовані на сьогодні визначення поняття «туристичний продукт». 

Шляхом узагальнення визначень поняття туристичний продукт виявили 

ознаки, що слугували орієнтиром для групування підходів до трактування 

змістовного наповнення терміна «туристичний продукт» наступним чином: 
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організаційно-технічні (автори Закону України «Про туризм» від 1995 р., 

М. Мальська, В. Худо [80]); правові (І. Балабанов, А. Балабанов [3], В. Сенін [132], 

М. Єфремова [38]); економічні (О. Бейдик [8]). Іноземні спеціалісти Р. Ланкар, 

А. Дайан і Ф. Букерель [73] тлумачать сутність терміна «продукт» із точки зору 

характеристики туристичного продукту як товару на ринку. На такій характеристиці 

туристичного продукту зосереджують увагу більшість зарубіжних авторів – відомих 

маркетологів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стабільність державної економічної й 
соціальної політики. 
2. Розвинена інфраструктура підтримки 
підприємництва від ліцензування та до 
державних органів регулювання й 
контролю. 
3. Гнучкий ринковий механізм участі 
туризму в глобалізаційних процесах і в 
інтеграції України до європейських і 
світових економічних структур. 

 

1. Свобода вибору виду діяльності. 
2. Формування на добровільних засадах 
ресурсного потенціалу підприємства. 
3. Розроблення програми діяльності 
відповідно до засад економічної науки. 
4. Вільне наймання працівників. 
5. Застосування маркетингових підходів до 
формування та реалізації туристичного 
продукту. 
6. Використання чистого прибутку на 
власний розсуд. 
7. Виконання податкових зобов'язань. 
8. Самостійне провадження 
зовнішньоекономічної діяльності. 
 

 

 
1. Задоволення потреб туристів. 
2. Отримання результату у вигляді обсягів 
реалізованого туристичного продукту. 
3. Обов'язкове отримання прибутку. 
4. Участь у товарно-грошових відносинах 
між туристами, туристичними 
підприємствами, сферою гостинності й 
обслуговування в дестинаціях. 
5. Діловитість, наполегливість, 
енергійність, винахідливість, схильність до 
ризику, освіченість, комунікативність, 
інтелект, почуття соціальної 
відповідальності, культура ділових 
відносин та ін.  
6. Науково-технічні, організаційно-
управлінські, виробничо-комерційні, 
творчо-інтуїтивні засади. 
 

 
1. Упровадження інновацій у 
виробництво туристичних послуг і 
формування туристичного продукту. 
2. Побудова ефективної системи 
забезпечення туристичної діяльності за 
допомогою необхідних ресурсів. 
3. Організація маркетингових 
досліджень та аналізу інформації для 
визначення тенденцій, процесів, 
особливостей зовнішнього середовища 
підприємства й умов його ефективного 
функціонування на ринку. 
4. Просування та збут туристичного 
продукту. 
5. Розвиток регіону та збереження 
культурних традицій. 
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Рисунок 1.1 – Структурно-логічна схема «Туристичне підприємництво» 

(побудовано автором) 

 

Таблиця 1.2 – Основні визначення категорії «туристичний продукт»* 

№ 
з/п 

Визначення Автор, джерело 

Організаційно-технічний підхід 

1. Попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який 
поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або 
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу 
якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші 
туристичні послуги, не повʼязані з перевезенням і розміщенням 
(послуги з організації відвідувань обʼєктів культури, 
відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 

Про внесення змін до 
Закону України «Про 

туризм»: Закон України 
від 18.11.2003 р. 
№1282-ΙV [45] 

2. Упорядкована сукупність туристичних послуг, робіт і товарів 
(пакет туристичних послуг), що складається щонайменше з двох 
або більше одиничних чи множинних туристичних послуг, робіт, 
товарів і засобів забезпечення, інших туристичних ресурсів, 
достатніх для задоволення потреб туриста у процесі із метою 
туризму. 

М. Мальська, В. Цибух, 
В. Худо [80] 

 

3. Сукупність послуг і товарів туристичного призначення. Н.Чорненька [186] 
4. Комплекс послуг і товарів, що створюють туристичну поїздку 

(тур), або таких, що мають до неї безпосереднє відношення. 
В. Сапрунова [130] 

5. Комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення 
потреб туриста під час його подорожі. 

І. Школа [187] 

Правовий підхід  

6. Це право на тур, призначений для реалізації туристу. І. Балабанов, 
А. Балабанов [3], В. Сенін 
[132], М. Єфремова [38] 

Економічний підхід 

7. Сукупність речових (предметів споживання) і неречових (у 
формі послуги) споживчих вартостей, необхідних для 
задоволення потреб туристів, що виникають під час подорожі. 

В. Квартальнов [54],  
В. Кіптенко [56], 

В. Кифяк [55], 
 В. Смолій [135], 

В. Федорченко [183] 
8. Сукупність функціональних характеристик, властивостей послуг 

(товарів), які фірма продає, а споживачі купують. 
І. Ополчонов [100] 

9. Комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ 
та ресурсів, призначених для туристичного споживання, що 
реалізуються на ринку туристичних послуг.  

О. Любіцева [75] 

10. Набір послуг, що входять у вартість туристичної поїздки за 
певним маршрутом з комплексним обслуговуванням. 

О. Бейдик [8] 

11. Комплекс вироблених товарів і послуг, що характеризуються 
конкретним моментом часу і призначений для споживання в 
визначеному природному та суспільному середовищі. 

П. Станев, Н. Енев,  
Е. Атанасова [138] 

*узагальнено автором 

 

Специфічність туристичної послуги зумовлюють такі її особливості, як 
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нематеріальність, одночасність, проблеми стандартизації та вимірювання якості, 

перехідність і вичерпність.  

Туристичний продукт як послуга має кілька обов’язкових ознак – це 

присутність клієнта й неможливість зберігання послуги. Відтак, увиразнення під час 

реалізації туристичного продукту особистісного аспекту виступає причиною 

посилення уваги до планування розвитку персоналу та міжособистісних контактів. 

У руслі розгляду питання сутності туристичного продукту й особливостей 

його пропозиції на ринку туристичних і рекреаційних послуг варто зважати на таке 

[96]: 

– «туристичний продукт – поняття комплексне, його елементи 

взаємодоповнювальні, тобто якість одного з них негативно впливає на всі 

пропозиції, що розкриває важливість методу мультиплікатора; 

– туристичному продуктові властива певна «визначеність», тобто створення 

водночас зі споживанням і нерухомість у часі та просторі, що фактично 

уможливлює накопичення його запасів навіть за умови припустимого 

програмування попиту нього; 

– специфіка туристичного продукту полягає в тому, що створення останнього 

збігається з часом споживання, тобто його не можна накопичувати для 

відтермінованої пропозиції; 

– туристичний продукт не можна перетворити на предмет демонстрування як 

товарного зразка його потенційним споживачам для стимулювання відвідування 

туристичного регіону. Відтак, рекламування та пропаганда туристичного продукту 

вимагає особливого підходу. У цьому сенсі найкраще зарекомендували себе 

туристичні ярмарки, конференції, презентації; 

– для отримання туристичного продукту споживач має долати певний простір. 

Тому під час реалізації маркетингових програм у туристичному бізнесі варто 

враховувати наявність значної взаємозамінної конкуренції, тобто можливості заміни 

туризму іншими видами діяльності рекреаційного характеру на ринку, а також 

заміни власне складників туристичного продукту; 
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– попит на туристичний продукт еластичний, тому що структура та рівень 

споживання туристичного продукту зазнає швидких змін під впливом цін на товари 

та послуги. Крім того, попит є концентрованим за часом (у короткострокових 

курортних, туристичних сезонах) і за місцем (у певних центрах, туристичних 

районах)». 

Відтак туристичний продукт – це результат діяльності суб’єктів туристичного 

підприємництва. Учасниками відносин, пов’язаних із підприємництвом у 

туристичному бізнесі, виступають з одного боку, юридичні та фізичні особи, які 

створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги або провадять 

посередницьку діяльність щодо їхньої реалізації; а з іншого – громадяни України, 

іноземні громадяни й особи без громадянства, в інтересах яких провадять 

туристичну діяльність. 

Основними суб’єктами підприємницької діяльності в туризмі є туристичні 

оператори та туристичні агенти, виробники туристичних послуг і товарів, інші 

зацікавлені особи, що в той чи той спосіб отримують прибуток на туристичному 

ринку. 

Фізичною особою-підприємцем (ФОП) називають підприємство, створене 

однією особою. В історії таку форму вважають найстаршою. Єдиний власник – це 

одноосібний підприємець, який управляє підприємством і відповідає перед 

кредиторами всім своїм майном, не лише підприємства, а й приватним (у цій формі 

немає поділу між власним майном і майном фірми). Тому підприємницькою 

діяльністю може займатися будь-яка людина, громадянин країни, без створення 

юридичної особи, з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця. 

Отже, умовами реалізації підприємницької діяльності в туризмі є: 

– державна реєстрація субʼєктів підприємництва за місцем перебування 

підприємця. Зареєстрованих субʼєктів вносять до ЄДРПОУ. Після реєстрації 

відкривають рахунки в банках; 

– сертифікація та стандартизація у сфері туристичної діяльності; 

– надання готелям, закладам харчування та курортним закладам відповідної 

категорії; 
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– страхування туристів під час туристичних подорожей; 

– наймання працівників і соціальні гарантії за використання їхньої праці; 

– майнова відповідальність субʼєктів підприємництва за експлуатацію 

туристичних ресурсів; 

– право припинення підприємницької діяльності. 

До переваг індивідуальної форми ведення підприємства (суб’єкти 

представляють так званий малий бізнес) належать легкість і нескладність реєстрації 

діяльності, низькі витрати, повʼязані із цим. Серед недоліків потрібно зазначити 

об’єднання капіталу підприємства із приватним майном його власника, повну 

відповідальність підприємця за будь-які зобов’язання, що обмежує можливості 

розвитку. 

Діяльність індивідуального підприємця співвідносна з діяльністю малих 

субʼєктів, які надають послуги з розміщення, транспортування, спортивно-

рекреаційні, екскурсійного супроводу, а також характерних для туристичного ринку 

агенцій подорожей (зазвичай вони виконують функцію агентів, які продають 

продукти організаторів туристичних заходів) [68]. 

До ФОП, які можуть провадити підприємницьку діяльність у туристичній 

індустрії, належать торгівельні, рекламно-інформаційні, виробничі, дозвіллєві, 

ресторанні й інші підприємницькі структури. Вони також надають послуги туристам 

із задоволення їхнього попиту.  

Значна різноманітність форм діяльності фізичних осіб-підприємців у туризмі 

зумовлює необхідність їхньої класифікації. 

За критерієм належності до обслуговування туристів окремі автори поділяють 

всі види туристичної індустрії на 3 види – первинні, вторинні і третинні. 

Діяльність підприємств, що належать за критерієм до первинних, головним 

чином спрямована на обслуговування туристів. Сюди відносять туроператорів, 

транспортні підприємства, готельні підприємства, санаторії, туристичні бази, 

пансіонати, будинки відпочинку й ін.). До цього виду відносять всі підприємства 

туристичної індустрії, що обслуговують туристів. 
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Підприємства, які обслуговують переважно потреби туристів, але в тому числі 

і місцевих жителів, належать до вторинних підприємств. Це підприємства 

громадського харчування, роздрібної торгівлі, комунального обслуговування тощо, 

що знаходяться в курортних районах. 

До третинних підприємств відносять такі, що обслуговують все населення 

держави, хоча одночасно надають послуги і туристам. Прикладом останніх 

виступають міжміські транспортні підприємства й ін. [16]. 

За критерієм предмета діяльності підприємництво в туризмі можна 

класифікувати на: 

– підприємництво у сфері громадського харчування; 

– підприємництво у сфері транспортного обслуговування туристів до місць 

їхнього туристичного перебування та назад, а також у межах туристичної 

дестинації; 

– підприємництво у сфері дозвілля; 

– підприємництво у сфері надання спортивно-рекреаційних послуг; 

– підприємництво у сфері санаторно-лікувальних, курортних послуг і 

бальнеологічного туризму; 

– підприємництво у сфері інформаційної діяльності в туризмі. 

Проте, на нашу думку, видається більш посутньою класифікація 

підприємництва в туризмі за критерієм виду споживчої туристичної пропозиції та 

місця підприємницької діяльності в процесі її дистрибуції. За таким критерієм 

підприємництво в туризмі класифікуємо на: 

– суб’єкти – виробники туристичних послуг, що можуть продавати останні 

безпосередньо туристам або пропонувати свої продукти для реалізації 

посередникам. Цю групу утворюють ФОП, які надають послуги з розміщення, 

харчування, туристичного перевезення, екскурсійного супроводу, спортивно-

рекреаційного обслуговування. Також до цієї групи належить підприємництво у 

сфері сільського зеленого туризму; 

– суб’єкти, які займаються посередницькою діяльністю з продажу 

туристичних послуг та організацією туристичних заходів, тобто поєднанням у 
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пакети визначеного набору послуг, пропонованих виробниками, і підготовкою їх до 

продажу. До цієї групи зараховуємо ФОП, які можуть бути туроператорами, 

туристичними агентами, або працювати у туристичних чи екскурсійних бюро. 

На наш погляд, доцільно розрізняти два поняття: «підприємництво в туризмі» 

й «туристичне підприємництво» з огляду на те, що не всі фізичні особи-підприємці 

суб’єкти туристичної діяльності представляють категорію туристичного 

підприємництва. Із сукупності ФОП туристичної індустрії варто виокремлювати 

підприємців, основна функція яких – виробництво (комплектування), надання та 

реалізація комплексного турпродукту та для яких означена діяльність забезпечує 

створення більше ніж 50% від їхньої загальної виручки. Тобто в основі зарахування 

ФОП до категорії туристичного підприємництва – галузева ознака видів діяльності 

згідно з КВЕД, за якими підприємець отримує основну частку виручки (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Види підприємництва в туристичній сфері (побудовано автором) 
 

На наше переконання, категорія туристичного підприємництва охоплює 

діяльність: 

– туристичних агентів – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять 

посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів і 

туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку 

діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг; 

– бюро екскурсій, або бюро подорожей, які організовують і проводять 

екскурсії, тури, транстури; 

– колективні заклади розміщення туристів, сучасною тенденцією яких є 

введення до складу готельного продукту, крім основних послуг (проживання, 

харчування), широкого асортименту додаткових послуг, зокрема і туристичних; 

– фізичних осіб-підприємців, залучених до надання послуг сільського зеленого 

туризму.  

У пропонованій роботі розглядатимемо лише таку категорію туристичних 

підприємців, як ФОП, – і визначатимемо її, керуючись законодавством України. 

Взявши за основу визначення «підприємництва», наведене у 4 главі Господарського 

кодексу України [24], туристичним підприємництвом називаємо самостійну, 

ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську туристичну діяльність, 

проваджувану суб’єктами господарювання (підприємцями) для досягнення 

економічних, соціальних результатів та одержання прибутку. 

До пріоритетної категорії належать туристичні підприємці, що провадять 

посередницьку діяльність. У різних наукових джерелах можна знайти відмінні 

підходи до трактування сутності підприємства, що провадить туристичну діяльність. 

У роботі розмежовуємо три об’єкти туризму – туристичні центри, туристичні 

організації та туристичні підприємства. Туристичним підприємством визначаємо 

«самостійний господарюючий суб’єкт, який має право юридичної особи, здійснює 

комерційну та науково-дослідну діяльність з метою отримання прибутку» [50].  
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Туристичне підприємство також потрактовуємо як важливий компонент, що 

створює туристичну пропозицію всередині підсистеми «об’єкт туризму» [50]. З 

таким трактуванням погоджується В. Кіптенко [56], яка розрізняє туристичні 

підприємства за типом послуг, які вони надають. Так, одні надають клієнтам 

винятково туристичні послуги, а для інших туризм — це один із кількох напрямів 

комерційної діяльності.  

Білоруський учений А. Дурович у контексті розгляду туристичних 

підприємств вводить синонім останніх – «туристичні фірми», стверджуючи, що ті 

«забезпечують для туристів міжнародні внутрішні перевезення, необхідний пакет 

послуг (проживання, харчування, екскурсії), а також інші посередницькі операції 

(страхування, отримання віз і т. д.)». Дослідник вважає, що діяльність туристичного 

підприємства має посередницький характер – між споживачем (туристом) і 

виробником (готель, транспорт, ресторан) [34]. 

Цікаве трактування цінності туристичних підприємств пропонує колектив 

іноземних авторів, які у сфері діяльності туризму виокремлюють чотири групи 

субʼєктів, що взаємодіють між собою: туристи, організації, що надають туристам 

товари та послуги, місцеві органи влади та сторона, що приймає. На їхню думку, 

організації, що надають туристам товари та послуги, є собою підприємцями, які 

вбачають у туризмі можливість отримувати прибуток шляхом надання товарів і 

послуг із урахуванням попиту на туристичному ринку [47]. 

В енциклопедичному словнику-довіднику з туризму туристичною фірмою 

названо підприємство, що реалізує туристичні послуги споживачам. Залежно від 

функцій у сфері реалізації, які виконують туристичні фірми, останні поділяються на 

турагентів і туроператорів [135].  

Такий поділ підтримує науковець О. Любіцева [75], яка класифікує 

туроператорів на ініціативні та рецептивні. Ініціативні туроператори – це ті, що 

спеціалізуються на міжнародному туризмі, зорієнтовані переважно на зарубіжний 

туризм і проваджують свою діяльність на основі прямих угод із продуцентами 

послуг (готелі, транспортні компанії тощо) або з рецептивними туроператорами. 

Рецептивні туроператори спеціалізуються на іноземному туризмі, комплектуючи 
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тури та програми обслуговування у місцях прийому туристів на основі прямих угод 

із продуцентами послуг (готелі, підприємства харчування, розважальні заклади 

тощо).  

Для порівняння – в законодавстві окремих країн СНД (Азербайджан, 

Російська Федерація, Республіка Молдова) не передбачено трактування поняття 

«туристичне підприємство» [40, 41]. Так, у Законі «Про основи туристичної 

діяльності в Російській Федерації» [182] використовується термін «туристична 

діяльність» зі значенням «туроператорська та турагентська діяльність, а також інша 

діяльність щодо організації подорожей». 

У країнах Європи туристичну діяльність також розмежовують на 

туроператорську та турагентську. Наприклад, Д. Меєр з Інституту міжнародного 

розвитку в Лондоні визначає туроператорів як підприємства, які поєднують дві або 

більше туристичні послуги (наприклад, транспорт, проживання, харчування, 

розваги, екскурсії) та продають їх через туристичні агентства або безпосередньо 

кінцевим споживачам як один продукт (так званий пакет тур) [192]. 

Спектр визначень поняття «туристичне підприємство» утворюють також такі: 

1. Організація, що займається складанням і продажем турів. 

2. Бізнес, повʼязаний із задоволенням, знанням і комфортом. 

3. Самостійно господарюючий субʼєкт, наділений правами юридичної особи, 

який на основі використання майна трудовим колективом виробляє та реалізовує 

продукцію, виконує роботи, надає послуги. 

4. Виступає економіко-технологічною системою формування й реалізації 

туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги. 

Згідно законодавства екскурсійну підприємницьку діяльність провадять гіди-

перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники й інші фахівці 

туристичного супроводу – фізичні особи, які провадять діяльність, пов’язану з 

туристичним супроводом, окрім осіб, які працюють на відповідних посадах 

підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об’єкти 

відвідування [45]. 



25 

Мале підприємництво у сфері надання послуг розміщення представлено 

різними закладами готельної індустрії. У системі статистичного спостереження для 

розмежування підприємств на великі, малі та середні використовують критерії, 

відображені в Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012 р. 

Розглянемо їх: 

1. До мікропідприємств відносять суб’єкти господарювання з середньою 

чисельністю працівників за календарний рік не більше, ніж 10 осіб, а річний дохід 

не більше, ніж 2 млн. євро (за середньорічним курсом НБУ). 

2. До малих підприємств належать суб’єкти господарювання, в яких середня 

чисельність працівників за календарний рік не більше, ніж 50 осіб, а річний дохід 

складає не більше, ніж 10 млн. євро (за середньорічним курсом НБУ). 

3. Великими підприємствами виступають суб’єкти господарювання, в яких 

середня чисельність працівників за календарний рік не більша, ніж 250 осіб, при 

цьому річний дохід не перевищує суму у 50 млн. євро (за середньорічним курсом 

НБУ). 

4. Середні підприємства – інші суб’єкти господарювання [24]. 

Утім, наведена класифікація не зовсім коректно відображає специфіку сфери 

надання послуг із розміщення туристів, оскільки критерії чисельності зайнятих і 

річного доходу не характеризують усієї специфіки функціонування 

підприємницьких структур цього типу. 

На сьогодні ще не розроблено чітких міжнародних або національних норм 

класифікації засобів розміщення за їхнім обсягом. У працях учених напрацьовано 

різні підходи до класифікації підприємництва в готельні сфері (таблиця 1.3). 
 

Таблиця 1.3 – Підходи до класифікації малого, середнього, великого бізнесу у 

готельній сфері 

Автори та джерело Класифікація готелів 
М. Мальська, І. Пандяк [79], 
М. Бойко, Л. Гопкало [9] 

великі (понад 300 номерів, більше ніж 400 місць); 
середні (до 300 номерів від 150 до 400 місць); 
малі (до 100 номерів, менше ніж 150 місць) 

А. Мусакин [97]  гіганти (понад 600 номерів); 
великі (від 301 до 600 номерів); 
середні (від 151 до 300 номерів); 
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малі (до 150 номерів) 
*узагальнено автором 

 

З огляду на світовий досвід суттєвим із практичної точки зору критерієм для 

визначення розміру готелю є місткість номерного фонду, яким називають кількість 

одночасно пропонованих клієнтам місць або номерів. Утім у кожній країні останнє 

питання розглядають по-різному. Так, за класифікацією UNWTO малим визнають 

готель, що містить до 30 номерів.  

Підґрунтям класифікації готелів за місткістю виступає кількість постійних 

спальних місць (номерів). Крім того, класифікація детермінована національними 

стандартами кожної держави. Наприклад, у США готелі до 100 номері вважають 

малими, 100 – 500 – середніми, понад 500 – великими; в Австрії та Швейцарії готелі 

до 100 місць – малими, 100 – 200 – середніми, понад 200 місць – великими. У Росії 

малими готельними підприємствами вважають ті, що пропонують від 10 до 100 

місць; середніми – від 101 до 500 місць; великими – понад 500 місць [9]. 

За класифікацією міжгалузевих балансів США засоби розміщення туристів 

залежно від чисельності працівників поділяють на чотири групи: великі (до 50 осіб і 

більше), середні (10 – 49), малі (не більше, ніж 9) і малі без найманих працівників. У 

ФРН малим регламентують підприємство місткістю до 40 місць.  

Загалом кожна країна самостійно визначає кількісні рамки зарахування готелю 

до категорії «малий». Історично склалося, що європейські параметри сегментації 

готельних підприємств за місткістю суттєво відрізняються від аналогічних у США. 

Так, малий готель у Європі має, як правило, не більше ніж 50 номерів, тоді як його 

американський аналог на 150 номерів також визнають зовсім невеликим закладом. У 

цьому питанні Україна більш наближена до Європи.  

Структура готельного господарства України прикметна тим, що типи 

підприємств, які належать до різних форм малого підприємництва (мотелі, кемпінги, 

молодіжні бази тощо) та надзвичайно поширені у світовій готельній індустрії, у 

вітчизняному готельному бізнесі не розвинені [9]. 

Підґрунтям зарахування до типу малих вітчизняних готельних підприємств 

слугують легітимізовані українським законодавством кількісні критерії, як-от: 
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чисельність працівників, обсяг виручки від реалізації продукції за рік. Відносність 

останніх для готельного господарства зумовлена тим, що вони не окреслюють усієї 

специфіки функціонування готельних підприємств такого типу. В готельному 

господарстві, де капіталомісткість виробництва послуг і фондомісткість основних 

фондів вищі, ніж у торгівлі та ресторанному господарстві, а швидкість обігу 

капіталу значно нижча, малі підприємства не матимуть можливості відшкодувати 

витрати. М. Бойко та Л. Гопкало вказують, що через недосконалість критеріїв до 

групи малих готелів в державній статистичній звітності України часто потрапляють 

середні за потужністю готельні підприємства, що є неправомірним, оскільки 

збільшує їхню частку в макроекономічних показниках [9]. 

Напрацьовані критерії до класифікації підприємств готельного типу невеликих 

розмірів варто доповнити низкою характеристик. Такими можуть слугувати такі 

показники як: кількість номерів, кількість місць; вартість основного капіталу; 

організаційна структура та менеджмент, який відрізняється від запровадженого на 

великих готельних підприємствах.  

У контексті аналізованої проблеми, доречно навести думку науковця 

Г. Папіряна, який вважає, що розмір готелю – це не проста змінна. Останній можна 

встановлювати за допомогою кількості номерів у співвідношенні з чисельністю 

персоналу або обсягу пропонованого сервісу. Наприклад, готель володіє невеликим 

номерним фондом, але пропонує велику територію для прогулянок чи значну 

кількість спортивних майданчиків тощо. Тому серед наведених зазначених критеріїв 

визначення малих готельних підприємств, відображених у законодавчій 

нормативній документації України, доцільно оперувати показником кількості місць 

у засобах розміщення, керуючись, утім, рекомендаціями UNWTO.  

Ще один варіант – розгляд аналізованої проблеми в руслі іншого підходу. 

Основною характеристикою малих і середніх підприємств є «невелике» в тому 

значенні, що підприємство не належить до 10 чи 20 відсотків найбільших фірм на 

ринку. Світовий готельний номерний фонд в основному зосереджений у середніх і 

малих готелях [79]. 
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Розвитку малих готелів надають перевагу такі відомі бренди у сфері 

гостинності, як Mittendrin, Garni-Hotel An der Weide, Etap Berlin Potsdamer Platz, 

Pension Funk, Luna Hotel й інші. На пострадянському готельного ринку 

послуговуються двома термінами: «малий готель» і «мініготель». З приводу 

правомірності вживання останнього тривають дискусії: терміна «мініготель» немає 

за кордоном. Його запровадили лише на пострадянському просторі [53].  

Як вважають фахівці з готельної справи, мініготелі на 20 – 30 номерів, які 

пропонують послуги високої якості, – це найбільш незаповнений сегмент ринку. 

Малі готелі помітно конкурують з великим готельним бізнесом, успішно 

компенсують дефіцит номерного фонду, насамперед в економічному ціновому 

сегменті. За результатами аналізу експертів у сфері гостинності, нині для України 

властива тенденція до стрімкого розвитку малих форм готельного бізнесу, 

насамперед у великих регіональних центрах, курортних зонах, біля важливих 

автомагістралей [13]. 

Перевагами малих та середніх готелів слід вважати легше адаптованість до 

кожного клієнта, створення домашньої атмосфери гостинності. Крім того, такого 

формату готелі як правило, застосовують гнучкішу систему знижок, тож більш 

доступні клієнтові, ніж великі готелі аналогічного класу. Вказані переваги дають 

змогу таким формам готельного бізнесу набути міцне становище на ринку різних 

країн, зокрема і в Україні.  

Підприємництво в сільському зеленому туризмі відзначається різноманітними 

зв’язками сільського господарства та туризму. Загалом СЗТ характеризується 

аналогічними правилами прийому і обслуговування гостей, психологічними 

відносинами, як і у інших колективних засобах розміщування [15, 17].  

Сьогодні Україна знаходиться на етапі формування бачення сільського 

зеленого туризму як специфічної форми відпочинку на селі з широкою можливістю 

використання природного, матеріального та культурного потенціалу регіону. У 

більшості країн світу сільський зелений туризм розглядається як неодмінний 

складник комплексного соціально-економічного розвитку села, а також один із 

засобів вирішення багатьох сільських проблем [108]. Проте на сьогодні актуальними 
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залишаються ще багато проблем зумовлених передусім несформованістю 

нормативної бази регулювання підприємництвом у сільському туризмі. 

Роль підприємництва й у сфері туристичної діяльності, на окремій 

туристичній території або для субʼєкта туристичного бізнесу можна окреслити 

низкою нижченаведених тез. 

1. Підприємництво слугує важливим фактором зміни структури туризму на 

основі механізму переливання капіталу з менш прибуткового бізнесу в більш 

прибутковий, оскільки спонукальним мотивом підприємництва є максимізація 

прибутку. Спрямованість на максимізацію прибутку, своєю чергою, виступає 

«живильним» середовищем для конкуренції. 

2. Підприємництво посилює ефективність формування та використання 

туристичних ресурсів, мінімізацію витрат та економічних ризиків. 

3. Підприємництво створює стимули для підвищення кваліфікації працівників 

туризму, що забезпечує підвищення рівня обслуговування туристів і встановлення 

стандартів якості. 

Загалом підприємництво сприяє відновленню та розвиткові економіки 

туризму, створенню конкурентного й інноваційного середовища [85, 89], відкриває 

шлях до перетворень, а тому постає рушійною силою розвитку не лише 

туристичного бізнесу, а й економіки всієї країни. 

 

1.2. Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності 

На формування туристичного підприємництва впливає ряд чинників, зокрема 

економічні, ресурсні, соціально-психологічні, організаційні, психолого-професійні, 

правові, фінансові та туристично-рекреаційні (рис.1.3). Вони створюють сприятливі 

умови для розвитку туристичної діяльності. 

В організації туристично-рекреаційної діяльності важливу роль відіграють 

наявні туристично-рекреаційні ресурси природного й антропогенного походження, 

які може бути застосовано для організації екскурсійної діяльності, відпочинку, 

туризму та рекреації. Такі ресурси можна виокремити у три підгрупи: природно-

рекреаційні, культурно-історичні та соціально-економічні. 
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До природно-рекреаційних ресурсів зараховуємо природні та природно-

антропогенні геосистеми, природні об’єкти, явища та процеси, які слугують або 

можуть слугувати для організації відпочинку, туризму, лікування й оздоровлення 

людей. До складу цієї групи ресурсів належать геологічні й орографічні ресурси, 

водні, мінеральні води та лікувальні грязі (бальнеологічні), флористичні (зокрема 

лісові), фауністичні ресурси. Не менш важливим складником є лікувально-оздоровчі 

та пізнавальні властивості природно-заповідних територій різного виду (національні 

парки, заказники, парки садово-паркового мистецтва тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Групи макроекономічних факторів розвитку туристичного 
підприємництва (побудовано автором за [12; 77, с.139]) 

 

Культурно-історичні рекреаційні ресурси − це пам’ятки культури (історії, 

архітектури, археології, мистецтва, місця, пов’язані з життям і діяльністю видатних 

людей, тощо), які мають суспільно-виховне значення, викликають пізнавальний 

інтерес, здатні задовольнити духовні й культурно-освітні потреби людей, 

забезпечити можливість змінити довкілля для найбільш повного й інформаційно 

насиченого психофізіологічного відновлення особистості. В рамках цієї ж великої 

групи ресурсів розглядаємо функціонування музеїв і проведення самобутніх та 

оригінальних культурно-мистецьких заходів, які можуть стати предметом 

спеціальних зацікавлень туристів і рекреантів, а відтак сприятимуть ефективному 

функціонуванню й удосконаленню територіально-рекреаційного комплексу 
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адміністративної області.  

Соціально-демографічні − забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, 

стан і рівень розвитку соціальної інфраструктури. Для розвитку рекреації й туризму 

на певній території важливо, що соціальні умови визначають співвідношення між 

класами стосовно їхньої матеріальної забезпеченості, між часткою економічно 

активного населення та кількістю безробітних. Велике значення мають також 

урбанізація, рівень злочинності, релігійний склад населення, освіченість, стан 

захворюваності на різні небезпечні хвороби тощо [77, с. 139]. 

Наявність туристично-рекреаційних ресурсів є важливою передумовою 

становлення туристичного підприємництва [72], проте для його ефективного 

розвитку повинна функціонувати система факторів, до якої зараховують: 

1) соціально-психологічні: ставлення держави та підприємств великого бізнесу 

до малого підприємництва; громадська думка про підприємницьку діяльність; 

2) психолого-професійні: престижність підприємницької діяльності; наявність 

професійних знань щодо ведення бізнесу та перспективних ніш підприємницької 

діяльності; можливість отримати професійну підготовку; 

3) організаційні: складність процедури відкриття туристичного 

підприємництва; наявність обмежень щодо окремих видів діяльності; рівень 

інформаційної підтримки; 

4) правові: правова база провадження підприємницької діяльності; наявність 

правових гарантій проти насильницького відчуження власності та легітимності 

права власності, рейдерства, неправомірного втручання органів державного 

контролю у діяльність підприємств малого бізнесу; стабільна нормативна база 

господарювання; 

5) економічні: макроекономічна стабільність у країні; стан економіки, рівень 

монополізації ресурсів і ринків; рівень інфляції, стан грошового обігу; надійність 

національної грошової одиниці; механізми роздержавлення та приватизації 

власності; стан ринкової інфраструктури; рівень економічної безпеки бізнесу; 

6) фінансові: форми фінансової державної підтримки; система оподаткування 

туристичного підприємництва; система фінансування, кредитування та страхування 

діяльності підприємств; способи залучення податкового капіталу; 
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7) ресурсні: способи отримання виробничих площ, земельних ділянок, система 

доступу до господарських ресурсів [12]. 

Відтак туристичне підприємництво – це складне соціально-економічне явище, 

яке функціонує в межах системи «суспільство-навколишнє середовище» за умов 

рівнодійних сил з боку природних, антропогенних, соціальних та економічних 

чинників. Природні чинники: екологічно чисте, естетично привабливе, позитивно 

впливаюче на здоров’я людини навколишнє середовище. Антропогенні чинники: 

гармонійно вписана в навколишній ландшафт інфраструктура, створені відповідні 

умови комфортного перебування людини поза межами свого постійного 

проживання. Соціальні чинники: потреба населення в туристично-рекреаційній 

діяльності та фінансова можливість її реалізації [35]. Економічні чинники: 

сприятливе для ведення підприємницької діяльності ділове середовище, зменшення 

податкового навантаження для забезпечення інвестувань у бізнес, чітке 

законодавство, яке регулює підприємницьку діяльність. 

Важливо також акцентувати на найважливіших факторах, що стримують 

розвиток туризму. За результатами проведених досліджень авторів [55], до найбільш 

стримуючих факторів належать війни, теракти, політична нестабільність, екологічні 

проблеми, хвороби й епідемії, природні катаклізми, злочинність, неякісний сервіс за 

невиправдано високих цін тощо. 

І. Савченко. [128] називає найвагоміші бар’єри на шляху до розвитку 

міжнародного туризму, як-от: війни, політичні конфлікти, терористичні акти й 

територіальні суперечки (табл. 1.4). 
 

Таблиця 1.4 – Найвагоміші стримувальні фактори міжнародного туризму* 

Фактор Визначення Приклад 

Війна Збройна боротьба між державами Перша і Друга світові війни 

Військовий 
конфлікт 

Форма вирішення міждержавних і 
внутрішньодержавних протиріч з двостороннім 
використанням військового насильства. 
Застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу або 
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи 
здоров’я людини або заподіяння значної майнової 
шкоди чи настання інших тяжких наслідків. 

Ізраїль, Сирія, Ліван, 
Україна, Таїланд, 
Камбоджа, Хорватія, 
переважна більшість країн 
Африки 
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продовження таблиці 1.4 
Терорис-
тичний акт 

Застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу або 
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи 
здоров’я людини або заподіяння значної майнової 
шкоди чи настання інших тяжких наслідків. 

Ізраїль, Іран, Ірак, Пакистан, 
Індія, Індонезія, Китай, 
Таїланд, Єгипет, Туреччина, 
Іспанія, Франція, Туніс 

Політичний 
конфлікт 

Зіткнення, протиборство політичних суб’єктів,
зумовлене протилежністю їхніх політичних інтересів, 
цінностей і поглядів. 

КНР, Росія 

Територіальна 
суперечка 

Суперечка між державами з приводу прав власності на 
певну територію. 

Гібралтар, Крим (Україна), 
Абхазія, Південна Осетія 

*узагальнено автором на основі джерела [128] 
 

Розвиток туризму, відповідно також позначається на розвитку території. 

Поширеним підходом до аналізу багатьох явищ, зокрема й до аналізу змісту 

діяльності підприємств, сфер економіки, є формування системи функцій, 

приписуваних не субʼєктам господарювання, а загалом виду економічної 

діяльності. Таким підходом послуговуються і дослідники туристичної сфери. Окремі 

науковці вважають, що вплив туризму на територію забезпечує низка функцій 

туризму. Так, Л. Ковинєва [57] у своїх напрацюваннях виокремлює пʼять 

економічних функцій: відтворення, забезпечення зайнятості, збільшення доходу, 

згладжування, стабілізації платіжного балансу регіону. Не заперечуючи права 

згаданого вченого на формування певної системи функцій, що відображають вплив 

туризму як сфери національної та регіональної економіки на загальноекономічні та 

фінансові показники відповідних територій і бюджетів, зазначимо про певні 

дискусійні аспекти наведеної пропозиції. Тобто поряд із тлумаченням змісту 

функцій Л. Ковинєвої розкриємо дискусійний характер останніх. Проте 

розглядатимемо вищеперераховані категорії в руслі бачення, що функції притаманні 

не сферам діяльності, а певним субʼєктам такої діяльності. Натомість категорії за 

назвою «функції» диференціюватимемо на соціально-економічні передумови та 

наслідки туристичної діяльності. Такий підхід уможливлює чітке розмежування дій, 

спрямованих на реалізацію певних заходів із забезпечення поточного 

функціонування та розвитку підприємств, і оцінювання результативності діяльності 

туристичного підприємництва. 

Відтак, Л. Ковинєва констатує, що функцію відтворення реалізовують шляхом 

використання основних факторів виробництва – праці (діяльність органів 
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управління, турагентів і туроператорів), землі (всі природні ресурси), капіталу 

(гроші, активи, туристична інфраструктура), підприємництва (організація й 

управління) – для отримання нового туристичного продукту. Зрозуміло, що 

дослідниця інтерпретує для туристичної галузі загальновідомі речі. Цілком 

слушними можна визнати:  

1) визначення субʼєктів туристичного ринку у складі «праці» як фактора 

виробництва;  

2) туристичної інфраструктури у складі капіталу [57].  

Не викликає сумніву значення для реалізації туристичної діяльності всіх 

природних ресурсів, оскільки вони найчастіше й зумовлюють у людей потребу 

подорожей, відпочинку, ознайомлення з іншими країнами чи областями своєї 

держави. Підприємництво зараховано до інструментарію функції відтворення також 

справедливо. Однак викликає заперечення введення його до складу організації й 

управління. По-перше, організація як структура, організування як вид діяльності 

вочевидь властиві субʼєктам туристичної галузі – турагентам і туроператорам, про 

яких вже згадано в контексті такого фактора виробництва, як «праця». Це 

увиразнює порушення принципу системності у запропонованій «системі функцій 

туризму»: тлумачення таких функцій припускає певне дублювання. По-друге, 

організування на мікрорівні – це функція менеджменту або управління, тому 

видається некоректним розглядати їх як рівноцінні. Л. Ковинєва не називає 

управління щодо туристичної сфери з боку держави або місцевих (зокрема 

муніципальних) органів влади, що було б абсолютно доречним із огляду на те, що 

саме від владних структур залежить формування потрібної туристичної 

інфраструктури – від будівництва готелів і ресторанів до реставрації памʼяток 

архітектури та приведення у відповідний стан транспортних магістралей, 

рекреаційних зон, місць відпочинку тощо. Можливо, не завжди слід говорити про 

безпосередню участь влади у заходах налагодження туристичної інфраструктури, 

як-от про їхнє фінансування. Виконавча влада зобовʼязана лише координувати 

діяльність зацікавлених субʼєктів підприємництва та навіть заохочувати тих, хто 

дотичний до вирішення зазначених проблем. Утім у сучасних умовах координаційна 
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діяльність влади часто має негативний вплив і зумовлює необхідність уживання 

заходів із нівелювання останнього. Зрештою згадане «відтворення» є не функцією 

туризму чи економічною функцією, а соціально-економічною передумовою 

провадження туристичної діяльності, аргументами чого і слугує вищенаведене. 

Вважаємо, що функцію «відтворення» згідно із прийнятою нами точкою зору 

слід зарахувати до соціально-економічних передумов туристичної діяльності. 

Забезпечення зайнятості, збільшення доходу, згладжування, стабілізацію платіжного 

балансу регіону – до соціально-економічних наслідків туристичної діяльності. 

Уточнимо зміст і висхідні передумови отримання зазначених наслідків діяльності 

туристичного підприємництва. 

Забезпечення зайнятості («функція», за Л. Ковинєвою) в туризмі полягає в 

отриманні населенням роботи на туристичних підприємствах (готельних, 

транспортних та ін.). Зростання туризму зумовлює створення в регіонах, незалежно 

від рівня їхнього розвитку, нових робочих місць, тому вплив туризму на зайнятість 

може стати визначальним для тих регіонів, які суттєво залежать від цього сектора 

економіки. Крім того, внаслідок мультиплікативного ефекту робочі місця 

з’являтимуться не лише безпосередньо у підприємствах, зайнятих у туристичному 

бізнесі, а й у суміжних галузях, тих, які продукують сировину для харчових 

продуктів, виробляють меблі, елементи інтерʼєру для готелів та ресторанів, 

надають ремонтні послуги тощо. Тому забезпечення зайнятості слід вважати 

соціально-економічним наслідком туристичної діяльності, а показники зміни 

зайнятості населення відображають у певній своїй частині розвиток туризму й 

області (регіоні), й у державі. Проте зайнятість можна розглядати і як передумову 

розвитку туризму, оскільки залежність платоспроможності населення та попиту на 

туристичні послуги прямо пропорційна. 

Економічна діяльність у галузі туризму позначається на створенні доходу 

(«функція» збільшення доходу). Мультиплікатор туризму – це співвідношення змін 

будь-якого важливого економічного показника (виробництва, зайнятості або доходу) 

та зміни витрат туристів. Мультиплікаційний ефект окреслений тим, що дохід, 
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отриманий в одній галузі, сприяє одержанню нового доходу в субʼєкта 

господарської діяльності іншої галузі. 

Ефект збільшення доходу в туризмі має насамперед територіальне значення. 

Істотне збільшення доходу можливе тоді, коли первинну виручку від туризму 

спрямовують у регіональну торгівлю, промисловість, сільське господарство тощо. 

Значення мультиплікатора різниться залежно від характеру регіональної економіки 

та ступеня взаємоповʼязаності різних секторів її економіки. Зазначене цілком 

відповідає змісту соціально-економічних наслідків туристичної діяльності, а 

наведені показники дають змогу кількісно виміряти отримувані ефекти. 

У руслі територіального підходу важливу роль відіграє «функція» 

згладжування, вияв якої – в тому, що туризм за певних умов може сприяти 

економічному розвиткові депресивних, слабких у структурному плані регіонів. 

Розвиток туристичного підприємництва у віддалених, малонаселених або 

індустріально слабкорозвинених областях детермінує часткову нейтралізацію 

окремих негативних явищ. У такому разі туризм виконує функцію вирівнювання 

економічного стану регіонів: за допомогою туризму багато привабливих у 

природному або культурному ракурсі регіонів, що втратили за певних обставин 

потенціал промислових або/і сільськогосподарських підприємств, набувають 

здатності забезпечувати собі темпи економічного зростання, що перевершують 

середньостатистичні показники, тобто створення додаткового доходу та робочих 

місць. Останнє може позитивно впливати на стабілізацію платіжного балансу 

регіону (також «функція» згідно з [57, c. 5–6]). Втім, останні дві «функції туризму» – 

це радше функції фінансової діяльності та безперечно соціально-економічні 

наслідки туристичної діяльності. 

Автори [81, с. 43] виокремлюють ще «політичну функцію», сутність якої 

полягає у формуванні іміджу регіону за кордоном; «містоформувальну функцію», 

пов’язану із процесом туристичної урбанізації та розвитку міст; «етнічну функцію», 

яка детермінована приїздом осіб (емігрантів або їхніх нащадків) до країни предків. 

Беззаперечно, що сформований туристичний імідж, розвиток міст та інших 

населених пунктів, консолідація представників закордонної діаспори з мешканцями 
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країни їхнього походження є соціально-економічними наслідками туристичної 

діяльності. Саме наслідками, а не комплексом певних (відмінних від самого 

туризму) дій, який слід було би називати функціями. 

Загалом туристичний комплекс постає внаслідок наявності на території певних 

факторів і крізь призму своїх функцій впливає на територіальний розвиток, шляхом 

створення туристичної дестинації. 

У дисертації відображено взаємозвʼязок туристичного комплексу й 

територіального розвитку, що показано на рис 1.4. Цей кругообіг має бути 

координованим і регульованим за допомогою державних важелів на мікро-, мезо- та 

макрорівнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Соціально-економічні передумови та наслідки функціонування 

туристичного комплексу (побудовано автором) 
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врегулювання місцевими органами влади регіональних особливостей туристичної 

сфери; звернення особливої уваги на макрорівні на налагодження міжнародних 

відносин, створення мікроклімату для туристичного підприємництва, а також 

визначення загальних орієнтирів, що гарантуватимуть збереження стабільного стану 

в майбутньому.  

Важливою віхою в розвитку туристичної сфери є розроблена Всесвітнім 

союзом охорони природи Концепція сталого розвитку. У ній зазначено, що «сталим 

розвитком називають процес, у рамках якого розвиток проходить без шкоди 

ресурсам та без їхнього виснаження». Останнього зазвичай досягають або на основі 

таких управлінських ресурсів, за яких їхнє відновлення відбувається з такою ж 

швидкістю, з якою й використання, або шляхом переходу від повільно 

відновлюваних ресурсів до швидко відновлюваних. За такого підходу ресурсами 

можуть користатися як сучасні, так і майбутні поколіннями [61]. 

Означена концепція набула подальшого розвитку в сфері туризму завдяки 

Всесвітній туристичній організації, яка проголошує, що стійкий розвиток туризму 

передбачає планування й управління екологічної, соціально-культурної та 

економічної стійкості. Це уможливить захист природного та культурного 

середовища, покращення якості життя місцевого населення, забезпечення туристам 

умов проживання, що відповідають високим міжнародним стандартам. Над 

вирішенням таких завдань працюють на міжнародному, національному, 

регіональному та місцевому рівнях управління [101]. 

Оскільки туризм, як соціально-економічна підсистема, взаємопов’язана із 

такими інститутами, як «економіка», «суспільство», «екологічне середовище», то 

життєдіяльність системи «туризм» неможлива без взаємодії з іншими галузями 

національного господарства. Тому обґрунтування необхідності державного 

регулювання розвитку туризму вибудуване на вивченні сучасного стану 

туристичного ринку, аналізі ролі туризму в економіці країни, особливостях 

туристського споживання та специфіці туристичного продукту, його впливу на інші 

галузі національного господарства, зокрема на екологічний стан і соціально-

культурний розвиток країни. 



39 

Туристична політика держави – це діяльність держави з розвитку туристичної 

індустрії та субʼєктів туристичного ринку, вдосконалення форм туристичного 

обслуговування громадян і закріплення на їхній основі свого політичного, 

економічного та соціального потенціалу. Вона є одним із видів соціально-

економічної політики держави. 

Туристичній політиці важливу роль відводить швейцарський дослідник 

К. Каспар, який обґрунтовує категорію соціально-економічної системи «Туризм», 

основні складники якої – суспільство, економіка та довкілля (рис. 1.5). 
 

  

Рисунок 1.5 – Структура системи туризму (згідно зі Швейцарською концепцією 

туризму, за К. Каспаром [187]) 
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водночас у системи «Суспільство» й «Економіка», а її життєдіяльність забезпечує 

взаємодія із довкіллям [186].  

У контексті осмислення взаємодії системи «Туризм» із системою 

«Суспільство» зазначимо, що туризм, як явище суспільного життя, є похідною 

суспільного розвитку. Своєю появою він завдячує індустріальній стадії розвитку 

людства, якій був притаманний прискорений розвиток продуктивних сил, 

поглиблення поділу праці, розвиток урбанізаційних процесів. На сучасному етапі 

туристична активність населення свідчить про високий рівень життя. Туристична 

політика на сьогодні набула значення регулятора у описаній системі.  

Відтак, цільові установки державної туристичної політики значною мірою 

повʼязані з географічними, економічними та соціальними умовами розвитку країни, 

а також зі ступенем розвитку сфери туризму. Водночас слід взяти до уваги, що 

система туризму має свою загальну стратегічну мету – відновлення та розвиток 

духовних і фізичних сил туристів., що складається з окремих підцілей різного 

функціонального спрямування – соціально-економічних, соціальних і економічних. 

Основними цілями макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва є: 

– забезпечення прав громадян на відпочинок, свободу пересування тощо; 

– надання умов для діяльності щодо виховання, навчання й оздоровлення 

туристів; 

– розвиток туристичної індустрії, створення нових робочих місць, поповнення 

державного бюджету; 

– збереження обʼєктів туристичного показу, раціональне використання 

природного та культурного потенціалу країни, туристичних ресурсів.  

До найважливіших напрямів державної політики в галузі туризму, зокрема й у 

сфері туристичного підприємництва, належать: 

– залучення громадян до раціонального витрачання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним 

середовищем, організація оздоровлення населення; 
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– забезпечення раціонального використання та збереження туристичних 

ресурсів, становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України або 

побудова ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб 

внутрішнього й іноземного туризму; 

– формування сприятливого для розвитку туризму податкового, валютного, 

митного, прикордонного та інших видів контролю; 

– створення економічних умов для стимулювання розвитку туризму в Україні; 

– запровадження пільгових умов для організації туристичної й екскурсійної 

роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів і малозабезпечених верств населення; 

– заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток туристичної 

індустрії; 

– установлення порядку стандартизації, сертифікації та ліцензування в галузі 

туризму;  

– упровадження системи статистичної звітності субʼєктів туристичної 

діяльності; 

– надання рівних можливостей на ринку туристичних послуг для субʼєктів 

підприємництва незалежно від форм власності, сприяння розвитку конкуренції, 

забезпечення дотримання в цій галузі антимонопольного законодавства; 

– забезпечення безпеки туристів, захист їхніх прав, інтересів і майна; 

– підтримка розвитку туризму в регіонах, визначення статусу окремих 

туристичних центрів, створення умов для пріоритетного розвитку туристичної 

індустрії; 

– організація та розвиток системи наукового забезпечення галузі туризму, 

підготовка та підвищення кваліфікації туристичних кадрів; 

– розвиток співробітництва із зарубіжними країнами та міжнародними 

організаціями, участь у міжнародних програмах розвитку туризму, розроблення й 

укладання міжнародних дво- і багатосторонніх договорів у галузі туризму та 

визначення механізму їхньої реалізації [188].  

Туристичну політику має бути диференційовано відповідно до специфіки 

соціально-економічного розвитку регіонів. Особливої уваги потребують регіони, які 
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відзначаються яскраво вираженою депресивністю у сфері економіки, соціальній та 

екологічній сферах [131].  

Таким чином, результати проведеного аналізу дають підстави стверджувати 

про позитивний вплив туристичної індустрії на розвиток суспільства та про 

сприяння зміцненню економіки держави шляхом створення нових робочих місць, 

поповнення бюджету й розвитку дотичних напрямів економічної діяльності. З 

огляду на останнє постає очевидною потреба врахування туристичної політики як 

складника соціально-економічної політики держави – необхідної передумови 

формування в Україні соціальної політики європейського типу. На важливості 

формування туристичної політики, що зумовить гармонізацію системи суспільних 

відносин, розбудову моделі реального економічного прогресу та соціальної 

динаміки, наголошують сьогодні науковці [7, 119]. Втім, попри актуальність 

останньої, політика українських виконавчих органів влади залишається такою, що 

не сприяє сталому розвитку туризму та не враховує багатьох потенційних 

можливостей туристичної сфери.  

 

1.3. Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 

Опрацювання накопиченого на сьогодні вітчизняного та зарубіжного досвіду з 

проблем туристичної галузі розкриває необхідність стимулювання підприємництва 

за допомогою ефективних засобів на макроекономічному рівні, зважаючи на 

створення державою загальних умов для функціонування туристичних підприємств 

– основи розвитку туризму у країнах із ринковою економікою. Поряд з іншими 

факторами й умовами зовнішнього оточення державна політика є одним із 

найважливіших чинників формування зовнішнього середовища туристичного 

бізнесу, в якому діють підприємці.  

Державне втручання в діяльність туристичних підприємств набуває особливої 

актуальності в реаліях вітчизняної економіки, що відзначається низкою негативних 

зовнішніх впливів у економічному, соціокультурному, технологічному, 
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екологічному, демографічному й інших аспектах. На нейтралізацію таких 

негативних впливів повинно й бути спрямовано дії держави. 

Для з’ясування ступеня ефективності макроекономічного розвитку 

туристичної діяльності в Україні видається доцільним розглянути й проаналізувати 

основні етапи формування державної політики розвитку туризму, адже складна 

соціально-економічна система, якою постає сучасний туристичний бізнес в Україні, 

як продукт тривалого історичного розвитку поступово вбирала в себе основний 

зміст усіх політичних і економічних процесів, що відбувалися в країні.  

Так, директивна економіка радянської доби демонструвала неефективність із 

економічної, із соціальної точок зору. Основними туристичними підприємствами, 

що провадили туристичну діяльність на території СРСР, були: Комітет з іноземного 

туризму та Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник», що відповідали 

за організацію іноземного туризму; Центральна рада з туризму та екскурсій, що 

регулювала стан внутрішнього туризму; Центральна рада з управління курортами 

профспілок, яка відповідала за оздоровчий відпочинок і санаторно-курортне 

лікування. Значний недолік радянської організації системи управління туристичною 

галуззю полягав у відсутності ринкової координації конкуренції між цими 

управлінськими структурами. 

Перебудова в СРСР детермінувала розпад централізованих організаційних 

структур управління туризмом. Як наслідок – через відсутність у радянській системі 

організації туризму, досвіду управління підприємствами в умовах конкурентного 

середовища та повного самофінансування й самоокупності власники туристичного 

бізнесу виявилися неготовими до роботи в умовах трансформаційних процесів і 

світових стандартів. 

Чинниками, що негативно позначилися на ситуації що складалася, була низка 

проблем макроекономічного рівня, а саме: відсутність належного державного 

контролю за розвитком туризму, єдиної системи нормативно-технічної документації 

для контролю за фінансовою та правовою діяльністю підприємств, державної 

сертифікації туристичних підприємств і розроблення ними туристичних продуктів, 

якісної законодавчої бази туристичного бізнесу, ефективного регіонального 
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регулювання та планування розвитку туризму, ефективних механізмів державного 

залучення інвестицій у сферу туризму, інформаційної бази, професійних кадрів 

[57, с. 45–47]. 

Розвитком туристичного підприємництва в Україні у різні роки належав до 

компетенції різних державних структур (таблиця 1.5). 
 

Таблиця 1.5 – Орган управління туризмом в Україні на національному рівні*  

Роки Організація управління 
До 1988 Головне управління Української РСР з іноземного туризму  

1989–1993 Українська республіканська асоціація по іноземному туризму [117] 
1993–1999 Державний комітет України з туризму (Держкомтуризм), підпорядкований 

Кабінету Міністрів України [106] 
1999–2000 Державний комітет молодіжної політики, спорту та туризму, до складу якого 

Державний департамент туризму і курортів, що включав Управління організації 
туризму і Управління розвитку туристичної індустрії та інвестицій [114] 

2001–2005 Державна туристична адміністрація України (Держтурадміністрація), з 2003 
року у її структурі створено Департамент розвитку курортів та туристично-
рекреаційної сфери, створенні обласні управління та районні відділи при 
президентських адміністраціях з питань туризму і курортів по всій Україні [116] 

2006–2010 Державна служба курортів і туризму Міністерства культури та туризму України 
[118] 

2011–2015 Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт 
України) у складі Міністерства інфраструктури України [107] 

2015–до сьогодні Відділ розвитку туризму при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів [115] 

*складено автором 

 

З 1993 по 1999 рік – Державний комітет України з туризму (підпорядкований 

Кабінету Міністрів України). Ним виведено з тіньового сектору діяльність 

туристичного підприємництва, розширено асортимент та підвищено якість 

туристичних послуг. Україна в 1997 році стала Дійсним членом Всесвітньої 

туристичної організації. 

Наступним центральним виконавчим органом з туризму (1999–2001 рр.) був 

Державний комітет молодіжної політики, спорту та туризму. Молодіжна та 

фізкультурно-спортивна сфери відсунули туристичну сферу на третій план. Сумарні 

показники туристичної галузі тоді були найгіршими за всі роки незалежності. 

У 2001–2002 рр. – функціонував Державний департамент туризму який 

проіснував лише півроку, протягом яких нічого визначного для туристичної сфери 
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не було зроблено.  

Наслідком усвідомлення проблем, що виникли в українській туристичній 

галузі, стала реорганізація Державного комітету молодіжної політики, спорту і 

туризму та створення організаційно відокремленої Державної туристичної 

адміністрації України (Держтурадміністрація). З 2002 по 2005 рр. завдяки діяльності 

Державної туристичної адміністрації відбулися зміни в національному 

законодавстві щодо регулювання інвестиційної діяльності, функціонування 

туристичних підприємств та організацій, готельного бізнесу. Адміністрацією 

розроблялася нормативна база для інвентаризації ресурсів туристично-рекреаційної 

сфери та розвитку сільського туризму, розбудовувалася договірно-правова база 

двостороннього співробітництва з країнами ЄС (Європейського Союзу), було 

ухвалено нову редакцію Закону України «Про туризм» (2003 р.), розроблено 

Державну програму розвитку туризму на 2002–2010 рр. та Програму розбудови 

туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004–2010 роках.  

Цей період ознаменувався активізацією політики держави щодо підтримки 

розвитку туризму, створенням нових механізмів формування та просування якісного 

національного туристичного продукту. Крім того, в 2003 р. до відання 

Держтурадміністрації було передано сферу управління курортними територіями.  

З 2006 по 2010 рр. центральним органом управління галуззю стає 

Міністерство культури і туризму з Державною службою туризму та курортів. Нею 

здійснюється адаптація законодавства України до відповідних Директив 

Європейського Союзу. Насамперед, переклад та аналіз національного законодавства 

у сфері туризму країн-лідерів світового туризму, в тому числі базових законів про 

туризм і нормативно-правових документів за напрямами туристичної діяльності, а 

також актів міжнародних організацій, що регулюють світовий туризм. Було 

розроблено Державну програму розвитку туризму на 2002–2010 рр. та Програму 

розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 

2004–2010 рр. 
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Розглянемо важливий програмний документ в сфері розвитку туризму у 

Україні, як Державна програма розвитку туризму на 2002–2010 рр. У програмі 

прописано заходи раціонального, збалансованого й ефективного розвитку 

туристичної сфери. Утім, для реалізації останніх необхідна скоординована співпраця 

різних органів виконавчої влади, міністерства і відомств, чого в умовах обмеженого 

державного фінансування туристичної сфери в Україні протягом кількох років 

досягнуто не було. Крім того, на виконанні запланованих заходів негативно 

позначилися відсутність громадського моніторингу та публічного звітування органів 

державного управління про виконання програмних завдань, а також збільшення 

кількості туристичних агентств, які у своїй діяльності не орієнтуються на розвиток 

внутрішнього та в’їзного туризму [92, с. 491]. Проте, попри вагоме для розвитку 

туризму туристичної сфери значення державного фінансування, основним джерелом 

інвестицій у цій сфері мають бути власні кошти підприємців. 

У грудні 2010 р. внаслідок реорганізації центральних та урядових органів 

державної влади України (відповідно до указів Президента від 09.12.2010 р. № 

1085/2010 та від 06.04.2011 р. № 370/2011, постанови КМУ від 28.03.2011 р. № 346) 

утворилось Міністерство інфраструктури України з функціями із реалізації 

державної політики у сфері туризму. При міністерстві до 2015 року діяв 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечував реалізацію державної 

політики у сфері туризму та курортів – Державне агентство України з туризму та 

курортів (Держтуризмкурорт України). 

З 2015 року функції розвитку туризму покладені на Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України та Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Проте юристи зазначають, 

що: «передання Міністерству економічного розвитку та торгівлі України 

повноважень у сфері туризму, на нашу думку, є не логічним та не відповідатиме 

основним завданням, покладеним на нього» [6].  

Упродовж років незалежності України органи влади, відповідальні за розвиток 

туризму на національному рівні, змінювали сім разів. Тому останнє, а також 

змінюваність протягом періоду незалежності України макроекономічних 
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статистичних показників, унеможливлює проведення ґрунтовних досліджень у 

значному часовому проміжку.  

Відповідно до реалій сьогодення потребує вдосконалення і наявна нормативна 

база [18]. Так, сьогодні в Україні діяльність підприємств туристичної індустрії 

регулює більше ніж шестидесяти законодавчих документів, основними з яких є 

Закони України «Про туризм» [46, с. 8], «Про курорти» [46, с. 32], Розпорядження 

Кабінету міністрів України «Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів» 

[122], Наказ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської та 

турагентської діяльності», [46, с. 105], Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання 

господарської діяльності» [42], Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» [43], Закон України «Про особисте селянське 

господарство» [44].  

Одним із останніх на часі заходів 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, яка набула чинності 16 вересня 2014 р. Згадана постанова визначає 

порядок реформування системи органів виконавчої влади, якій надано контрольно-

наглядові повноваження. Так, положеннями вказаної постанови скорочується ряд 

центральних органів виконавчої влади шляхом їхньої ліквідації чи реорганізації. До 

такої ліквідації призначено й Державне агентство з питань туризму та курортів (далі 

– Агентство), а його функції відповідно до постанови №442 передано Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), крім 

державного нагляду (контролю) у сфері туризму, який покладено на новостворений 

орган – Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів [6].  

Однак однією з основних проблем, що гальмує розвиток сучасного 

туристичного бізнесу, залишається низький рівень якості туристичних послуг. Утім, 

після відміни ліцензування туристичної діяльності турагентів з огляду на 
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врахування українськими законотворцями вимог Європейського Союзу та 

Всесвітньої Торговельної Організації, щодо українського законодавства ця проблема 

набула особливої гостроти, зокрема йдеться про збільшення кількості турагентів, що 

не мають банківської гарантії та уникають цивільно-правової відповідальності за 

якість наданих туристичних послуг, а відтак недовіру туристів. 

2013 року Міністерством інфраструктури разом з іншими зацікавленими 

центральними та місцевими органами виконавчої влади було розроблено Концепцію 

Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року. 

Під час планування використано дані ЮНВТО про зростаюче значення туризму у 

світі, а також акцентовано на вигідному розташуванні України та на її ресурсах. 

Програма передбачала розвиток туризму та курортів на умовах державно-

приватного партнерства, забезпечення раціонального використання, охорони та 

відтворення туристичних ресурсів, детінізацію туристичної діяльності, 

збалансування державних та приватних інтересів у сфері туризму та курортів, 

збереження та ефективне використання природних територій курортів і природних 

лікувальних ресурсів, забезпечення доступності та прозорості інформації про 

туристичні ресурси і суб’єктів туристичної діяльності [124].  

Завдання, зазначені у Програмі, було передбачено виконати до 2022 року. 

Проте постановою Кабінету міністрів № 71 від 5 березня 2014 р. «Деякі питання 

оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії 

бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України» [112] припинено її фінансування.  

Загалом, унаслідок аналізу нормативно-правового регулювання туристичного 

підприємництва спостережено посилення державного контролю та податкового 

тиску на тлі зменшення державної фінансової підтримки. Так, окрім Державної 

цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року, втратив 

чинність такий вагомий нормативно-правовий документ, як Постанова Кабінету 

міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011–2022 роках» 

[124, с. 91]. Не мав продовження й такий стратегічний документ, як Розпорядження 
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КМУ №373-р «Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку 

сільського туризму на 2006–2010 роки» [123], що актуалізує на сьогодні потребу 

розроблення нових ефективних механізмів розвитку туристичного підприємництва. 

На сучасному етапі ситуація з обмеженим фінансуванням має довгостроковий 

характер, оскільки значний сегмент державних коштів відведено на підтримку 

антитерористичної операції на сході Україна та відновлення економіки. Крім того, 

станом на 2015 рік, за даними міністерства фінансів, Україна зобовʼязана 

виплатити 91,5 млрд. гривень за комерційними кредитами, 10,8 млрд. гривень – за 

кредитами міжнародних організацій і 164,5 млн. гривень за офіційними кредитами 

[180].  

В умовах європейського вектору України окреслюється актуальність 

звернення до ефективних механізмів, перевірених зарубіжним досвідом, і адаптації 

їх до вітчизняної системи. Так, у Гаазькій декларації з туризму, прийнятій у квітні 

1989 року, зазначено: «Туризм повинна планувати державна влада, а також влада та 

туристична індустрія на комплексній і послідовній основі з урахуванням усіх 

аспектів цього феномена» [188].  

Загалом, для отримання реальних вигод від сталого розвитку туризму 

необхідний збалансований підхід до розвитку туристичної галузі, який передбачає 

поєднання зусиль учасників усіх рівнів національної економіки.  

На сьогодні для більшості країн світу властиве провадження, державної 

туристичної політики безпосередньо через центральні органи виконавчої влади – 

національні туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано – за 

допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури та 

міжнародної політики. З огляду на специфіку соціально-економічних і політичних 

умов у кожній країні створено власну систему розвитку туризму із поєднанням 

різних функцій і застосуванням своїх засобів макроекономічного планування 

розвитку туристичної діяльності. Залежно від них дослідники виокремлюють чотири 

моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності. Розглянемо їх. 

Перша модель відзначається відсутністю централізованого органу та 

вирішенням усіх питань на принципах ринкової «самоорганізації». Таку модель 
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використовують у тому разі, коли туристичне підприємництво здатне до 

самоорганізації, або коли туристична індустрія для національної економіки значної 

ролі не відіграє. Представником цієї моделі є США. 

Окремий підхід до управління туристичною діяльністю ефективний тоді, коли 

країни, що розвиваються, як мінімум, мають сприятливі для розвитку туризму 

природно-кліматичні умови. Характерними особливостями першої моделі 

державного регулювання в сфері туризму можна вважати такі: 

– визнання в’їзного туризму як більш вигідного джерела отримання твердої 

валюти порівняно з іншими галузями економіки; 

– залучення іноземних інвестицій у створення туристичної інфраструктури, 

яка є найбільш ефективною сферою вкладення капіталу; 

– забезпечення державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в 

туристичному секторі; 

– організація системи безпеки туристів; 

– фінансова підтримка держави (податкові пільги, прямі субсидії, позики за 

вигідними процентними ставками тощо) [19].  

У конкретних країнах використовують різні засоби державної інвестиційної 

політики у сфері туризму. Так, в Австрії, Португалії та Греції надають перевагу 

пільговим позикам, у Франції, Великобританії та Італії – субсидіям, а в Іспанії – 

низькому податку на додану вартість. В Тунісі, Італії, Іспанії та Польщі потенційних 

інвесторів на певний період звільняють від податків на землю. Прикметно, що у свій 

час подібний закон був чинним і на території сучасної України. Понад двісті років 

тому такі пільги отримав барон Фальц-Фейн, який заснував знаменитий заповідник 

Асканія Нова [144]. 

У Хорватії туристичні послуги звільнені від сплати ПДВ та застосовуються 

додаткові стимули для капіталовкладень у туристичну сферу. Польський 

туристичний бізнес має найнижчу ставку оподаткування в Європі. У Словаччині 

практикують часткову дотацію державою кредитів для реструктуризації туристичної 

інфраструктури [144]. 
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В окремих країнах розвиток сфери туризму належить до компетенції державних 

відомств. Наприклад, у Єгипті, Туреччині, Мексиці, Тунісі держава регулює 

туристичну галузь за допомогою відповідного міністерства, що контролює 

діяльність усіх підприємств цього спрямування, та вкладає значні фінансові ресурси 

в туристичну індустрію, зокрема в рекламну та маркетингову діяльність, туристичну 

інфраструктуру тощо [144]. Так, уряд Єгипту необхідні на реалізацію інвестиційних 

проектів, рекламу, маркетингові дослідження кошти виділяє з державного бюджету. 

Для цієї країни туризм є одним з найважливіших джерел іноземної валюти. 

Держава впливає на туризм двома шляхами – на основі управління попитом і 

доходами або на основі пропозиції та цін. Для управління попитом держава 

використовує такі інструменти, як маркетинг і просування туристичних послуг, 

ціноутворення й обмежений доступ на ринок [6]. 

Показовість турецького досвіду для України підкреслюють представники і 

державної виконавчої влади [144] і вітчизняні науковці [184]. Наприкінці 60-х років 

минулого століття в Туреччині розробили п’ятнадцятирічний план розвитку 

економіки, в якому туристичній галузі відведено близько 5%, хоч наголошено на 

значенні останньої як повноцінного та важливого сектора економіки, що потребує 

окремої уваги з боку держави. Для Туреччини це мало несподіваний результат: уже 

через 10 років відбулося зростання доходів країни від туризму із 7 млн. доларів до 

200, тобто більше ніж у 25 разів. З огляду на це в країні зробили висновок про 

необхідність активного розвитку туризму тож розробили інтегровані плани розвитку 

визнаних перспективними з туристичного погляду провінцій, почали за державний 

кошт будувати дороги. Фактично, у країні щороку будують до 2 тис. км нових 

високоякісних шляхів [144].  

Проаналізуємо досвід Туреччини у розвитку туристичної галузі. Так, 

основними законами, що регулюють турецький туристичний ринок, виступають 

Закон Туреччини «Про стимулювання туризму» (1982 р.) і «Стратегія розвитку 

туризму 2007–2023». Державна політика в сфері курортів і туризму Туреччини 

значно відрізняється від української і з точки зору повноважень профільних органів 

виконавчої влади, так і з точки зору обсягів фінансування. Найочевидніша 
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відмінність полягає у наявності розвинених інструментів державної підтримки 

бізнесу, а також дуже широких повноважень Міністерства культури і туризму 

Туреччини. 

До визначальних механізмів державної підтримки туризму Туреччини належать 

такі, як: надання податкових преференцій і звільнень від сплати податків; виділення 

бюджетних коштів на просування внутрішнього і в’їзного туризму; державне 

фінансування найбільш значущих проектів туристичної індустрії; підготовки кадрів 

для туризму; бюджетні субвенції та субсидії національним перевізникам, 

туроператорам, що здійснюють розвиток туризму. 

Стратегія відзначається спрямованістю на стимулювання співробітництва між 

державним і приватним секторами у сфері розвитку туризму. Пріоритетною метою 

Стратегії проголошено входження Туреччини до п’ятірки туристично розвинених 

країн світу із максимальними показниками чисельності іноземних туристів і 

отриманого прибутку від туристичної діяльності [1].  

Як наслідок реалізації описаного вище державного механізму відбулося 

зростання туристичних надходжень за 5 років на 37%, а турпотоку на 55%, у той час 

як в Україні за той самий період відбувалося зростання аналогічних показників на 

23% і на 18% відповідно (додаток А). Такі результати слугують аргументами на 

доведення більшої ефективності політики Туреччини. 

Досвід країн, у яких за допомогою туристичної політики вдало реалізовують 

туристичний потенціал дає підстави стверджувати про можливість більш 

ефективного використання туристичної галузі.  

Окрім того, державні органи влади Туреччини практикують використання 

кластерних моделей економіки як окремого складника загальнонаціональної 

політики,  специфікою яких є сформованість низько- або середньотехнологічних 

кластерів із великою інтенсивністю праці невисокої кваліфікації. Зокрема, на 

сьогодні в Туреччині функціонує п’ять головних регіонів –Анкара, Бурса, Ізмір 

Кочаелі та Стамбул, що зуміли створити високотехнологічні кластери [39].  

Відтак, очевидно, що грамотно побудована політика розвитку туристичної 

галузі позитивно впливає на функціонування суспільства та зумовлює зміцнення 
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економіки держави внаслідок створення нових робочих місць, поповнення бюджету 

й розвитку дотичних напрямів економічної діяльності. 

На відміну від вищеописаного політика українських виконавчих органів влади 

не сприяє сталому розвитку туристичного підприємництва. Так, сучасні ринкові 

умови функціонування туристичного ринку України унеможливлюють забезпечення 

якості послуг на високому рівні. Доказом справедливості останніх тверджень 

слугують показники України у міжнародних рейтингах. Так, у рейтингу Світового 

банку за рівнем прозорості ведення бізнесу Україна займає 142 місце із 183, за 

індексом корупції – 134 місце, а за рівнем економічної свободи – 152 місце [110]. У 

світовому рейтингу конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і туризму, 

який щорічно складають експерти Світового економічного форуму (World Economic 

Forum), 2011 р. Україна посіла 85 місце серед 139. 

На сучасному етапі другу модель державного регулювання туристичної 

діяльності демонструють країни Східної, Південної та Центральної Європи. 

Зазначені регіони характеризуються розвиненою інфраструктурою, вкладеннями у 

розвиток туризму. Головною задачею туристичного підприємництва у цих країнах 

виступає просування національних турпродуктів на міжнародний ринок. Серед 

європейських держав найбільшого поширення набуло комбінування сфери туризму 

з галузями невиробничої сфери, особливо з культурою (Азербайджан, Андорра, 

Албанія, Греція, Туреччина, Україна) та спортом (Російська Федерація, Білорусь, 

Казахстан, Польща, Сан-Марино). Спільні міністерства туризму та галузей 

матеріальної сфери працюють лише у 6 країнах Європи – Іспанії, Ісландії, 

Люксембурзі, Болгарії, Румунії й на Кіпрі [19].  

Н. Василиха [11] конкретизувала та розширила набір функцій і методів 

реалізації державою політики регулювання туризму (додаток Б). 

Цікавим і своєрідним видається функціонування інноваційно-інвестиційних 

структур у Норвегії, Польщі, Фінляндії. Наприклад, у Фінляндії створення 

муніципалітетами Агенцій економічного розвитку і бізнес-інкубаторів є досить 

популярною й ефективною практикою. У Фінляндії діє 25 таких Агенцій.  
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Напрями діяльності Агенції економічного розвитку охоплюють: 

координування стратегії, маркетинг, надання комерційних послуг (економічні 

розрахунки, зв’язки з інвесторами, дотації запуску нових проектів), інформаційні 

послуги, консультування (програма розвитку молодого підприємця – 6 місяців), 

надання послуг бізнес-інкубатора, координація проектів, адресний розвиток галузей 

(логістика, металообробка, туризм тощо).  

Агенція може мати свій бізнес-інкубатор, опікуватися технологічним 

кластером і логістичним центром, іншими елементами регіональної системи 

інновацій, створеними на території муніципалітетів. Мета бізнес-інкубатора – 

щорічно створювати 20 нових підприємств і збільшувати кількість підприємств у 

бізнес-інкубаторах. Критерій відбору – молоді перспективні підприємства 

(функціонують 1–3 роки). Контракт укладають на 2 роки. Підприємство сплачує за 

перебування в бізнес-інкубаторі 170 євро на рік, а також окремо – за оренду 

приміщення.  

Послуги бізнес-інкубатора полягають у такому, як: допомога в розробленні 

бізнес-плану та відповідних фінансових розрахунків, інформаційна підтримка та 

сприяння в одержанні інвестиції, необхідне бухгалтерське, правове й управлінське 

навчання, консультації менторів із вузькоспеціалізованих питань. Клієнтами бізнес-

інкубаторів виступають підприємства з таких галузей: промислових послуг, 

інформаційних технологій, консалтингу, туризму, культурного відпочинку, інших 

професійних послуг. На сьогодні Агенцією економічного розвитку складено 

спільний стратегічний план розвитку промисловості шести муніципалітетів, що є 

рідкісним для фінських міст явищем (зазвичай кожному місту властивий окремий 

план розвитку) [88]. 

Третя модель державного регулювання туристичної діяльності отримала назву 

«європейська». Її представниками виступають розвинені європейські держави, що 

отримують від туризму високі прибутки [52, с. 136]. Питання розвитку туристичної 

діяльності міністерство вирішує на рівні відповідного галузевого підрозділу, який 

відповідає за розвиток туризму в країні та своєю діяльністю охоплює два напрями:  
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– вирішення загальних питань державного регулювання: розроблення 

нормативно-правової бази, координація діяльності регіональної представницької й 

виконавчої влади, міжнародне співробітництво на міждержавному рівні, збирання й 

обробка статистичної інформації; 

– координація маркетингової діяльності: участь у виставках і міжнародних 

об’єднаннях у туристичній сфері, управління туристичними представництвами своєї 

країни за кордоном та ін. [105, с. 88]. 

У третій моделі центральне місце займає співробітництво та взаємодія 

адміністративних органів влади із приватним сектором, що як наслідок спричиняє 

появу змішаних за формою власності інститутів у туристичній сфері – державно-

приватного партнерства [136, с. 117–118; 78 с. 11–15], що найбільш вдало 

реалізовано в Італії, Фінляндії, Великій Британії.  

Наприклад, в Іспанії питання туризму координує державний секретаріат з 

питань торгівлі, туризму та малого бізнесу, підлеглий міністерству економіки. Крім 

держсекретаріату, міністерству підпорядковані: центральна дирекція з туризму 

(адміністративні питання, розроблення загальних напрямів державної політики у 

сфері туризму); готельна мережа «Paradores» (83 готелі, розміщені в будинках, що 

становлять історичну цінність); два виставково-конгресні центри (в Мадриді й 

Малайзії) та іспанський інститут туризму «Turespaca» [58]. 

До функцій іспанського інституту туризму «Turespaca» належать залучення 

іноземних туристів на основі проведення рекламної діяльності та промоції 

іспанських курортів за кордоном. Ця організація має широку мережу інформаційних 

офісів в Іспанії та 29 представництв у 21 країні світу. Інститут повністю 

фінансований із держбюджету. Саме тому Іспанія посідає перше місце у світі за 

обсягом річного бюджету, який витрачають на просування національного 

туристичного продукту за кордоном (70% цих коштів надає уряд країни) [58]. 

У Великобританії сферу туризму очолює міністерство культури, засобів 

масової інформації та спорту, якому підпорядкований орган, що безпосередньо 

координує діяльність у галузі туризму, – «VisitBritain». Функції останнього 

полягають у залученні іноземних туристів до Великобританії, розвитку 
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внутрішнього туризму, а також у консультуванні уряду й інших державних установи 

із питань туризму. «VisitBritain», окрім традиційної діяльності на іноземних ринках 

(поширення інформації туристичного змісту, реклама, участь у виставках), надає 

платні консалтингові послуги, організовує виставки та семінари, реалізовує різні 

проекти за участю іноземного капіталу, випускає друком і розповсюджує путівники, 

відеофільми й іншу рекламно-інформаційну продукцію [58].  

Правління «VisitBritain», яке призначає міністерство культури, засобів масової 

інформації та спорту, складається з голови та 5 членів, а також голів «Wales Tourist 

Board», «VisitScotland» та «England Marketing Advisory Board» – регіональних 

структур, функції яких подібні до функцій «VisitBritain». На фінансування 

діяльності організації у 2006 – 2007 рр. держава асигнувала 39,5 млн. фунтів, 

неурядове фінансування становить приблизно 18 млн. фунтів. 

На реалізації Україною державної туристичної політики очевидно позитивно 

позначиться запозичення нею досвіду ефективного застосування інформаційних 

технологій і маркетингових компаній «VisitBritain». Успіх проектів «VisitBritain», 

реалізованих 2007 р. («The City Breaks», «Touring and Good Living»), сприяв 

зростанню прибутку від в’їзного туризму (19,7 млрд. фунтів). Після розроблення 

власного оновленого сайту http://www.visitbritain.com/ 19 мовами для 36 країн світу 

на сьогодні «VisitBritain» продовжує адаптувати його для нових туристичних ринків 

світу [58].  

В Італії департамент із туризму входить до складу міністерства виробничої 

діяльності. До основних його функції належать координація діяльності регіональних 

турадміністрацій, розроблення нормативно-правових документів 

загальнонаціонального характеру, вивчення й обробка статистичної інформації, а 

також міжнародна діяльність (міжурядові угоди, взаємовідносини з міжнародними 

організаціями та ЄС). 

Повноваження місцевих туристичних адміністрацій в Італії на сучасному етапі 

значно розширено: вони охоплюють питання ліцензування туристичної діяльності 

на власній території, класифікації готелів, просування й рекламування своїх регіонів 
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усередині країни та за кордоном (рекламні заходи, участь у виставках тощо) 

[147, c. 82]. 

У світовій практиці відома ще й четверта модель державного регулювання 

розвитку туристичної діяльності (змішана), що передбачає створення комбінованого 

міністерства, яке, крім туристичної сфери, курує ще й іншими суміжними галузями. 

Характерними ознаками четвертої моделі державного регулювання є визначення 

туристичної галузі пріоритетною для країни, чіткий розподіл повноважень між 

центральною та регіональною туристичними адміністраціями. Зразком такої моделі 

може слугувати організація туристичної діяльності в Індії та Малайзії.  

Відзначимо, що більшість учених наголошують на прийнятності для України 

саме третьої моделі участі держави у розвитку індустрії туризму з огляду на її 

європейський вектор розвитку та побудову демократичного суспільства. Наводять 

ще один аргумент на користь прийнятності для України саме третьої моделі – це 

масштаби міжнародного туризму та форми організації туристичної галузі. Попри 

вищезазначене, вважаємо, що в сучасних українських реаліях оптимальною для 

України слід визнати першу модель, оскільки через обмежене фінансування держава 

неспроможна бути опорою для туризму, а у перспективі Україні варто повернутися 

до другої моделі, за якою держава відіграє важливу роль у розвитку туристичного 

підприємства, закладаючи основу для його успішної діяльності за допомогою 

забезпечення фахівцями, надання податкових та інших пільг, побудови якісної 

транспортної інфраструктури.  

Українська політика в сфері туризму обов’язково повинна охоплювати 

фінансову підтримку впровадження громадського моніторингу та публічного 

звітування органів управління про виконання програмних завдань; підвищення рівня 

інформованості населення про туристичні можливості України [92]. 

Сьогодні однією із пріоритетних проблем розвитку туристичної галузі України 

постає відсутність суттєвої державної підтримки місцевих ініціатив у розвитку 

туризму, оскільки, як відомо із зарубіжного досвіду, максимального ефекту в 

розвитку туризму можливо досягти лише за умов співпраці органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних організацій і 
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підприємницьких структур [66]. Така співпраця отримала назву «туристичний 

кластер».  

Туристичний кластер – це ключова організаційна основа, яка поєднує 

підприємства туристичної та інших суміжних галузей у єдину систему, що дасть 

змогу реалізувати пріоритетні завдання, які стоять перед підприємствами, 

установами, організаціями, та сприятиме посиленню конкурентних переваг цього 

регіону [63, 143]. 

Туристичний кластер – це передусім спільнота різних підприємств і 

організацій на певній території, що спрямовані або опосередковано пов’язані із 

наданням туристичних послуг [51]. Туристичний кластер формує комбінація 

галузей, що сприяють створенню турпродукту. Межі туристичного кластера можуть 

зазнавати змін залежно від появи нових підприємств і галузей, зміни умов ринку, 

державного регулювання. 

У структурі типового туристичного кластера О. Кальченко виокремлює 

чотири основні сектори: 

– сектор виробництва туристичних послуг (туроператори та турагенти, 

заклади харчування, розміщення, оздоровлення, фірми, що займаються 

перевезенням та організацією дозвілля туристів); 

– сервісний сектор (страхові та банківські установи, навчальні заклади, що 

здійснюють підготовку фахівців з туризму, наукові установи, бізнес-центри тощо); 

– допоміжний сектор (підприємства, що пропонують сувенірну продукцію, 

туристське спорядження, аутентичні товари, а також поліграфічні підприємства, 

періодичні видання, телерадіокомпанії, органи державної влади, агенції 

регіонального розвитку та ін.); 

– сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластера (підприємства, 

що надають послуги маркетингового, рекламно-інформаційного, логістичного та 

юридично-аудиторського характеру, діяльність яких слугує ланкою для інших 

секторів та координує їхню діяльність.) [51]. 

Наявність усіх вищеперерахованих елементів туристичного кластера не є 

обов’язковими: збільшення кількості останніх зумовлюють такі фактори як тіснота 
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зв’язків, рівень сформованості кластера. Учасники туристичного кластеру можуть 

мати договірні відносини з частиною компаній сервісного та допоміжного секторів, 

без участі останніх у кластері. Відмінності кластерної моделі об’єднання 

підприємств туристичного бізнесу від інших об’єднань наведено в табл. 1.6. 
 

Таблиця 1.6 – Порівняльна характеристика туристичного кластера й об’єднання 
підприємств [51] 

Об’єднання підприємств туристичного 
бізнесу 

Туристичний кластер 

Пільговий доступ до туристичних 
ресурсів 

Спільний доступ бізнесу до туристичних та інших 
ресурсів як об’єднувальний чинник 

Обмеженість членства Відкритість до вступу нових членів 
Заснування на договірній (контрактній) 
основі 

Заснування на соціальних цінностях, що сприяє 
підвищенню рівня довіри та взаємовіддачі 

Заснування на принципах кооперації Об’єднання принципів кооперації та конкуренції 
Спільна мета діяльності  Комплексне бачення мети 

 

Схема формування туристичного кластера є досить складною: охоплює не 

лише туристичні підприємства, а й спектр підприємств, організацій, територій і 

об’єктів, що належать до споріднених галузей (додаток В). 

Під час формування туристичного кластера всі сфери діяльності приєднуються 

шляхом регламентованих відносин (на основі укладання договорів, підписання 

правових і нормативних актів тощо). Крім того, на відміну від інших кластерних 

об’єднань, туристичні кластери відзначаються низкою таких особливостей, як 

об’єднання структур відбувається на взаємовигідних умовах і синтетично; кордони 

кластера не мають чітко визначених меж; виявити «ядро» кластера вкрай складно, 

оскільки реалізація туристичної послуги віддалена від споживача та часто навіть не 

обмежена географічними кордонами; реалізатори туристичних послуг часто існують 

на віртуальному рівні (йдеться про можливість бронювання туру, квитка на рейс, 

місця в готелі або санаторії через Інтернет-агенції) та можуть належати відразу до 

багатьох туристичних кластерів; найбільша концентрація підприємств-реалізаторів 

туристичного продукту властива для місць найбільш віддалених від власне 

продукту; інноваційний складник туристичного кластера враховує необхідність 

обслуговувати відразу всі рівні туристичного кластера (підготовка фахівців у сфері 

туризму та готельного господарства, менеджерів, екскурсоводів і професійних гідів, 
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виробників і продавців туристичного спорядження, розробників туристичних 

маршрутів тощо). 

У контексті розгляду досвіду створення туристичних кластерів у зарубіжних 

країнах передусім слід зазначити про досить високий рівень наукового та 

практичного опрацювання означеної проблеми в Італії. У цій країні завдяки 

державній підтримці було створено таких дієвий кластер, як місцеву туристичну 

систему «Тразименське озеро» в Умбрії, яка об’єднує, крім туристичних 

підприємств і заклади розміщення та харчування, також торговельні організації, 

підприємства з виробництва товарів широкого споживання, товарів, специфічних 

для цієї місцевості (вино, оливкова олія). З інших діючих кластерів слід згадати 

«Салінунтінські терми» (Сицилія), «Адріатичне море та берег», «Міста мистецтв, 

культури та бізнесу» (Емілія-Романія) тощо. Запровадження кластерної моделі в 

туризмі відбувається і в інших країнах Західної Європи. Функціонує низка 

туристичних кластерів у Шотландії, кластер туризму та відпочинку у північній 

Ірландії (Велика Британія), численні кластери з організації дозвілля у Франції [145].  

В Україні процес упровадження кластерної моделі організації господарської 

діяльності знаходиться на стадії становлення. Незважаючи на реалізацію низки 

заходів, спрямованих на підвищення конкурентоздатності окремих секторів 

економіки України та її регіонів на базі кластерної моделі, кількість діючих 

кластерів в Україні залишається незначною. Особливо це стосується туристичної 

галузі як перспективної в цьому ракурсі. Серед перспектив розвитку туристичного 

кластеру в Україні – такі позитивні аспекти, як: оздоровлення нації шляхом 

популяризації активного способу життя та мислення; оновлення економіки шляхом 

розвитку споріднених із туризмом сфер; збереження пам’яток культури й 

архітектури; підвищення рівня освіти внаслідок відкриття доступу до джерел 

формування історії; оновлення екології на основі розвитку екологічно чистих видів 

відпочинку. 

На сучасному етапі в Україні ще не накопичено досвіду формування кластерів. 

Причинами такого становища слід вважати такі як: по-перше, формування кластерів 

– це досить новий напрям розвитку туристичної галузі; по-друге, 
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недоопрацьованість нормативно-правового регулювання такого напряму; по-третє, 

нерозробленість єдиного (основного) трактування поняття «кластер»; по-четверте, 

недостатність інформаційного забезпечення створення та функціонування кластерів. 

Використання кластера туристично-рекреаційного регіону дасть змогу: 

– орієнтувати діяльність кожного учасника на потреби ринку на основі 

застосування узгодженої загальної стратегії; 

– розширити систему збуту, зменшити витрати на постачання та збут 

унаслідок розвитку внутрішньої системи постачання та єдиної системи 

розповсюдження продукції й послуг; 

– установити взаємозв’язки, які роблять учасників кластера сильнішими 

порівняно з тими підприємствами, які працюють поодинці; 

– створити унікальні передумови розвитку інноваційної діяльності; 

– стабілізувати господарську діяльність учасників, що уможливить збільшення 

кількості робочих місць і рівня заробітної плати; 

– спростити доступ до ринкової інформації за рахунок побудови загальної 

кластерної інформаційно-аналітичної системи. 

Досить важливим є комерційне спрямування кластера, тобто сума коштів, 

укладена в його функціонування, повинна бути окупною. Фінансове забезпечення 

кластерів пропонуємо розглядати як механізм різноманітних фінансових потоків, які 

здатні забезпечити безперебійну діяльність учасників кластера. 

Зазначимо про пасивність держави, на аналізованому проміжку часу, в 

окресленому напрямі: більшість створених кластерів заснована без реальної участі 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.  

Також необхідне врахування досвіду запобігання основним негативним 

тенденціям, які властиві управлінню туристичною галуззю. Так, А. Падерин 

[104, с. 57] виокремлює такі: 

– управління туристичною галуззю передбачає контроль за виконанням 

рішень у цій сфері; 

– переважання адміністрування та регулювання над управлінням; 

– проблема взаємодії держави та бізнесу; 
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– орієнтація на отримання прибутку в короткостроковому періоді; 

– незначна участь держави у процесі інвестування туристичної галузі. 

Як узагальнення досвіду стимулювання розвитку туристичного 

підприємництва відзначимо наявність численних методів (алгоритм дій і 

технологічний процес), інструментів (регулятивні заходи), застосовуваних для 

активізації процесу. Проте у роботі послуговуватимемось терміном «засіб», яким 

названо поняття, що охоплює і методи, й інструменти впливу. 

З огляду на не розробленість класифікації засобів макроекономічного 

розвитку туристичного підприємництва пропонуємо розглядати засоби крізь призму 

форм державної підтримки. Вбачаємо доцільність класифікування засобів на 

організаційно-структурні, фінансово-податкові та майнові. Ефективність тих чи тих 

засобів можна визначити шляхом вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва (рис.1.6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСОБИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Організаційно-структурні засоби Фінансово-
податкові засоби 

Майнові засоби 

– порядок реєстрації діяльності; 
– ліцензування; 
– спрощення та гармонізація валютного, 
митного, прикордонного й інших форм 
нормативно-правового забезпечення; 
– інформаційно-маркетингове забезпечення;  
– консалтинг; 
– навчання та перепідготовка кадрів; 
– запровадження фінансової гарантії 
відповідальності туристичних підприємств 
перед своїми клієнтами; 
– підтримка ринкової конкуренції та 
неврахування процесів монополізації; 
– державний контроль за розміщенням 
туристичних об’єктів і використанням 
історико-культурних пам’яток. 

– кредитування; 
 пільгові митні тарифи; 
– стимулювання банків і 
страхових установ до 
фінансової підтримки 
підприємництва; 
– субвенції та дотації 
муніципальним 
утворенням; 
– створення 
сприятливих умов для 
залучення національних 
та іноземних інвестицій. 

– пільгові умови на 
оренду приміщень; 
– формування 
державних 
лізингових 
компаній; 
– науково-технічна 
підтримка; 
– сприяння 
будівництву нових, 
відновленню та 
реконструкції 
діючих об’єктів 
туристичних 
відвідувань. 

Комплексні (змішані) засоби 

– кластери; 
– бізнес-інкубатори; 
– державно-цільовий метод. 
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Рисунок 1.6 – Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 
(побудовано автором) 

Загалом аналіз засобів макроекономічного розвитку у різних країнах світу 

дозволив виявити, що найчастіше стимулюють із використанням державних 

податкових та фінансових засобів (Туреччина, Хорватія, Єгипет); позитивний 

результат забезпечують кластерні форми утворень (Туреччина, Франція, Німеччина, 

Польща) та організація бізнес-інкубаторів (Фінляндія, Польща, Норвегія). 

Результативним видається для розвитку туристичного підприємництва України з 

урахуванням її історичних, правових і культурних особливостей застосування 

окремих засобів, ефективність чого доведено часом і підтверджено конкретними 

досягненнями в розвитку туризму. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі наведено пропозиції щодо уточнення понятійно-

категорійного апарату макроекономічного розвитку туристичного підприємництва; 

розкрито макроекономічні фактори розвитку та функції туристичного 

підприємництва; узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід застосування засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва. Результати 

проведеного теоретичного дослідження дають можливість зробити такі висновки: 

1. Удосконалено понятійно-категорійний апарат макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва, зокрема трактування змісту туристичного 

підприємництва та його класифікацію, що на відміну від напрацьованих підходів, 

обґрунтовує необхідність виокремлення таких форм туристичного підприємництва: 

туроператорську й турагентську діяльність, екскурсійне підприємництво, сільське 

туристичне підприємництво, підприємництво у сфері колективних засобів 

розміщення, основною функцією яких є виробництво (комплектування), надання та 

реалізація комплексного турпродукту, що забезпечує створення більше ніж 50% від 
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загальної виручки; 

2. Розкрито макроекономічні фактори розвитку та функції туристичного 

підприємництва. Набув подальшого розвитку підхід до визначення сутності 

«функцій туризму», які запропоновано розглядати як соціально-економічні 

передумови та наслідки туристичної діяльності, що надає можливість чіткого 

розмежування дій, спрямованих на реалізацію певних заходів із забезпечення 

поточного функціонування та розвитку підприємств, й оцінювання результативності 

діяльності підприємств, завдяки чому буде створено передумови для 

кваліфікованого формування й реалізації державної політики у сфері туризму, 

проведення координування та регулювання діяльності суб’єктів цього сектора 

економіки. 

3. Унаслідок аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду застосування засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва з’ясовано розроблення 

вітчизняними та зарубіжними вченими різних моделей розвитку туризму відповідно 

до соціально-економічних, ресурсних та екологічних умов. Також спостережено 

неодностайність дослідників у баченні найбільш доцільної моделі в Україні. На 

основі проведеного аналізу сучасного стану української галузі туризму висловлено 

припущення про оптимальність для розвитку туризму в Україні механізмів першої 

моделі розвитку. 

У ході дослідження зарубіжного досвіду засобів стимулювання розвитку 

туристичного підприємництва обґрунтовано ефективність залучення кластерних 

форм утворень в Україні. Гармонійний розвиток туристичної сфери України буде 

більш системним за умови кластерних формувань. Кожен зі складників кластера 

туристичної сфери потребує додаткового вивчення свого можливого потенціалу 

задля підвищення синергетичного ефекту всього кластера. Актуальність цих питань 

питання полягає в тому, що від розвитку складників кластера залежить і загальний 

стан туристичної сфери, й економіки України, рівень та якість життя населення, а 

також стабільність екологічного становища. 

Основні положення із вищевикладеного відображено у статтях: [151, с. 257–

262; 153, с. 83–100; 155, с. 361–363; 156, с. 162–164; 157, c. 191–192; 159, с. 213– 220; 
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161, с. 171–179; 167, с. 72–76; 168, с. 191–195; 170, с. 34–36; 171, с. 346–351; 172, 

с. 341–350; 199, с. 61–71]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Місце туризму в макроекономічному розвитку України 

Україні притаманний значний потенціал щодо інтенсивного 

конкурентоспроможного розвитку туризму: як складник господарства країни він 

може слугувати своєрідним каталізатором її економічного розвитку.  

До пріоритетних соціально-економічних результатів вдалого розвитку туризму 

належить поповнення державних бюджетів і збільшення зайнятості населення. 

Туризм також сприяє вирішенню важливих соціальних завдань, що пов’язані з 

вихованням, оздоровленням та освітою, розширенням кругозору, зокрема йдеться 

про отримання нових знань; фізичне оздоровлення та профілактику захворювань; 

популяризацію серед представників підростаючого покоління установки на 

здоровий спосіб життя, формування активної життєвої позиції; розвиток кращих 

моральних людських якостей і відносин; екологічне виховання, виховання 

свідомого ставлення до природи країни.  

Серед країн, що розвиваються, використовуючи грошові надходження від 

міжнародних туристичних прибуттів, лідерами є США, Іспанія, Китай, Франція, 

Макао (Китай), Італія, Велика Британія, Німеччина, Таїланд, Гонконг (Китай) 

(рис. 2.1).  

На рисунку 2.1 зображено, що на тлі незначних коливань показників грошових 

надходжень у різних державах аналогічний показник в Україні вирізняється 

суттєвим падінням – на 69%. Безумовно, на зниження доходів від міжнародних 

туристичних прибуттів вплинуло зменшення чисельності іноземних туристів. Крім 

того, відбулося зниження рівня середніх витрат у розрахунку на одного туриста, що 

можна пояснити тим, що туристи не витрачали значних коштів або серед 

відвідувачів переважали різного роду експерти та спостерігачі, термін перебування 

яких був короткотривалим. З огляду на окреслену ситуацію вважаємо, що засоби 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва повинні відзначатися 
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спрямованістю не лише на промоцію вітчизняного турпродукту серед закордонних 

туристів, а й на професійне надання широкого спектра цікавих послуг дозвілля. 
 

 

Рисунок 2.1 – Грошові надходження від міжнародного туризму 2014 року та їхнє 
відносне відхилення порівняно з попереднім роком (побудовано за даними UNWTO 

Toutism Highlights [203]) 
 

Ефективність таких заходів доведено досвідом країн, наприклад, Туреччини, 

яка на сьогодні має значно вищий порівняно з Україною коефіцієнт продуктивності 

в’їзних туристичних потоків (економічний зміст якого відображає величину доходу 

країни від в’їзного туристичного потоку в розрахунку на одного туриста). За 

проведеними розрахунками коефіцієнта продуктивності (формула 2.1) на основі 

даних UNWTO за 2014 рік [203] виявили, що один в’їзний турист для Туреччини 

приносить дохід у розмірі 742$, а для України – 127$ (додаток А, рис. А3).  

 

   (2.1) 

 

Шляхом аналізу динаміки означеного показника з’ясовано, що 2012 року 

коефіцієнт продуктивності вирізнявся найменшою різницею між порівнюваними 

країнами – 3,4 рази. Найвище значення цього показника в Україні спостережено 

2008 року (227 дол. США на особу), тоді коли наша держава та Туреччина входили 

до 10-ки лідерів за чисельністю міжнародних прибуттів за даними UNWTO (8 і 9 
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місце відповідно) [200] (додаток А, рис. А2). На нашу думку, причиною значного 

відриву між показниками (рівня розвитку туризму обох країн) за аналізований 

період (2008–2014 рр.) є грамотно дібрані та вдало застосовані засоби 

макроекономічної політики Туреччини.  

У руслі деталізованого аналізу тенденцій динаміки розвитку туризму та його 

макроекономічного значення розглянемо дані українських джерел. 

Незважаючи на низьку продуктивність в’їзних потоків, загалом туризм в 

Україні демонструє позитивну тенденцію до зростання, простежену внаслідок 

аналізу показників експорту й імпорту за статтею «Подорожі» за тривалий період 

(1994–2014 рр.). Економічний ефект від туризму, який у звітності НБУ 

скласифіковано за статею «Подорожі», визначають як добуток «чисельності 

іноземців, які в’їхали в Україну, та громадян України, які виїхали за кордон», та 

«нормативів витрат на одного подорожуючого» (розраховують на основі 

відшкодування витрат на відрядження за кордон (КМУ) та даних вибіркових 

спостережень подорожуючих (ДССУ)) [90]. 

Як бачимо із рис. 2.2, зростання надходжень від туризму припадає на 2004 рік; 

останнє досягло найвищого значення 2008 року з експорту та найвищої точки з 

імпорту у 2013 році. Варто зауважити, що різке зростання 2004 року показників 

імпорту й експорту не пов’язане з коливаннями в динаміці туристичних потоків 

(рис. 2.3). Основна причина цього – зміни в обліку. 

До 2004 року джерелами інформації для складання статті «Подорожі» 

слугували дані щоквартальної статистичної звітності Держкомстату, надані 

туристичними фірмами та готелями, та банківської звітності щодо розрахунків за 

дорожніми чеками, картками міжнародних платіжних систем, витрат на 

відрядження, купівлі-продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами 

тощо. Із 2004 року обсяги експорту/імпорту за цією статтею було перераховано 

згідно з новою методикою, базованою на квартальних даних про кількість іноземців, 

які в’їхали до України та громадян України, що виїхали за кордон (у розрізі країн 

світу та мети поїздки), середніх витрат одного подорожуючого та середньої 

тривалості поїздки. Джерелом інформації щодо кількості осіб, які виїжджають або 
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в’їжджають, є дані статистичних спостережень Адміністрації державної 

прикордонної служби України, щодо середніх витрат та тривалості – законодавчі 

акти КМ України про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України 

та за кордон, дані державних статистичних спостережень Держкомстату України, 

дані Державної служби туризму та курортів Міністерства культури та туризму 

України [91]. 
 

 

Рисунок 2.2 – Динаміка експорту та імпорту за статтею «Подорожі», у млн. дол. 
(побудовано автором за даними Національного банку України [103]) 

 

 

Рисунок 2.3 – Динаміка туристичних потоків в Україні 2000–2014 років  
(побудовано автором за даними Державної служби статистики України [179])  
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2008–2009 років відбувся спад і в туристичних потоках, і в експорті й імпорті 

валюти (рис. 2.2–2.3) – ймовірно під дією загальносвітових процесів на економіку 

України. Підтвердження слушності такої думки знаходимо в дослідженнях інших 

науковців [71]. За даними експертів Всесвітньої Ради з туризму та подорожей 

(WTTC), 2009 рік став найбільш важким щодо розвитку туристичної індустрії. Це 

пов’язано зі світовою економічною кризою. Так, спостережено зниження частки 

туризму у світовому ВВП на 4,8%, що призвело до втрати майже 5 млн. робочих 

місць; в усіх регіонах – значне зменшення чисельності в’їзних туристів; крім цього, 

зменшення інвестицій у розвиток туризму більше ніж на 12% [191]. Ці процеси 

негативно позначилися і на виїзному і на внутрішньому туризмі. 

У контексті визначення місця туризму в макроекономічному розвитку країни 

варто зауважити, що фінансова криза має вплив на всі галузі економіки. Утім, вплив 

кризових явищ – у ракурсі порівняння різних сфер господарської діяльності й різних 

країн – неоднаковий. «Загалом у часи економічної кризи туристична галузь не 

занепадає, навпаки, розвивається. Кількість охочих поїхати на відпочинок порівняно 

з минулим роком майже не зменшилася. Люди однаково хочуть їздити, 

подорожувати. Інша річ, що їм доводиться економити. Хочуть зекономити, 

наприклад, на перельоті. Тому більше тепер цікавляться різними автобусними 

турами. Фінансово-економічна криза не позначилася на туристичній галузі, про 

кризу говорять лише ті туристичні підприємства, які займаються тільки виїзним 

туризмом, оскільки значного розвитку набув внутрішній туризм» [149]. 

На 2014 рік припадає спад (порівняно з попереднім роком) туристичних 

потоків: з імпорту на 12%, а з експорту на 65% (рис. 2.3–2.3). За даними WTTC та 

UNWTO, 2014 року відбулося зменшення експорту послуг для іноземних туристів 

на 1,7%, тобто на 2,73 млн. дол., що становило 4,3% від загального експорту товарів 

і послуг. За прогнозами до 2025 року, незважаючи на зростання чисельності 

іноземних відвідувачів та обсягів їхніх вкладень, частка експорту від іноземних 

подорожей у загальному експорті буде зазнавати зниження [195]. 

Загалом у ході аналізу динаміки чисельності туристів можна простежити 

тенденцію до зростання чисельності поїздок громадян України за кордон: за 14 
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років відбулося зростання цього показника на 67,2%, а за 2014–2013 роки – 

зниження на 6%. Щодо чисельності іноземних громадян, що відвідали Україну, 

видаються очевидними коливання: найбільші спади спостережено 2000, 2009 та у 

2014; підйоми – 2008 та 2013. Незважаючи на зниження останніх років (на 48% 

2014 р. порівняно з 2013 р.), порівняння більш тривалого терміну (2014 і 2000 рр.) 

розкриває суттєве збільшення – на 98%. 

На тлі загальної зростаючої тенденції надходжень від туризму варто вказати 

на такий показник, як незначна частка осіб, що скористалися послугами 

туристичних підприємців (рис. 2.3). Окрім цього, попри загальне збільшення 

чисельності в’їзних і виїзних потоків, частка обслугованих турфірмами туристів не 

змінилася, що, на нашу думку, увиразнює наявність потенційного сегмента, який 

залишається поза увагою туристичного підприємництва. 

Унаслідок аналізу динаміки туристичних потоків за видом туризму (рис. 2.4) 

визначено зниження внутрішніх, іноземних і зарубіжних потоків та натомість значне 

підвищення активності серед екскурсантів. Проте в динаміці найкращими показники 

притаманні потоку туристів-громадян України, які виїжджали за кордон. Варто 

відзначити, що протягом аналізованого періоду (2000–2014 рр.) не спостережено 

позитивної сталої тенденції до зростання туристичного потоку загалом, що дає 

підстави зробити висновок про нестабільний розвиток і міжнародного, і 

внутрішнього туризму в Україні. 
 

 

Рисунок 2.4 – Динаміка туристичних потоків за видом туризму, осіб (побудовано 

автором за даними Державної служби статистики України [179]) 
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Зауважимо, що недосконалий облік величини туристичних потоків в Україні 

унеможливлюється їхнє точне оцінювання. Дані, наведені Адміністрацією 

Держприкордонслужби України та Державної служби статистики України, є 

незіставлюваними у частині чисельності громадян України, які виїжджали за кордон 

з туристичною метою, та іноземців-туристів (рис. 2.3–2.4). Проте дані обох 

інституцій розривають про переважання у структурі туристичного потоку виїзного 

туризму над в’їзним. 

Відтак у подальшому видається доцільним переорієнтування туристичного 

підприємництва на пріоритет більш дешевих турів, попит яких на внутрішньому 

ринку зростатиме. Крім того, за статистичними даними, не відрізнялася суттєвим 

спадом тенденція до виїзного туризму. У площині міжнародного іноземного 

туризму окреслюється суперечність двох протилежних тенденцій. Негативна 

тенденція зумовлена пересторогою іноземних туристів щодо подій, які відбуваються 

в державі (тероризм і військові дії). З огляду на останнє, попри те, що в Україні 

лише частина територій характеризується високою небезпекою, є нагальна потреба 

інформаційної підтримки створення позитивного туристичного іміджу нашої 

держави. Позитивна тенденція полягає в тому, що резонансні події 2013–2015 років 

в Україні привернули увагу світової спільноти, внаслідок чого столицю країни 

відвідало багато закордонних туристів, хоч термін перебування яких здебільшого і 

був нетривалим.  

Незважаючи на зусилля підприємців у руслі подальшого розвитку 

туристичного підприємництва, результати такої діяльності будуть низькими за умов 

несприяння держави. Необхідно, щоб держава розглядала туризм як важливий 

соціально-економічний стимулятор, якому притаманний потенціал щодо 

поповнення державного бюджету. Більше того, саме туризм може стати тим 

важелем, який почне розвивати цілі галузі економіки». 

Туризм – це своєрідний індикатор соціально-економічного розвитку держави: 

витрати на туристичні послуги є першочерговими потребами життєдіяльності 

людини, зростання туристичного попиту населення безпосередньо корелює з 

підвищенням рівня соціально-економічного розвитку держави та підвищенням 
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платоспроможності населення. На вагомість туризму для економіки держави 

вказують результати дослідження О. Горіної [22, 23], яка, аналізуючи динаміку 

основних макроекономічних показників України й обсяги наданих послуг з 

організації подорожувань, стверджує про наявність кореляції між обсягами наданих 

туристичних послуг й підвищенням рівня соціально-економічного розвитку 

(збільшенням ВВП, доходів і середньомісячної заробітної плати). Тобто серед 

наслідків збільшенням ВВП, доходів і заробітної плати можна спостерегти 

зростання витрат на туристичні послуги, розваги та відпочинок. 

Дані про прямий внесок індустрії подорожей і туризму в макроекономічний 

розвиток України представлено в таблиці 2.1. Поняттям «експорт послуг пов’язаних 

з подорожами» (visitor exports) називають «витрати іноземних туристів усередині 

країни, метою яких є і ділові зустрічі, і відпочинок, які охоплюють витрати на 

транспорт, без урахування міжнародних витрат на освіту».  
 

Таблиця 2.1 – Прямий внесок індустрії подорожей і туризму в макроекономічний 
розвиток України* 

Рік 
Внесок у виробництво ВВП Внесок у забезпечення зайнятості 
млрд. грн.* % тис. роб. місць % 

2005 34,5 2,4 420 2,1 
2006 35,1 2,3 410 1, 9 
2007 36,0 2,2 390 1,8 
2008 35,2 2,1 360 1,7 
2009 32,5 2,3 386 1,9 
2010 31,2 2,1 354 1,7 
2011 33,4 2,0 362 1,8 
2012 33,6 2,0 392 1,9 
2013 35,4 2,2 389 1,9 
2014 28,4 1,8 333 1,7 

2015 (очікуваний) 28,1 1,9 342 1,8 
2025 (прогноз) 42,0 1,7 322 1,7 

*складено автором на основі джерела [195] 

**значення вказані в постійних цінах 2014 року та з урахуванням обмінних курсів 
 

Прямий внесок у ВВП (direct contribution to GDP) охоплює ВВП різних 

галузей економіки, які безпосередньо обслуговують туристів, зокрема – готелі, 

туристичні агентства, авіакомпанії, транспортні компанії, що надають послуги 

пасажирського перевезення, а також ресторани та підприємства індустрії розваг, які 

безпосередньо працюють з туристами. Цей показник еквівалентний загальним 
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витратам від внутрішніх подорожей і туризму в межах країни, за вирахуванням 

покупок, зроблених у цих галузях (ураховуючи імпорт). Так, внесок у виробництво 

ВВП від діяльності підприємств у сфері туризму і подорожей в Україні коливається 

в діапазоні від 1,9 до 2,4% у різні роки. Загальний внесок від сфери подорожей і 

туризму у ВВП 2014 року – 106,7 млрд. гривень, тобто 7,1% від загальної вартості. 

Показник питомої ваги надходжень від туризму та подорожей у структурі ВВП 

України можна оцінити як нижчий середнього, порівнюючи його із 

загальносвітовим рівнем: у світі середнє значення прямого внеску сфери туризму і 

подорожей у ВВП становив  3,0% у 2015 р., а за прогнозами на 2026 р. – зросте до 

3,4%, загальний вплив відповідно  – 9,6%, 10,5% [197]. Середньоєвропейські 

показники розвитку туризму також є значно вищими, ніж в Україні: в середньому в 

країнах Європи прямий внесок у ВВП від діяльності у сфері подорожей і туризму 

становив 3,5% у 2015 р., прогнозовано у 2026 р. – 3,9% загальний вплив відповідно 

9,6% та 10,4% [196]. 

Прямий внесок у зайнятість (direct contribution to employment) – це кількість 

робочих місць, що створені у сфері подорожей і туризму. Прямий внесок у 

забезпечення зайнятості складає від 1,7 до 2,1% у різні роки. Загальний внесок 

зайнятих у сфері подорожей і туризму, враховуючи робочі місця, що частково 

стосуються туризму, становить 6,4% у загальній чисельності зайнятих (1,27 млн. 

робочих місць). Світовий показник вищий, ніж український  (прямий внесок –3,6% у 

2015 р., 4,0% у 2026 р., а загальний – 9,5% і 11,0%) [197]. Зокрема це стосується і 

європейських країн, де прямий внесок сфери подорожей і туризму у зайнятість 

населення становив 3,6% у 2015 р., за прогнозами сягатиме 4,3% у 2026 р., 

опосередкований внесок –9,1% і 10,4% відповідно [196].   

Відтак, незважаючи на суттєвий ресурсний потенціал, сприятливе для 

розвитку туризму географічне розташування, частка туристичної галузі у 

формуванні ВВП хоч і залишається незначною, водночас демонструє тенденцію до 

зростання. Потрібно наголосити на посутній ролі туризму у створенні робочих місць 

і у власне туристичній галузі, і у сфері надання супутніх послуг [22].  

WTTC та світова туристична організація (World Tourism Organization, 
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UNWTO) [195] прогнозують зниження кількості зайнятого в туристичній галузі 

України населення. За прогнозними оцінками WTTC та UNWTO, до 2025 р. 

відбудеться зниження безпосередньої кількості зайнятих у туристичній галузі 

України на 3,2% та становитиме 332,2 тис. осіб – 1,7% від загальної кількості 

зайнятого населення. Проте загальна кількість робочих місць, створених завдяки 

туризму, залишиться досить високою – 1158,2 тис. осіб (6,5%). Зазначена тенденція 

є протилежною до загальносвітового прогнозу зайнятості населення в туризмі. Так, 

за прогнозами WTTC та UNWTO, у період 2015–2025 рр. відбудеться збільшення 

загальної кількості зайнятого у світовій туристичній індустрії населення на 28,9% і 

досягне 356,9 млн. осіб, загальний внесок туристичної галузі у світове ВВП зросте 

на 44,7% і складе 11381,9 млрд. дол. США [23]. 

Для аналізу причин, які негативно позначаються на розвиткові туристичного 

підприємництва, дослідимо позиції України за індексом конкурентоспроможності 

країн у сфері подорожей і туризму (TTCI), який розраховують експерти 

Всесвітнього економічного форуму у співпраці з представниками Booz & Company, 

Deloitte, Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародного 

союзу охорони природи (IUCN), Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) та 

Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC).  

Підгрунтям рейтингу слугують приблизно 80 показників, які згруповано за 14 

складниками які відповідно, утворюють 3 субіндекси: регуляторне середовище в 

туристичному секторі, середовище й інфраструктура для бізнесу, а також людські, 

культурні та природні ресурси в секторі подорожей і туризму (ПТ). Перший 

субіндекс охоплює елементи, що належать до сфери державної політики та 

регулювання, другий – елементи бізнесового середовища та «жорсткої» 

інфраструктури, третій – дещо «пом’якшені» елементи людських, культурних і 

природних ресурсів у кожній оцінюваній країні (додаток Г).  

Дані для розрахунку Індексу містять і результати щорічного опитування 

керівників бізнесу, що його проводить Всесвітній економічний форум, і кількісні 

статистичні дані публічних джерел, міжнародних організацій, а також організацій та 

експертів, що спеціалізуються в галузі ПТ (наприклад, ІАТА, ЮНВТО, ЮНКТАД, 
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ЮНЕСКО, СРПТ). 

Важливо відзначити, що було встановлено пряму залежність між доходами 

країни від міжнародного туризму і її показниками в балах за Індексом 

конкурентоспроможності подорожей і туризму [49]. Оцінки в балах ставлять у 

межах інтервалу від 1 до 7, причому оцінка «7» відповідає максимально можливій. 

Рівень 1-го місця, за підсумками рейтингу 2013 року у Швейцарії, – це 5,66 бала. 

Україна 2013 року отримала оцінку 3,98 бали із семи можливих і посіла 76-е 

місце в рейтингу 140 країн світу. Попри те, що це найвище місце, яке посідала 

Україна за період розрахунку Індексу, такий результат – ознака швидше 

відновлення втрачених після кризи позицій (відповідно 78-е та 77-е місця 2007 і 

2008 рр.) (рис. 2.5–2.6). 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Динаміка позицій індексу конкурентоспроможності подорожей і 
туризму України (побудовано автором за даними The Travel & Tourism Competitiveness Reports 

[193]) 

 

Упродовж останніх декількох років Україна стабільно втрачає позиції за 

субіндексом регуляторного середовища в секторі подорожей і туризму – 14 позицій 

протягом 5 років. Цей субіндекс містить і найбільш сильний складник (здоров’я та 

гігієна, 8-е місце), і найбільш слабкий (державна політика та регулювання, 114-е 

місце) (рис. 2.7).  
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Рисунок 2.6 – Динаміка значень індексу конкурентоспроможності подорожей і 
туризму України (побудовано автором за даними The Travel & Tourism Competitiveness Reports 

[193]) 
 

Відносно високе 60-е місце у світі забезпечує дуже висока оцінкою лише за 

однією зі складниками – здоров’я і гігієни (8-е місце зі 140 країн світу), тоді як 

результати за іншими чотирма складовими могли б бути кращими. Особливо це 

стосується державного регулювання в секторі, недостатнє зростання оцінок якого з 

одночасною втратою місць у світовому рейтингу означає занадто повільне 

спрощення ведення бізнесу в туристичному секторі України порівняно з більшістю 

країн світу. 
 

 

Рисунок 2.7 – Динаміка значень індексів блоку №1 «Структура регулювання сфери 
подорожей і туризму» (побудовано автором за даними The Travel & Tourism Competitiveness 

Reports [193]) 
 

Певне поліпшення позицій України в рейтингу 2013 року уможливили 

здебільшого складники, пов’язані з показниками інфраструктури – 

авіатранспортною та наземною, а також туристичною. Водночас за п’ять років 
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країна втратила 18 позицій і опустилася на 70-е місце за складником інфраструктури 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (рис. 2.8). 

Позитивна динаміка відзначається за субіндексом людських, культурних і 

природних ресурсів – Україна вперше від часу глобальної фінансової кризи 

потрапила до першої сотні країн у світовому рейтингу, поліпшивши свою позицію 

на 19 місць (рис. 2.9). Крім того, спостережено позитивну динаміку за складниками 

людських ресурсів і доступності кваліфікованої робочої сили, а негативну – за 

складником освіти та навчання. Такі результати можна пояснити інтенсивним 

зростанням у більшості країн світу вимог до фахівців, зайнятих у сфері подорожей і 

туризму, внаслідок чого Україна отримує умовну перевагу – втім, нестійку в 

довгостроковій перспективі. 
 

 

Рисунок 2.8 – Динаміка значень індексів блоку №2 «Бізнес-середовище та 
інфраструктура» (побудовано автором за даними The Travel & Tourism Competitiveness Reports 

[193]) 
 

 

Рисунок 2.9 – Динаміка значень індексів блоку №3 «Людські, культурні та природні 
ресурси» (побудовано автором за даними The Travel & Tourism Competitiveness Reports [193]) 

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2011 2013

Б
ал

и

Загальний показник за блоком 2 
«Бізнес-середовище та 
інфраструктура»

Інфраструктура авіатранспорту

Інфраструктура наземного 
транспорту

Інформаційна інфраструктура та 
зв'язок

Конкурентоспроможність цін в 
сфері туризму

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2011 2013

Б
ал

и

Загальний показник за блоком 3 
«Людські, культурні та природні 
ресурси»

Навчання й освіта

Наявність кваліфікованої праці

Рівень гостинності

Природні ресурси



79 

Проблемними слід визначити позиції державної політики та регулювання в 

секторі туристичного бізнесу, що підтверджено за результатами досліджень 

вітчизняних науковців [82]. В умовах відносної дешевизни в країні за паритетом 

купівельної спроможності, витратами на ведення бізнесу тощо залишаються вкрай 

високовартісними послуги, важливі саме для туристичного сектора, зокрема, такі, як 

послуги готелів і аеропортів. 

Розвиток туризму на сьогодні не належить до сфер лобіювання держави та 

бізнесу, а предметні зусилля, як-от проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи з футболу Євро-2012, лише на короткий час мали позитивний вплив на 

пожвавлення туристичної діяльності в окремих регіонах. Ключовими пріоритетами 

для стійкого розвитку галузі подорожей і туризму, стабільного зростання її 

конкурентоспроможності у світовому масштабі є питання захисту прав власності та 

спрощення регулювання в цьому секторі, збереження культурних і природних 

ресурсів, підвищення їхньої привабливості для іноземних туристів, а також 

забезпечення високої прерогативи сектора в державній політиці [147]. 

Найбільшу кількість відносних конкурентних переваг в Індексі 

конкурентоспроможності подорожей і туризму Україна отримала в межах складника 

здоров’я та гігієни. Країна належить до п’ятірки лідерів у світі за кількістю 

лікарняних ліжко-місць на душу населення, а також займає 25-е місце за 

чисельністю медиків у розрахунку на одну тисячу осіб населення (таблиця 2.2).  
 

Таблиця 2.2 – Індикатори, за якими Україна має відносні конкурентні переваги для 
розвитку туристичного підприємництва* 

№ 
з/п 

Показники 
Значення  
2013 р. 

Місце України 
серед 140 країн 

світу 

Зміна за 
2013–2011 

рр. 
1.  Витрати на відкриття бізнесу, % ВНД на душу 

населення 
1,5 21 ↑ 

2.  Концентрація шкідливих проникних часток, мг/м3 16,6 26 ↑ 
3.  Втрати бізнесу від злочинності та насилля 5,4 41 ↑ 
4.  Втрати бізнесу від загрози тероризму, бали 6,1 36 ↑ 
5.  Забезпеченість медичними фахівцями, медики на 1 

000 осіб населення 
33 25 ↑ 

6.  Кількість лікарняних ліжко-місць, місць на 10 000 
осіб населення 

87 4 ↓ 

7.  Витрати держбюджету на сектор подорожей і 
туризму, % 

5 38 = 
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Продовження таблиці – 2.2 

8.  Повнота даних про туризм і подорожі (із 120) 80 28 ↑ 
9.  Пасажиромісткість внутрішніх авіарейсів, місць на 

км. польоту/тиждень, млн. 
15,5 45 ↓ 

10.  Кількість чинних авіаліній на ринку країни (з 
рейсами за розкладом) 

50,5 35 ↓ 

11.  Якість залізничної інфраструктури, бали 4,5 24 ↑ 
12.  Наявність основних компаній із оренди автомобілів 

(із 7) 
6 32 ↑ 

13.  Щільність банкоматів, що приймають карти VISA, 
одиниць на 1 млн. населення 

603,7 26 ↑ 

14.  Кількість стаціонарних телефонних ліній на 100 осіб 
населення 

28,1 44 ↑ 

15.  Чисельність підписників номерів мобільних 
телефонів на 100 осіб населення 

123,0 43 ↓ 

16.  Коефіцієнт паритету купівельної спроможності 
валюти (щодо ринкового курсу) 

0,5 31 ↓ 

17.  Ціна пального, US$ центів / літр 92,0 44 ↑ 
18.  Охоплення населення середньою освітою, % брутто 95,6 48 = 

19.  Наявність кваліфікованої робочої сили, бали 5,2 44 – 
20.  Наслідки для бізнесу ВІЛ/СНІДу, бали 5,7 42 ↑ 
21.  Кількість природних обʼєктів всесвітньої спадщини  1 45 ↓ 
22.  Частка захищених водних зон (у межах виняткової 

морської економічної зони), % 
1,5 28 - 

23.  Частка у світовому експорті «креативних галузей» 
(сувенірна продукція, мистецтво, книги тощо), % 

0,2 46 ↑ 

*складено автором на основі даних The Travel & Tourism Competitiveness Reports [193] 

 

До відносних конкурентних переваг України належить туристична 

інфраструктура, висока оцінка якої зумовлена присутністю на вітчизняному ринку 

шести з семи основних світових компаній, що надають послуги оренди автомобілів 

(32-е місце), а також досить значною щільністю мережі банкоматів (26-е місце). 

Низка конкурентних переваг притаманна країні і за складниками наземної й ІКТ 

інфраструктури.  

Утім найбільшу кількість перешкод на шляху зростання 

конкурентоспроможності туристичного сектора спостережено за складником 

державної політики та регулювання. Низький захист прав власності (131-е місце) та 

негативний вплив регуляторного середовища на приплив прямих іноземних 

інвестицій (128-е місце) обмежують кількість іноземних компаній на вітчизняному 

ринку (123-є місце), відносно високі візові обмеження (101-е місце) та недостатня 
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відкритість у двосторонніх угодах щодо авіаперевезень (114-е місце) – приплив до 

країни іноземних туристів (табл. 2.3). 

Однією з причин невисокої конкурентоспроможності сектора туризму в 

Україні є його низька пріоритетність на порядку денному в уряді (126-е місце у 

світі). Проте відносна величина бюджетних коштів, які виділяють на розвиток 

сектора, не поступається аналогічним у багатьох країнах світу (38-е місце), що дає 

підстави стверджувати про недостатню ефективність використання таких засобів. 

Окрім того, жителі України є далеко не найдоброзичливішими у світі щодо 

ставлення до іноземних туристів і демонструють швидше байдужість, ніж бажання 

збільшувати туристичні потоки до країни. За цим показником Україна розташована 

на дуже низькому місці 127-му зі 140 країн. 
 

Таблиця 2.3 – Індикатори зниження  конкурентоспроможності сектора подорожей і 
туризму в Україні* 

№ 
з/п 

Показники 
Значення  
2013 р. 

Місце 
України 

серед 140 
країн світу 

Зміна за 
2013–

2011 рр. 

1.  Захист прав власності (макс. 7 балів) 2,7 131 ↑ 
2.  Індекс складності отримання візи (бали для визначення 

складності щодо отриманні візи іноземцями, за ЮНВТО) 
59,1 101 ↓ 

3.  Відкритість за двосторонніми авіаугодами (макс. 38 балів) 7 114 ↓ 
4.  Жорсткість регулювання у сфері охорони довкілля (макс. 7 

балів) 
3,2 111 ↑ 

5.  Якість довкілля (макс. 7 балів) 3,8 104 ↑ 
6.  Стійкість (стабільність) розвитку сектора подорожей та 

туризму (макс. 7 балів) 
3,2 128 ↑ 

7.  Надійність поліцейських служб (макс. 7 балів) 3 119 ↓ 
8.  Пріоритетність сектору подорожей і туризму на порядку 

денному уряду (макс. 7 балів) 
4 126 ↑ 

9.  Ефективність маркетингу для залучення туристів (макс. 7 
балів) 

3,7 109 ↑ 

10.  Пасажиромісткість авіарейсів у зарубіжних напрямах 
(макс. 7 балів) 

4,1 101 ↑ 

11.  Якість доріг (макс. 7 балів) 2,3 135 ↑ 
12.  Рівень зборів із авіаквитків і за послуги аеропортів (макс. 

100 балів) 
66,9 107 ↓ 

13.  Індекс цін готелів, дол. США (середня ціна номера 
«першокласних готелів») 

225,5 110 ↑ 

14.  Ставлення місцевого населення до іноземних туристів 
(макс. 7 балів) 

5,6 127 = 

*складено автором на основі даних The Travel & Tourism Competitiveness Reports [193] 
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До пріоритетних завдань макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва належить забезпечення його сталого розвитку.  

Частотна зміна органів управління та широкий спектр громіздких і 

суперечливих нормативних актів детермінують труднощі у функціонуванні 

суб’єктів туристичного підприємництва – основи розвитку туризму. З огляду на 

вищевикладене постає очевидним нагальність розроблення низки заходів державної 

політики туризму, результативних у складних умовах розвитку української держави. 

 

2.2. Аналіз туристичної підприємницької діяльності в Україні 

Один із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового 

середовища в туризмі – це розвиток підприємництва. Успіх функціонування 

туристичної галузі значною мірою залежить від реалізації потенціалу туристичного 

підприємництва – динамічного та мобільного сектора економіки. 

Станом на 1 січня 2015 року на туристичному ринку України офіційно 

зареєстровано 3885 суб’єктів туристичного бізнесу (без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя), з яких 2198 

мають правовий статус юридичних осіб, а 1648 – фізичні особи-підприємці. Тільки 

667 суб’єктів туристичної діяльності є туроператорами, інші провадять турагентську 

діяльність, ще 149 надають екскурсійні послуги. 

Лідерами туроперейтингу визнано місто Київ (385 туроператорів, або 57,7% 

усіх підприємств України, які займаються такою діяльністю), Львівську (відповідно 

– 52 і 7,8%) та Одеську області (відповідно – 40 і 5,9%). У Чернігівській і 

Полтавській областях офіційно зареєстровано лише по одному туроператорові. 

Концентрація бізнесу туроператорів у декількох регіонах України пов’язана з 

наявністю передумов для формування і вхідного, і вихідного масових туристичних 

потоків, а також потужної туристичної інфраструктури. 

Діяльність турагентів України у її регіонах також відзначається нерівномірним 

розвитком. Так, лідерами в цьому ракурсі є м. Київ (811 турагентів), 

Дніпропетровська (296), Харківська (290), Запорізька (217), Одеська (187), 

Львівська (148) області. Найменше турагентів у Луганській (15), Житомирській (38), 

Тернопільській (35), Кіровоградській (46) областях.  
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У більшості регіонів (за винятком Київської, Львівської, Одеської, 

Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей) серед суб’єктів туристичної 

діяльності переважають фізичні особи-підприємці.  

Середнє співвідношення кількості турагентств і кількості жителів у найбільш 

розвинених туристичних країнах коливається приблизно навколо показника 

1:10 тис., що є досить високим. У Великобританії цей показник приблизно дорівнює 

1:10 тис., у США – 1:14 тис., у Бельгії – 1:10 тис., у Нідерландах –1:13,5 тис. На цей 

час такий показник визнано оптимальним, оскільки, з одного боку, розгалужена 

мережа турагентств перетворює ринок туристичних продажів на «ринок 

споживачів», а з іншого – конкуренція, достатньо жорстка, все ж не набуває занадто 

складних форм [47].  

Загалом в Україні на одне туристичне підприємство припадає 11,1 тис. осіб 

населення, що, за європейськими стандартами відповідає сприятливим умовам. На 

рис. 2.10 наведено, що у Полтавській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Волинській, 

Львівській, Івано-Франківській областях аналізований показник найбільш 

наближений до оптимуму.  

 

Рисунок 2.10 – Туристична діяльність в Україні 2014 року (побудовано за даними 

Державної служби статистики України [142, 178], для АР Крим і м. Сімферополь наведено дані 

за 2012 рік)  
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Високі показники чисельності населення, що припадають на один суб’єкт 

туристичної діяльності по Луганській і Донецькій областях, тобто такі, що 

перевищують 50 тисяч осіб 2014 року, варто пояснювати призупиненням діяльності 

туроператорів і турагентів у регіоні під час складних політичних подій 2013–2014 

років. Зокрема, станом на 2014 рік у Луганській області зареєстровано 8 юридичних 

осіб і 7 фізичних осіб-підприємців, а в Донецькій області – відповідно 49 

юридичних осіб і 39 фізичних осіб-підприємців, які працювали у сфері туризму. Для 

порівняння, 2013 року в Луганській області суб’єктів туристичної діяльності 

юридичних осіб було зареєстровано 47, а фізичних осіб-підприємців 178; у 

Донецькій області – відповідно 141 та 214. Найбільший спад відбувся у Луганській 

області: за кількістю фізичних осіб-підприємців на 96%, за кількістю юридичних 

осіб на 83 %. 

У загальній чисельності суб’єктів туристичної діяльності станом на 

01.01.2015 р. частка фізичних осіб-підприємців досить значна частка – 43%. Шляхом 

аналізу динаміки кількості фізичних осіб-підприємців визначено суттєве зменшення 

останніх 2014 року, порівняно з попередніми роками (рис. 2.11). Таким чином 

відбулося здебільшого за рахунок областей сходу України.  
 

 

Рисунок 2.11 – Динаміка кількості суб’єктів туристичної діяльності (побудовано 

автором за [175,176,177,178]) 
 

Дослідження динаміки суб’єктів туристичного підприємництва за чотири роки 

по областях (рис. 2.12) дало підстави виокремити регіони зі значним зростанням 

середньорічного темпу приросту (Рівненська – 24%, Запорізька – 21) та області зі 
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спадною динамікою цього показника (Донецька – 21%, Луганська – 22%, 

Закарпатська – 15%, Чернівецька – 13%, Сумська – 12%, Тернопільська – 9% та 

Житомирська – 8%). Решта областей демомонструє неначне коливання темпів 

приросту в межах від (-6%) до 7%. Варто відзначити, що останній рік 

спостерігається зменшенням кількості осіб-підприємців порівняно з попереднім 

роком у всіх областях, крім Херсонської. 
 

 

Рисунок 2.12 – Кількість суб’єктів туристичної діяльності за областями (побудовано за 

даними Державної служби статистики України [175,176,177,178]) 
 

У формуванні доходу від надання туристичних послуг частка фізичних осіб-

підприємців порівняно із туристичними підприємствами зі статусом юридичних осіб 

є незначною (рис. 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Доходи суб’єктів туристичної діяльності (побудовано за даними 

Державної служби статистики України [175,176,177,178]) 
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2014 року середньооблікова кількість штатних працівників суб’єктів 

туристичної діяльності становила 11513 осіб, із них 1679 осіб – фізичні особи-

підприємці. 45,6% штатних співробітників туроператорів і турагентів мали вищу або 

середню спеціальну освіту в галузі туризму.  

Чисельність персоналу суб’єктів туристичної діяльності з роками зазнає змін 

пропорційно до кількості туристичних підприємств. Упродовж чотирьох років 

відбулося зростання частки працівників із вищою та середньою освітою (рис. 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Динаміка середньоспискової чисельності працівників фізичних осіб-
підприємців (побудовано за даними Державної служби статистики України [175,176,177,178]) 

 

На нашу думку, проблема підвищення освітнього рівня суб’єктів туристичної 

діяльності на сьогодні залишається актуальною – особливо для суб’єктів 

туристичної діяльності зі статусом ФОП. Недостатній рівень кваліфікації кадрів не 

сприяє досягненню високих показників щодо ефективності діяльності туристичного 

підприємництва. Так, 2014 року середня продуктивність праці всіх туристичних 

підприємств зі статусом юридичної особи в Україні склала 552,4 тис. грн./особу. 

Для суб’єктів туристичної діяльності фізичних осіб-підприємців продуктивність 

праці суттєво нижча – 79,8 грн. /особу.  

Варто відзначити збільшення впродовж чотирьох років продуктивності праці 

суб’єктів туристичної діяльності зі статусом юридичних осіб на 36% та зменшення 

продуктивності праці суб’єктів туристичної діяльності ФОП на 9,3% (рис. 2.15).  
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Рисунок 2.15 – Продуктивність праці персоналу суб’єктів туристичної діяльності 
2011–2014 років (побудовано за даними Державної служби статистики України [175, 178]) 

 

Утім як видно з рис. 2.16, вищий рівень продуктивності праці суб’єктів 

туристичної діяльності зі статусом юридичної особи порівняно з ФОП не є 

закономірністю в регіональному розрізі, адже, за даними 2014 року, у тринадцятьох 

областях фізичні особи-підприємці продемонстрували вищі показники 

продуктивності праці, ніж туристичні підприємства зі статусом юридичної особи. 

Загалом питання причин і факторів, що впливають на продуктивність праці у сфері 

туристичного підприємництва, потребує додаткового поглибленого вивчення. 
 

 

Рисунок 2.16 – Продуктивність праці персоналу суб’єктів туристичної діяльності за 
областями України 2014 року (побудовано за даними Державної служби статистики 

України [178]) 
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У контексті дослідження регіональної специфіки продуктивності праці 

суб’єктів туристичної діяльності зі статусом ФОП зазначимо, що найвищий 

показник виявлено в Сумській, Запорізький, Волинській, Львівській областях, а 

найнижчий – у Тернопільській, Донецькій, Полтавській та Івано-Франківській 

областях. (рис. 2.17). 
 

 

Рисунок 2.17 – Продуктивність праці персоналу суб’єктів туристичної діяльності 
фізичних осіб-підприємців, 2014 рік (побудовано за даними Державної служби статистики 

України [178]) 
 

Коефіцієнти варіації, обчислені за показниками продуктивності праці по 

регіонах, дають підстави стверджувати про значно вищу мінливість показників 

продуктивності праці персоналу суб’єктів туристичної діяльності зі статусом 

юридичних осіб на відміну від аналогічного показника фізичних осіб-підприємців 

(коефіцієнти варіації відповідно становлять 140% і 44%). Серед суб’єктів 

туристичної діяльності зі статусом юридичних осіб найвищі показники 

спостережено у м. Києві (841,6 тис. грн./особу), Івано-Франківській (360,9 тис. грн./ 

особу) та Львівській (255,2 тис. грн./особу) областях, а серед суб’єктів туристичної 

діяльності ФОП – у Сумській області (197 тис. грн./особу). Найнижчі показники 

зафіксовано серед суб’єктів туристичної діяльності юридичних осіб у Чернігівській 



89 

(26,1 тис. грн./особу) та Київській (31,5 тис. грн./особу) областях, а серед суб’єктів 

туристичної діяльності ФОП – у Тернопільській області (39,1 тис. грн./особу). 

Як наслідок простеження динаміки продуктивності праці суб’єктів 

туристичної діяльності ФОП (рис. 2.17) можемо виокремити області з різними 

тенденціями розвитку, а саме зростання: Запорізька, Волинська, Кіровоградська, 

Вінницька, Дніпропетровська, Чернівецька; спадання: Івано-Франківська. Також 

вирізняються області без сталої тенденції до спадання чи зростання показника, серед 

яких – Луганська, Херсонська, Сумська, Донецька, Львівська, Київська. 

Важливим показником функціонування суб’єктів туристичної діяльності є 

рентабельність. 2014 року рентабельність суб’єктів туристичної діяльності 

юридичних осіб у середньому по Україні становила 6%. Але у низці областей 

(Житомирській, Київській, Харківській та Херсонській) сукупні операційні витрати 

перевищили доходи від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку й 

аналогічних обов’язкових платежів). Причиною цього могла слугувати неграмотна 

політика управління туроператорів і турагентів, проваджувана без урахування 

сучасних тенденцій у сфері туризму.  

Знання про сучасні ринкові тенденції та їхнє застосування в господарській 

практиці туристичних підприємств важливі як такі, що уможливлюють створення 

значних конкурентних переваг, вміння використовувати й утримати які забезпечує 

успіх. 

На сьогодні відомі глобальні тенденції, які детермінують зміни на 

туристичному ринку. Так, відзначено зростання тривалості вільного часу зайнятого 

населення, збільшення кількості додаткових і короткострокових відпусток. Значні 

зміни зафіксовано щодо демографічних чинників розвитку туризму, як-от, 

збільшення чисельності пенсіонерів і їхнє залучення до туристської активності. 

Також спостережено усвідомлення специфічних потреб окремих груп населення, 

зокрема – інвалідів. Зміни в стилі життя людини, зміни пріоритетів у сфері 

загальнолюдських цінностей визначають наростаючу популярність розумного 

туризму. Інформаційні технології сприяють змінам у способі замовлень та 

організації відпочинку, виборі місця відпочинку [10, с. 60–69 ]. 



90 

Попри актуальність означених тенденцій для багатьох високорозвинених країн 

світу, не всі з них властиві туристичному ринку України. 

Перша світова тенденція полягає в зміні структури вільного часу працюючих: 

«подорожувати стало дешевше, більшість людей мають більш тривалу відпустку, 

більш короткий робочий тиждень і в більш молодому віці виходять на пенсію» 

[10, с. 62]. Основним чинником збільшення вільного часу працівників, на думку 

С. Мочерного, є поліпшення обслуговування населення. Хоч обсяг, структура та 

динаміка вільного часу працюючих неоднакові в різних соціально-економічних 

групах населення [37]. Паралельно окреслюється й інша тенденція: підвищення 

конкурентності світової економіки зумовило сповільнення скорочення робочого 

часу. Багато штатних фахівців працюють зараз більше, ніж раніше. Значні 

навантаження на роботі та невпевненість у завтрашньому дні спонукають людей 

відмовлятися від тривалого відпочинку та брати кілька короткострокових відпусток 

для того, щоб бути відсутнім на робочому місці менш тривалий час. У деяких 

випадках працівники не використовують цілком належну їм відпустку. Такі люди, 

як правило, мають досить високі доходи й значні обмеження у вільному часі 

[10, с. 60]. 

Для турфірм України означена тенденція не є визначальною: сегменту 

вітчизняних туристів окремих регіонів, на яких зорієнтована робота турпідприємств, 

властиві дещо інші особливості. Наприклад, у регіонах із високим рівнем безробіття 

та низьким рівнем оплати праці населенню притаманна така тенденція, як надлишок 

вільного часу та низькі доходи; в сегменті сільського населення депресивних 

регіонів переважає інша тенденція – недостатність часу та низькі доходи. 

Фонд робочого часу найманих робітників в Україні 2014 року було 

використаний на 86,2%, а неробочий час розподілено так: 8,2% щорічні відпустки, 

1,9% тимчасова непрацездатність, 1% відпустки без збереження заробітної плати 

[113, с. 114]. Відтак працююча людина має вільного часу 13,8% на рік тобто 

приблизно 50 днів. Саме цей час більшість людей відводять на туристичні поїздки. 

Статистичні дані щодо розподілу зайнятого населення за рівнем номінальної 

заробітної плати дають підстави стверджувати про те, що 2014 року 4,4% 

працівників отримували зарплату, нижчу від прожиткового мінімуму, який становив 
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1218 грн. 2010 року частка штатних працівників, яким заробітну плату було 

нараховано в межах прожиткового мінімуму склала 7,1% та відтоді зазнавала 

постійного зменшення [113, с. 187]. 

Загалом слід констатувати про скорочення чисельності працюючих, які 

одержують низьку заробітну плату. Так, майже двом третинам працівників 

нараховано заробітну плату, що відповідна середньому рівню оплати праці по країні 

(3480 грн.). Водночас 29,4% працівників отримали заробітну плату, що більша за 

4000 грн. [33, с. 3]. Останнє увиразнює формування прошарку населення з вищими 

доходами. 

З огляду на вищевикладене під час розроблення цінового складника 

турпродукту туристичним підприємствам варто орієнтуватися на споживачів із 

невисокими доходами, поступово збільшуючи частку більш високовартісних 

турпродуктів. Також слід узяти до уваги, що такий сегмент, як туристи з високими 

трудовими доходами, частіше потребують невіддаленого місця відпочинку (для 

уникнення порушень добового ритму, повʼязаних із перельотом через кілька 

годинних поясів), а також забезпечення якісними засобами комунікації на випадок, 

якщо туристу знадобиться терміново звʼязатися із місцем роботи. 

Демографічні чинники суттєво впливають на обсяг туристського попиту. 

Орієнтуючись на демографічний профіль туристів, підприємство розробляє 

турпродукт. Першорядну роль у туристичному бізнесі відіграють такі демографічні 

показники: чисельний склад окремих вікових груп населення; зміна 

загальноосвітнього рівня населення; співвідношення сільського і міського 

населення; рівень міграції населення. 

С. Брігс надає особливого значення такому демографічному чиннику як 

старіння населення. У розвинених країнах група населення старшого віку схильна 

до значної туристичної активності, має краще здоровʼя та більш високий «вільний» 

дохід, ніж аналогічна група населення в Україні. Закордонні туристи похилого віку 

хочуть подорожувати й отримувати задоволення від свого дозвілля. Багато хто з цих 

людей – завзяті мандрівники, що шукають екзотичні або цікаві місця та висувають 

високі вимоги до якості. З часом вони не купуватимуть послуги у вигляді готового 

пакету, а будуть більш незалежними [10, с. 62]. 
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Зауважимо, що світова тенденція до збільшення у віковій структурі населення 

людей старшого віку набуває підтвердження і в Україні. Станом на 01.01.1990 року 

питома вага населення у віці 65 років і старші становила 12,0%, а на 01.01.2015 року 

– 15,6%. Більше того, починаючи з 2010 року спостережено тенденцію до зростання 

такого показника, як «середня очікувана тривалість життя при народженні». Так, 

упродовж 2010–2014 років відбулося зростання цього показника для чоловіків із 

65,28 до 66,25 років, а для жінок – із 75,5 до 76,37 років [32]. 

Потрібно визнати, що українські пенсіонери не виявляють великої туристської 

активності, оскільки у більшості з них погане здоровʼя та низький дохід, а також 

значно менше вільного часу. Категорія пенсіонерів в Україні сьогодні – це в 

основному люди від 60 до 80 років (тобто особи 1936–1956 років народження). 

Формування їхнього здоровʼя та світогляду відбувалося в умовах післявоєнної 

руїни СРСР. Відновлення натурального господарства вимагало докладання значних 

зусиль. Крім того, умови життя ускладнювала низка факторів: слабка технічна 

оснащеність змушувала людей багато працювати руками; через низький рівень 

оплати праці люди фізично важко працювали по 12–16 годин на день; низька питома 

вага чоловічого населення, утворена внаслідок воєн і голодоморів, спричинила 

ситуацію, коли багато жінок і дітей виконували тяжку чоловічу роботу; 

недостатність державних коштів, мілітаристський вектор розвитку держави 

негативно вплинуло на розвиток сфери охорони здоровʼя. Таким чином, сьогодні 

контингент пенсіонерів потребує регулярного і якісного медичного обслуговування. 

Але дотацій держави для забезпечення безкоштовного обслуговування пенсіонерів 

не вистачає. А середня пенсія, незважаючи на зростання (з 33,7 грн. 1996 року до 

1535,98 грн. 2015 року [137, с. 13]), перевищує прожитковий мінімум на 26,1%. Щоб 

збільшити свої доходи, пенсіонери змушені продовжувати трудову діяльність. Так, 

рівень зайнятості населення у віковій групі 60–70 років 2014 року становив 15,5% 

[142, с. 347]. Хоча простежено тенденцію скорочення цього показника впродовж 

останніх років: 2010 року він складав 24,1% [140, с. 358 ]. 

Попри невиразну перспективу в найближчому майбутньому значного 

підвищення інтересу до туризму в громадян України старшого віку, сегмент 

іноземних туристів «третього віку» вважаємо важливим для українських 
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туристичних підприємств. Період активного життя, що починається після виходу на 

пенсію в розвинених країнах, позначений подорожами, відвіданням культурних і 

спортивних заходів, зокрема за межами власної країни, реалізацією своїх інтересів і 

хобі, які можуть бути також повʼязані з подорожами. 

Додамо, що в областях, які є лідерами за народжуваністю в Україні 

(Рівненська, Закарпатська), у віковій структурі населення значну частку складають 

діти. Тож підприємцям у ході розроблення туристичних продуктів для названих 

регіонів варто враховувати ще два потенційні туристичні сегменти – діти та сімʼї з 

дітьми. 

У переліку інших важливих демографічних чинників доцільно виокремити 

такий як урбанізація. В Україні, як і у світі загалом, триває збільшення питомої ваги 

міського населення. Якщо 1990 року в Україні міське населення становило 67,3%, то 

2015 року – 69,1% [32]. Визначальною причиною цього виступають інтенсивні 

міграційні процеси із сільської місцевості до міста. Оскільки саме міське населення 

є основним споживачем туристичних послуг, то означену тенденцію слід вважати 

позитивною для розвитку туристичного підприємництва. 

Ще один фактор, що впливає на туристичний попит – рівень освіти населення, 

теж демонструє тенденцію до зростання. Зокрема, в Україні спостережено 

збільшення рівня охоплення населення послугами вищої освіти. Так, якщо 1990–

1991 н.р. у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації навчалося 881,3 тис. 

осіб, то 2013–2014 н.р. – 1723,7 тис. осіб. Зростання складало майже в два рази [32]. 

На сучасному етапі спостережено таку закономірність: чим вищий рівень освіти 

населення, тим більший попит на туристичні послуги. 

З огляду на те, що демографічні фактори досить відчутно змінюють «обличчя» 

споживача туристичних послуг, у туристичних фірмах повинні бути готові до зміни 

структури портфеля туристичних продуктів із урахуванням туристських пріоритетів 

різних демографічних і соціальних груп. Приклад ранжирування таких пріоритетів, 

запропонованого автором, наведено в табл. 2.4. 

Наступна тенденція – зміна стилю життя. Зміст тенденції полягає в такому 

проведенні відпусток, зокрема й короткострокових, під час яких визнано вагомою 

метою саморозвиток або вдосконалення. Першими інтерес до такого проведення 
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часу виявили німецькі туристи, в середовищі яких відбулася помітна зміна вектора 

зацікавлення від пасивного відпочинку на морі під час відпусток до освітніх поїздок, 

у яких надано можливість ознайомитися з культурою країни відвідування. Це не 

означає, що сучасні туристи відмовилися від відвідування країн із можливістю 

відпочивати пасивно, вони чекають на більш глибокі враження від країни 

відвідування.  
 

Таблиця 2.4 – Ранжування туристських пріоритетів залежно від віку та статусу* 

Ранг 
(пріоритетів) 

Цільова аудиторія 
Молоді 
самотні 

люди 

Молоді 
подружні 

пари 

Сімейні 
пари 

Вікова група 
від 45 до 64 

років 
Пенсіонери Заможні люди 

І 
Відвідування 
барів, клубів 

і дискотек 

Пасивний 
відпочинок 

Відпочинок 
із сімʼєю 

Екскурсії Екскурсії 
Індивідуальні 

тури 

ІІ 
Активний 

відпочинок 
Гастрономія 

Пасивний 
відпочинок 

Пасивний 
відпочинок 

Поїздки на 
природу 

Активний 
відпочинок 

ІІІ 
Сонячні 
ванни 

Екскурсії 
Сільський 

туризм 
Поїздки на 

природу 
Гастрономія Сонячні ванни 

ІV Екскурсії 
Відпочинок 
із партнером 

Екскурсії 
Сільський 

туризм 
Пасивний 

відпочинок 
Гастрономія 

V 
Пасивний 

відпочинок 
Сонячні 
ванни 

Сонячні 
ванни 

Гастрономія 
Відпочинок із 
партнером / 

друзями 

Відвідування 
барів, клубів і 

дискотек 

VI 
Поїздки на 

природу 
Індиві-

дуальні тури 
Гастроно-

мія 
Сонячні 
ванни 

Сільський 
туризм 

Пасивний 
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*удосконалено автором на основі джерела [34, с. 227]  

 

Туристи з багатьох країн на сьогодні більше схиляються до короткострокових 

перерв у роботі, зокрема як шансу набути нових навичок або спробувати себе в 

нових видах діяльності. Ця тенденція призводить до посилення сегментації 

мотивацій під час проведення відпустки та різновидів його проведення. Наприклад, 

можна виокремити пакети послуг із акцентом на спортивний туризм, санаторне 

лікування та відпочинок, гастрономічний туризм, а також його окремий вид – 

винний туризм, вивчення культурної спадщини місць відвідування [10, с. 63 ]. 

Остання тенденція в Україні поки  що залишається слабко спостережуваною. Як 

видно із рис. 2.18, понад 90% туристів подорожували з метою дозвілля та 

відпочинку; незначна частина (7%) припадала на поїздки в ділових, службових і 
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освітніх цілях; для близько 4% туристів метою придбання туристичної путівки було 

лікування; спортивні та спеціалізовані тури зацікавили тільки 2% споживачів.  
 

 

Рисунок 2.18 – Розподіл туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, 
за метою поїздки та видами туризму (побудовано за даними Державної служби статистики 

України [178]) 
  

Окремо розглянемо освітній туризм. За даними ЮНЕСКО, щороку 

відбувається зростання чисельності студентів, які навчаються за кордоном, більше 

ніж на 10%. Офіційної статистики щодо чисельності українців, які навчаються за 

кордоном, немає. За окремими оцінками, 2011 року на стажування, проведення 

досліджень, участь у конференціях і навчання за межі країни виїхало 12,8 тис. осіб, 

серед них на повний курс навчання – 200 студентів, частковий курс – близько 2,2 

тис. осіб. Здебільшого  українці для отримання освітніх послуг прямують до 

Німеччини, Польщі, Великобританії, Канади та США [20]. 

Про зміну стилю життя дає підстави стверджувати також збільшення обсягу 

українського ринку ділових поїздок (MICE-туризм – Meetings-Incentive-Conferences-

Events). За даними WTTC (World Travel and Tourism Council), ринок ділового 

туризму в Україні 2013 року склав $ 2,883 млрд., прогнозоване зростання до 2021 



96 

року сягає $ 6,116 млрд. у цінах 2013, тобто в середньому щорічно темп приросту 

становитиме 7,4% на рік. Обсяг українського ринку приватних подорожей 2011 року 

сягав $ 6,271 млрд., прогнозоване зростання до 2021 року сягає $9,349 млрд. у цінах 

2013, тобто в середньому щорічно темп приросту становитиме 5,1% на рік. Різниця 

середніх щорічних темпів приросту на 2,3% призведе до збільшення впродовж 10 

років в Україні частки ділових поїздок у сумі ділових поїздок і приватних 

подорожей (за даними, млрд. дол. США в цінах 2011 р.) із 31,5% до 39,5% [99]. 

Тому, зважаючи на зростання перспектив цього сектора поїздок, туристичним 

підприємствам України доцільно активніше брати участь в організації ділових 

зустрічей і програм навчання. 

Тенденція до збільшення популярності розумного туризму полягає у 

підвищенні інтересу до того, що місця перебування можуть запропонувати на 

додаток до базових туристичних послуг. Оскільки зростає інформованість про вплив 

туризму на місця перебування, особливої важливості набуває розумний і етичний 

туризм. Розумний туризм означає, що відвідувачі не чинитимуть несприятливого 

впливу на середовище або жителів країни перебування [10, с.63]. 

Один із різновидів розумного туризму, що відзначається спрямованістю на 

дбайливе ставлення до природних благ – це екологічний туризм. На думку 

мексиканського еколога Гектора Цебаллос-Ласкурейна, саме екологічний туризм 

поєднує в собі «подорож із екологічно чуйним ставленням до природи, що дає змогу 

обʼєднати радість знайомства й освіту» [133, с. 28]. 

В Україні екологічний туризм знаходиться на початковій стадії розвитку. 

Екотуристичні поїздки в основному самодіяльні, а комерційній діяльності в цьому 

секторі властива стадія лише зародження. Розрізняють два шляхи розвитку 

екологічного туризму – «американський» і «європейський». Перший реалізовують у 

вигляді організації спортивно-туристичних поїздок, другий – у формі організованого 

відпочинку у сільській місцевості прилученням до традиційної місцевої культури 

[21, с. 213]. Сільський туризм в Україні розвивають досить активно. Це значною 

мірою детерміновано природними умовами, наявністю житлової бази в сільській 

місцевості, а також занепадом сільського господарства. Позитивну роль у 



97 

зародженні сільського туризму в Україні відіграв високий рівень безробіття, який 

змусив населення самостійно вирішувати проблеми власної зайнятості шляхом 

розвитку цього сектора туризму.  

Розвиток інформаційних технологій вплинув на зміну каналів комунікацій між 

споживачами та постачальниками туристичних послуг. Передусім тут слід згадати 

про Інтернет, який доступний різним соціальним верствам населення. На сьогодні в 

Україні триває стрімке зростання чисельності Інтернет-користувачів. Регулярними 

Інтернет-користувачами в Україні є 19,7 млн., або 50%, жителів віком від 15 років. 

Ще два роки тому ця цифра становила всього 33%. 13,3 млн. осіб виходять у 

глобальну мережу щодня. Найбільше Інтернет-користувачів у віці від 15 до 29 років 

– 43%, у віці 30–44 років – 35%, в 45 і старші – 23%. Інтернетом однаково 

користуються і чоловіки (51%), і жінки (49%) [48].  

На сучасному етапі за допомогою Інтернету люди спілкуються, 

консультуються, грають в ігри, читають книги та статті, купують товари, 

замовляють послуги тощо. Тому сьогодні кожне підприємство повинно мати 

власний сайт. Туристичні фірми, готелі, екскурсійні бюро, авіакомпанії все частіше 

спілкуються зі своїми клієнтами он-лайн. Як наслідок сформування такої важливої 

для туристичного ринку тенденції, як зростання кількості самостійно організованих 

поїздок.  

С. Брігс вважає, що «багато людей продовжують замовляти пакети послуг у 

визнаних туроператорів, але в міру набуття впевненості в собі та «пробудження 

схильності до авантюризму» вони все частіше будуть організовувати свою подорож, 

безпосередньо домовляючись із авіакомпаніями та готелями, замість того, щоб 

звертатися до престижних туристичних агенцій».  

Описаному становищу сприяють дві тенденції: по-перше, наявність дешевих 

авіакомпаній, які заохочують безпосереднє замовлення квитків і не платять 

комісійні турагентствам; по-друге, розвиток Інтернету, що значно полегшує 

безпосереднє замовлення квитків. У міру того, як споживачі усвідомлюють, що вони 

мають більш широкий вибір і можуть отримати квиток за нижчою ціною, 

замовивши його безпосередньо за телефоном або через Інтернет, обсяг прямих 
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замовлень, звичайно ж, зростає. Це очевидно окреслює спектр особливостей 

реалізації туристичними підприємствами власного продукту.  

Із досвіду американських турфірм відомо, що хоч спочатку «он-лайнові» 

замовлення слугували незначним джерелом доходу туристичного підприємства, 

охоплювали десяту частку від усього прибутку, незабаром такий спосіб продажів 

почав приносити представникам туристичної індустрії чверть усіх доходів.  

Американська компанія PhoCusWright Inc., що працює над дослідженнями в 

галузі туристичної індустрії, вважає, що на основі Інтернет-технології Web 2.0. 

навіть виник феномен, названий Travel 2.0, що повʼязаний із використанням 

Інтернет-технологій для організації поїздок. Основними прикметними ознаками 

цього феномену є:  

– чисельність людей, які скористалися Web 2.0. для організації своїх поїздок, 

перевищила кількість клієнтів, що купили поїздки звернення до туристичних 

агентств;  

– велика частина мандрівників відвідала від двох до пʼяти веб-сайтів, що 

надають послуги з бронювання, із такою основною метою, як оптимальний пошук 

ціни;  

– половина всіх, хто переглядає блоги користувачів мережі Інтернет, читають 

блоги, присвячені туризму;  

– насичені корисною інформацією та різним медіа-контентом, веб-сайти 

мають значний вплив на вибір клієнтом тієї чи тієї віртуальної туристичної фірми 

[99, с. 29–30].  

На тлі зростання обсягу онлайн-замовлень авіаквитків, готелів, турів, у 

провідних країнах світу спостережено певне розчарування у використанні описаної 

системи організації подорожей. Так, під час опитувань, проведених у США (опитано 

близько 60 тисяч респондентів), зʼясували зниження кількості онлайн-бронювання 

квитків і путівок. На думку експертів компанії Forrester Research, така тенденція 

повʼязана з тим, що користувачі втомилися витрачати по кілька годин у спробах 

вибрати кращий готель, відповідний рейс і цікаві екскурсії. Тенденції, характерні 

для американців 5 років тому, сьогодні стають актуальними для українців. Онлайн-
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бронювання в Україні значною мірою набуло розвитку на «корпоративному рівні». 

Звичайні туристи в основному вдаються по допомогу турагентств. Онлайн-

можливості самих турагентств значно ширші. Багато туристичних підприємств 

послуговуються у своїй практиці різними глобальними системами бронювання (CRS 

– computer reservation systems). Найбільш поширеними в Україні глобальними 

системами, що виступають сполучною ланкою між агентами та компаніями-

продавцями, є Galileo і Amadeus. 

Однак упровадження інноваційних інформаційних технологій у роботу 

турпідприємств відзначається досить низькими темпами та неефективним 

потенціалом використання. Проблемою більшості українських туристичних 

компаній фахівці називають імітацію автоматизації продажів. Так, на своєму сайті 

оператор розміщує форму заявки для клієнта, з якою потім повинен працювати 

менеджер. Заповнивши її, потенційний клієнт відразу одержує повідомлення, що 

згенерувала система: «Ваша заявка прийнята. Дякуємо за покупку». Але факт 

відправлення листа ще не гарантує, що заявку справді прийнято менеджером до 

розгляду. А розпал сезону ускладнює оброблення таких заявок, що не сприяє 

позитивному іміджу туристичного підприємства. Інша складність полягає в 

слабкорозвиненій системі електронних платежів [99, с. 32].  

Ще одна проблема туристичних підприємств – це невдале оформлення 

Інтернет-сайтів. Серед основних помилок туристичних підприємств – публікація на 

сайтах застарілих новин, цін, термінів відправлення, розмитої та недостатньої 

інформації. Можливо, надаючи лише частину інформації, окремі компанії 

розрахують на те, що клієнт прийде до офісу, але замість цього у споживачів 

туристичних послуг виникають сумніви у прозорості діяльності цієї фірми. 

Водночас критерії якісного сайту туристичної фірми – питання досить розроблене 

на практиці й у теорії. Тому турфірмам слід творчо підійти до застосування в роботі 

рекомендацій із практики відомих турфірм [99, с. 9].  

Важлива тенденція в туризмі – це збільшення кількості додаткових і 

короткострокових відпусток. Шляхом систематизації періодів відпусток більшості 

працюючих України можна виокремити три основні сезони: час новорічних свят, із 
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31 грудня до 14 січня; час травневих свят, із 1 до 9 травня; літню відпустку, 

найчастіше липень-серпень.  

Потрібно констатувати про зростання кількості додаткових відпусток. 

кількості людей, які основну, більш тривалу, відпустку проводять за кордоном, а 

потім, принаймні, одну короткострокову відпустку в межах туристичної дестинацій 

України. На фоні очевидного потенціалу подальшого зміцнення такої тенденції в 

майбутньому можливе посилення конкуренції з боку зарубіжного туризму, особливо 

з урахуванням розвитку дешевих авіакомпаній.  

Порівняно з основною відпусткою додаткові зазвичай коротші, менш 

привʼязані до сезону, їх рідше проводять на морському узбережжі, вони часто 

зорієнтовані на ту чи ту діяльність і передбачають широке використання житла з 

обслуговуванням. Додаткові відпустки досить рівномірно розподілені впродовж 

року, причому 37% із них припадають на період із листопада до квітня. На відміну 

від додаткових основні відпустки дуже концентровані: приблизно половина (46%) 

припадає на липень і серпень. 

Додаткові відпустки частіше відводять на активний відпочинок. Тоді як мета 

основної відпустки тільки в 19% випадків полягає в активному відпочинку, для 

додаткових відпусток цей показник складає 28%. Під час проведення додаткових 

відпусток рідше вдаються до посередництва третьої сторони, крім того, рідше 

купують путівки типу «все включено», ніж щодо основної відпустки.  

Хоча протягом останніх пʼятнадцяти років жителі України почали вирушати 

у відпустку частіше, відбулися помітні зміни у виборі місця призначення. Раніше 

традиційною для місцевих жителів відпусткою був тиждень або два на морському 

узбережжі Криму. Тож зрозуміло, що сьогоденні зміни щодо проведення відпусток 

стосуються не лише тривалості поїздки, але й місця їхнього проведення. На тлі 

збільшення кількості короткострокових турів (до чотирьох днів), які проводять в 

Україні, у тривалі відпустки стали частіше подорожувати за кордон (Туреччина, 

Болгарія, Єгипет).  

Перелік найбільш відвідуваних українцями країн представлено на рис. 2.19.  
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Щодо внутрішнього туризму Україна постає як місце, набагато більш 

прийнятне для проведення короткострокових перерв у роботі, ніж тривалих 

відпусток – через нижчий рівень очікувань. Такі нетривалі відпустки здебільшого 

менш формальні, коштують дешевше, більш спонтанні, а також проведення таких в 

Україні знижує ризик невдачі в їхній організації. Тому, Україну розглядають 

здебільшого як місце першого вибору для короткотривалих подорожей.  
 

 

Рисунок 2.19 – Розподіл громадян України за країною відправлення 2014 року 
(побудовано за даними Державної служби статистики України [178]) 

 

Як підсумок, варто зазначити, що насправді на внутрішньому ринку набагато 

більше подорожуючих. Причина полягає в тому, що під час підрахунків не беруть до 

уваги самодіяльний туризм: організувати поїздку по Україні на три дні простіше, 

ніж за кордон на два тижні.  

Ще одна світова тенденція в туристичному бізнесі – підвищення обізнаності 

про потреби інвалідів. Обовʼязок піклуватися про потреби інвалідів гарантований 

законом, і в світі все частіше цю групу враховують як важливий сегмент ринку. 

Націлюючись в маркетинговій діяльності на інвалідів, туроператори отримують 

можливість обслуговувати великий і все більш зростаючий ринок, одночасно 

виконуючи вимоги закону [4].  
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Проте, в Україні вияви означеної тенденції простежити не вдалося. На ринку 

практично немає туристичних підприємств, які пропонують спеціально дібраний для 

інвалідів туристичний продукт. Якщо інвалід (із фізичними вадами) звернеться до 

туристичної фірми з проханням щодо організації відпочинку, його будуть 

обслуговувати як індивідуального туриста, що, природно, позначиться на вартості 

путівки. До того ж, часто в Україні не створено умови для зручного пересування 

інвалідів на візках, починаючи від виходу з дому.  

На початок 2015 року в Україні налічували 2568 тис. інвалідів [142, с. 443]. 

Чисельність осіб, уперше визнаних інвалідами, відзначалася тенденцією до 

скорочення до 2014 року. Але з огляду на події 2013–2016 року на сході України 

прогнозовано подальше зростання цього показника.  

Інваліди отримують невелику пенсію, але розпоряджаються надлишком 

вільного часу. Ті з них, хто працює, займаються в основному роботою вдома і мають 

вільний робочий графік. Туристичним підприємствам України варто враховувати 

цей сегмент споживачів при розробці пропозицій турпродукту.  

Загалом очевидно, що сучасні тенденції на ринку туризму в світі значною 

мірою властиві й туристичного ринку України. Узагальнимо вплив таких тенденцій 

у табл. 2.5. Потрібно визнати, що не всі фактори, які визначають тенденції розвитку 

туризму, зафіксовані на глобальному рівні, є актуальними для національного ринку 

туризму в Україні. Для просування турпродукту підприємствам слід орієнтуватися 

на тенденції, спостережені на ринку, зокрема розробити туристичні продукти для 

сегментів споживачів, які збільшуються; грамотно використовувати сучасні 

інформаційні технології; підвищити якість обслуговування клієнтів тощо. 
 

Таблиця 2.5 – Світові тенденції на ринку туризму та їхній вплив на розвиток 
туристичного підприємництва України * 

№ 
з/п 

Світова тенденція Особливості вияву тенденції на туристичному ринку України 

1. Збільшення вільного часу 
населення 

Збільшення кількості офіційно працевлаштованих з можливістю 
брати офіційні відпустки на необхідну кількість днів та у 
визначені дати. Збільшення кількості тих, хто працює за 
вільним графіком 
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Продовження таблиці 2.5 

2. 
 

 

Демографічне старіння 
населення 

Зростання тривалості життя. Збільшення у віковій структурі 
збільшується частки осіб старшого віку. Збільшення у 
соціальній структурі населення збільшується питома вага 
пенсіонерів 

3. 
 

Зміна стилю життя 
населення 

Збільшення зацікавленості в такому проведенні часу відпусток, 
яке призведе до саморозвитку або вдосконалення.  Тенденція до 
розвитку MICE-туризму 

4. Розумний туризм Розвиток екотуризму. Активізація діяльності місцевої влади у 
сфері стимулювання розвитку туризму 

5. Зміни у способі 
замовлення та організації 
відпочинку 

Збільшення кількості Інтернет-користувачів. 
Збільшення кількості споживачів, що замовляють туристичні 
путівки через сайти турагентств 

6. Збільшення кількості 
додаткових і 
короткострокових 
відпусків 

Збільшення кількості короткострокових та додаткових 
відпусток протягом року.  Тенденція до проведення 
короткострокових відпусток не пасивно, а активно 

7. Зміни у виборі місця 
призначення 

Проведення короткострокових відпусток переважно в Україні. 
Проведення довгострокових відпусток переважно за кордоном 

8. Підвищення рівня 
обізнаності щодо потреб 
інвалідів 

В Україні вияви такої тенденції практично не спостерігаються у 
діяльності туристичних підприємств. У разі збільшення 
кількості інвалідів пропозиція туристичних фірм залишається 
незмінною та не передбачає врахування потреб і побажань 
людей із обмеженими можливостями 

*складено автором на основі [10] 

 

На нашу думку, неврахування суб’єктами туристичної діяльності України 

вищеописаних сучасних тенденцій ринку слугувало однією з причин низької 

рентабельності діяльності.  

Ще одна причина низької рентабельності туристичних підприємств – 

особливості структури витрат. Для прикладу, порівняємо зміни в структурі витрат 

суб’єктів туристичної діяльності по Україні, впродовж 2011–2014 років. 

Як видно на рис. 2.20, впродовж чотирьох років суттєво зазнала змін 

структура витрат, а саме відбулося: 

– збільшення на 8,6% частки матеріальних витрат, до яких зараховують 

вартість куплених туристичних послуг та інших комплектуючих турпродукт виробів 

(товарів), палива й енергії, запасних частин і будматеріалів; 

– зменшення на 7,9% частки витрат на оплату праці, якими охоплено 

заробітну плату за тарифними ставками й окладами, премії і заохочення, 

компенсаційні виплати, оплату відпусток та інші витрати на оплату праці; 
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– зниження на 2,7% частки витрат на відрахування на соціальний захист 

(відрахування на пенсійне забезпечення, а також внески до Фонду обов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і до 

Фонду соціального страхування в разі тимчасової втрати працездатності); 

– зниження на 1,4% частки елементу «Амортизація», що є сумою нарахованої 

амортизації основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних 

матеріальних активів; 

– збільшення на 3,4% частки елементу «інші операційні витрати», якими 

передбачено витрати на відрядження, на послуги зв’язку, на виплату матеріальної 

допомоги, витрати на оплату розрахунково-касового й іншого банківського 

обслуговування тощо. 
 

 

Рисунок 2.20 – Структура операційних витрат суб’єктів туристичної діяльності 
України 2011–2014 років (побудовано за даними Державної служби статистики України 

[175, 178]) 
 

Зміни у структурі витрат, спричинені стрімким і значним падінням 

внутрішньої валюти, детермінували суттєве підвищення матеріальних витрат і – 

відповідно подорожчання виробництва турпродукту. В умовах ж низької 

прибутковості діяльності, коли туристичні підприємства позбавлені фінансової 
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основи для матеріального заохочення працівників, виникає загроза подальшого 

зниження якості туристичного продукту. 

Аналіз витрат суб’єктів туристичної діяльності на послуги сторонніх 

організацій дає змогу виявити особливості формування туристичного продукту 

фізичних осіб-підприємців. 

Так, унаслідок порівняння витрат на розміщення та проживання з’ясовано, що 

фізичні особи-підприємці більше зорієнтовані на приватний сектор, частка витрат на 

який становить 14%, юридичні особи надають перевагу розміщенню в готелях перед 

приватним сектором, на який припадає лише 0,06% [178, с. 7–8].  

Шляхом аналізу структури транспортного обслуговування можна простежити 

суттєву різницю в струкурі витрат (рис. 2.21а)–2.21б)). Юридичні особи, що 

реалізовують переважно міжнародні тури, зорієнтовані на повітряний транспорт, а 

як фізичні особи-підприємці здебільшого займаються екскурсійною справою. 

У дослідженні спостережено, що найвищу частку витрат юридичних осіб 

складають витрати на розміщення, проживання (61%), транспортне обслуговування 

(33%), харчування та інші послуги (6%). Структура витрат підприємців 

відрізняється тим, що питома вага витрат на розміщення та транспортування є 

приблизно однаковою (39% і 34% відповідно); значну частку в структурі витрат 

становлять витрати на інші послуги (13%), на харчування (7%), екскурсійне (4%) та 

медичне обслуговування (1%), а також на культурні послуги (2%) (рис. 2.22). 

Статистичні дані щодо витрат слугують підгрунтям визначення регіональної 

специфіки туристичного підприємництва. Так, на розміщення туристів у 

приватному секторі зорієнтовані підприємці у Волинській, Вінницькій, 

Кіровоградській, Львівській, Рівненьській, Хмельницькій областях. Виявлено, 

найбільш значні витрати за цією статтею у ФОП Кіровоградської області (67% від 

загальних витрат).  

Суб’єкти туристичної діяльності зі статусом юридичних осіб у Донецькій, 

Закарпатській, Київській і Львівській областях і ФОП у Вінницькій, Закарпатській, 

Київській, Кіровоградській, Львівській, Херсонській і Хмельницькій областях мають 

значні витрати на медичне обслуговування. Найбільш активними в організації 
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культурного дозвілля виявилися Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська та 

Харківська області. 
 

  
Рисунок 2.21а) – Структура витрат на 

транспортне обслуговування юридичних осіб 
2014 року (побудовано автором за [178, с. 7]) 

Рисунок 2.21б) – Структура витрат на транспортне 
обслуговування фізичних осіб-підприємців 2014 

року (побудовано автором за [178, с. 8]) 

 

 

Рисунок 2.22 – Структура витрат суб’єктів туристичного підприємництва 2014 року 
(побудовано за даними Державної служби статистики України [178, с.7-8])  

 

Уваго до статті «екскурсійні послуги» нерівномірна у туристичних 

підприємців різних регіонів України. Активність у цьому плані демонструють 

суб’єкти туристичної діяльності (юридичні особи) Донецької, Одеської та 

Полтавської областей. Менші витрати за статтею екскусійного обслуговування 

спостережено для туроператорів і турагентів Дніпропетровської, Львівської, 

Київської, Харківської та Волинської областей.  

Візове обслуговування організовано підприємцями й у прикордонних 

(Закарпатська, Чернівецька, Рівненська, Одеська), й у інших областях 

(Кіровоградська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська). 
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Відповідно до статистичних даних [178] найбільшими є витрати на 

залізничний транспорт в обслуговуванні туристичними підприємствами лише у 

Вінницькій, Тернопільській, Одеській, Кіровоградській і Київській областях, на 

водний транспорт – у Миколаївській і Хмельницькій областях.  

Також слід підкреслити таку особливість діяльності турагентів і 

туроператорів, як переважне орієнтування на зовнішній туристичний ринок, а не на 

просування вітчизняних турпродуктів.  

На рис. 2.23–2.24 показано співвідношення кількості проданих туристичних 

путівок різним категоріям споживачів в Україні. 

Іноземні туристи займають зовсім незначний сегмент споживчого ринку 

туристичних підприємств України. Тільки 1% проданих туроператорами путівок 

були призначені іноземцям, які подорожували по Україні, що на 10% менше, ніж 

2011 року. В структурі продажів турагентств також відбулося зменшення із 3% 2011 

році до 1% 2014 року. Більше ніж 58% путівок туроператори реалізували населенню, 

причому найбільшу їхню кількість – громадянам України для подорожей за кордон. 

Прикметно, що впродовж 2011–2014 рр. відбулося зростання показника із 23% до 

40%. Аналогічний споживчий сегмент є пріоритетним для турагентів: 77% проданих 

ними путівок пропонували громадянам України подорож до інших держав. 
 

 

Рисунок 2.23 – Структура продажів туроператорами України туристичних путівок 
2014 року (побудовано за даними Державної служби статистики України [178]) 
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Рисунок 2.24 – Структура продажів турагентами України туристичних путівок 2014 
року (побудовано за даними Державної служби статистики України [178]) 

 

Така продуктова політика певною мірою виправдана тим, що путівки за 

кордон на сучасному етапі є більш високовартісними, тож дають змогу фірмам 

отримувати більше доходу в умовах, що склалися. Втім, така стратегія «зняття 

вершків» не є перспективною в розрізі довгострокового ефективного 

функціонування туристичних компаній. 

Варто зазначити, що в умовах зростаючої популярності закордонного туризму 

виникає необхідність у пошуку нових туристичних продуктів, які приваблювали б 

до України і внутрішніх, і зовнішніх туристів. Справедливість останньої думки 

доводить пропорційне до знецінення вітчизняної валюти майже у 3 зростання цін на 

іноземний туристичний продукт. Крім того, іноземцям відпочивати в Україні стає 

дуже дешево. Середня вартість туристичної путівки в Україні у фізичних осіб-

підприємців 2014 року становила 10 тис. грн, що вище на 1,1 тис. грн., ніж у 

юридичних осіб [178, с. 27, 29]. Проте, незважаючи на доволі прийнятні ціни, 

протягом останніх років відбулося суттєве зменшення в’їзного та виїзного 

туристичних потоків. На думку автора, покращення ситуації можливе за умови 

створення державою позитивного іміджу за кордоном, а також за сприяння 

останньої в розробленні нових унікальних конкурентоспроможних туристичних 

продуктів. Також, видається результативним підтримування підприємницьких 

ініціатив, адже, за статистикою, туристичне підприємництво більше зорієнтоване на 

внутрішній ринок, ніж туроператори (рис. 2.25). 
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Рисунок 2.25 – Структура продажів туристичних путівок турагентами 2014 року 
(побудовано за даними Державної служби статистики України [178]) 

 

У контексті аналізу міжнародних потоків варто відзначити, що найбільше 

туристичних путівок громадянам України для подорожі в межах України 

реалізовано в Запорізькій, Херсонській, Хмельницькій, Львівській, Кіровоградській, 

Дніпропетровській і Волинській областях. Лідером із продажу турів для українських 

громадян за кордон є Дніпропетровська область (17%). Серед найбільш активних 

потрібно назвати Київську, Харківську, Чернівецьку й Одеську області. За кількістю 

реалізованих путівок для подорожей до країни СНД лідирує Одеська область, а за 

організацією відпочинку в Україні для іноземних громадян – Львівська. 

На основі аналізу за метою подорожі, організованої фізичними особами-

підприємцями, виокремлено ринкові сегменти, на які зорієнтовані підприємці різних 

регіонів: службові поїздки – Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, 

Чернівецька області; дозвілля та відпочинок – Дніпропетровська, Запорізька, 

Харківська, Київська, Херсонська, Одеська, Львівська області; спортивний туризм – 

Вінницька, Львівська та Київська області; лікування – Львівська область; 

спеціалізований туризм – Донецька. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

фізичні особи-
підприємці

юридичні особи

іноземцям для 
подорожей в межах 
України

громадянам України 
для подорожей за 
кордоном

громадянам України 
для подорожей в межах 
України



110 

З огляду на вищевикладене, можна відзначити важливу роль туристичного 

підприємництва у туристичній діяльності України в сегменті організації 

внутрішього туризму переважно екскурсійного та культурного характеру.  

Загалом доцільно зробити висновок про низьку ефективність роботи 

туроператорів і турагентів. Спектр спільних рекомендацій для вдосконалення їхньої 

діяльності утворюють такі: звернути особливу увагу на розроблення нових 

продуктів на внутрішньому ринку; систематично оптимізуючи цінову політику; 

підтримувати партнерські відносини між собою для створення здорової конкуренції 

в галузі; у продуктовій політиці – більш інтенсивно освоювати внутрішній 

туристичний ринок. У довгостроковій перспективі слід працювати над збільшенням 

споживчого сегмента іноземних туристів, які бажають ознайомитися з 

туристичними пам’ятками України. Для цього необхідне розроблення цікавих 

пропозицій для здійснення подорожей Україною, а також посилення активності 

щодо пропозицій таких турпродуктів і для громадян України. 

Підґрунтям ефективної реалізації вищеперерахованих заходів повинні 

слугувати результати досліджень сучасних ринкових тенденцій на світовому 

туристичному ринку так  національному та регіональному їхніх сегментах. Знання 

про сучасні ринкові тенденції і їхнє застосування в господарській практиці 

туристичних підприємств відзначається потенціалом щодо створення значних 

конкурентних переваг, уміння використовувати й утримати які забезпечують успіх. 

 
2.3. Пріоритетні напрями туристичного підприємництва у сфері 

колективних засобів розміщування 

Колективні засоби розміщування у структурі індустрії туризму виконують 

ключові функції, оскільки формують і пропонують споживачам комплексний 

готельний продукт, у створенні та просуванні якого беруть участь усі сектори й 

елементи індустрії туризму та гостинності. З огляду на це дослідження 

найважливіших тенденцій розвитку сфери розміщування як умови зміцнення та 

розвитку туристичного підприємництва видається актуальним. 
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Колективним засобом розміщування називають заклад, у якому надають місце 

для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, де кількість місць перевищує певний 

мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім’я, а всі місця підлягають єдиному 

керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін.  

В Україні сформовано ринок послуг гостинності, який представлений готелями 

й аналогічними засобами розміщування (мотелі, кемпінги, гуртожитки для 

прибулих, туристські бази, студентські літні табори), спеціалізованими засобами 

розміщування (санаторії, дитячі санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати 

відпочинку, бази й інші заклади відпочинку, крім турбаз) і сільські агросадиби. 

На 2014 рік припадає суттєве зниження кількості всіх закладів розміщення 

(таблиця 2.6) – кількості агросадиб на 18% порівняно з попереднім роком, готелів та 

аналогічних засобів розміщення – на 32%, а спеціалізованих засобів – на 21%. Для 

готелів і спеціалізованих закладів розміщення таке зниження зумовило вилучення із 

статистичного обліку підприємств, що розташовані в Криму: частка кримських 

підприємств у загальній кількості готелів та аналогічних засобів розміщення 

складала від 27% до 32%, а в частці спеціалізованих засобів розміщування – 10–

11%. Також відбулося суттєве скорочення чисельності підприємницьких структур у 

Донецькій і Луганській областях. 
 

Таблиця 2.6 – Кількість колективних засобів розміщення (фізичних осіб-
підприємців) і агросадиб * 

Область Агросадиби 
Готелі та аналогічні 
засоби розміщування 

Спеціалізовані засоби 
розміщування 

 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Україна 230 285 233 1910 1851 2284 1558 343 530 637 502 

АР Крим 1 1 - 520 592 630 - 4 51 67 - 

Вінницька 1 1 1 24 39 51 54 1 0 0 0 

Волинська 2 2 2 23 26 45 41 4 4 4 4 

Дніпропетровська 0 1 1 65 53 54 59 3 6 9 7 

Донецька 0 0 0 64 61 68 14 33 28 38 9 

Житомирська 0 0 0 21 28 32 34 1 1 3 3 

Закарпатська 4 8 7 121 111 179 180 15 13 13 12 

Запорізька 1 1 0 77 49 82 79 58 65 79 75 

Івано-Франківська 158 184 163 299 121 144 161 1 1 1 1 

Київська 0 0 0 18 18 42 38 2 0 1 1 
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Продовження таблиці 2.6 

Кіровоградська 0 2 2 16 24 27 30 0 0 1 1 

Луганська 0 0 0 6 13 19 3 1 2 2 1 

Львівська 31 36 23 99 112 136 128 0 0 0 0 

Миколаївська 0 0 1 36 43 55 57 76 85 96 101 

Одеська 1 7 0 139 137 176 154 83 180 206 194 

Полтавська 0 3 3 38 42 61 57 0 3 4 6 

Рівненська 0 0 0 24 28 36 36 0 0 0 0 

Сумська 0 0 0 23 22 26 18 0 0 0 0 

Тернопільська 6 4 3 24 29 42 44 1 1 1 1 

Харківська 0 2 0 57 74 79 77 4 6 6 4 

Херсонська 0 1 0 57 61 93 86 55 80 99 80 

Хмельницька 2 6 5 27 35 56 51 0 1 1 0 

Черкаська 6 9 5 38 36 45 46 1 2 2 2 

Чернівецька 17 16 15 53 62 66 70 0 0 0 0 

Чернігівська 0 1 2 9 11 15 14 0 0 0 0 

м. Київ 0 0 0 32 24 25 27 0 1 0 0 

*складено за даними Державної служби статистики України [59, 176, 177, 60] 

 

З огляду на рис. 2.26. постають очевидними такі регіональні закономірності 

функціонування туристичних підприємств: тяжіння підприємницької діяльності у 

сфері спеціалізованих засобів розміщування до південних приморських регіонів 

України, а у сфері сільського зеленого туризму – до західних областей; за даними 

2013 року, зафіксовано найвищу кількість фізичних осіб-підприємців у готельному 

бізнесі в АР Крим, вищі показники на фоні інших – на півдні Одеської області та на 

заході Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також однорідні 

показники в інших регіонах підприємництва у сфері готелів та аналогічних засобів 

розміщування. Відтак чітко окреслилися два ареали з найвищим рівнем 

підприємницької активності у сфері колективних засобів розміщування – на заході 

(Івано-Франківська та Закарпатська області) та на півдні країни (Одеська, 

Миколаївська, Херсонська області й АР Крим). Формування таких осередків 

насамперед детерміноване високим туристично-рекреаційним потенціалом 

означених регіонів і наявним попитом на послуги розміщування туристів.  
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Рисунок 2.26 – Рівень підприємницької активності у сфері колективних засобів 
розміщування 2014 року (побудовано за даними Державної служби статистики України [60], 

по АР Крим наведено дані за 2013 рік [177]) 

 

Найнижчі показники ділової активності у сфері колективних засобів 

розміщування 2014 року спостережено в Луганській і Донецькій областях, що 

зумовлено поточною геополітичною ситуацією. Також доволі низька чисельність 
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колективних засобів розміщування ФОП у Сумській, Чернігівській областях, що 

пов’язано із периферійністю їхнього географічного розташування в системі 

транс’європейських зв’язків, нерозвиненістю туристичної інфраструктури в межах 

туристичних дестинацій і їхньою низькою привабливістю, частково і з екологічними 

проблемами територій. Окрім того, ці регіони характеризуються найвищим рівнем 

демографічного старіння в Україні, а тому нижчою питомою вагою молодого й 

активного населення, яке потенційно може долучатися до підприємницької 

діяльності. 

Одними з найнижчих є показники кількості колективних засобів розміщування 

зі статусом фізичних осіб-підприємців у розрахунку на 10 тис. населення у 

Київській області, що спричинено значним рівнем конкуренції в області й у м. Києві 

з боку готелів і спеціалізованих закладів розміщування зі статусом юридичних осіб, 

чисельне переважання яких тут більше ніж у шість разів. 

Загалом в Україні чисельність колективних засобів розміщення – юридичних 

осіб є більшою, ніж підприємницьких структур у цій сфері (2512 проти 2060 2014 

року). Однак за регіонами ситуація відрізняється (рис. 2.27). Зокрема, в десяти 

областях кількість закладів розміщування туристів зі статусом фізичних осіб-

підприємців переважає. Йдеться в основному про південні та західні регіони, в яких 

розвитку готельного підприємництва сприяє значний транзитний потенціал і 

прикордонне розташування, особливості системи розселення (значна кількість 

невеликих за людністю населених пунктів із туристично-рекреаційними функціями). 

У м. Києві й Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Чернігівській, 

Львівській областях суттєво домінують заклади розміщування туристів зі статусом 

юридичної особи, що більш властиве великим промисловим центрам, де традиційно 

складаються сприятливі для створення великих за місткістю закладів ринкові умови.  

Дані щодо кількості закладів розміщування фізичних осіб-підприємців чітко 

корелюють із чисельністю обслужених у них відвідувачів (коефіцієнти кореляції – 

0,99). Найбільшу кількість клієнтів обслуговано у підприємницьких структурах 

Одеської й Івано-Франківської областей, найменшу – Донецької, Сумської, 

Луганської областей.  
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Рисунок 2.27 – Співвідношення чисельності колективних засобів розміщування зі 
статусом юридичної особи та фізичної особи-підприємця 2014 року (побудовано за 

даними Державної служби статистики України [60]) 
 

Готельний ринок за чисельністю обслужених розподілений рівномірно по всій 

території України з незначним переважанням Одеської, Львівської, Тернопільської 

та Закарпатської областей (рис. 2.28.). Натомість регіональний розподіл 

спеціалізованих засобів розміщення вказує на формування переважаючих сегментів 

у Запорізькій (35%), Миколаївській (23%) та Одеській областях (21%). Ринок 

сільського зеленого туризму також розподілений нерівномірно: 43% осіб 

розміщуються в Івано-Франківській області, зі значним відривом відстають 

Чернівецька та Львівська області (обидві приймають 13,3% від загальної 

чисельності розміщених осіб). Проте, зважаючи на недостатній рівень охоплення 

ринку сільського зеленого туризму статистичним спостереженням, реальна картина 

ринкової сегментації може виглядати дещо інакше.  

Загалом найбільше обслужених припадає на готелі й аналогічні засоби 

розміщування, що варто пояснювати їхньою більшою пропозицією на ринку. Проте 

на вибір споживачів суттєвий вплив, окрім інших факторів, чинить вартість послуг. 

Опосередковано оцінити цей показник можна за даними про фактичні витрати на 

людино-день перебування в колективних засобах розміщування. Усереднені 
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показники по Україні 2014 року такі: у готелях та аналогічних засобах розміщування 

– 236,6 грн., у спеціалізованих засобах розміщування – 121,4 грн., у агросадибах – 

117,8 грн. За винятком окремих регіонів України (Волинської, Миколаївської, 

Кіровоградської областей), спостережено таку закономірність: витрати на людино-

день перебування у закладах розміщення є найвищими в готелях і найнижчими у 

закладах сільського зеленого туризму.  

 

 

Рисунок 2.28 – Кількість розміщених осіб у колективних засобах розміщування зі 
статусом фізичних осіб-підприємців за регіонами 2014 року  
(побудовано за даними Державної служби статистики України [60]) 

 

Зафіксовано найвищі показники витрат у готелях та аналогічних закладах 

розміщування 2014 року в м. Києві (412 грн.), найменші – в Луганській області 

(131,5 грн.). У контексті порівняння готельного сектора зі спеціалізованими 

засобами роміщування й агросадибами варто відзначити, що загалом витрати у цих 

секторах менші. Так, найбільший показник серед спеціалізованих засобів 

розміщування простежено у Житомирській (296,4 грн.), а найменший – у Черкаській 

області (48 грн.). Щодо витрат у агросадибах, то виявлено найбільші показники у 

Миколаївській (250 грн.), а найменші – у Вінницькій області (33 грн.). Проте 

загалом показники витрат на людино-день перебування у закладах розміщування 
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(фізичних осіб-підприємців) відзначаютьс високою мінливістю за регіонами, 

коефіцієнти варіації є значними: для готелів та аналогічних засобів розміщування – 

27,8%, для агросадиб – 41,8%, для спеціалізованих засобів розміщування – 51,7%. 

Прикметно, що вартість полуг підприємців залежить від регіональних особливостей 

ринкової кон’юнктури.  

За показниками середньої місткості колективні засоби розміщування фізичні 

особи-підприємці належать до категорії малих (до 150 місць). Виняток становлять 

показники спеціалізованих засобів розміщування у Київській і Тернопільській 

областях (відповідно 295 та 160 місць), які за класифікацією належать до середніх за 

розміром. І загалом по Україні, так і зокрема по регіонах середня місткість 

агросадиб є найменшою, а спеціалізованих засобів розміщування – найбільшою 

(табл. 2.7).  
 

Таблиця 2.7 – Середня місткість колективних засобів розміщування (фізичні особи-
підприємці) 2014 року, місць* 

Область Агросадиби 
Готелі й аналогічні 

засоби 
розміщування 

Спеціалізовані 
засоби 

розміщування 
Україна 13,5 25,7 73,7 
Вінницька 12 18 0 
Волинська 15 16,1 30,3 
Дніпропетровська 9 22,5 92,6 
Донецька 0 32,9 51,9 
Житомирська 0 24,1 56,7 
Закарпатська 20,6 34,3 42,4 
Запорізька 0 32,1 85,5 
Івано-Франківська 12,7 23,7 39 
Київська 0 30,1 295 
Кіровоградська 7 27,1 19 
Луганська 0 22 50 
Львівська 13,9 27,6 0 
Миколаївська 15 21,8 96,3 
Одеська 0 23 72,8 
Полтавська 9,7 22,8 32,2 
Рівненська 0 20,2 0 
Сумська 0 17,8 0 
Тернопільська 21,3 26,2 160 
Харківська 0 21,7 31,5 
Херсонська 0 26,2 47,2 
Хмельницька 23,8 27,6 0 
Черкаська 6,6 21,6 77 
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Продовження таблиці 2.7 

Чернівецька 16,8 24,5 0 
Чернігівська 18,5 19,8 0 
м. Київ 0 44,3 0 

*складено за даними Державної служби статистики України [60] 

 

Середня місткість готелів по регіонах України коливається в діапазоні від 

максимального значення 44,3 місць у м. Києві до мінімального 16,1 місць у 

Волинській області. Мінливість показників місткості готелів по регіонах – середня 

(коефіцієнт варіації 24%). Більш відрізняються по регіонах значення середньої 

місткості в агросадибах – вона найвища у Хмельницькій (23,8 місць), 

Тернопільській (21,3 місця) та Закарпатській (20,6 місця) областях, а найнижча – у 

Черкаській (6,6 місця), Кіровоградській (7 місць), Дніпропетровській (9 місць) 

областях. Зауважимо, що регіони з близькими за значенням показниками середньої 

місткості агросадиб є суміжними та часто належать до одного історико-

географічного району. Традиції сільської забудови та побуту, характерні кожному з 

них, очевидно мали вплив і на формування особливостей ведення підприємництва у 

сфері сільського зеленого туризму в аспекті визначення місткості агросадиб.  

Важливим показником результативності підприємницької діяльності 

колективних засобів розміщування визнано коефіцієнт використання їхньої 

місткості (рис. 2.29). Оптимальний рівень, що дає можливість забезпечити 

мінімально необхідну рентабельність, – 0,60–0,80. Межею виживання закладів 

розміщування вважають 0,40. Для засобів розміщування всіх типів фізичних осіб-

підприємців коефіцієнт використання місткості набагато нижчий від такого 

норматива. 2014 року в середньому по Україні коефіцієнт використання місткості 

становив для стеціалізованих засобів розміщування – 0,24, для готелів та 

аналогічних засобів розміщування – 0,18, для агросадиб – 0,15. Із рис. 2.29 видно 

відносно ефективне використання потужності спеціалізованих засобів розміщування 

у Волинській, Івано-Франківській, Черкаській областях, а також у агросадибах 

Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Тернопільської та Черкаської областей. У 

жодній із областей коефіцієнти завантаження готелів та аналогічних засобів 

розміщування не досягали нормативного значення. Варто зазначити, що коефіцієнт 



119 

місткості відображає катастрофічно низьку результативність роботи готелів, де 

спостерігаються вкрай низькі показники (у межах від 0,11 до 0,26). 
 

 

Рисунок 2.29 – Коефіцієнт використання місткості у колективних засобах 
розміщування (фізичні особи-підприємці) 2014 року (побудовано автором за даними 

Державної служби статистики України [60]) 
 

Однією із причин недовантаженості потужності закладів є низьке значення 

показників середньої тривалості перебування відвідувачів у колективних засобах 

розміщування, яка для готелів становить у середньому по Україні 2,1 днів, для 

агросадиб 2,4 днів, а для спеціалізованих засобів розміщування – 5,2 дня. Аналіз 

показника середньої тривалості перебування в колективних засобах розміщування 

по регіонах дає підстави чтверджувати про те, що він знаходиться у межах від 1 до 5 

днів, за винятком двох областей, у яких цей показник значно вищий: 24 дні у 

Вінницькій (у агросадибах) і 20,9 днів Черкаській області (у спеціалізованих 

закладах розміщування) (рис. 2.30). 

Використання місткості безпосередньо впливає на отримання закладами 

доходів від надання послуг. 2014 року всього від діяльності колективних засобів 

розміщування фізичних осіб-підприємців було отримано доходів на суму 

532590,2 тис. грн. (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних платежів). З них 
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переважна більшість (81%) припадає на готелі й аналогічні засоби розміщування 

(рис. 2.31).  
 

 

Рисунок 2.30 – Середня тривалість перебування в колективних засобах 
розміщування (фізичні особи-підприємці) 2014 року (побудовано автором за даними 

Державної служби статистики України [60]) 
 

За результатами аналізу таких показників, зауважимо, що колективні засоби 

розміщування інколи вдаються до певних порушень у звітності – заниження 

фактичної кількості відвідувачів з одночасним заниженням доходів, отриманих від 

надання послуг розміщення туристів. Це спричинено, з нашої точки зору, 

обмеженнями в обсягах доходів для фізичних осіб-підприємців, які передбачено 

податковим законодавством. Так, 2014 року для фізичних осіб-підприємців 

платників єдиного податку ІІ групи вони становили 1 млн. грн. Такий результат 
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зумовлений насамперед нестабільною фінансово-економічною та політичною 

ситуацією в державі. Зрозуміло, що описана ситуація має тимчасовий і нестабільний 

характер і найменші позитивні зрушення в економічному, політичному та 

соціальному середовищах призведуть до кардинальних змін та зростання обсягів 

діяльності суб’єктів підприємництва у сфері колективних засобів розміщування. 
 

 

Рисунок 2.31 – Доходи від надання послуг без ПДВ, акцизного податку і 
аналогічних платежів у колективних засобах розміщування (фізичні особи-

підприємці) 2014 року, в тис. грн. (побудовано за даними Державної служби статистики 

України [60]) 
 

За регіонами у структурі доходів від підприємницької діяльності у сфері 

колективних засобів розміщування переважають доходи готелів та аналогічних 

засобів розміщування. Винятком є лише Миколаївська область, де більше доходів 

генерують спеціалізовані засоби розміщування. Незначна частка в доходах сегмента 

підприємницької діяльності колективних засобів розміщування належить сільському 

зеленому туризму. За даними 2014 року, помітну роль він відігравав лише у кількох 

областях: Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Львівській (відповідно на 

сільський туризм припадало 12,6%, 8,5%, 5,4%, 5,0% від доходів діяльності всіх 

колективних засобів розміщування фізичних осіб-підприємців областей без ПДВ, 

акцизного податку й аналогічних платежів) (рис. 2.32). 
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Рисунок 2.32 – Доходи від надання послуг без ПДВ, акцизного податку й 

аналогічних платежів у колективних засобах розміщування (фізичні особи-
підприємці) 2014 року, в тис. грн. (побудовано за даними Державної служби статистики 

України [60]) 
 

Унаслідок аналізу темпів зростання доходів упродовж попередніх років 

з’ясовано наявність суттєвих відмінностей між фізичними особами-підприємцями та 

юридичними особами. 2012 року під впливом проведення в Україні Євро-2012 

відбулося суттєве зростання доходів і готелів, і спеціалізованих засобів розміщення 

фізичних осіб підприємців (відповідно – у 5,7 раза та 2,3 раза порівняно з 2011 

роком). Але цей вплив не мав пролонгованих наслідків, оскільки вже 2014 року 

зафіксовано повернення показників до рівня 2011 року. Водночас, на результати 

діяльності суб’єктів зі статусом юридичних осіб спортивна подія 2012 року 

визначного позитивного впливу не мала: доходи готелів зі статусом юридичних осіб 

підвищилися незначно – на 11,4% порівняно з 2011 роком (табл. 2.8).  

У динаміці доходи підприємців від надання послуг у сфері колективних 

засобів розміщування 2014 року зазнали суттєвого скорочення. Така ж тенденція 

властива і колективним засобам розміщування, що мають статус юридичної особи. 

Суттєве зниження доходів, відображене в офіційній статистичній звітності, доцільно 

пояснювати насамперед вилученням з поля статистичного спостереження об’єктів 

Криму, а також зниженням кількості господарюючих одиниць і ділової активності у 

східних регіонах України через розгортання із антитерористичною операцією. 
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За результатами аналізу стану підприємництва у сфері діяльності колективних 

засобів розміщування в Україні зазначимо про скорочення кількості засобів, які 

надають сервіс розміщування, та кількості відвідувачів, які скористались цими 

послугами; а також  про відповідне зменшення і доходів від надання послуг із 

розміщування.  

Отже, зміна економічної, політичної та соціальної ситуації в державі її в бік 

загострення спричинили негативні перетворення в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема й у підприємницькій діяльності у сфері колективних засобів розміщення.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі визначено місце туризму в макроекономічному розвитку 

України та проаналізовано стан і перспективи туристичного підприємництва в 

Україні в контексті світових тенденцій; установлено пріоритетні напрями 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва у сфері колективних 

засобів розміщування. Результати проведеного аналітичного дослідження дають 

можливість зробити нижчевикладені висновки. 

З’ясовано місце туризму в макроекономічному розвиткові України. Попри 

вагомість загального внеску сфери подорожей і туризму у ВВП, динаміки 

позитивного зростання не простежено, що розкриває необхідність нагальних кроків 

у державній політиці туризму, які дадуть результати в складних умовах 

функціонування української держави. 

Шляхом аналізу соціально-економічних передумов макроекономічного 

розвитку туристичного підприємництва виявлено низку негативних моментів, а 

саме: частотна зміна курсу державної політики; обмеженість державного 

фінансування, відсутність громадського моніторингу, що в свою чергу призвело до 

частковості реалізації державних програм розвитку туризму. Також не спостережено 

позитивної динаміки серед внутрішнього, виїзного туризму й екскурсантів. 

Відзначено досить низьку частку туристів, що скористалися послугами туристичних 

підприємств, у загальній частці подорожуючих. Окрім того, сучасна ситуація в 

східних і південних областях України створює негативні передумови для розвитку 
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туризму в Україні, особливо в’їзного. Внаслідок аналізу позиції України в рейтингах 

щодо прозорості ведення бізнесу, за рівнем економічної свободи та за індексом 

корупції з’ясовано, що саме останні виступають перешкодами на шляху розвитку 

туристичного підприємництва. Акцентовано, що одним із пріоритетних соціально-

економічних результатів вдалого розвитку туризму є поповнення державних 

бюджетів і збільшення зайнятості населення. 

Вивчено стан і перспективи туристичного підприємництва в Україні у 

контексті світових тенденцій. У ході дослідження встановлено неефективність 

роботи більшості туроператорів і турагентів України. Серед слабких граней їхньої 

діяльності – низька продуктивність праці, орієнтація на стратегію «зняття вершків» і 

висока питома вага матеріальних витрат у структурі загальних витрат, а також 

низька реакція на зміни та потреби на ринку. У сукупності ці проблеми призводять 

до низької рентабельності туристичного підприємництва. Підкреслено важливу роль 

таких напрямів туристичного підприємництва в туристичній діяльності України, як 

це організація внутрішього туризму переважно екскурсійного та культурного 

характеру.  

Розкрито стан підприємництва у сфері діяльності колективних засобів 

розміщування в Україні. Констатовано про скорочення кількості засобів, які 

надають сервіс розміщування, та кількості відвідувачів, які скористались цими 

послугами, а також і про зменшення доходів від надання послуг із розміщування.  

Основні положення з вищевикладеного відображені у статтях [152, с. 317–321; 

154, с. 140–142; 150, с. 69–79; 158, с. 61–63; 160, с. 204–206; 164, с. 182–203; 165, 

с. 427–434]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

3.1. Діагностування макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва в розрізі регіонів 

В умовах ринку провідну роль у формуванні ефективної, конкурентоздатної, 

соціально-орієнтованої економіки відводять підприємництву як атрибуту та 

водночас каталізатору необхідних соціальних та економічних трансформацій. 

Розвиток національної економіки потребує уваги до різних форм підприємницької 

діяльності. В такому контексті туризм не складає виняток: його прогрес – є 

запорукою зростання економічного, інтелектуального та духовного потенціалу 

суспільства. Підприємництво як дієвий інструмент економічної диверсифікації 

важко переоцінити в процесах розвитку туристичної сфери, яка в Україні, попри 

значний потенціал, відзначається стагнаційним етапом. 

На сучасному етапі визнано незаперечною детермінованість успішності 

розвитку туристичної галузі обсягами та результативністю реалізації потенціалу 

підприємництва у означеній сфері. За таких умов видається актуальним 

забезпечення державою сприятливого середовища для формування конкурентного 

ринкового середовища. Серед вагомих заходів у цьому напрямі – створення системи 

діагностики макроекономічного розвитку туристичного підприємництва на 

регіональному рівні, позаяк туристичне підприємництво є одним із важливих 

факторів формування рекреаційно-туристичного комплексу з ринковим механізмом 

господарювання, в якому відведено місце і державному регулюванню на засадах 

використання законів ринку. 

Перспективним вважаємо економічне діагностування пріоритетних проблем 

розвитку туристичного підприємництва. Етапи діагностування описано на рис. 3.1. 

Оцінювання кількісних і якісних параметрів розвитку туристичного 

підприємництва на сьогодні потрактовують як необхідну умову вироблення 

загальної концепції розвитку туризму в Україні. Логіка таких міркувань полягає в 

тому, що від повноти інформаційної бази про туристичне підприємництво в регіоні 
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як про складну соціально-економічну систему залежить ефективність рішень щодо 

регіональної туристичної політики та якість управління нею. Тож підґрунтям 

глибокого та різнобічного дослідження регіонального розвитку туристичного 

підприємництва повинно слугувати використання певного набору індикаторів, які б 

несуперечливо та максимально повно відображали його особливості. 
 

 

Рисунок 3.1 – Етапи проведення діагностування макроекономічного розвитку 
туристичного підприємництва (побудовано автором) 

 

Важливим для проведення діагностування розвитку туристичного 

підприємництва є вибір адекватних показників оцінювання, їхнє порівняння й 

Назва етапу Зміст етапу й основні параметри 

1. Вибір об’єкта та 
предмета дослідження 

Суб’єкти туристичного підприємництва регіонів України. 
Сучасний і ретроспективний розвиток туристичного підприємництва 

2. Постановка 
основних завдань 

1. Дослідження змін і відхилень об’єкта діагностування від еталонів і 
нормативів (зіставлення показників з еталонними значеннями або з 
показниками кращих регіонів, середніми по країні значеннями, зі 
значеннями інших регіонів усередині країни та за кордоном). 
2. Вивчення структурних зрушень, які впливають на розвиток 
туристичного підприємництва, ефективність прийняття управлінських 
рішень, виявлення їхніх причин. 
3. Оцінювання ресурсного потенціалу розвитку туристичного 
підприємництва, ефективності використання їхнього потенціалу. 
Оцінювання бізнес‐середовища як передумови розвитку економічного 
простору туристичного підприємництва. 

3. Визначення 
інформаційної 

основи 

1. Первинні й офіційні статистичні дані, аналітичні дані, дані 
соціологічних опитувань.  
2. Результати статистичного, економіко-математичного, 
геоінформаційного аналізів тощо. Оцінювання бізнес‐середовища як 
передумови розвитку економічного простору туристичного 
підприємництва. 

4. Оформлення 
результатів 

діагностування, 
формулювання 
рекомендацій 

1. Заключення: про соціально-економічний стан туристичного 
підприємництва; про можливі напрями змін основних показників 
туристичного підприємництва; виявлення проблемних ситуацій у 
розвитку туристичного підприємництва. 
2. Рекомендації: з покращання стану туристичного підприємництва;  
– з удосконалення інформаційного й інфраструктурного забезпечення 
туристичного підприємництва; з формування ефективного управління 
туристичним підприємництвом. 
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узгодження з оптимальними або еталонними показниками. Зазначимо про 

недостатність статистичної бази діагностування туристичного підприємництва для 

повноти дослідження, що негативно позначається на достовірності оцінювання. 

Економічне діагностування розвитку туристичного підприємництва на рівні 

регіонів передбачає оцінювання певних соціально-економічних показників за 

відповідний період. Економічне діагностування виконують на основі даних 

державної статистичної звітності й інших даних, поданих центральними органами 

виконавчої влади. Крім того, може бути використано інформацію з відкритих 

джерел, відомості від установ та експертів у галузі туризму та подорожей, а також 

результати опитування підприємців та менеджерів туристичних підприємств. Аналіз 

показників щодо окремих параметрів розвитку туристичного підприємництва 

ускладнює проблема недосконалості та неповноти статистичної звітності, що 

унеможливлює достовірний розрахунок.  

За сучасних умов господарювання для визначення розвитку туристичного 

підприємництва недостатньо оперувати єдиним показником – через виникнення 

різновекторних інтересів приватного власника-підприємця, населення й 

адміністрації регіону. З огляду на це доцільним вважається такий підхід до 

оцінювання розвитку туристичного підприємництва, як застосування системи 

показників, у якій би було враховано приватні, суспільні та, насамперед, регіональні 

інтереси. 

Чіткої, регламентованої системи показників, придатних для інтегрального 

оцінювання розвитку туристичного підприємництва на рівні регіону, на сьогодні не 

розроблено. Для економічного діагностування туристичного підприємництва 

регіонів пропонуємо власну систему показників.  

Комплекс показників для оцінювання розвитку туристичного підприємництва 

можна формувати за різними системоутворювальними ознаками. Розглянемо 

основні з них.  

1) за типом суб’єктів оцінювання. До системи оцінювання туристичного 

підприємництва вважаємо за доцільне ввести показники за суб’єктами туристичної 

діяльності ФОП (турагентами; суб’єктами, що провадять екскурсійну діяльність), 

колективними засобами розміщування ФОП (готелями й аналогічними засобами 

розміщування; спеціалізованими засобами розміщування), суб’єктами сільського 
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зеленого туризму (агросадибами). Зауважимо, що послуги харчування (які надають 

підприємці у сфері ресторанного господарства), послуги культурно-розважального 

характеру (включають послуги підприємницьких структур, які можуть 

функціонувати як казино, клуби, комерційні мистецькі заклади – музеї, концертні та 

виставкові зали тощо) до туристичного підприємництва не зараховуємо, оскільки 

значну частину таких послуг можливо надавати не у складі комплексного 

туристичного продукту, а як цілком самостійну послугу іншого виду економічної 

діяльності, відмінної від туризму.  

2) за напрямами оцінювання. Пропонуємо класифікувати показники 

туристичного підприємництва на три групи: показники ресурсного потенціалу 

(кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інфраструктурного й ін.); 

показники ефективності (результативності, продуктивності та дієвості); показники 

бізнес-середовища (рівня концентрації економічної діяльності) й інфраструктури.  

Структурно-логічну схему показників, які може бути введено до системи 

економічного діагностування розвитку туристичного підприємництва, представлено 

на рис. 3.2. Загалом до такої системи повинні належати показники ресурсного 

потенціалу й ефективності діяльності туристичного підприємництва на мікро-, мезо- 

та макрорівні, які відображатимуть загальну макроекономічну концепцію розвитку 

та регіональну специфіку соціально-економічної ситуації. 

Застосування для оцінювання макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва лише традиційних методів видається недостатнім. Перелік останніх 

необхідно доповнювати новітніми, сучасними інформаційними методами. У виборі 

методу дослідження розвитку туристичного підприємництва слід керуватися 

критеріями його доступності й універсальності. Окремі методики вимагають 

залучення експертів, а провадження процедури вимірювання ефективності за 

численними критеріями передбачає значні фінансові витрати, що негативно 

позначається на їхній доступності до впровадження З іншого боку, занадто 

деталізовані методики не завжди дають змогу виявити значущі відмінності та 

показники, які доводять неефективність того чи того механізму, а несформованість 

або недостатність статистичної бази дослідження нівелюють безпосередню 

доцільність проведення дослідження за цими методиками.  
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  Типи суб’єктів оцінювання 

  
Суб’єкти туристичної діяльності ФОП 
(турагенти; суб’єкти, що здійснюють 

екскурсійну діяльність) 

Колективні засоби розміщування ФОП (готелі й 
аналогічні засоби розміщування, спеціалізовані 

засоби розміщування) 

Суб’єкти сільського 
зеленого туризму 

(агросадиби) 

Н
ап
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м

и
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н
н

я 

П
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ПРП 1. – Кількість зайнятих у сфері туристичного підприємництва, осіб. 
ПРП 2. – Частка зайнятих в туристичному підприємництві від усіх зайнятих у суб’єктах господарювання, %. 
ПРП 3. – Кількість суб’єктів 
туристичної діяльності, одиниць. 
ПРП 3.1. – Кількість турагентів, 
одиниць. 
ПРП 3.2. – Кількість субʼєктів, що 
здійснюють екскурсійну діяльність, 
одиниць. 
ПРП 4. – Частка штатних працівників 
субʼєктів туристичної діяльності, які 
мають вищу або середню спеціальну 
освіту в галузі туризму, %. 

ПРП 5. – Кількість колективних засобів 
розміщування, одиниць. 
ПРП 6.1. – Місткість готелів та аналогічних 
засобів розміщування, місць. 
ПРП 6.2. – Місткість спеціалізованих засобів 
розміщування, місць. 
ПРП 7.1. – Середня місткість готелів та 
аналогічних засобів розміщування, місць. 
ПРП 7.2. – Середня місткість спеціалізованих 
засобів розміщування, місць. 
ПРП 8. – Номерний фонд готелів та аналогічних 
засобів розміщування (одиниць). 
ПРП 9. – Загальна площа колективних засобів 
розміщування (м2).  

ПРП 10. – Кількість 
агросадиб, одиниць. 
ПРП 11. – Місткість 
агросадиб, місць. 
ПРП 12. – Середня 
місткість садиб, місць. 
ПРП 13. – Площа садиб, 
м2. 
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ПЕД 1. – Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 
ПЕД 2. – Продуктивність праці, тис. грн./особу. 
ПЕД 3. – Рентабельність, %. 
ПЕД 4. – Питома вага доходів туристичного підприємництва у структурі валового регіонального продукту, %.  
ПЕД 5. – Частка туристичного підприємництва в експорті туристичного продукту, %. 
ПЕД 6 – Темп зростання ділової активності суб’єктів туристичного підприємництва, кількість ФОП у туризмі на 10 
тис. населення, %. 
ПЕД 7. – Темп зростання частки доходів туристичного підприємництва у структурі валового регіонального 
продукту, %. 
ПЕД 8. Темп зростання частки зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у суб’єктах 
господарювання, %. 
ПЕД 9. – Вартість реалізованих 
турагентами турпутівок (тис. грн.). 
ПЕД 10.1. – Кількість туристів, 
обслугованих турагентами (осіб). 
ПЕД 10.2. – Кількість екскурсантів, 
обслугованих турагентами (осіб). 
ПЕД 11.1. – Доходи від надання 
туристичних послуг туристичних 
агентств, тис. грн. 
ПЕД 11.2. – Доходи від надання 
туристичних послуг субʼєктів, що 
здійснюють екскурсійну діяльність, 
тис. грн. 
ПЕД 12. – Витрати субʼєктів 
туристичної діяльності на послуги 
сторонніх організацій, що 
використовують під час виробництва 
туристичного продукту, тис. грн. 
ПЕД 13. – Кількість реалізованих 
турагентами туристичних путівок 
(одиниць). 

ПЕД 14. – Доходи від надання послуг 
колективних засобів розміщування (тис. грн.). 
ПЕД 15. – Витрати колективних засобів 
розміщування (тис. грн.). 
ПЕД 16. – Фактичні витрати колективних засобів 
розміщування на один ліжко-день (людино-день) 
у середньому за рік (грн.). 
ПЕД 17. – Обслуговано гостей у колективних 
засобах розміщування (осіб). 
ПЕД 18.1. – Коефіцієнт використання місткості 
готелів та аналогічних засобів розміщування. 
ПЕД 18.2. – Коефіцієнт використання місткості 
спеціалізованих засобів. 
 

ПЕД 19. – Коефіцієнт 
використання місткості. 
ПЕД 20. – Кількість 
розміщених у 
агросадибах осіб. 
ПЕД 21. – Доходи від 
надання послуг 
агросадиб (тис. грн.). 
ПЕД 22. – Витрати 
агросадиб (тис. грн.). 
ПЕД 23. – Фактичні 
витрати агросадиб на 
один ліжко-день 
(людино-день). 
ПЕД 23. – Фактичні 
витрати агросадиб на 
один ліжко-день 
(людино-день). 
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ПБІ 1. – Показник ділової активності суб’єктів туристичного підприємництва, кількість ФОП у туризмі на 10 тис. 
населення. 
ПБІ 2. – Частка суб’єктів туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП усіх галузей, %. 
ПБІ 3. – Частка податків, які надходять до бюджету від сектора туристичного підприємництва в їхній загальній 
кількості, %. 
ПБІ 4. – Частка доходу, створена підприємницькими структурами туристичної індустрії в загальному обсязі 
наданих туристичних послуг, %. 
ПБІ 5. – Прямі іноземні інвестиції у сферу туризму, тис. грн. 

ПБІ 6. – Кількість суб’єктів туристичної 
діяльності у розрахунку на 10 тис. 
населення, одиниць. 

ПБІ 7.1. – Місткість колективних засобів 
розміщування у розрахунку на 10 тис. населення, 
місць. 
ПБІ 7.2. – Місткість колективних засобів 
розміщування у розрахунку на 10 тис. населення, 
місць. 

ПБІ 8. – Місткість 
агросадиб у розрахунку 
на 10 тис. населення, 
місць. 

Рисунок 3.2 – Структурно-логічна модель показників макроекономічного діагностування 
розвитку туристичного підприємництва на рівні регіонів (побудовано автором) 
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Більш результативним вважаємо використання такої методики вирішення 

поставлених завдань, як побудова й аналіз множинної лінійної регресійної моделі. 

Це допоможе визначити особливості впливу факторів на показники ефективності 

діяльності фізичних осіб-підприємців у туризмі.  

Для побудови регресійної моделі виконано кореляційний аналіз між 

залежними та незалежними змінними, а відтак – простежено інтенсивність і напрям 

впливу різних факторів на результуючий показник, а також взаємозв’язок між 

самими факторами, що уможливлює вибір серед них найбільш вагомих та 

уникнення ефекту мультиколінеарності. 

Для аналізу побудовано регресійну багатофакторну параметричну модель, й 

якій питому вагу доходів туристичного підприємництва у структурі валового 

регіонального продукту розглянуто як результуючу ознаку, а частку зайнятих у 

туристичному підприємництві від усіх зайнятих у суб’єктах господарювання та 

частку суб’єктів туристичного підприємництва у загальній кількості ФОП усіх 

галузей – прийнято за фактори зростання економічної ефективності туристичного 

підприємництва на макрорівні. Для цього розраховано та згруповано вихідні 

показники, які представлено в Додатку Д 1.  

Означені фактори є також результуючими показниками, залежними від інших 

факторів, які впливають на залежні змінні і першого, і другого рівнів. Для 

уникнення мультиколінеарності, а також для оцінювання найбільш вагомих 

факторів впливу другого порядку побудуємо окремі моделі в дереві залежностей. 

Деревоподібну структуру причинно-наслідкових зв’язків між залежними 

змінними наведена на рис. 3.3. 

Рівняння множинної лінійної регресії першого порядку матиме такий вигляд: 
 

Yпед 4=-0,01+0,64x1+0,04x2,     (3.1) 
 

де Упед4 – питома вага доходів туристичного підприємництва у структурі валового 

регіонального продукту, %; Х1 – частка зайнятих у туристичному підприємництві 

від усіх зайнятих у суб’єктах господарювання, % (ПРП 2); Х2 – частка суб’єктів 

туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП усіх галузей, % (ПБІ 2). 
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Рисунок 3.3 – Деревоподібна структура причинно-наслідкових зв’язків між 
залежними змінними макроекономічних показників розвитку туристичного 

підприємництва (побудовано автором) 
 

Шляхом проведеної статистичної перевірки адекватності моделі з’ясовано її 

прийнятність. Коефіцієнт детермінації R2=0,8006 вказує на високу залежність 

результуючої ознаки від обраних факторів та адекватність висвітлення 

представленої тенденції. При цьому F-статистика Фішера доводить, що це рівняння 

регресії є невипадковим для аналізу в окремих регіонах, адже Fкр.< Fфакт. 

Обидва фактори, передбачені у моделі, позитивно впливають на зростання 

питомої ваги доходів туристичного підприємництва у структурі ВРП. Відтак, і 

збільшення питомої ваги зайнятого населення в туристичних підприємствах, і 

зростання чисельності підприємств призводить до підвищення ролі туристичного 

ПБІ 2 
(Частка суб’єктів туристичного 

підприємництва в загальній 
кількості ФОП усіх галузей, %) 

ПРП 1 

ПЕД 6 

ПЕД 17 

ПБІ 1 

ПРП 1 

ПРП 5 

ПРП 6.1 

ПРП 2 
(Частка зайнятих у туристичному 
підприємництві від усіх зайнятих у 

суб’єктах господарювання, %) 

ПБІ 7.1 

ПЕД 7 

ПЕД 4 
(Питома вага доходів 

туристичного підприємництва у 
структурі валового регіонального 

продукту, %) 

ПРП 8 

ПРП 9 

ПЕД 1 

ПЕД 14 

ПЕД 15 

ПБІ 1 

ПРП 6.1 

ПРП 8 

ПРП 6.1 

ПРП 8 
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ПБІ 1 

ПРП 5 

ПРП 6.1 

ПРП 8 

ПРП 9 

ПЕД 1 

ПЕД 14 

ПЕД 15 

ПЕД 17 

ПЕД 8 

ПБІ 7 

ПРП 6.1 

ПРП 8 

ПЕД 7 



132 

підприємництва в економіці регіону. Прикметно, що перший фактор відзначається 

більш відчутним позитивним ефектом. 

Рівняння множинної лінійної регресії другого порядку наведено нижче, а 

параметри опрацьованих економіко-математичних моделей представлено у 

додатку Д1.  

 

�пбі	� � 	0,01  0,07��  0,02 � 10����  0,15 � 10���� ,   (3.2) 
 

де Упбі2 – частка суб’єктів туристичного підприємництва у загальній кількості ФОП 

усіх галузей, % (ПБІ 2); Х1 – показник ділової активність суб’єктів туристичного 

підприємництва, кількість ФОП у туризмі на 10 тис. населення (ПБІ 1); Х2 – 

кількість зайнятих у сфері туристичного підприємництва, осіб (ПРП 1); Х3 – темп 

зростання ділової активності суб’єктів туристичного підприємництва, % (ПЕД 6). 

З економіко-математичної моделі можна зробити висновок, що на зростання 

питомої ваги суб’єктів туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП 

усіх галузей вказані фактори мають позитивний вплив, проте найбільшою мірою 

позначається на його зростанні збільшення ділової активності туристичного 

підприємництва.  

 

�прп	� � 0,01  4,50 � 10����  0,01��  3,71 � 10����,   (3.3) 
 

де УПРП2 – частка зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у 

суб’єктах господарювання, % (ПРП 2), Х1 – темп зростання частки доходів 

туристичного підприємництва у структурі валового регіонального продукту, % 

(ПЕД 7); Х2 – місткість готелів та аналогічних засобів розміщування у розрахунку на 

10 тис. населення, місць (ПБІ 7.1); Х3 – обслуговано приїжджих у колективних 

засобах розміщування, осіб (ПЕД 17). 

Результати моделювання дали підстави стверджувати, що на зростання 

зайнятості у сфері туристичного підприємництва позитивний вплив чинить 

збільшення темпів зростання доходів туристичного підприємництва у структурі 

ВРП, а також фактором зростання зайнятості є нарощування ресурсного потенціалу 

закладів готельної сфери та зростаючий попит на послуги колективних засобів 

розміщування. 
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Отже, різноманітність виявів туристичного підприємництва та показників його 

оцінювання зумовлює необхідність узагальнення критеріїв та відповідно – побудови 

інтегральних оцінок. 

Незважаючи на інтерес до розвитку туристичного підприємництва як сфери 

практичної діяльності й об’єкта наукових досліджень, у науковій літературі 

практично немає досліджень, пов’язаних із побудовою інтегральних оцінок як 

інструменту державного регулювання. 

Показовим прикладом застосування означеного методу дослідження є 

практика Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва проведення щорічного комплексного порівняльного оцінювання 

регіонів (рейтингу) за станом розвитку малого підприємництва, його підтримки на 

місцевому рівні. 

Для багатофакторного порівняння за вищезгаданою методикою розроблено 

модель розрахунку інтегрованого бала на основі абсолютних і відносних показників, 

сформованих за ознаками в три групи: І група – статистичні показники; ІІ група – 

критерії оцінювання діяльності місцевих органів влади та самоврядування, 

спрямованої на підтримку малого бізнесу; ІІІ група – показники розвитку стану 

розвитку інфраструктури підтримки підприємництва та громадської підтримки 

[114].  

Для проведення оцінювання регіонів за інтегральним показником розвитку 

туристичного підприємництва пропонуємо дотримуватися такого алгоритму. 

1. Установлення мети оцінювання. 

2. Визначення переліку параметрів, що входитимуть до інтегрального 

показника, врахування яких уможливить досягнення поставлених цілей. 

3. Розроблення порядку обчислення інтегрального показника. 

4. Порівняння отриманих результатів за розробленою оціночною шкалою та 

проведення типології регіонів за інтегральним показником. 

Загалом інтегральні оцінки виступають орієнтирами для суб’єктів туристичного 

підприємництва – у виборі ринкової ніші та формуванні бізнес-портфеля за 

регіонами України; для органів державного управління – в оцінюванні ефективності 
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регіональної політики розвитку туристичного підприємництва й обґрунтуванні 

шляхів її вдосконалення. 

Для побудови інтегрального показника розвитку туристичного підприємництва 

в регіонах України було вирішено оперувати всіма внесеними до структурно-

логічної моделі параметрами, а визначити три найважливіші – по одному 

пріоритетному показникові за кожним із трьох напрямів оцінювання. 

На сучасному етапі найбільш значущим соціальним ефектом функціонування 

туристичного підприємництва у всіх регіонах є вплив на сферу зайнятості. Тому в 

інтегральний показник ефективності розвитку туристичного підприємництва на 

регіональному рівні варто ввести показник питомої ваги зайнятих у туристичному 

підприємництві щодо всіх зайнятих суб’єктів господарювання регіону. Зростання 

цього показника, яке ставить собі за мету держава, підтримуючи підприємництво в 

туризмі, до певної міри можна вважати ключовим соціальним результатом 

державної підтримки туристичного підприємництва. Втім, ми усвідомлюємо, що 

такий спрощений підхід не дає змоги відобразити всю сукупність можливих ефектів.  

Одним із основних показників економічного розвитку регіону – це обсяг 

валового регіонального продукту. Зростання цього показника відповідає 

економічним інтересам і регіону, й усього суспільства, тому що забезпечує 

збільшення валового внутрішнього продукту країни. Із досвіду високорозвинених 

країн відомо, що підприємництво відіграє важливу роль у створенні умов для 

соціально зорієнтованої ринкової економіки та припускає необхідний баланс між 

економічною ефективністю та вирішенням соціальних проблем. Проте 

підприємництву притаманний потенціал щодо виконання соціально значущої ролі 

лише у разі створення таких обсягів доходів, які відчутно позначаються на 

показниках соціально-економічного розвитку регіону. Тому завданням держави 

повинно бути надання підтримки формуванню сталого розвитку підприємництва, 

зокрема в туризмі, для підвищення його самоорганізації й зрілості. Інформативним 

показником активності туристичного підприємництва та його позитивного внеску у 

розвиток регіону є значна питома вага доходів від туристичного підприємництва у 

структурі валового регіонального продукту.  
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Туристичне підприємництво забезпечує достатній рівень мобільності в умовах 

ринку, без яких неможливе досягнення високої ефективності. Підприємці здатні 

гнучко реагувати на зміни споживчого попиту та мають порівняно швидку 

окупність капіталовкладень, створюють і підтримують на ринку атмосферу 

конкуренції та відповідне бізнес-середовище, без яких ринкова економіка не 

функціонуватиме. Тому третім важливим показником, який пропонуємо 

передбачити в інтегральному оцінюванні, є показник ділової активності суб’єктів 

туристичного підприємництва (кількість ФОП на 10 тис. населення). 

З огляду на висловлені міркування регіональний розвиток туристичного 

підприємництва з економічної точки зору можна оцінити за допомогою 

інтегрування трьох показників: питомої ваги доходів фізичних осіб-підприємців у 

структурі валового регіонального продукту; питомої ваги персоналу 

підприємницьких структур туризму в зайнятому населенні; показника ділової 

активності суб’єктів туристичного підприємництва (кількості туристичних ФОП на 

10 тис. населення).  

Інтегрування показників пропонуємо провести за такою формулою: 

n

xx

xx
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ij

t

∑
= −
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=
1 minmax

min

,      (3.4) 

де Іt – інтегральний показник розвитку туристичного підприємництва в регіоні; хij – 

значення i-го показника j-го регіону (i = від 1 до n); хmax, хmin – максимальне та 

мінімальне значення показників, n – кількість показників. 

Для характеристики рівня розвитку туристичного підприємництва 

рекомендуємо використовувати таку оцінювальну шкалу:  

0 ≤ І < 0,4 – низький рівень розвитку туристичного підприємництва;   

0,4 ≤ І < 0,75 – середній рівень розвитку туристичного підприємництва;  

0,75 ≤ І ≤ 1 – високий рівень розвитку туристичного підприємництва. 

Згідно із запропонованими методичними підходами до оцінювання 

інтегрального рівня розвитку туристичного підприємництва зробимо висновки:  

− запропонована методика уможливлює визначення інтегрального показника 

розвитку туристичного підприємництва кожного регіону, а відтак – виконання 



136 

міжрегіональних порівнянь та оцінювання загалом по країні;  

− методика охоплює три складники, що визначають активність туристичного 

підприємництва (ресурсний потенціал, ефективність туристичного підприємництва, 

властивості бізнес-середовища й інфраструктури). 

Схарактеризуємо три складники, що слугують підґрунтям інтегрального 

показника.  

За даними 2014 року в середньому по Україні питома вага доходів фізичних 

осіб-підприємців у структурі валового регіонального продукту становила 0,04%. 

Зокрема, туристичне підприємництво найвагомішу частку складає у ВРП 

Закарпатської (0,31%), Івано-Франківської (0,12%) та Миколаївської (0,13%) 

областей. Ці області відрізняються наявними туристичними ресурсами (гірськими та 

водними). Серед регіонів із найменшою часткою туристичного підприємництва у 

ВРП – Донецька (0,01%), Луганська (0,005%), Дніпропетровська (0,02%), Сумська 

(0,02%) області та м. Київ (0,01%) (табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1 – Доходи від туристичного підприємництва у структурі валового 
регіонального продукту 2014 року (розраховано автором за [142, 178]) 

Регіони 

Валовий 
регіональний 
продукт, млн. 

грн. 

Доходи від наданих послуг  
(без ПДВ, акцизного податку й 

аналогічних платежів) 
субʼєктів туристичної 

діяльності та КЗР ФОП, тис. 
грн. 

Питома вага доходів від 
туристичного 

підприємництва у валовому 
регіональному продукті, % 

Україна 1586915 666 563 0,04 
Вінницька 43990 23 806 0,05 
Волинська 24195 12 404 0,05 
Дніпропетровська 176540 40 990 0,02 
Донецька 119983 10 417 0,01 
Житомирська 29815 11 293 0,04 
Закарпатська 24120 73 780 0,31 
Запорізька 65968 37 132 0,06 
Івано-Франківська 37643 43 729 0,12 
Київська 79561 18 149 0,02 
Кіровоградська 28758 8 576 0,03 
Луганська 31393 1 444 0,005 
Львівська 72923 63 675 0,09 
Миколаївська 35408 46 835 0,13 
Одеська 74934 60 692 0,08 
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Продовження таблиці 3.1 

Полтавська 69831 22 670 0,03 
Рівненська 28724 17 194 0,06 
Сумська 30397 5 139 0,02 
Тернопільська 21676 9 108 0,04 
Харківська 96596 48 909 0,05 
Херсонська 23250 16 834 0,07 
Хмельницька 32162 18 008 0,06 
Черкаська 38466 17 926 0,05 
Чернівецька 15049 14 143 0,09 
Чернігівська 28156 8 069 0,03 
м. Київ 357377 35 644 0,01 

 

Персонал туристичних підприємств зі статусом ФОП у чисельності 

працівників субʼєктів господарювання найбільш значну частку становив 2014 року 

в Закарпатській (0,33%), Івано-Франківській (0,27%) областях. Приблизно на 

однаковому рівні цей показник у Чернігівській (0,17%) Миколаївській (0,13%), 

Одеській (0,13%), Херсонській (0,13%), Рівненській (0,12%), Тернопільській (0,12%) 

та Хмельницькій (0,10%) областях. Серед регіонів із найменшою часткою 

працівників туристичного підприємництва у зайнятому населенні – Донецька 

(0,01%), Луганська області (0,01%) та м. Київ (0,02%) (табл. 3.2).  

 
Таблиця 3.2 – Місце туристичного підприємництва у чисельності зайнятих 

працівників суб’єктів господарювання 2014 року* 

Регіони 

Кількість зайнятих 
працівників суб’єктів 

господарювання за 
регіонами 2014 року, 

тис. осіб 

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників субʼєктів 
туристичної діяльності та 

КЗР ФОП, осіб 

Питома вага у 
чисельності 

працівників субʼєктів 
туристичної діяльності 

та КЗР ФОП, % 
Україна 8796,7 8796,7 0,10 
Вінницька 260,2 260,2 0,10 
Волинська 169,3 169,3 0,12 
Дніпропетровська 899,3 899,3 0,06 
Донецька 569,3 569,3 0,02 
Житомирська 196,2 196,2 0,08 
Закарпатська 161,1 161,1 0,46 
Запорізька 401,2 401,2 0,17 
Івано-Франківська 169,6 169,6 0,40 
Київська 468,6 468,6 0,05 
Кіровоградська 157,4 157,4 0,11 
Луганська 163 163 0,02 
Львівська 499,9 499,9 0,12 
Миколаївська 197,7 197,7 0,21 
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Продовження таблиці 3.2 
Одеська 474,6 474,6 0,22 
Полтавська 325,3 325,3 0,11 
Рівненська 152,5 152,5 0,14 
Сумська 190,1 190,1 0,05 
Тернопільська 144,1 144,1 0,14 
Харківська 638,5 638,5 0,08 
Херсонська 155,5 155,5 0,25 
Хмельницька 198,8 198,8 0,13 
Черкаська 216,1 216,1 0,10 
Чернівецька 113,3 113,3 0,25 
Чернігівська 164,7 164,7 0,09 
м. Київ 1710,4 1710,4 0,02 

*розраховано автором за [142, 178] 

 

Унаслідок аналізу показника ділової активності суб’єктів туристичного 

підприємництва 2014 року виявлено області з найвищим (Івано-Франківська (4,7 

ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), Закарпатська (3,2 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), 

Херсонська (3,1 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), Одеська (2,9 ФОП у туризмі на 10 

тис. осіб) та з найменшим (Луганська (0,04 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), Донецька 

(0,1 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), Сумська (0,3 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб), 

Чернігівська (0,3 ФОП у туризмі на 10 тис. осіб) та місто м. Київ (0,2 ФОП у туризмі 

на 10 тис. осіб)) (табл. 3.3). 
 

Таблиця 3.3 – Показник ділової активності суб’єктів туристичного підприємництва, 
кількість ФОП у туризмі на 10 тис. населення* 

Регіони 

Кількість 
турагентів та 

субʼєктів, що 
провадять 

екскурсійну 
діяльність, од. 

Колективні 
засоби 

розміщу-
вання, од. 

Кількість 
садиб, 

од. 

Середня 
чисельність 
населення за 
2014 р., тис. 

осіб 

Показник ділової 
активності суб’єктів 

туристичного 
підприємництва, 

кількість ФОП у туризмі 
на 10 тис. населення 

Україна 1687 2 060 233 43001 0,9 
Вінницька 55 54 1 1614,4 0,7 
Волинська 47 45 2 1042,1 0,9 
Дніпро-петровська 67 66 1 3284,5 0,4 
Донецька 23 23 0 4320,4 0,1 
Житомирська 37 37 0 1259,2 0,6 
Закарпатська 199 192 7 1258,2 3,2 
Запорізька 154 154 0 1770,9 1,7 
Івано-Франківська 325 162 163 1382,3 4,7 
Київська 39 39 0 1727,4 0,5 
Кіровоградська 33 31 2 984,1 0,7 
Луганська 4 4 0 2229,8 0,0 
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Продовження таблиці 3.3 
Львівська 151 128 23 2538,1 1,2 
Миколаївська 159 158 1 1166,4 2,7 
Одеська 348 348 0 2396,5 2,9 
Полтавська 66 63 3 1453,6 0,9 
Рівненська 36 36 0 1160 0,6 
Сумська 18 18 0 1128,2 0,3 
Тернопільська 48 45 3 1071,6 0,9 
Харківська 81 81 0 2734,3 0,6 
Херсонська 166 166 0 1070,2 3,1 
Хмельницька 56 51 5 1304,1 0,9 
Черкаська 53 48 5 1255,9 0,8 
Чернівецька 85 70 15 909,2 1,9 
Чернігівська 16 14 2 1061,3 0,3 
м. Київ 27 27 0 2878,3 0,2 

*розраховано автором за [142, 178] 

 

Позиціонування регіонів України за інтегральним показником розвитку 

туристичного підприємництва у них станом на 2014 рік представлено на 

рисунку 3.4. Відтак, найвищий рівень розвитку туристичного підприємництва 

спостережено в Івано-Франківській (0,89), Закарпатській (0,73), на третину нижчі 

значення – у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернівецькій областях. 

Вказаними регіонам властива туристична спеціалізація, вони мають туристичні 

ресурси, розвиток яких підтримуваний місцевими органами самоврядування. 

За інтегральним показником можна зробити такі висновки про територіальні 

зрушення в рівні розвитку туристичного підприємництва, які відбулися 2014 року 

порівняно з 2013 роком (рис. 3.4–3.5):  

– у групі з високим показником стабільно втримує свої позиції лише Івано-

Франківська область; 

– у переважній більшості областей спостережено низький рівень розвитку 

туристичного підприємництва;  

– у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, 

Миколаївській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях інтегральний 

показник розвитку туристичного підприємництва за 2013–2014 роки змінився в бік 

покращення, а в решті областей – погіршення, особливо суттєвого в регіонах на 

сході та південному сході країни. 
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Рисунок 3.4 – Позиціонування регіонів за інтегральним показником розвитку 
туристичного підприємництва 2013 року (побудовано автором) 

 

У площині економічних дослідженнях видається досить результативним 

використання багатовимірних статистичних методів, які серед безлічі можливих 

імовірнісних статистичних моделей дають змогу обґрунтовано вибрати ту, котра 

найкращим чином відповідає початковим статистичним даним, що характеризують 

реальну поведінку досліджуваної сукупності об’єктів, оцінити надійність і точність 

висновків, зроблених на підставі обмеженого статистичного матеріалу. У 

використанні спектра багатовимірних статистичних методів одним із поширених є 

кластерний аналіз. Методами кластерного аналізу доцільно оперувати для 

групування за кількісною схожістю. Метод кластерного аналізу – це багатовимірна 

статистична процедура, котра полягає в зборі даних щодо інформації про вибірку 

об’єктів і впорядкуванні об’єктів у порівняно однорідні групи [181, с. 141]. Основна 

мета аналізу – виділити в початкових багатовимірних даних такі однорідні 

підмножини, щоб об’єкти всередині груп були схожі в певному значенні один на 

одного, а об’єкти з різних груп – не схожі. Схожістю називають близькість об’єктів 

у багатовимірному просторі ознак [86, с. 10]. 
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Рисунок 3.5 – Позиціонування регіонів за інтегральним показником розвитку 
туристичного підприємництва 2014 року (побудовано автором) 

 

Оскільки економічні явища та процеси, об’єкти та суб’єкти економічних 

відносин відзначаються певною невизначеність, стохастичністю, складністю 

зв’язків та управління, розмаїтістю, конфліктністю, то кластерний аналіз є найбільш 

прийнятним для дослідження економічних систем і процесів, зокрема й суб’єктів 

туристичного підприємництва України. 

У кластерному аналізі використовують політетичний принцип утворення груп 

– усі ознаки одночасно беруть участь у групуванні. При цьому, як правило, не 

зазначені чіткі межі кожної групи, а також невідомо заздалегідь, скільки груп 

доцільно виділити в досліджуваній сукупності [109]. 

Під час кластерного аналізу об’єктів першочерговим завданням є 

встановлення мети кластеризації, від якої буде залежати характер та результати 

подальших досліджень. Незважаючи на відмінності в цілях, типах даних і 

застосовуваних методах, усі дослідження, що використовують кластерний аналіз, 

характеризуються п’ятьма основними етапами [181, с. 145-146]: відбір вибірки для 

кластеризації; визначення множини ознак, за якими буде оцінено об’єкти вибірки; 

обчислення значень тієї або тієї міри схожості між об’єктами; застосування методу 
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кластерного аналізу для створення груп схожих об’єктів; перевірка достовірності 

результатів кластерного рішення.  

Мета кластеризації регіонів за показниками туристичного підприємництва 

України – це подальше детальне дослідження рівня розвитку туристичного 

підприємництва в окремих регіонах, а також виявлення зв’язку між ресурсною 

базою, масштабами й ефективністю діяльності, ділової активності та 

результативністю їхньої господарської діяльності. Тому в межах нашого 

дослідження було сформовано вибірку макроекономічних показників розвитку 

туристичного підприємництва (додаток Д).  

Під час проведення кластеризації однією із необхідних умов вирівнювання 

вимірності показників є проведення їхнього нормування [181, с. 18] за формулою: 
 

������ �  !�"�� ̅!�"�
$%!

,       (3.5) 

 

де ������ – нормоване значення k-го показника класифікації по і-й області; 

����� – значення k-го показника класифікації по і-й області; 

�̅���� – середнє значення k-го показника класифікації по і-й областях; 

& ! – середнє квадратичне відхилення k-го показника класифікації. 

Відносну міру подібностей областей за рівнем розвитку туристичного 

підприємництва відображає евклідова відстань: 

'�( � ')�� , 	�(* � +∑ ������ 	 �(�����-�.� ,    (3.6) 

де '�( – евклідова відстань, що характеризує відстань між областями і та j в 

метричному просторі показників ����; 
����� – показник по області і, що належить до визначеної множини k показників; 

�(��� – показник по області j, що належить до визначеної множини k показників. 

Кластеризацію областей України виконано за допомогою методу Варда з 

використанням міри відповідності евклідової відстані на основі нормалізованих 

середніх значень показників (табл. у додатку Л). Сутність методу Варда полягає у 

мінімізації внутрішньої групової дисперсії кластерів. За методом Варда в кластер 
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об’єднують ті області, внутрішньогрупові дисперсії яких мають мінімальні 

прирости. Цільова функція кластеризації є внутрішньогруповою сумою квадратів 

відхилень [148, с. 174]. 
 

/�0122_	4�- � ��� 	 �
- �∑ ��-��� �� ,     (3.7) 

 

де /�0122_4�- – внутрішньогрупова дисперсія кластерів; 

�� – значення показника і-ї області із сукупної множини n. 
 

Поетапну кластеризацію областей України було проведено за показниками 

трьох груп: 1) показники ресурсного потенціалу туристичного підприємництва; 2) 

показники ефективності та результативності діяльності туристичного 

підприємництва; 3) показники бізнес-середовища й інфраструктури туристичного 

підприємництва. На завершальному етапі діагностування розвитку туристичного 

підприємництва результати кластерних аналізів за вказаними групами показників 

інтегровано в межах однієї моделі.  

За результатами кластерного аналізу за показниками ресурсного потенціалу 

туристичного підприємництва відповідно до оптимальної форми розбивки 

сформовано 2 кластери. Перший кластер утворюють Одеська, Миколаївська, Івано-

Франківська, Запорізька, Херсонська, Львівська, Закарпатська області. Ці області 

характеризуються кращими показниками ресурсного потенціалу, відрізняються 

найвищою кількістю колективних засобів розміщування та відповідно їхньою 

місткістю. Тісними зв’язками відзначаються області в другому кластері, який можна 

розділити на 2 підгрупи: перша – Кіровоградська, Чернігівська, Луганська, Сумська, 

Волинська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Київська, Черкаська, 

Хмельницька, Вінницька, м Київ; друга – Чернівецька, Харківська, Полтавська, 

Донецька, Дніпропетровська (рис. 3.6). 

На рисунку 3.7 представлено результати кластеризації областей за показниками 

ефективності та результативності туристичного підприємництва. Вважаємо за 

доцільне виокремити 3 кластери за характером впливу чинників на ефективність 

підприємництва. Так, перший кластер, який охоплює Одеську, Львівську, 
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Запорізьку, Івано-Франківську, Миколаївську та Закарпатську області, 

представлений регіонами з найбільш атрактивними туристичними ресурсами. Це 

найбільш популярні туристичні регіони України з достатньо добре розвиненою 

ресурсною базою туристичного підприємництва, яка дає змогу розвивати ефективну 

підприємницьку діяльність. Другий кластер об’єднує м. Київ, Харківську та 

Дніпропетровську області, яким притаманний високий рівень урбанізації. Саме в 

цих регіонах показники ефективності туристичних підприємств були відносно 

вищими. Окремий кластер формують Чернігівська, Житомирська, Луганська, 

Кіровоградська, Сумська, Донецька, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, 

Черкаська, Хмельницька, Київська, Волинська, Полтавська, Херсонська та 

Вінницька області з переважно невисокими показниками результативності 

підприємницької діяльності в туризмі.  
 

 

Рисунок 3.6 – Дендрограма кластерного аналізу за показниками ресурсного 
потенціалу туристичного підприємництва в Україні (побудовано автором за допомогою 

програми STATISTICA 10.0) 
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Рисунок 3.7 – Дендрограма кластерного аналізу за показниками ефективності та 
результативності діяльності туристичного підприємництва в Україні (побудовано 

автором за допомогою програми STATISTICA 10.0) 

 

За результатами кластерного аналізу показників бізнес-середовища 

згрупувано області в три кластери. До першого кластеру ввійшли Одеська, 

Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, які розташовані на півдні країни, 

мають вихід до моря та розвинену туристичну інфраструктуру для відпочинку, що 

традиційно описують за допомогою формули «три S»: Sea-Sun-Sand. До другого 

кластеру належать Івано-Франківська та Закарпатська області, які знаходяться на 

заході країни, характеризуються розвиненим туризмом у сільській місцевості. У 

межах третього кластеру виокремимо три підгрупи областей. До першої підгрупи 

третього кластеру зараховано Чернівецьку, Хмельницьку, Тернопільську та 

Львівську області, які характеризуються сусідством, розташуванням на заході 

країни, спільністю показників підприємницької активності у сфері колективних 

засобів розміщування. Другою підгрупою третього кластеру охоплено Луганську, 

Донецьку, Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську області та м. Київ, які 

розміщені на півночі та сході країни. До третьої підгрупи третього кластеру 

належать Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Житомирська, 
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Харківська, Волинська, Рівненська та Вінницька області. З огляду на це можна 

зробити висновок, що кластеризація за показниками бізнес-середовища 

відзначається певним територіальним розподілом залежно від рівня ділової 

активності туристичного бізнесу (рис. 3.8). 
 

 

Рисунок 3.8 – Дендрограма кластерного аналізу за показниками бізнес-
середовища й інфраструктури туристичного підприємництва в Україні (побудовано 

автором за допомогою програми STATISTICA 10.0) 
 

За загальною сукупністю показників діагностування рівня розвитку 

туристичного підприємництва за регіонами України побудовано дендрограму, що 

представлена на рис. 3.9. Наочність дендрограми дає змогу виокремити чотири 

кластери. 

До першого кластеру належать області з найвищими показниками розвитку 

туристичного підприємництва: Одеська, Львівська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Миколаївська, Закарпатська області. До другого кластеру – м. Київ, Харківська та 

Дніпропетровська області. До третього кластеру зараховано області із середніми 

показниками розвитку туристичного підприємництва: Сумську, Луганську, 

Донецьку, Чернігівську, Кіровоградську, Черкаську, Житомирську, Волинську 

області. Четвертий кластер становлять Тернопільська, Рівненська, Херсонська, 

Чернівецька, Хмельницька, Київська, Полтавська та Вінницька області. 
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Рисунок 3.9 – Дендрограма кластерного аналізу за показниками економічного 
діагностування розвитку туристичного підприємництва в Україні (побудовано автором 

за допомогою програми STATISTICA 10.0) 
 

Під час групування найбільше брали до уваги показники ефективності та 

результативності підприємницької діяльності (рис. 3.7), а також територіальний 

розподіл ресурсів колективних засобів розміщування й агросадиб. 

Наведене групування дає змогу укласти перелік спільних проблем із 

формування регіональних аспектів розвитку туристичного підприємництва, що 

уможливлює розроблення подальших загальнодержавних стратегій щодо 

забезпечення належних умов підприємницької діяльності.  

За результатами проведеного діагностування макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва можна зробити висновки про соціально-економічний 

стан туристичного підприємництва та виявити проблемні ситуації. 

Розглянемо авторську модель, побудовану у форму деревоподібної структури 

причинно-наслідкових зв’язків, і для уникнення мультиколінеарності. Показник 

ПЕД 4 (питома вага доходів туристичного підприємництва у структурі валового 

регіонального продукту, %) залежить від двох основних показників – ПРП 2 (частка 

зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у суб’єктах 
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господарювання, %) і ПБІ 2 (частка суб’єктів туристичного підприємництва в 

загальній кількості ФОП усіх галузей, %). У свою чергу показник ПРП 2 пов’язаних 

із показниками ПЕД 17, ПЕД 7, ПБІ 7.1, а показник ПБІ 2 – із ПРП 1, ПЕД 6 та 

ПБІ 1) 

За результатами регресійного моделювання було отримано такі висновки: 

– збільшення питомої ваги зайнятого на туристичних підприємствах 

населення, а також зростання чисельності підприємств призводить до підвищення 

ролі туристичного підприємництва в економіці регіону; 

– попри те, що на зростання питомої ваги суб’єктів туристичного 

підприємництва в загальній кількості ФОП усіх галузей має позитивний вплив 

збільшення чисельності зайнятих у сфері туристичного підприємництва, найбільше 

на ньому позначається темп зростання ділової активності суб’єктів туристичного 

підприємництва;  

– на зростання зайнятості у сфері туристичного підприємництва позитивну 

дію чинить збільшення темпів підвищення доходів туристичного підприємництва у 

структурі ВРП, а також нарощування ресурсного потенціалу закладів готельної 

сфери та зростаючий попит на послуги колективних засобів розміщування. 

За результатами інтегрального оцінювання було зроблено висновки про 

територіальні відмінності та зрушення. Так, найвищий рівень розвитку 

туристичного підприємництва спостережено в Івано-Франківській, Закарпатській 

областях, а на 30% нижчі значення – в Миколаївській, Одеській, Херсонській, 

Чернівецькій областях. Названі регіони характеризуються туристичною 

спеціалізацією, наявністю туристичних ресурсів, розвиток яких підтримують місцеві 

органи самоврядування. У групі з високим інтегральним показником лише Івано-

Франківська область стабільно втримує свої позиції, а переважна більшість областей 

демонструють низький рівень розвитку туристичного підприємництва. Низький 

інтегральний показник Київської області та міста Києва пояснюється високою 

часткою юридичних осіб у зазначених регіонах, що в свою чергу створює 

несприятливе конкурентне бізнес-середовище для функціонування фізичних осіб-

підприємців. У низці областей простежено тенденцію до покращення інтегрального 

показника, а саме – у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, 
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Львівській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Ці 

області можуть стати орієнтиром для суб’єктів туристичного підприємництва – у 

виборі ринкової ніші та формуванні бізнес-портфеля за регіонами України. Дані 

територіальної диференціації за інтегральним показником доцільно застосовувати 

органам державного управління в оцінюванні ефективності регіональної політики 

розвитку туристичного підприємництва й обґрунтуванні шляхів її вдосконалення. 

За результатами кластерного аналізу, проведеного за сукупністю показників 

ресурсного потенціалу, ефективності, результативності та бізнес-середовища 

туристичного підприємництва, було виокремлено чотири кластери. 

До першого кластеру належать області з найвищими показниками розвитку 

туристичного підприємництва: Одеська, Львівська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Миколаївська, Закарпатська. До другого –м. Київ, Харківська та Дніпропетровська 

області. До третього кластеру входять області із середніми показниками розвитку 

туристичного підприємництва: Сумська, Луганська, Донецька, Чернігівська, 

Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Волинська. Четвертий кластер становлять 

Тернопільська, Рівненська, Херсонська, Чернівецька, Хмельницька, Київська, 

Полтавська та Вінницька області. 

Найбільший вплив на групування мали показники ефективності та 

результативності підприємницької діяльності (рис. 3.7), трохи менший – показники 

територіального розподілу ресурсів колективних засобів розміщування й агросадиб. 

Наведеним групуванням скористалися для визначення спектра спільних 

проблем із формування регіональних аспектів розвитку туристичного 

підприємництва, що слугуватиме підґрунтям для розроблення подальших стратегій 

загальнодержавних заходів щодо забезпечення належних умов підприємницької 

діяльності.  

Загалом результати, отримані за інтегральним показником, було доповнено й 

уточнено за допомогою кластерного аналізу, який здебільшого дав змогу 

підтвердити доцільність групування областей за рівнем розвитку туристичного 

підприємництва.  

Для вирішення проблеми туристичного підприємництва в Україні необхідне 

покращення показників усіх трьох груп із застосуванням різних засобів (табл.3.4).  
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Таблиця 3.4 – Класифікація засобів макроекономічного розвитку туристичного 
підприємництва залежно від впливу на групу показників 

Групи показників: 

Показники ресурсного 
потенціалу (ПРП) 

Показники ефективності та 
результативності (ПЕД) 

Показники бізнес середовища та 
інфраструктури (ПБІ) 

Мета застосування засобів: 

Покращення кадрового, 
матеріально-технічного, 
фінансового, інформаційного 
забезпечення туристичного 
підприємництва 

Створення умов для ефективної 
та результативної діяльності 
туристичного підприємництва 

Формування сприятливого 
бізнес-середовища й 
інфраструктурного 
забезпечення туристичного 
підприємництва 

Засоби макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 

Сприяння забезпеченості 
інформацією та кадрами, що 
передбачає: 
– створення спеціалізованих 
консультативних центрів із 
надання інформації 
підприємцям; 
– покращення освітніх програм 
напрямів підприємництва та 
бізнесу в туризмі; 
– організація програм 
підготовки та перепідготовки 
кадрів для сфери туризму за 
державний рахунок. 
Організація фінансової 
підтримки туристичного бізнесу 
внаслідок: 
– створення спеціальних 
механізмів для кредитування 
малих підприємств; 
– надання малим підприємствам 
державних гарантій у вигляді 
державних боргових 
зобов’язань. 

Надання підтримки та допомоги 
туристичному бізнесу внаслідок 
спрощення податкового 
законодавства та зменшення 
кількості зборів і відрахувань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організаційне забезпечення 
туристичного підприємництва: 
– впровадження регіональних 
програм підтримки та розвитку 
малих підприємств у сфері 
туризму, що враховують 
територіальні відмінності на 
основі кластерного аналізу й 
інтегрального показника; 
– організація роботи окремої 
профільної групи виконавчої 
влади, яка би займалася 
питаннями туристичного 
підприємництва (охоплюватиме 
спеціалістів з відділу розвитку 
туризму при Міністерстві 
економічного розвитку і 
торгівлі та Державної 
регуляторної служби України); 
– удосконалення системи 
критеріїв, за якими здійснюють 
державний контроль за 
діяльністю туристичних 
підприємств. 

Застосування інструментів державно-приватного партнерства: 
 

– пряма участь держави (концесійні договори, створення особливих економічних зон, будівництво 
транспортної та інженерної інфраструктури) – цей інструмент державно-приватного партнерства 
рекомендовано застосовувати в крупних інфраструктурних проектах (курортних і туристичних 
комплексах) і проектах для створення об’єктів національного багатства (національних парків, 
заповідників тощо);  
– залучення приватних інвестицій в обмін на державні пільги, субсидії та гарантії – цей інструмент 
державно-приватно партнерства рекомендовано використовувати під час будівництва об’єктів 
туристичної інфраструктури (готелів, санаторіїв, пансіонатів, аквапарків, дельфінаріумів, 
атракціонів тощо);  
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Продовження таблиці 3.4 

– сумісне фінансування за рахунок створення та функціонування національних туристичних 
організацій – доцільний для маркетингових методів просування туристичного продукту. 
Сприяння на макрорівні утворенню та розвитку кластерних форм, що передбачає: 
– інформування про регіон і створення позитивного іміджу на міждержавному рівні; 
– розвиток програм навчання та перепідготовки; розвиток зв’язків з наукою; 
– підтримка інфраструктури кластеру; 
– стандартизація; 
– стимулювання інвестицій;  
– проведення конференцій; 
– антимонопольна політика; 
– страхування ризиків та ін. 

*складено автором 
 

У ході дослідження визначено нерівномірність розвитку туристичного 

підприємництва в областях України, що вимагає диференціювання запропонованої 

системи засобів відповідно до рівня розвитку туристичного підприємництва. 

Особливої уваги потребують регіони, які відзначаються недостатніми 

інфраструктурними ресурсами й умовами, несприятливими в розрізі ефективної та 

результативній діяльності туристичного підприємництва. Типовим представником 

групи областей з найнижчим рівнем розвитку туристичного підприємництва є 

Рівненська область. У наступному розділі розглянемо розроблення заходів щодо 

покращення розвитку туристичного підприємництва на її прикладі.  

 

3.2. Кластеризація специфічних форм туристичного підприємництва 

У ході аналізу з’ясовано нерівномірність розвитку туристичного 

підприємництва в областях України та найбільший вплив на нього показника 

ефективності та результативності підприємницької діяльності в туризмі. З огляду на 

це доцільно запропонувати застосувати в областях, які не відзначилися високими 

показниками розвитку туризму, засоби, ефективність яких підтверджено зарубіжним 

досвідом, – кластерні форми утворень. Використання останніх уможливить 

об’єднання зусиль усіх рівнів національної економіки. 

Вектором диференціації підходів до макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва, як уже зазначали вище, повинна слугувати їхня 

відповідність до специфіки соціально-економічного розвитку регіонів і 
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притаманного останнім потенціалу. Така диференціація мусить бути для регіонів, 

які відзначаються яскраво вираженою депресивністю й у сфері економіки, й у 

соціальній та екологічній сферах.  

З огляду на належність Рівненської області до депресивних регіонів постає 

нагальною потреба розроблення нових ефективних механізмів державного 

регулювання регіону. До того ж, здебільшого периферійність депресивних регіонів 

їхній вихід до державних кордонів увиразнює вимогу врахування особливостей 

митної та прикордонної політики держави в напрямі сприяння розвиткові туризму. 

Виявами позитивного впливу туризму на суспільство є такі його функції як 

рекреаційна, соціальна, культурна, просвітницька і виховна. 

Так, наприклад, у Рівненській області доцільний розвиток сільського туризму 

як перспективного виду туристичного підприємництва. 

Терміном «сільський зелений туризм» у фаховій літературі послуговуються як 

синонімом термінологічних одиниць «природний туризм», «м’який туризм», 

«зелений туризм», «біологічний туризм», «екологічний туризм», «екологічно 

відповідальний туризм» тощо. У нашій роботі сільський зелений туризм 

розглядаємо як одну з форм сталого сільського туризму (за умови, що природні та 

культурні ресурси, традиції й уся продукція відповідає місцевому колориту), мета 

якого – толерантне ставлення та збереження місцевих природних ресурсів і 

культурних ландшафтів.  

Основним показником у дослідженні підприємництва у сфері сільського 

туризму є кількість агросадиб. Офіційні дані про їхню діяльність в Україні з’явилися 

2012 р. із запровадженням статистичної форми звітності. Усі суб’єкти 

підприємництва в межах сільського туризму провадять діяльність у формі фізичних 

осіб-підприємців.  

Інформацію про розподіл кількості агросадиб в регіонах України наведено на 

рис. 3.10. Проте облік агросадиб на сьогодні є недосконалим. Наприклад, за даними 

офіційної статистики, агросадиб у Рівненській області немає. Проте за інформацією 

управління туризму Рівненської обласної державної адміністрації такий вид 

підприємницької діяльності в області наявний. На теренах області функціонує 94 

агросадиби. Розглянемо особливості цього виду підприємництва на прикладі 
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вищезгаданого регіону.  
 

 

Рисунок 3.10. Розподіл ринку туристичного підприємництва у сільському зеленому 
туризмі за регіонами (побудовано автором за даними про кількість офіційно зареєстрованих 

агросадиб [60, с. 50]) 

 

Для створення конкурентоспроможного сільського туристичного продукту 

необхідне оцінювання передумов його формування, тобто наявних на території 

регіону рекреаційних ресурсів, матеріально-технічної бази (закладів розміщення та 

харчування туристів тощо), трудових ресурсів. Аналіз наявних рекреаційних 

ресурсів, інфраструктури регіону повинен слугувати основою формування напрямів 

його розвитку, розроблення планів і конкретних інвестиційних проектів. Але окрім 

того, слід обов’язково врахувати якісні та кількісні характеристики попиту на цей 

туристичний продукт, ринкову поведінку споживачів: сучасна концепція 

соціального маркетингу передусім передбачає орієнтацію на споживача. 

Так, Н. Кудла стверджує, що «на вибір сільського відпочинку впливають 

передусім доступна ціна і можливість безпосереднього контакту з природою й 

селянською родиною» [69, c. 284]. Автор відзначає зростаючу популярність 

сільського туризму. Г. Мошковська присвятила свої дослідження сегментуванню 

ринку агротуристів, проте не приділила уваги слабким місцям сільського туризму 

Рівненщини та територіальним відмінностям розвитку сільського туризму за 
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районами Рівненщини [95, c. 228]. Попри цінність доробків вищезазначених учених, 

на сучасному етапі окреслюється нагальна потреба вивчення регіональних 

особливостей попиту в сільському зеленому туризмі та факторів, що на нього 

впливають. 

Проаналізуємо передумови розвитку сільського зеленого туризму в 

Рівненській області. До природних агрорекреаційних ресурсів Рівненській області 

належать комфортні кліматичні умови, значні масиви лісів, озера, лікувальні 

торфʼяні грязі, мінеральні води. Несприятливі фактори – це наявність невеликих 

ареалів радіоактивного забруднення в північних районах області. Природні чинники 

дають змогу наповнити турпродукт широким набором видів активного проведення 

часу на відкритому повітрі. Варіанти активного дозвілля позначені зорієнтованістю 

на сезонність, проте більшість із них (сплав річками, велопоїздки, верхова їзда, 

пікніки, пішохідні походи, збір лікарських трав тощо) доступна туристам від травня 

до жовтня. Також у сільському зеленому турпродукті слід передбачити участь у 

трудових святах, обрядах календарного циклу сільськогосподарських робіт. 

Сільська місцевість у Рівненській області має багатий пізнавальний потенціал, 

повʼязаний з історико-етнографічною спадщиною, сільською культурою та 

побутом, різними видами професійно-трудової діяльності та народними 

промислами. 13 населених пунктів області внесено до переліку історичних поселень 

України. Щорічно в області проводять більше ніж 15 різножанрових міжнародних 

фестивалів і конкурсів. Окремі з них трансформовано в якісний фестивальний 

туристичний продукт («Коляда», «Нобельська премія», «Біле озеро», «Тарас 

Бульба», етнофест «Бурштиновий шлях» тощо). 

Стійкий зелений туризм Рівненщини пропонує туристам ознайомитися (а 

можливо, і навчитися) з декоративно-прикладним мистецтвом. У Зарічненському 

районі (с. Кухче) збережено ткацтво та вишивку, в Дубровицькому районі (с. 

Крупове) – ткацтво, а в с. Бережки – різьба. У Володимирецькому районі (с. Хиночі) 

займаються лозоплетінням, ткацтвом і вишивкою. Березнівський район славиться 

бондарством (с. Бронне, с. Поліське), ткацтвом (с. Яцьковичі, с. Губків, с. Бистричі), 

лозоплетінням (с. Зірне, с. Прислуч, с. Соснівка), різьбленням (с. Губків, 

с. Бистричі). Різьблення поширене також у Костопільському (с. Лісопіль) і 



155 

Корецькому р-нах. У смт. Млинів ліплять глиняні іграшки. В Демидівському 

(с. Золочівка), в Радивилівському (с. Ситне), в Рівненському районах (с. Кустин) – 

розвивається вишивка. Також збережено традиції розпису писанок. 

Серед відомих історико-культурних та етнографічних обʼєктів у сільській 

місцевості: музейний комплекс в с. Пересопниця Рівненського району; духовно-

меморіальний комплекс «Козацькі Могили» із Свято-Георгіївським монастирем і 

Національним історико-меморіальним заповідником «Поле Берестецької битви» 

(с. Пляшева Радивилівського р-ну); «Ремісничий екохутор «Плугаки» (с. Дермань 

Перша Здолбунівського р-ну); Тараканівський форт (с. Тараканів Дубенського р-ну). 

В сільській місцевості розташовано безліч сакральних обʼєктів: Свято-

Миколаївський Городоцький монастир (с. Городок Рівненського району), 

Межиріцький Свято-Троїцький монастир (с. Межиріч Острозького району), 

Дерманський Свято-Троїцький монастир (Здолбунівський район), Гурбенський 

Свято-Воскресенський монастир на Повстанських могилах (с. Мости 

Здолбунівського району), Скит св. Анни (с. Онишківці Дубенського району) й інші 

[15]. 

На наш погляд, найбільш важливими для розвитку сільського зеленого 

туризму (СЗТ) факторами є економічні й організаційні передумови. Також вагоме 

бажання місцевих органів влади розвивати такий рух, а господарів агросадиб – 

ефективно використовувати сільський житловий фонд. Тому більш детально 

зупинимося на соціально-економічних факторах розвитку СЗТ. 

Система розселення – посутній для територіальної організації СЗТ чинник. 

Сільське населення області становить 52,2% від загальної чисельності. Область, а 

особливо її північні райони, має один із найнижчих рівнів урбанізації в Україні. 75% 

міського населення зосереджено у південних районах області. Розміщення сіл 

відзначається такими закономірностями: великі села (із населенням більше ніж 1000 

жителів) переважають на півночі області, дрібні села (із населенням до 250 жителів) 

домінують переважно у південній її частині. 

Рівненська область – одна з найменш розвинутих в економічному плані. 

Питома вага регіону в загальному обсязі валової доданої вартості України – 1,5%. 

При цьому в області проживає 2,6% від усього населення країни. Таким чином, 
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область має значний за обсягом трудовий потенціал. За умов недостатності 

пропозиції місць праці в економіці області гостро стоять проблеми раціонального 

використання трудових ресурсів. Самозайнятість населення у сфері СЗТ може 

слугувати варіантом вирішення цих проблем [185]. 

Для Рівненської області типова значна внутрішньорегіональна диференціація 

за соціально-економічним розвитком. Зокрема, райони відрізняються за рівнем 

ділової активності. За кількістю малих підприємств на 10 тис. населення провідні 

позиції займають райони Рівненський і Здолбунівський (43). Найменшим цей 

показник є в Зарічненському (12), Володимирецькому (14), Дубровицькому (17) та 

Рокитнівському (18) районах, які компактно розташовані на півночі області. У цих 

районах поки ще не сформовано достатній досвід успішного підприємництва, що 

обмежує розвиток СЗТ. 

Сільське господарство – пріоритетний напрям економіки області. Зростання 

виробництва валової сільськогосподарської продукції забезпечують в основному 

приватні господарства населення, в яких 2013 року виробляли 71,3% від усієї 

сільгосппродукції області [141]. Один із факторів ТОСЗТ – землезабезпеченість 

сільських жителів. Саме низька землезабезпеченість сприяла розвитку СЗТ в інших 

областях заходу України. На Рівненщині землезабезпеченість досить висока (0,75 га 

сільгоспугідь на 1 сільського жителя). Попри це низька родючість ґрунтів зумовлює 

низьку рентабельність сільського господарства, що спонукає до пошуку інших видів 

заробітку. Зайнятість населення на сільгосппідприємствах зазнає скорочення. 

Сектор сільського господарства є непривабливим для жителів села через вкрай 

низьку заробітну плату (1929 грн. 2013 року [141]). Таким чином, у сільській 

місцевості зосереджено значні резерви трудових ресурсів для сфери СЗТ.  

Ще однією важливою передумовою розвитку СЗТ є наявність у сільській 

місцевості житлового фонду. У Рівненській області  на одного сільського жителя в 

середньому припадає 23,8 м2 загальної житлової площі. Найвищі показники за цим 

параметром у південних районах – Радивилівському (30,8), Здолбунівському (30,1), 

Гощанському (27,8), Дубенському (27,5) [139]. 

Загалом соціально-економічними передумовами розвитку СЗТ в області 

виступають: збільшення з кожним роком сільського житлового фонду; значна 



157 

чисельність незайнятого або частково зайнятого у приватних господарствах 

сільського населення; проблема низьких доходів сільського господарства. 

Фактори, що гальмують розвиток СЗТ, повʼязані із низькою забезпеченістю 

сіл комунальною інфраструктурою. У сільській місцевості питома вага житлової 

площі, обладнаної водопроводом, становить 27,7%, каналізацією – 25%, опаленням 

– 33,3%, гарячим водопостачанням – 15,6%, ваннами – 23,4%. Тільки 24 з 1000 сіл 

області мають централізовану каналізацію, 248 - водопроводи [141]. Транспортна 

система Рівненської області відзначається диспропорціями розвитку: північним 

районам притаманна транспортна доступність у сільській місцевості порівняно із 

центральними та південними, в межах яких розвинене залізничне сполучення. 

Позначена проблемами і сфера соціальної інфраструктури. Периферійні села 

районів часто позбавлені регулярної торгівлі товарами широкого вжитку. Мережа 

закладів охорони здоровʼя забезпечує доступ сільського населення лише до 

первинної медичної допомоги, а по спеціалізовану допомогу слід звертатися в 

районний чи обласний центр. Попри те, що сфера культури сільської місцевості 

представлена розвиненою мережею бібліотек і клубних установ, їхні послуги не 

зорієнтовані на туристів. У більшості сіл обмежений доступ до банківських послуг. 

Певною мірою цю проблему вирішує розвиток сучасних видів звʼязку (мобільного, 

Internet та ін.). Але в сільській місцевості якість звʼязку не завжди задовільна, стає 

гіршою з віддаленням від райцентрів. Серед факторів, що негативно впливають на 

розвиток СЗТ, потрібно назвати нерозвинену спеціалізовану інфраструктуру, яка 

обмежує активний відпочинок (недостатня кількість місць для купання, спортивних 

майданчиків, кемпінгів тощо). Загалом неоднорідна забезпеченість районів 

обʼєктами соціальної та виробничої інфраструктури негативно позначається на 

конкурентоспроможності територій у напрямі, зниження рівня їхньої інвестиційної 

привабливості та скорочення можливостей розвитку СЗТ. 

Негативними чинниками розвитку СЗТ слід вважати відсутність у власників 

агросадиб рекламної стратегії та їхнє невміння взяти до уваги конкуренцію, оцінити 

рівень рентабельності своїх послуг. Поширеною помилкою власників агросадиб є 

переконання, що мальовничі пейзажі, історичні памʼятки складають достатню для 

туриста пропозицію. Слабкий фактор розвитку СЗТ – це обмеженість інформації про 
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пропозиції агросадиб. Туристичний імідж сільської місцевості області 

неоднозначний. Рівненську область туристи сприймають як аграрний регіон зі 

збереженим сільським укладом життя, але їх відштовхує необлаштованість сіл і 

обмежений вибір видів дозвілля в них. Рівненська облдержадміністрація працює над 

реалізацією концепції сталого розвитку регіону за назвою «Західна брама». Для 

просування розроблених у рамках цієї концепції туристичних продуктів 

передбачений комплекс маркетингових заходів. Однак, незважаючи на 

масштабність проекту, СЗТ у ньому не надано істотного значення. 

Загалом результати проведеного аналізу можуть слугувати передумовою для 

оцінювання територій, найбільш сприятливих для розвитку сільського зеленого 

туризму.  

До того ж, аналіз наявних у Рівненській області рекреаційних ресурсів і 

розвиненої на їхній базі інфраструктури дав змогу виокремити чотири основні типи 

туристичного продукту, який пропонують у регіоні: санаторно-лікувальний, 

літнього відпочинку (переважно на базі сільського зеленого туризму), водний і 

пізнавальний.  

Для сегментації ринку туристичних послуг Рівненської області за групами 

споживачів вибрано два фактори – вік і ставлення споживачів до відпочинку. При 

цьому враховували мету подорожі та важливість для споживачів таких 

характеристик, як комфортні умови проживання, гарні краєвиди та ландшафтне 

різноманіття, можливість займатися активними видами відпочинку, можливість 

відвідання памʼяток історії та культури, музеїв, тиша та спокій, розваги.  

Для отримання даних про пріоритети відпочинку споживачів туристичних 

послуг було проведено опитування 420 жителів і відвідувачів Рівненської області з 

різних районів (анкета в додатку Е). Більшість туристів сприймає Рівненську 

область як туристичну дестинацію, спеціалізація якої – сільський туризм. 37% 

відвідувачів вважають її найкращим місцем для відпочинку на селі. Водночас менше 

туристів відзначили область як привабливу для культурного туризму, цікаву 

історичними памʼятками й обʼєктами (32%), або як місце для оздоровчого (11%) й 

активного туризму (20%).  

На рис. 3.11 відображено сегментацію споживачів для кожного виду 
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туристичного продукту Рівненської області. Загалом диференціюємо чотири основні 

субринки. Шляхом аналізу структури субринку літнього відпочинку на базі 

агросадиб з’ясовано рівномірний розподіл між сегментами з незначним 

переважанням осіб від 18 до 25 років, які націлені на активний відпочинок (частка 

таких становить 28%). У структурі субринку пізнавального відпочинку можна 

виокремити переважаючий сегмент – особи старшого та пенсійного віку, що 

націлені на пізнання (46%).  

 
а) Структура субринку літнього відпочинку на 

базі агросадиб, % 

 
б) Структура субринку пізнавального 

відпочинку, % 

 
в) Структура субринку водного туризму, % 

 
г) Структура субринку санаторно-курортного 

відпочинку, % 
Рисунок 3.11 – Результати сегментації споживачів для кожного виду туристичного 
продукту, пропонованого Рівненською областю (сформовано автором на основі власних 

маркетингових досліджень, проведених 2014 року [162])  
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пізнання та розваги. У структурі субринку водного туризму наявні два найбільші 

сегменти: особи, націлені на активний відпочинок, віком від 18 до 25 років і від 25 
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лікування та розваги (27%). 

Для вивчення особливостей сільського туристичного продукту Рівненської 

області опитано туристів селі Маринин (вибірка становила 150 осіб), а також 

проведено інтервʼю ще 52 туристів, що відпочивали в різних селах Рівненської 

області влітку 2013 року. Під час дослідження скористалися методикою Crimea 

analytical brief [189]. 

Ті туристи, які готові витрачати свій час і гроші в агросадибах Рівненської 

області, зосереджені на природних цінностях – унікальних ландшафтах, чистому 

повітрі. Наявність натуральної їжі вони розглядають як ключові конкурентні 

переваги регіону. Привабливе природне середовище називають основною причиною 

вибору Рівненської області як місця для відпочинку на селі (рисунки 3.12–3.13). 

 

Рисунок 3.12 – Результати опитування туристів про переваги сільського туризму в 
Рівненській області (побудовано автором на основі власних маркетингових досліджень) 

 

У ході дослідження визначили цільову групу споживачів послуг сільського 

зеленого туризму. Таку складають здебільшого міські жителі, молоді подружжя, за 

рівнем життя – середній клас. Сільські туристи – це активні люди 20–49 років 

(78,5%) із середнім або нижче від середнього доходом (79,3%). Більшість із них 

приїжджає, щоб провести час із друзями (31%) та сімʼєю (52 %). 58% туристів 

живуть у великих містах (обласних центрах), 19% – в районних центрах. Туристи 
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прибувають із міст Рівненської області, а також із областей західних і центральної 

частин країни, які більш урбанізовані, ніж Рівненщина. Туристи зі східних областей 

становлять близько 25%, південних – 18%. Майже кожен 10-й турист – з іншої 

країни. У ході спостереження не встановлено впливу гендерного чинника: серед 

опитаних чоловіки та жінки представлені однаковою мірою. 
 

 

Рисунок 3.13 – Результати опитування туристів щодо основної причини вибору 
Рівненської області для сільського туризму (побудовано автором на основі власних 

маркетингових досліджень) 
 

Термін перебування туристів у селі відносно нетривалий: 82% респондентів 

залишалися в агросадибі протягом 2–7 днів. До найбільш популярних напрямків 

належать райони, розташовані у південній і центральній частинах області, неподалік 

обласного центру, із хорошою транспортною доступністю. Ці райони багаті 

красивими, збереженими у природному стані ландшафтами, річками, озерами, 

лісами, що уможливлює тут проведення туристами сезону збирання грибів, ягід. 

Серед надаваних послуг – найбільш затребувані харчування; на другому місці – 

розміщення туристів. Окрім продуктів харчування та житла, сільські туристи 

переважно використовували послуги, повʼязані з активним відпочинком (походи, 

екскурсії, катання на конях, збирання грибів та ягід, прогулянки на човнах тощо, 

68%. 60% респондентів стверджують, що їм смакують страви місцевої кухні. 46% 

ознайомилися із місцевими традиціями. 35% відвідали село для підтримки свого 
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хобі. Найменш затребуваними є послуги трансферу транспортом до найближчих 

міських центрів. 

Незважаючи на загальне переконання про низьку якість туристичних послуг в 

Рівненській області, більшість респондентів заявила, що задоволена сервісом щодо 

їхніх основних потреб. Насправді, оскільки сільський туризм – це послуги для 

відносно небагатих клієнтів, то можна сказати, що такі туристи отримали краще за 

ту ціну, яку заплатили: вони готові платити менше, але і мають більш низькі 

очікування щодо якості послуг. На підтвердження останнього згадаємо, що під час 

вибору місця для відпочинку туристи керуються здебільшого: 1) співвідношенням 

ціна/якість, 2) описами номерів, 3) наявністю в будинку сніданку, 4) можливістю 

покуштувати місцеві страви, 5 ) можливістю активного проведення часу. 

97% сільських туристів вказали, що задоволені послугами та лояльні до місць, 

де відпочивали; 95% рекомендуватимуть ці місця для своїх друзів. Слід зазначити, 

що 69% відвідувачів дізналися про агросадибу від своїх друзів, знайомих і родичів. 

Другим за значущістю джерелом інформації про сільський туризм є Інтернет (17%). 

Інші джерела – ще менш значущі: телевізор (5,7%), туристичні агентства (6,8%), 

газети (3,2%) і туристичні гіди (1,1%).  

Цікаво, що в секторі сільського туризму спостережено багато випадків 

партнерства між постачальниками послуг, тобто відносини між власниками 

агросадиб здебільшого засновані на партнерстві, а не жорсткій конкуренції. 

Утім, окремі респонденти висловлювали незадоволення з приводу якості  

надання туристичних послуг. В основному йшлося про недостатньо розвинену 

інфраструктуру (35%). Два інші значні недоліки – низька якість послуг (27%) і 

високі ціни (15%). 14% опитаних згадують зручності, розташовані за межами 

будинка (у дворі) (рис. 3.14). Загалом зазначимо, щодо недоліків ринку сільського 

зеленого туризму в Україні належить нерозробленість стандартизованої сертифікації 

учасників ринку; незважаючи на заявлену задоволеність клієнтів, якість послуг 

часто залишається на низькому рівні через брак досвіду та клієнтоорієнтованої 

освіти власників. 

2008 року на Рівненщині вперше в Україні застосовано практику 

мікрокредитування сільського туризму. Безвідсоткові кредити на суму 5 тис. грн. з 
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терміном погашення три роки надають бажаючим розпочати або вдосконалити 

власну справу з організації надання послуг сільського туризму. Із 2010 року сума 

кредиту становить 15 тис. грн. під 2% річних. Сьогодні в області послуги сільського 

туризму пропонують 94 власники садиб у 15 із 16 районів Рівненщини. Поява 

чинника здорової конкуренції стимулює розширення спектра та якості 

пропонованих послуг, що, своєю чергою, сприяє підвищенню позитивного іміджу 

регіону й інтенсифікації туристичних потоків. Протягом активного туристичного 

сезону 2010 р. в агросадибах області відпочило понад 3,5 тис. туристів. Під час 

дослідження спостережено тенденцію до об’єднання власників агросадиб в 

ініціативні групи на основі взаємовигідної співпраці. Така форма організації 

надання послуг сільського туризму наявна існує й ефективно працює в с. Пляшева 

Радивилівського та с. Маринин Березнівського районів. Сім власників агросадиб, 

приймаючи туристів, розподіляють обов’язки з їхнього обслуговування. 
 

 

Рисунок 3.14 – Слабкі місця сільського зеленого туризму на Рівненщині 
(сформовано автором на основі власних маркетинових досліджень) 

 

Кількість агросадиб, які пропонують відпочинок туристам, із року в рік стає 

більшою. На сьогодні їх нараховують 85. Місткість агросадиб не завжди прямо 

пропорційна до кількості агросадиби у різних районах. Територіальний розподіл 

агросадиб представлено на рис. 3.15.  
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Рисунок 3.15 – Кількість і місткість агросадиб у районах Рівненської області 
(сформовано автором на основі власних маркетинових досліджень) 

 

Територіальною організацією сільського зеленого туризму (ТОСЗТ) слід 

вважати систему просторового взаєморозташування виробників сільського зеленого 

турпродукту щодо населених пунктів, які генерують потоки споживачів 

агротуристичних послуг, їх просторово обумовлені взаємовідносини. Формування 

ТОСЗТ проходить під впливом природних, історичних, етнокультурних, соціально-

економічних, інфраструктурних, інформаційних, маркетингових, інституційних, 

правових та інших факторів. Факторами, і в водночас елементами ТОСЗТ, 

виступають спеціалізовані агрорекреаційні ресурси й інфраструктура СЗТ регіону, 

які відзначаються впорядкованістю та наявністю між ними просторових звʼязків. Ці 

елементи функціонують не відокремлено, а в складі певних постійно мінливих 

територіальних рекреаційних систем. Перераховані групи факторів безпосередньо 

позначаються на формуванні таксонів ТОСЗТ, на їхній спеціалізації й економічній 

ефективності. 

Оцінювання рекреаційних ресурсів, як визначає В. Преображенський, є 

складним не вивченим остаточно процесом. Ця складність зумовлена багатьма 

чинниками, серед яких – нерозробленість чітких методик, рівень забезпеченості 

інформацією про якість і кількість рекреаційних ресурсів, «невидимість» ефекту 

використання ресурсів, суб’єктивність оцінок тощо. Найбільш ємною та водночас 
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зручною в користуванні під час комплексного оцінювання рекреаційного потенціалу 

видається методика В. Мацоли. Остання передбачає подання інформації у вигляді і 

таблиці, і тексту. За основу запропоновано взяти 3-бальну шкалу: у 3 бали оцінено 

територію із найсприятливішими умовами для розвитку рекреації, 2 – із 

посередніми, 1– із несприятливими. Комплексне оцінювання рекреаційного 

потенціалу території для розвитку сільського зеленого туризму виконують за 

формулою (3.1) з використанням оцінювальної таблиці (вихідні дані для обрахунків 

– у додатку Ж): 

 

О = Оприр. + Оістор.-культ. + Осоц.-економ. + Оінформ. + Оінфрастр. + Оімідж  (3.3) 

 

Для оцінювання факторів ТОСЗТ у нашому дослідженні за основу взято 

методику комплексного оцінювання рекреаційних територій В. Мацоли, проте з 

доповненнями системи оцінюваних показників із огляду на специфіку 

досліджуваного регіону й особливостей СЗТ, а також із розробленою шкалою оцінок 

за цими показниками. Оперували трибальною шкалою: 3 бали – найбільш 

сприятливий фактор, 2 бали – побічно сприятливий фактор, 1 бал – несприятливий 

для розвитку СЗТ фактор. Комплексну оцінку отримували в процесі складання 

усереднених оцінок за шістьма компонентами: природними, історико-культурними, 

соціально-економічними, інформаційними, інфраструктурними чинниками та 

фактором туристичного іміджу (методика в додатку З). 

Шляхом дослідження територіальної диференціації факторів ТОСЗТ можна 

визначити компонентну та територіальну структуру СЗТ. Формами ТОСЗТ є пункт 

СЗТ, центр СЗТ, вузол СЗТ, район СЗТ, регіон (зона) СЗТ. Передусім слід згадати 

про постійне збільшення кількості агроосель в області. Так, 2013 року їх 

зареєстровано 85, найбільше у Володимирецькому р-ні (12 садиб загальною 

місткістю 58 місць), найменше – у Млинівському (1 садиба на 4 місця) (рис. 3.16). У 

ТОСЗТ області виокремлено пункти СЗТ (окремі агросадиби), центри СЗТ (села, в 

яких є кілька агросадиб, які використовують спільну інфраструктуру). Вузли СЗТ 

поки знаходяться на етапі формування, їх можна ідентифікувати тільки за ознакою 

спільності транспортно-географічного розташування учасників ринку СЗТ і за 
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використанням ними загальної інфраструктури. Втім, між власниками агросадиб у 

вузлах поки не встановлено тісні технологічні звʼязки, які б уможливлювали б 

використання наявної інфраструктури та місцевих ресурсів найефективніше. З 

огляду на початковий етап розвитку СЗТ Рівненській області говорити про 

виокремлення районів, зон і регіонів СЗТ поки не доцільно. Тому великими 

центрами СЗТ є села Нобель, Біле та Малі Телковичі, Крупове й Антонівка. 

Найбільший вузол СЗТ сформувався в Демидівському та Радивилівському районах 

(охоплює села Хрінники та Пляшева); на сході – вузол СЗТ із ядром у с. Маринин 

Березнівського р-ну; в передмісті м Рівне – вузол СЗТ із ядром у с. Забороль. Менші 

за розміром і значенням вузли СЗТ утворилися в Острозькому та Здолбунівському р-

нах (рис. 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Розвиток сільського зеленого туризму Рівненської області (побудовано 

автором за допомогою програми Mapinfo) 

 

Для подальшого розвитку СЗТ видаються найбільш привабливими території, 

що межують із Рівненським р-ном. Попри незначну кількість агроосель, території 

притаманні найкращі факторні передумови для їхнього функціонування, посилені 

попитом на послуги СЗТ серед міського населення, 75% якого зосереджено в 

південній частині області. В північних районах резерви для розвитку СЗТ значно 
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менші: для збільшення останніх необхідне істотне поліпшення інфраструктури й 

інших факторних умов, а також докладання значних маркетингових зусиль із 

формування попиту на місцевий турпродукт.  

Систему стратегічного управління розвитком галузей, регіонів, територій 

тощо доцільно вибудовувати із застосуванням інноваційних методів і рішень. Тому 

вбачаємо переваги в тому, що підґрунтям розроблення програм розвитку туризму в 

конкретній місцевості слугуватимуть передові технології планування. Тож, на нашу 

думку, комплексний підхід до планування розвитку сільського зеленого туризму на 

території передбачає розроблення інноваційної моделі стратегічного управління з 

урахуванням кластерних взаємозв’язків. 

З огляду на те, що розвиток сільського зеленого туризму Рівненської області 

відзначається етапом свого становлення, виокремлення агротуристичних районів 

унеможливлює їхня несформованість. У територіальній організації сільського 

зеленого туризму можна виокремити пункти (окремі агросадиби), центри (сільські 

населені пункти, в яких є кілька агросадиб). Процес формування вузлів та ареалів 

сільського зеленого туризму на сьогодні знаходиться на етапі становлення. 

Найбільший вузол утворений у Демидівському та Радивилівському районах із 

ядром із сіл Хрінники та Пляшева. На сході – вузол із центром у с. Маринин 

Березнівського району. У передмісті Рівного – вузол із ядром у с. Забороль. Менші 

за розміром і значенням вузли сільського зеленого туризму діють в Острозькому та 

Здолбунівському районах. У північних районах також є центри сільського зеленого 

туризму (с. Нобель, с. Біле та Малі Телковичі, с. Крупове й Антонівка).  

За результатами проведеного опитування з’ясовано, які саме райони області 

порадили б респонденти тим, хто бажає відпочити в сільській місцевості на 

Рівненщині. Так, на перше місце опитані поставили Дубенський район (85% 

респондентів). Близько 68% респондентів порадили Демидівський, Млинівський і 

Березнівський райони. Меншою популярністю відзначається Острозький, 

Корецький (61%) і Рівненський райони (50%). І лише 30% анкет містили згадування 

про Здолбунівський, Гощанський, Костопільський, Радивилівський і північні райони 

як такі, які можна порадити для відпочинку сільським туристам. 
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Ці показники дають підстави стверджувати про певний рівень лояльності 

споживачів до сільського туристичного продукту різних районів області. 

Лояльністю вважаємо надання споживачем переваги певному туристичному 

продукту або послузі, сформованої внаслідок узагальнення емоцій, думок, відчуттів 

щодо цього продукту або послуги. Так, лояльність споживачів – це їхнє схвальне 

ставлення до продуктів, послуг, сервісу, торгової марки, логотипу, зовнішнього 

вигляду агросадиби, її власників і обслуговуючого персоналу, місцевості тощо. 

Виявами схвального ставлення або тенденції обирати туристичний продукт є дії 

покупців. Відомі різні види лояльності споживачів. Наприклад, за даними 

дослідження встановлено рівень перцепційної лояльності.  

Перцепційна лояльність (perceptual loyalty) передбачає акцентування уваги на 

таких аспектах, як думки покупців та їхні оцінки, що дає змогу визначити ставлення 

останніх до бренду, зокрема зацікавленість, задоволеність, почуття гордості, ступінь 

довіри тощо. Перцепційні індикатори розглядають як більш значущі, ніж 

трансакційні, тобто такі що повʼязані з оцінюванням фактичного придбання 

туристичного продукту. Індикатори перцепційної лояльності містять певну 

діагностичну інформацію та дають змогу прогнозувати зміни попиту в майбутньому 

[98, с. 171]. 

Після аналізу перцепційної лояльності споживачів у територіальному аспекті 

порівняли її з агротуристичним потенціалом регіонів, скориставшись результатами 

досліджень [125, с. 309]. За сумою бальних оцінок за такими групами факторів, як 

природні, історико-культурні, соціально-економічні, інформаційні, інфраструктурні 

й іміджеві, автор отримав узагальнювальні показники агрорекреаційного потенціалу 

районів. Найвищу оцінку одержали Рівненський і Дубенський районами, найнижчі – 

Демидівський, Зарічненський, Костопільський і Рокитнівський райони.  

Зіставимо оцінки агрорекреаційного потенціалу із рівнем перцепційної 

лояльності споживачів до місцевих сільських турпродуктів, отримані за 

результатами маркетингового дослідження (рис. 3.17–3.18). 

Як наслідок порівняння лояльності споживачів до сільського туристичного 

продукту району та наявного агрорекреаційного потенціалу Рівненської області, 

який до певної міри визначає пропозицію такого турпродукту, виявлено 
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суперечність у тому, що необовʼязково високий агрорекреаційний потенціал 

району збігається із високим рівнем лояльності споживачів до сільського 

турпродукту. Це розкриває обґрунтованість розроблення системи пріоритетів 

рекреаційного розвитку Рівненської області, що передбачає виокремлення переліку 

груп рекреаційних територій зі схожими характеристиками, проблемами та 

потребами та застосування згідно з ними різних стратегій розвитку. Запропоновано 

таке групування районів із відповідною пріоритетністю стратегій розвитку 

сільського зеленого туризму в них:  

1 група – райони, що відзначається значним агрорекреаційним потенціалом і 

високим рівнем лояльності споживачів, а тому й достатньо сформованим 

потенційним попитом. Щодо цих районів установлено найбільшу ефективність 

стратегії інтенсивного зростання сільського зеленого туризму (Дубенський, 

Млинівський, Березнівський райони);  

2 група – привабливі для споживачів достатньо освоєні з рекреаційної точки 

зору райони приміського відпочинку. Для них рекомендовано стратегію 

диверсифікації, що охоплює розроблення, впровадження та розвиток у загальній 

пропозиції рекреаційних послуг сільського туристичного продукту, зорієнтованого 

на різні категорії міських жителів цих районів (Рівненський, Здолбунівський, 

Радивилівський, Сарненський, Володимирецький райони);  

3 група – райони, для яких притаманний традиційний історико-культурний 

туристичний продукт (Корецький, Острозький райони) та послуги оздоровчої 

рекреації на водних обʼєктах (Демидівський район). З’ясовано результативність 

використання стратегії інтегрованого зростання сільського зеленого туризму, що 

пов’язана з обʼєднанням зусиль із планування розвитку, організації, контролю та 

маркетингових заходів у сільському туризмі й у традиційних для цих районів видах 

туризму;  

4 група – маловідомі споживачам в агротуристичному плані території, які 

мають суттєвий агрорекреаційний потенціал і перспективні щодо розширення в 

майбутньому пропозиції сільського турпродукту Рівненської області; 

рекомендовано стратегію концентрованого зростання, мета якої – посилення 
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позицій цих районів на ринку сільського зеленого туризму (Гощанський, 

Дубровицький, Зарічненський, Костопільський, Рокитнівський райони) [162].  

 

 

Рисунок 3.17 – Агрорекреаційний потенціал Рівненської області (побудовано 

автором за допомогою програми Mapinfo) 
 

 

Рисунок 3.18 – Агрорекреаційний потенціал і попит на сільський туристичний 
продукт у районах Рівненської області (побудовано автором) 
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Загалом сільський зелений туризм займає великий сегмент туристичного 

ринку Рівненської області. Споживачі демонструють бачення Рівненської області як 

туристичної дестинації, спеціалізація якої – сільський туризм. Субринок літнього 

відпочинку в сільській місцевості рівномірно розподілено між різними сегментами 

споживачів з незначним переважанням осіб 18 до 25 років, які націлені на активний 

відпочинок, (частка таких становить 28%). Однак достатньо багато таких 

споживачів відволікаються у сферу водного туризму. Тому найбільш 

перспективними для залучення до сільського зеленого туризму сегментами 

споживачів, крім молоді у віці 18–25 років, є особи віком 25–65 років, що націлені 

на спокійний відпочинок. Саме в руслі потреб цих категорій споживачів і слід 

розробляти сільський туристичний продукт. Серед факторів, що мотивують туристів 

вдаватися до послуг сільського зеленого туризму області, прерогатива належить 

природнім атракціям як найбільш посутнім перевагам розвитку сільського зеленого 

туризму. Недоліками слід визнати нерозвиненість інфраструктури та низьку якість 

послуг у агросадибах. Найбільшу лояльність потенційні споживачі виявляють до 

сільського туристичного продукту Дубенського, Березнівського, Демидівського та 

Млинівського районів. Проте практично не простежено кореляції (R=0,5) між рівнем 

агрорекреаційного потенціалу районів і показниками перцепційної лояльності 

споживачів до їхнього сільського турпродукту. Для ефективного використання 

агрорекреаційного потенціалу області для її районів запропоновано чотири типи 

стратегій, реалізація яких уможливить формування належного рівня лояльності 

споживачів і забезпечення відповідного до наявного потенціалу попиту на послуги 

сільського зеленого туризму [162, 174]. 

Для систематизації окресленого кола проблем і переваг розвитку сільського 

зеленого туризму на Рівненщині на основі узагальнення значного масиву фактичної 

інформації виконано SWOT-аналіз стану цього виду діяльності (додаток К). 

За результатами SWOT-аналізу, одним із прорахунків у формуванні 

рекреаційного продукту області є нерозроблення ефективної маркетингової 

політики. Важливий складник ефективного маркетингового управління розвитком 

регіональних рекреаційних систем – це формування політики просування 

рекреаційного продукту. Просуванням рекреаційного продукту називають 
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сукупність дій, спрямованих на доведення до споживачів інформації про його 

переваги та стимулювання купівлі такого продукту. Зважаючи на специфіку 

рекреаційного продукту та характер функцій, покладених на органи місцевого 

управління, до основних цілей політики просування рекреаційного продукту слід 

зарахувати: формування та підтримку сприятливого позитивного іміджу окремих 

рекреаційних територій зокрема та області загалом; вплив за допомогою засобів 

маркетингу на ринкову поведінку споживачів рекреаційних послуг; інформування 

споживачів про можливості та переваги відпочинку на території області.  

У контексті розгляду перспектив макроекономічного розвитку специфічних 

форм туристичного підприємництва на прикладі сільського зеленого туризму 

Рівненської області та для ефективного використання агрорекреаційного потенціалу 

останньої було запропоновано стратегії розвитку її районів, реалізація яких 

уможливить формування належного рівня лояльності споживачів і забезпечення 

відповідного до наявного потенціалу попиту на послуги сільського зеленого 

туризму.  

У такому контексті важливою умовою видається формування переконаності 

споживачів у необхідності придбання рекреаційного продукту взагалі. Сутність цієї 

проблеми полягає в тому, що вона є не лише економічною, а й соціальною, тобто 

формування вищезгаданого переконання передбачає спонукання населення до 

оздоровлення та ведення здорового способу життя. Відтак, вирішення такого 

завдання охоплює два аспекти: перший – пропаганда здорового способу життя та 

відпочинку на природі; другий – забезпечення переконання, що саме конкретний 

рекреаційний регіон і розміщені на його території курорти зможуть максимально 

задовольнити потреби в рекреації та відпочинку. 

Систему менеджменту й маркетингу сільського зеленого туризму в регіоні 

треба вибудовувати з урахуванням ключових «точок зростання», окреслених SWOT-

аналізом. Зокрема, в управлінні розвитком туризму на сільських теренах регіону 

варто брати до уваги такі обʼєктивні обставини: не всі сільські місцевості придатні 

для розвитку сільського зеленого туризму; не всі сільські громади можна залучити 

до розвитку сільського зеленого туризму; не всі форми туристичної діяльності 

прийнятні в кожній місцевості; в розвитку кількості агроосель у кожній окремо 
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взятій місцевості має бути встановлено ліміти; для перешкоджання негативному 

впливові відвідувачів на довкілля необхідне застосування спеціальних механізмів 

управління. 

Стимулом розвитку агротуризму Рівненщини повинна слугувати програма 

розвитку сільського зеленого туризму. 

Цільовою групою програми мають стати сільські господарі, підприємці, 

безробітні, жінки та молодь.  

У межах програми потрібно передбачити такі заходи:  

− навчальні семінари та тренінги для власників приватних садиб з основ 

організації обслуговування туристів, правових аспектів діяльності, рівня якості 

надаваних послуг, що надаються;  

− започаткування циклу лекцій із безпеки туризму;  

− організацію інформаційно-консультаційного центру для законодавчого 

забезпечення діяльності сільського зеленого туризму, а також створення 

інформаційних ресурсів (засобів комунікації, баз даних) і підвищення рівня 

інформованості, ділових навиків і кваліфікації господарів шляхом надання 

навчальних і консультаційних послуг;  

− консультування підприємців стосовно створення власного бізнесу в межах 

розвитку зеленого туризму в регіоні;  

− розроблення та виготовлення інформаційно-практичних матеріалів для 

цільової групи проекту;  

− підготовка до видання туристичного атласу й інформаційно-рекламного 

довідника з питань висвітлення туристичних можливостей Рівненської області;  

− створення та підтримка веб-сторінки проекту для розміщування всіма 

зацікавленими господарями інформації про свою садибу та послуги, які вони 

пропонують, а також для координації та систематизації інформації для зацікавлених 

туристів;  

− підготовка телепрограм «Відпочиваємо в селі»;  

− створення бази даних приватних садиб району, що надають послуги 

гостинності, а також туристичних обʼєктів і продуктів, маршрутів, цін на 

туристичні послуги, транспортне забезпечення тощо.  
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Для оптимізації організаційних процесів у сфері туризму (створення бізнесу, 

впровадження інноваційних технологій, розроблення нових маршрутів, укладання 

договорів із туристичними операторами, будівництво готелів тощо) все більшого 

поширення набувають кластерні форми утворення. 

Засаднича концепція кластерної теорії – це об’єднання окремих елементів у 

єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації певної мети. 

Утворення кластерів є наслідком просторового вияву дій ринкових сил.  

На території Рівненської області вбачаємо доцільність у створенні 

туристичного кластеру сільського зеленого туризму на базі національного парку 

«Дермансько-Острозький», а також на базі регіональних ландшафтних парків 

«Припʼять-Стохід» та «Надслучанський».  

Кластер сільського туризму може бути обʼєднанням підприємців — власників 

агроосель (тобто приватних садиб, де приймають туристів), магазинів, а також 

працівників освітніх установ (шкіл і бібліотек), представників місцевої влади та 

громадських організацій для виробництва та просування на ринок високоякісного 

конкурентоздатного продукту — відпочинку на селі.  

Формування інтеграційних процесів у кластері наведено на рис. 3.19. 

Основною метою діяльності туристичного кластеру є розвиток конкурентних 

переваг туристичної дестинації шляхом активізації всіх видів туризму, яка 

передбачає таких наступних пріоритетних завдань: 

– укладання реального реєстру обʼєктів туристичної інфраструктури 

(наявної/потрібної) для забезпечення інвесторів інформацією про те, куди вкладати 

гроші; 

– реклама, формування туристичного іміджу туристичної дестинації; 

– створення інформаційної бази із визначенням можливих туристичних 

маршрутів, місць відпочинку, транспортної системи тощо шляхом формування 

Інтернет-сторінки, друкованих видань та інформаційних туристичних офісів, бюро, 

довідок; 

– підвищення рівня кваліфікації й інтелектуального потенціалу працівників 

туристичної сфери; 

– розвиток індустрії розваг із урахуванням місцевих особливостей; 
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– проведення заходів зі збереження та реконструювання памʼятників 

архітектури, що мають важливе історичне значення; 

– отримання більшого фінансування для розвитку всіх видів туризму з 

місцевих і державного бюджетів, міжнародних фондів. 

  

Рисунок 3.19 – Горизонтальні та вертикальні звʼязки у кластері сільського туризму 

(побудовано автором) 

 

Опишемо види діяльності в кластері:  

1. Спільні інформаційні види діяльності: діяльність, спрямована на визначення 

членів кластеру та його вплив; із підвищення обізнаності галузі й удосконалення 

комунікації між учасниками кластеру. Сюди належать проекти вдосконалення 

комунікації між учасниками шляхом використання інформаційного бюлетеня. 

2. Спільне навчання: навчальні програми та програми тренінгів, фінансовані 

кластером. Учасники проводять семінари або конференції для надання інформації, 

де і як отримати ресурси та послуги, для навчання з управління якістю, 

стратегічного планування для створення бачення бізнесу у власників і менеджерів.  

3. Спільний маркетинг: колективна діяльність щодо просування продукції або 

послуг кластеру на місцевому ринку та за кордоном. Майже всі учасники кластеру 

організують або беруть участь у спільних рекламних місіях чи виставках, 
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розробляють окремі види брошур і статті до газет. Кластер також шукає безоплатні 

засоби підтримки (від національних і міжнародних донорів та місцевої влади) для 

розроблення стратегії. 

4. Спільна розбудова економічних фундацій: колективна діяльність із 

розбудови сильніших навчальних, фінансових і громадських установ для 

забезпечення вищої конкурентноздатності.  

5. Спільне надання туристичних послуг: використання спільних транспортних 

засобів, спільної інфраструктури туристичних маршрутів.  

Реалізація економічного механізму взаємозвʼязку учасників кластеру на 

різних етапах його становлення мала різні варіант. Розглянемо їх. 

1. Модель туристичного кластеру як відокремленої структури, утвореної 

незалежним субʼєктом господарювання. Саме такій моделі відповідав кластер 

перших етапів його функціонування. Ініціативна група засновників туристичного 

кластеру представлена незалежними фахівцями, що не мали безпосереднього 

стосунку до туристичного бізнесу, але накопичили досвід упровадження кластерної 

моделі в інших регіонах і галузях (науковці, громадські організації, експерти 

різноманітних програм та ініціатив). Відтак, вибудовуючи туристичний кластер, 

вони налагоджували взаємозвʼязки із власниками агросадиб і підприємствами 

туристичного бізнесу, укладали з ними відповідні договори про співпрацю. Як 

джерела фінансування проектів туристичного кластеру використовували власні 

кошти підприємств туристичної індустрії, інші джерела, що можуть приносити 

дохід, повʼязаний зі статутною діяльністю кластерного утворення, також суттєву 

грантову підтримку, проведення навчання власників агросадиб та іміджевих заходів 

(свят, фестивалів, реклами). 

2. Типова модель туристичного кластеру передбачає, що між учасниками 

туристичного бізнесу виникають хаотичні взаємозв’язки. Залежно від потреби 

останні укладають між собою угоди про співробітництво. На сьогодні кластер 

розвивається, фактично, без фінансової підтримки грантодавців і держави. 

Фактором стабілізації кластерної структури кластеру виступає здебільшого 

територіальний фактор, що полягає в географічній близькості учасників кластеру. 

Зауважимо, що така модель взаємозвʼязків у кластері виявилася менш ефективною, 
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ніж перша. Окремі учасники кластеру, хоч і не вийшли зі складу такого, активної 

участі в його діяльності не беруть. У багатьох несформоване бачення стратегії 

подальшого розвитку в складі кластеру. 

Пріоритетна мета сільського туризму як нового туристичного продукту – це 

сукупність послуг з організації перевезення, розміщення, харчування туристів, який 

би виходив за межі традиційного уявлення про туристичну пропозицію України та 

неодмінно передбачав би врахування природної, історико-культурної специфіки 

регіонів і гостинності сільського населення.  

Відпочинок на селі — це і є продукт кластеру сільського туризму, в якому 

працюють професіонали, як от: власники агроосель і кулінари, митці 

і підприємці, працівники бібліотеки, представники місцевого самоврядування та 

фермери, кваліфіковані економісти та безробітні. 

Основні складники туристичного продукту кластеру сільського зеленого 

туризму представлено на рис. 3.20. 

На нашу думку, проблема розвитку кластерів сільського туризму повʼязана зі 

спрямованістю його діяльності лише на розвиток одного виду туризму. Для 

вдосконалення роботи кластеру видається доцільною реалізація стратегії 

диверсифікації туристичного продукту. Перспективним вважаємо розвиток 

сільського зеленого туризму спільно з іншими видами туризму: 

– освітнім туризмом – організація тематичних екскурсій;  

– оздоровчим туризмом – відвідування селища для лікування та відпочинку на 

базі оздоровчих закладів;  

– екологічним туризмом – різновид науково-пізнавального туризму, який 

можна організовувати лише на екологічно чистій території; тут слід прокласти 

екологічні стежки й організувати їхнє обслуговування;  

– фестивальним туризмом – відвідування фестивалів; 

– пішохідним туризмом – пішохідні подорожі до природних, історичних, 

культурних памʼяток за розробленими туристичними маршрутами; 

– велосипедним туризмом – подорожі на велосипедах за розробленими 

маршрутами;  
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– спортивним туризмом – участь у спортивних змаганнях, відвідування цих 

заходів уболівальниками;  

– автомобільним туризмом – подорожі на автомобілях за розробленими 

маршрутами. 
 

 

Рисунок 3.20 – Напрями діяльності кластера сільського туризму (побудовано автором) 

 

Практично відсутність, досвіду ефективного функціонування туристичних 

кластерів в Україні, що зумовлена, насамперед, прогалинами у нормативно-

правовому регулюванні такого напряму. Так, попри розроблення 2008 р. проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення 

кластерів в Україні», він так і не набув чинності. Тому видається вкрай необхідним 

прийняття відповідного документу на загальнодержавному рівні, а також укладання 

програми створення туристичних кластерів у регіонах.  

Для забезпечення сприятливих умов розвитку туристичних кластерів 
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вважаємо доцільною реалізацію в державі комплексу заходів, серед яких:  

1) розроблення й удосконалення законодавчої бази організації туристичних 

кластерів в Україні;  

2) проведення інформаційної кампанії серед потенційних учасників і 

зацікавлених осіб із розʼяснення конкурентних переваг кластерів;  

3) налагодження державної підтримки процесів кооперування й інтеграції 

серед туристичних підприємств;  

4) підвищення ефективності системи навчання та підготовки спеціалістів для 

створення й упровадження кластерної моделі у сфері туризму;  

5) реалізація заходів податкового регулювання для учасників кластерів;  

6) зниження адміністративних барʼєрів.  

При цьому визначення довготермінової стратегії розвитку туристичних 

кластерів повинне передбачати й тісний контакт органів державної влади та 

ключових підприємств туристичного бізнесу.  

Новизною пропонованої моделі є акцентування на взаємодії не лише із 

безпосередніми учасниками турринку (постачальниками та споживачами продукції 

кластерної групи), але й з іншими групами регіонального та міського розвитку 

(науково-дослідними й освітніми установами, місцевим населенням, органами 

державної влади в регіоні, органами місцевого самоврядування та промисловими 

підприємствами). Результати кластеризації специфічних форм туристичного 

підприємництва Рівненської області може бути використано Управлінням культури і 

туризму Рівненської обласної державної адміністрації. 

Формування та розвиток кластерів обов’язково мусить супроводжуватися  

підтримкою місцевих органів влади та самоврядування, що уможливить вирішення 

кластерними структурами у владних структурах питання поліпшення умов 

діяльності і захисту інтересів своїх учасників. У своїй діяльності кластер створить 

оптимальну, спрощену та вигідну систему доступу до фінансових (інвестиційних) 

ресурсів для своїх учасників і партнерів.  

Теорія кластеризації – це не так нововведення в регіональній теорії та методах, 

як новий комплексний підхід до оцінювання регіональних умов й тенденцій 

розвитку, а також тих політичних викликів, які впливають на ці умови і тенденції. За 
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умов сучасного обмеженого державного фінансування кластери можуть стати 

засобом об’єднання зусиль місцевих підприємців і можливостей організацій щодо 

сприяння розвитку туризму. Втім, такі об’єднані дії вимагають координування у 

нормативно-правовому полі держави, а також підтримки громадських організацій 

національного рівня в руслі проведення консультацій. 

Вбачаємо результативність застосування виконання запропонованої в пункті 

методики виконання маркетингових досліджень для оцінювання перспективних 

видів туристичного підприємництва на окремих територіях під час розроблення 

загальнообласних або загальнонаціональних стратегій розвитку туризму. Із 

використанням удосконаленої методики оцінювання агротуристичного потенціалу в 

сільському туризмі можливо вибудувати чітку стратегію, в якій буде враховано 

територіальні особливості агропотенціалу. 

Запропоновані судження, які може бути екстрапольовано на рівень 

національної економіки, дають підстави для очікування позитивних зрушень у 

розвитку туристичного підприємництва.  

 

3.3. Механізм макроекономічної політики розвитку туристичного 

підприємництва  

З огляду на вищевикладене постає очевидним, що попри певні досягнення в 

галузі туризму, в Україні до сьогодні не створено ефективної системи підтримки 

розвитку туристичного підприємництва.  

Інституційну базу підтримки підприємництва утворюють такі складники: 

– нормативно-правова база регулювання підприємницької діяльності; 

– інституції інфраструктури підтримки діяльності суб’єктів підприємництва. 

Нормативно-правова база регулювання розвитку підприємництва охоплює 

закони та підзаконні акти, які визначають критерії, статус та засади діяльності 

підприємців; регулюють особливості провадження окремих видів економічної 

діяльності та забезпечують програмування розвитку підприємництва на 

національному, регіональному та місцевому рівнях.  

Одним із важелів поліпшення підприємницького клімату є розроблення й 

ухвалення програм розвитку підприємництва на державному рівні.  
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Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні 

регламентовано Законом України від 21.12.2000 №2157-ІІІ «Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні». 

Заходи щодо виконання Національної програми щорічно затверджує Кабінет 

Міністрів України, а обсяги їхнього бюджетного фінансування – Верховна Рада 

України в Законі України про Державний бюджет України на черговий рік.  

Виконання заходів Національної програми фінансоване з Державного 

бюджету України, коштів, одержаних від приватизації державного майна, й інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством. Обсяг щорічних асигнувань, 

спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, визначено у 

видатковій частині Державного бюджету України окремим пунктом. 

Функції організації та контролю за виконанням заходів Національної 

програми здійснюється Кабінетом Міністрів України. Координація діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, щодо виконання заходів 

Національної програми належить до компетенції спеціально вповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань регуляторної політики та 

підприємництва, який щоквартально звітує Кабінету Міністрів України про стан 

виконання Національної програми та передбачених нею заходів. Органи виконавчої 

влади щоквартально звітують спеціально вповноваженому центральному органові 

виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва про стан 

виконання Національної програми та передбачених нею заходів 

Проте Національна програма сприяння розвиткові малого підприємництва 

2000 року, попри певні зміни та коригування, на сьогодні потребує суттєвого 

доопрацювання й оновлення з огляду на сучасні реалії та виклики сьогодення. У 

2013 році було підписано розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014–2024 роки», а також розроблено Державною регуляторною 

службою України проекту Закону України «Про Загальнодержавну програму 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки». Втім останній до 

сьогодні не легітимізовано.  
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Вимога трансформації концепції управління туристичним підприємництвом 

детермінована перетвореннями, що відбуваються в економіці та суспільстві. За умов 

складної соціально-економічної ситуації, змін в органах державного управління 

туристичною галуззю, а також припинення фінансування державної програми 

розвитку туризму виникає необхідність пошуку нових підходів до ролі держави в 

управлінні турбізнесом.  

Зміни в законодавстві щодо регулювання галузі туризму призвели до 

формування правового базису для оновлення принципів функціонування моделі 

розвитку туризму: в новій концепції зменшено вагу держави та враховано більш 

тісний зв’язок із суб’єктами господарювання (державно-приватне партнерство). 

Загалом в сучасній Україні, зважаючи на труднощі, спричинені соціально-

економічною кризою та міжнародним статусом країни, нерозробленістю 

довгострокової державної стратегії в туристичній галузі та неусталенісю 

термінологічного апарату сфери регулювання туристичним підприємництвом, 

відбувається перехід до такої моделі розвитку туризму, яка передбачає зниження 

державної підтримки туристичного сектора. Перебіг процесу становлення сучасної 

парадигми туристичного підприємництва є досить стихійним і супроводжується 

суттєвими соціально-економічними втратами: 90% туристичних підприємств 

банкрутують упродовж перших років своєї діяльності, більшість підприємств має 

низьку рентабельність. 

У більшості країн із розвинутою ринковою економікою основні державні 

функції щодо регулювання туристичної галузі виконує міністерство або 

спеціалізований підрозділ. І незважаючи на те, що Україна проголосила туризм 

пріоритетною галуззю, в кризовий момент вона змушена відійти від попередньої 

моделі. 

На нашу думку, процес регулювання туристичного підприємництва полягає у 

чіткому виборі пріоритетів (цілей) із подальшим розробленням механізмів. Автором 

запропоновано як засіб розвитку туристичного підприємництва обрати програмно-

цільовий підхід, який уможливлює оцінювання рівня досягнення поставлених на 

етапі планування цілей і виконання обраних завдань. Комплексний підхід до 
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застосуванням програмно-цільового методу забезпечить використання структурно-

функціональної схеми системи регулювання, яка постає сукупністю нижче 

перерахованих взаємодіючих підсистем: 

1) законодавчо-нормативна база; 

2) економічна діагностування, аналіз, прогнозування інформаційне 

забезпечення; 

3) оперативне державне управління туризмом на різних рівнях; 

4) соціальний захист та соціальне забезпечення; 

5) освіта та просвітницька діяльність; 

6) фінансово-економічна підтримка. 

Основою програмно-цільового підходу виступають заходи регулювання 

туристичного підприємництва відповідно з «дерева цілей», що відображає розподіл 

генеральної мети на цілі різних рівнів (рис. 3.21). 

Пропонуємо перелік рекомендацій щодо першочергових заходів ефективної 

підтримки розвитку туристичного підприємництва. 

Нагальною видається потреба сформувати сприятливе бізнес-середовище для 

туристичного підприємництва насамперед шляхом удосконалення нормативно-

правової бази  та принципів державної регуляторної політики; розробити механізм 

часткового відшкодування із місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами туристичного підприємництва для реалізації інвестиційних 

проектів; створити бази даних інвестиційних пропозицій туристичних проектів. 

Для стимулювання розвитку туристичного підприємництва місцевій владі 

потрібно сприяти самозайнятості безробітних на основі надання їм одноразової 

грошової допомоги на започаткування власної підприємницької діяльності у сфері 

туризму; під час перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних 

пріоритетними вважати види туризму, на послуги яких є попит на ринку; проводити 

семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати 

підприємницьку діяльність у туризмі. 

Слід ужити заходів із розвитку туристичного підприємництва у сільській 

місцевості (розробити механізми надання матеріальної допомоги власникам 
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агроосель; сприяти переорієнтації вивільненої робочої сили у сфері розвитку 

«сільського зеленого туризму)». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.21 – «Дерево цілей» макроекономічної політики 
 розвитку  туристичного підприємництва 

Цілі І рівня (умови) 

Формування сприятливого бізнес-середовища, активізація підприємницького 
потенціалу населення, підвищення конкурентоспроможності туристичного 

підприємництва, збільшення його внеску у вирішення завдань соціально-економічного 
розвитку держави 
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Доцільно запровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері 

підтримки туристичного підприємництва на місцевому рівні (для залучення 

суб’єктів туристичного підприємництва до участі у побудові регіональної політики 

сформувати при управліннях туризму облдержадміністрацій регіональні ради 

підприємців; лобіювати впровадження у регіонах інноваційних технологій у 

готельно-туристичну сферу шляхом спільного фінансування проектів). 

Для інформаційного забезпечення туристичних підприємців і спрощення 

їхнього доступу до необхідної інформації створити у регіонах бази даних для 

нагромадження та впорядкування інформації про норми чинного законодавства 

України; інформаційно-аналітичні матеріали про розвиток туристичного 

підприємництва, цінову ситуацію, регуляторну політику, наявність банківських 

установ і кредитних спілок із переліком їхніх послуг у сфері кредитування суб’єктів 

туристичного підприємництва. 

В руслі забезпечення ефективного макроекономічного розвитку 

підприємництва потребує вдосконалення структура державного регулювання. Так, 

2015 року було затверджено нові ліцензійні умови туроператорської діяльності, 

контроль за виконанням яких покладений на відділ розвитку туризму при 

міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Проте критерії, за якими оцінюють 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та 

визначають періодичність проведення планових заходів державного нагляду, мають 

занадто узагальнений характер і позбавлені числових обґрунтувань (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 №25).  

Останнє увиразнює необхідність розроблення системи критеріїв виконання  

державного контролю. З огляду на це запропоновано нижченаведену класифікацію 

ризиковості туристичного підприємництва з відповідною частотністю перевірки: 

1) із високим ступенем ризику: протягом року припустилися одного та більше 

порушень договору; мають кваліфікований персонал, у структурі якого частка 

працівників із вищою або середньою фаховою освітою складає менше ніж 10%; 

тривалість провадження суб’єктом господарювання туристичної діяльності на ринку 

туристичних послуг менше ніж 1 рік; протягом року мали до 20 інцидентів, які 

призвели до скарг щодо якості послуг, під час надання туристичних послуг. 

Перевірку проводять не частіше ніж один раз на рік; 
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2) із середнім ступенем ризику: протягом року припустилися трьох і більше 

порушень договору; мають кваліфікований персонал, у структурі якого частка 

працівників із вищою або середньою фаховою освітою складає від 10% до 30%; 

тривалість провадження суб’єктом господарювання туристичної діяльності на ринку 

туристичних послуг менше ніж 3 роки; протягом року мали до 10 інцидентів, які 

призвели до скарг щодо якості послуг, під час надання туристичних послуг. 

Перевірку проводять не частіше ніж один раз на два роки; 

3) із низьким ступенем ризику: протягом року не припускалися порушень 

договору; мають кваліфікований персонал, у структурі якого частка працівників із 

вищою або середньою фаховою освітою складає не менше ніж 50%; тривалість 

провадження суб’єктом господарювання туристичної діяльності на ринку 

туристичних послуг більше ніж 5 років; протягом 5 років мали до 30 інцидентів, які 

призвели до скарг з приводу якості послуг, під час надання туристичних послуг. 

Перевірку проводять не частіше ніж один раз на п’ять років. 

Окрім того, пропонується для державного регулювання туристичного 

підприємництва запропоновано створити міжвідомчу експертну групу, яка 

сприятиме розвитку туристичного підприємництва та складатиметься зі спеціалістів 

із відділу розвитку туризму при міністерстві економічного розвитку і торгівлі, 

Державної регуляторної служби України та представників Українського союзу 

промисловців та підприємців (рис. 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 3.22 – Структура макроекономічного розвитку туристичного 
підприємництва в Україні (побудовано автором) 
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Економічні заходи державного регулювання сфери туризму передусім 

пов’язані з переглядом норм оподаткування діяльності суб’єктів туристичного 

ринку. У розрізі останнього необхідно переглянути ставки оподаткування діяльності 

туристичних суб’єктів, забезпечити умови стимулювання активності бізнесу, 

зростання обсягів доходів, а не формування тіньового сектора та вивозення капіталу 

за кордон. Державним органам влади доцільно стимулювати добровільну участь 

бізнес-структур у реалізації державних зобов’язань, наприклад, шляхом участі 

підприємців у благодійності, що забезпечить зниження бази оподаткування. 

В економічному напрямі потрібна активна підтримка та створення 

спеціальних умов функціонування для учасників ринку, що займаються 

розробленням сучасних технологій використання національного туристично-

рекреаційного потенціалу для пропозиції туристам нових видів послуг. Це 

стосується розвідки та забезпечення доступу до термальних вод, лікувальної глини, 

джерел мінеральних вод, що призведе до розширення асортименту туристичних 

послуг, диверсифікації туристичної діяльності, подовження туристичного сезону. 

Реалізація запропонованих напрямів державного регулювання уможливить 

створення сприятливих умов для ефективного розвитку сфери туризму загалом. Для 

реалізації концептуальних напрямів видається доцільним систематично здійснювати 

контроль і аналіз досягнутих результатів, виявляти відхилення від планів. Як базові 

критерії оцінювання ефективності їхньої реалізації можна обрати такі як: 

– обсяги надходжень грошових коштів до місцевого та державного бюджетів 

за рахунок збільшення розмірів податкових платежів суб’єктів господарювання, а 

також доходів від реалізації туристичних послуг і продуктів у напрямках 

внутрішнього та в’їзного туризму; 

– стан діяльності основних учасників сфери туризму, рівень їхньої 

прибутковості.  

На сьогодні залишається проблематичним забезпечення контролю за якістю 

надаваних туристичних послуг. Відміна ліцензування турагентської діяльності, що 

припала на 2011 рік, є необхідним і своєчасним кроком назустріч підприємцям. 

Проте варто зауважити, що скорочення ліцензування туристичної діяльності 
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повинно супроводжуватись закріпленням у законодавстві визначених 

організаційних і кваліфікаційних вимог до провадження діяльності, а також 

можливості забороняти таку діяльність у розі порушення законодавства.  

Очевидно, негативне ставлення більшості власників туристичного бізнесу до 

ліцензійних нововведень, нового закону зумовлене тривогою останніх щодо аспекта 

туристичної діяльності, як безпека туристів. Так, відміна ліцензійних вимог 

забезпечує будь-яку фізичну особу правом у будь-якому місці надавати туристичні 

послуги, проте не бути відповідальною за їхню якість. 

Погляди туристів на аналізовані нововведення не одностайні: спостережено і  

позитивні,  і негативні судження з цього приводу. До позитивних сподівань 

належать: зниження ціни на туристичні послуги; збільшення вибору послуг. До 

негативних очікувань зараховують: неспроможність знайти відповідальних за 

послуги; можливість вивезення за кордон для продажу в рабство; некваліфікованість 

персоналу; неправдива інформація про послуги; ризик обрати фірму-афериста [162]. 

Тому, з врахуванням позитивних і негативних характеристик виробників і 

споживачів туристичних послуг із практичної точки зору, очікуємо на таку етапність 

розвитку туристичного ринку. На першому етапі відбудеться приплив нових 

туристичних агентів – здебільшого некваліфікованих у цій сфері осіб й узагалі 

шахраїв. Вихід на ринок додаткових туристичних агентів призведе до потужної 

конкуренції, тож єдиним засобом запобігання банкрутству буде викриття таких 

засобів, як: фальшива реклама, демпінгові ціни, антиреклама проти конкурентів 

тощо. Останні дії виведуть з ринку значну частину сумлінних фірм, що вже мають 

досвід у туристичній сфері. Як результат – зниження рівня довіри туристів до 

туристичних підприємств: кожен турист намагатиметься організовувати свій 

відпочинок власними силами. Зменшення туристів надалі зумовлюють припинення 

функціонування великої кількості туристичних фірм.  

Як вихід із ситуації пропонуємо такі кроки: 

1) введення в обіг документації щодо якості послуг; 

2) створення єдиного центру контролю за якістю послуг. 

Вдалі кроки в цьому напрямі належать Асоціацієї лідерів турбізнесу України 

(АЛТУ), створеній 2007 року провідними туроператорами країни. 
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Асоціація лідерів турбізнесу України запровадила першу недержавну 

програму захисту прав споживачів туристичних послуг «Знак Якості АЛТУ», що 

відзначається спрямованістю на покращення якості надання туристичних послуг. У 

рамках Програми запропоновано провадити добровільну перевірку туристичних 

агентів на відповідність до правил ділової практики. Під час перевірки виконують 

паспортизацію приміщень, призначених для обслуговування споживачів 

туристичного продукту, оцінювання кваліфікації персоналу шляхом дистанційного 

тестування. В рамках Програми створено Гарантійну систему, яка передбачає 

компенсацію збитків туристів у разі неможливості розпочати подорож з вини 

турагента або туроператора. Турагентів, які відповідають вимогам Програми, 

вносять до реєстру Асоціації та надають їм право використовувати зображення 

«Знак Якості АЛТУ» з індивідуальним номером. Право використання «Знаку Якості 

АЛТУ» має чинність упродовж терміну в 1 рік. Щороку відповідність до вимог 

Програми необхідно підтверджувати.  

Пропонуємо створити єдиний центр для контролю за якісю послуг, підгрунтям 

діяльності якого може слугувати досвід АЛТУ. Переваги для учасників ринку від 

упровадження цього заходу зазначено в таблиці 3.5. 
 

Таблиця  3.5 – Переваги Програми контролю якості послуг для учасників 
туристичного ринку 

Переваги Програми для туристів: Переваги Програми для турагентів: 
– виконання зобов’язань, передбачених 
договором на туристичне обслуговування;  

– доказ надійності агента як партнера для 
туроператорів; 

– компенсація збитків у разі неможливості 
почати подорож з вини турагента або 
туроператора;  

– можливість отримання пріоритетних умов роботи 
з провідними туроператорами-членами АЛТУ; 

– відповідність турагента до вимог Асоціації 
щодо високого рівня обслуговування;  

– можливість постійного доступу до професійної 
системи підтвердження кваліфікації персоналу; 

– оперативне вирішення питань, пов’язаних із 
захистом прав і законних інтересів споживачів 
туристичних послуг у разі виникнення 
непорозумінь між агентом і туристом 

– можливість брати участь в інформаційних 
кампаніях АЛТУ, спрямованих на підтримку 
«Знаку Якості АЛТУ» 

 

Покращення іміджу та створення туристичного бренду – один з 

найефективніших способів активізації підприємницької діяльності. Туристичний 

імідж має і держава і кожен регіон зокрема. Туристичний має на кілька рівнів – 

побутовий, соціально-економічний та діловий. На рівні побутової психології 
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послуговуються низкою усталених характеристик: символи, особливості 

менталітету, культура, гастрономія, типові погодні умови, негативні аспекти 

життєдіяльності, комунікативні перепони тощо. Соціально-економічний рівень 

іміджу території відображає уявлення про благоустрій території, рівень і якість 

життя населення регіону тощо. Діловий імідж пов’язаний з інвестиційною 

привабливістю та конкурентоспроможністю регіону. Туристичний імідж передусім 

враховує пріоритетні види туризму дестинації. Для забезпечення позитивного 

національного туристичного іміджу слід працювати над збільшенням обсягу та 

якості позитивно забарвленої доступної інформації. Проте формування окремих 

негативних стереотипів є невипадковим (бідні необлаштовані села, суржик в 

окремих регіонах). З такими негативними суспільними явищами слід вести 

боротьбу. Втім, негативні стереотипи можливо, за умови правильного подання 

інформації, змінити на нейтральні, або ж і на позитивні. Для прикладу, болота 

Рівненщини, які туристи сприймають як негативний фактор, – це насправді 

унікальні, естетично привабливі об’єкти пізнавального й активного туризму, окремі 

їхні масиви зараховано до складу заповідних територій [173].  

Загалом у ході побудови макроекономічної політики розвитку туристичного 

підприємництва необхідно брати до уваги, що можливий туристичний імідж країни 

має містити такі пункти: цікава та гарна держава з привітними й працьовитими 

людьми; комфортна, безпечна та стабільна у плані міжкультурного спілкування; 

високоосвічене, толерантне населення; поширеність християнських традицій; відомі 

туристичні об’єкти, маршрути, цікаві місця для відвідин (і з діловою метою, і для 

відпочинку); активний розвиток традиційних ремесел і систем природокористування 

(сільське господарство, лісове господарство, виготовлення аутентичних виробів, 

утилітарна рекреація й інше); смачні традиційні страви. 

Запропонована модель механізму макроекономічної політики розвитку 

туристичного підприємництва корисна для більш чіткого окреслення стратегічних 

напрямів розвитку з областей України, а налагоджена співпраця між державними 

органами та місцевим самоврядуванням забезпечить створення сприятливого 

клімату ділової активності. 
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Отож, підґрунтям ефективної макроекономічної політики розвитку 

туристичного підприємництва повинні слугувати засоби розвитку регуляторної 

політики, туристичного підприємництва та туристичної інфраструктури (рис. 3.23).  
 
 

  
Рисунок 3.23 – Модель механізму макроекономічної політики розвитку  

туристичного підприємництва (побудовано автором) 
 

Засоби розвитку регуляторної політики охоплюють комплекс завдань з 

розвитку нормативно-правової бази та регуляторної політики туризму й 

туристичного підприємництва. Засоби розвитку туристичної інфраструктури – це 

комплекс завдань, що сприяють розвитку соціальної, транспортної та туристичної 

інфраструктури та які розробляють, з огляду на наявні ресурси та маркетингові 

дослідження кон’юнктури ринку. 

Важливу роль у моделі механізму макроекономічної політики розвитку 

туристичного підприємництва відведено суб’єктам туристичної діяльності, які 
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ресурсами.  
3. Підсистема забезпечення кадрами. 
4. Підсистема організаційної структури та 
менеджменту. 

5. Підсистема комплексу маркетингу. 
6. Підсистема фінансів і кредиту. 
7. Підсистема управління якістю. 
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розглянуто як систему, утворену з підсистем. 

Діяльність із досягнення цілей макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва повинна бути координованою державними органами влади та 

базуватися на виявлених сильних позиціях туристичного підприємництва кожного 

регіону. Задля життєздатності ініціатив із розвитку туристичного підприємництва 

низка заходів мусить бути активно підтримуваною на локальному та регіональному 

рівнях.  

Загалом співпраця й урахування специфічних особливостей кожного регіону у 

формуванні засобів макроекономічного розвитку туристичного підприємництва 

забезпечить ефективність механізму туристичної політики та стимулюватиме 

соціально-економічний розвиток території. 

Аналіз зарубіжного досвіду дає змогу краще окреслити цілі макроекономічної 

політики розвитку туристичного підприємництва та вибудувати систему засобів 

їхнього досягнення в руслі світових тенденцій. Так, після фінансової кризи 2007–

2008 рр. світова економіка стикнулася з найглибшим спадом за останні десятиліття. 

Попри покращення економічних показників, волатильність залишається основним 

ризиком для подальшого розвитку в економічному, політичному та екологічному 

планах. У багатьох регіонах світу відбувається загострення геополітичної ситуації, а 

частотність екологічних лих демонструє тенденцію до зростання. Миттєве 

поширення новин у інформаційному суспільстві сприяє зростанню еластичності 

споживчого попиту на туристичні послуги, що потребує нетрадиційних підходів до 

ведення бізнесу. Також слід узяти до уваги глобальний процес старіння населення, 

що посилює тиск на системи соціальної допомоги в аспекті задоволення 

специфічних потреб людей похилого віку щодо їхньої мобільності, облаштування 

житла, організації дозвілля. Водночас триває зростання попиту на туристичні 

послуги в країнах, що розвиваються. Всі описані зміни мають суттєвий вплив на 

розвиток туристичного підприємництва. 

Сектор подорожей і туризму на сьогодні залишається потужним двигуном 

усієї економіки. Саме тому представники державних органів влади та зацікавлені 

сторони приватного сектора у своїй діяльності повинні брати до уваги вплив 



193 

соціально-економічних змін у державі на туристичний потенціал. Попри те, що 

добір засобів для розвитку туризму індивідуальний для кожної країни, все ж 

доцільно зорієнтовуватися на позитивний досвід інших держав. 

Загальновизнаним є те, що основа розвитку туризму це природні рекреаційно-

туристичні ресурси, культурна спадщина, діюча інфраструктура. Без названих 

блоків країна неспроможна конкурувати на світовому ринку туризму. Проте такі 

активи вимагають значних інвестицій з точки зору збереження (щодо природних 

ресурсів) і технічного обслуговування (щодо матеріальної інфраструктури, яка з 

часом втрачає свою цінність). Цим зумовлена необхідність врахування в 

макроекономічній політиці довгострокових перспектив.  

Державні органи влади мусять прагнути створити на ґрунті конкурентних 

переваг сектора подорожей і туризму країни бізнес-клімат, сприятливий для 

розвитку туризму. Підтримці місцевих громад, малого бізнесу, а також 

індивідуальних підприємців варто надавати ключового значення для збільшення 

вʼїзних туристичних потоків. Для того, щоб повною мірою реалізувати потенціал 

туристичного сектора, макроекономічна політика має відзначатися спрямованістю 

на зниження бар’єрів входження у туристичний бізнес, спрощення візових 

формальностей, залучення інвестицій шляхом подальшої лібералізації та 

розширення прав і можливостей місцевих громад брати участь у ланцюжку 

створення вартості туристичного продукту, а також на активізацію транскордонного 

співробітництва.  

Цінову конкурентоспроможність, безумовно, слід визнати ключовим 

фактором розвитку різних рівнів національної економіки. На макрорівні коливання 

обмінного курсу залишатиметься визначальним і непередбачуваним чинником, який 

позначається на поведінці туристів. Вплив таких коливань особливо виразний щодо 

напрямів, які обирають «мандрівники з обмеженим бюджетом», що насамперед 

зацікавлені в пошуку недорогих можливостей подорожі.  

У таблиці 3.6 наведено ті елементи конкурентних переваг і ті засоби, які  

виявилися найбільш ефективними щодо забезпечення стабільного зростання 

в’їзного туризму впродовж останніх років у різних країнах світу. 
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Таблиця 3.6 – Основні засоби, які забезпечують стабільні показники зростання 
сектора подорожей і туризму (складено за [193]) 

Напрям розвитку Комплекс засобів 
Привабливість подорожей і туризму 
 

– орієнтація на клієнта;  
– відкритість для іноземних відвідувачів;  
– залучення місцевих зацікавлених сторін 

Нормативно-правова база 
 

– зниження бар’єрів входу на ринок; 
– лібералізація сектора;  
– співпраця державного та приватного секторів 

Цінова конкурентоспроможність у 
галузі подорожей і туризму 
 

– доступність туристичної пропозиції; 
– удосконалення системи оподаткування; 
– рівні купівельної спроможності / курси валют 

Екологічна стійкість 
 

– політика і правила в галузі сталого розвитку; 
– інновації в приватний сектор; 
– охорона природи 

Охорона та безпека 
 

– захист туристичних зон; 
– надійність; 
– інформаційна кампанія, спрямована на зміцнення довіри  

 

Протягом останнього десятиліття світ стикнувся з іще одним важливим 

викликом – зростання політичної нестабільності. Країни, які постраждали від 

політичних хвилювань, обов’язково відчувають зниження чисельності міжнародних 

туристів і надходжень коштів від туристичного сектора. Жодна країна не змогла 

захистити свій туристичний сектор від наслідків нестабільності. В періоди 

політичної нестабільності зазнає спаду навіть внутрішній туризм, оскільки 

громадяни прагнуть зберегти свій дохід, очікуючи на погіршення умов життя. 

У такий період дії уряд щодо відродження туристичного сектора повинні 

відзначається спрямованістю на чотири ключові зацікавлені сторони, які впливають 

на вибір місця відпочинку туристів: туристи, ЗМІ, туристичні підприємці й уряди 

країн, із яких можуть прибути потенційні туристи (рис. 3.24).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Механізм забезпечення безпеки туриста (побудовано  автором) 
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До заходів, які повинні вжити уряди країн під час криз, належать: 

– забезпечення безпеки туристів; 

– обмеження надмірно негативного представлення подій у пресі;  

– обмеження інформаційних потоків, спрямованих на загострення конфліктів і 

погіршення ситуацій; 

– зниження цін на туристичні продукти та послуги (за умови підтримки 

держави, бо в іншому разі це відбудеться за рахунок зменшення заробітних плат 

персоналу, що призведе до погіршення якості сервісу); 

– зміщення акценту із традиційних туристичних сегментів на нові сегменти, 

які менш схильні до впливу політичних хвилювань. 

Для сприяння розвиткові туризму Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) 

рекомендує країнам «розробити національну політику у сфері безпеки туризму, 

засновану на уникненні ризиків для туристів», а також формувати національні 

туристичні поради з виконавчими комітетами, що відповідають за управління 

ризиками в ключових сферах відповідно до потреб кожного. 

Урахування сучасного стану соціально-економічного та політичного розвитку 

України, а також зарубіжного досвіду оновлення сектора туризму після періоду 

політичної й економічної нестабільності уможливить досягнення покращення 

результатів туристичного підприємництва та раціональне використання наявного в 

країні туристичного потенціалу.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі розроблено наукові рекомендації щодо регіональної оцінки як 

інструменту макроекономічного розвитку туристичного підприємництва України; 

обґрунтовано заходи щодо розвитку туристичного підприємництва шляхом 

організації кластерних форм; розроблено засоби стимулювання макроекономічного 

розвитку туристичного підприємництва, застосовуючи програмно-цільовий підхід. 

1. Вперше розроблено структурно логічну модель показників діагностування 

розвитку туристичного підприємництва та інтегральний показник розвитку 

туристичного підприємництва регіону, що можуть бути використані для оцінювання 



196 

макроекономічних аспектів туристичного підприємництва і слугувати орієнтирами 

для субʼєктів підприємництва у виборі ринкової ніші та при формуванні бізнес-

портфеля, а для органів державного управління – в оцінюванні ефективності 

регіональної політики розвитку туристичного підприємництва та обґрунтуванні 

шляхів її удосконалення.  

Дістало подальшого розвитку застосування методів економіко-математичного 

моделювання для побудови багатофакторних моделей залежності результатів 

розвитку туристичного підприємництва від макроекономічних факторів. 

2. На основі проведеного аналізу попиту та перцепційної лояльності 

споживачів Рівненської області до туристичного продукту було виявлено 

агрорекреаційний потенціал для розвитку сільського зеленого туризму на прикладі 

одного з регіонів – Рівненської області. Встановлено невідповідність при порівнянні 

лояльності споживачів до сільського туристичного продукту районів та наявного 

агрорекреаційного потенціалу цих же районів Рівненської області: не обовʼязково 

високий агрорекреаційний потенціал співпадає із високим рівнем лояльності 

споживачів до сільського турпродукту району. На підставі цього запропоновано 

систему пріоритетів рекреаційного розвитку районів Рівненської області з 

відповідним виділенням переліку груп рекреаційних територій із схожими 

характеристиками, проблемами та потребами, відповідно до яких необхідним буде 

застосування різних стратегій розвитку.  

Запропоновано створити кластери сільського зеленого туризму на базі 

населених пунктів, що прилягають до регіональних ландшафтних парків та 

національного парку, які є у Рівненській області. Новизною даної моделі є акцент на 

взаємодію не тільки з безпосередніми учасниками турринку (постачальниками і 

споживачами продукції кластерної групи), але і з іншими групами регіонального та 

місцевого розвитку (науково дослідними та освітніми установами, місцевим 

населенням, органами державної влади в регіоні, органами місцевого 

самоврядування та підприємствами інших видів економічної діяльності).  

3. Розроблено рекомендації з удосконалення системи організаційно-

структурних засобів макроекономічного розвитку туристичного підприємництва, що, 

на відміну від напрацьованих, охоплює стратегічні альтернативи, спрямовані на 



197 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення, здійснення державного 

контролю та створення сприятливого іміджу, використання яких забезпечить 

підвищення ефективності туристичного підприємництва в Україні. 

Основні положення з вищевикладеного відображені у статтях: [162, с.202–209; 

163, с.199–225; 166, с.192–196; 169, с. 158–161; 173, с.120–122; 174, с. 179–185, 198, 

c.47–53]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та наведено практичне 

вирішення науково-прикладного завдання розроблення теоретичних положень і 

засобів макроекономічного розвитку туристичного підприємництва. Результати 

проведеного наукового дослідження дають можливість зробити такі висновки:  

1. Удосконалено термінологічний апарат макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва в частині розмежування сутності трактувань 

«підприємництво в туризмі» та «туристичне підприємництво». Обґрунтовано 

необхідність виокремлення таких форм туристичного підприємництва, основною 

функцією яких є виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного 

турпродукту, що забезпечує створення більше ніж 50% від загальної виручки. До них 

зараховуємо туроператорську та турагентську діяльність, екскурсійне 

підприємництво, сільське туристичне підприємництво, підприємництво у сфері 

колективних засобів розміщення. Це дає змогу виділити і розмежувати методологічні 

підходи до достатньо і принципово різних граней туристичної діяльності. 

2. Соціально-економічні передумови та наслідки туристичної діяльності 

розкриваються через взаємозвʼязок територіального розвитку (який водночас можна 

розглядати як сукупність факторів розвитку туризму, що мають локальний характер) і 

функцій туризму. Економічний ефект туризму забезпечує низка його функцій, як-от: 

відтворення, забезпечення зайнятості, збільшення доходу, згладжування, стабілізації 

платіжного балансу регіону. У роботі названі категорії розкрито з інших позицій: 

визначено, що функції притаманні не сферам діяльності, а субʼєктам туристичного 

підприємництва. Це дозволило диференціювати функцію як соціально-економічні 

передумови та наслідки туристичної діяльності. Такий підхід уможливлює чітке 

розмежування дій, спрямованих на реалізацію певних заходів із забезпечення 

поточного функціонування, розвитку й оцінювання результативності туристичного 

підприємництва. 

3. За результатами аналізу було скласифіковано засоби макроекономічного 

розвитку туристичного підприємництва із відзначенням групи комплексних засобів 
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як найбільш ефективних. Застосування останніх у програмно-цільовому державному 

управлінні передбачає створення форм державно-приватної співпраці: ефективне 

поєднання зусиль приватних підприємців, державних структур і громадських 

організацій на різних рівнях економіки у вигляді кластерних форм утворень, бізнес-

інкубаторів тощо. 

4. Доведено, що туризм відіграє важливу роль у макроекономічному розвиткові 

України. За результатами дослідження було виявлено пріоритетні чинники, що 

впливають на конкурентоспроможність туристичного бізнесу в Україні, які 

спираються не лише на внутрішню статистичну базу, а й на оцінки міжнародних 

організацій. Запропонований методичний підхід до визначення чинників, які 

позначаються на макроекономічній позиції туризму, дасть змогу державним органам 

влади розробити більш обґрунтовані та адаптовані до сучасних умов державні цільові 

програми, спрямовані на створення національного конкурентоспроможного 

туристичного продукту, а також забезпечити необхідний рівень співпраці з 

туристичним підприємництвом.  

5. На основі аналізу індикаторів результативності й ефективності туристичного 

підприємництва у турагентській, екскурсійній діяльності, сільському зеленому 

туризмі, у сфері колективних засобів розміщування детерміновано регіональні 

відмінності у концентрації туристичного підприємництва та ідентифіковано ключові 

проблеми, що є підґрунтям для розроблення регулюючих заходів з боку держави. 

Зокрема, основними слабкими гранями субʼєктів туристичної діяльності ФОП є 

низька продуктивність праці, орієнтація на стратегію «зняття вершків» і висока 

питома вага матеріальних витрат у структурі загальних витрат, а також низька реакція 

на зміни та потреби на ринку. У сукупності ці проблеми призводять до низької 

ефективності туристичного підприємництва. За результатами дослідження зроблено 

висновки про вищі показники кількості обслуговуваних у готелях та аналогічних 

засобів розміщування з огляду на їхню більшу пропозицію на ринку; краще 

реагування колективних засобів розміщування фізичних осіб-підприємців на зміни на 

ринку, ніж юридичних осіб. Потенціал підприємництва у площині сільського 

зеленого туризму є незначним, хоча може сприяти реалізації регіональної 
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туристичної політики для досягнення економічного ефекту від туризму та надавати 

можливість вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможності регіонів. 

6. З огляду на різноманітність виявів туристичного підприємництва та 

показників його оцінювання  узагальнено критерії та відповідно – побудова 

інтегральних оцінки. Це дозволило запропонувати структурно-логічну модель 

діагностування розвитку туристичного підприємництва з урахуванням регіональних 

відмінностей, яку може бути використано для оцінювання макроекономічних аспектів 

туристичного підприємництва. Результати діагностування слугуватимуть для органів 

державного управління критеріями ефективності політики розвитку туристичного 

підприємництва та підґрунтям її вдосконалення. Для субʼєктів підприємництва дані 

діагностування можуть стати орієнтирами у виборі ринкової ніші та формуванні 

бізнес-портфеля.  

7. Обґрунтовано доцільність використання інноваційних засобів 

макроекономічного розвитку туристичного підприємництва. Запропоновано підходи 

до наукового обґрунтування побудови туристичного кластера, які враховують 

взаємодію різних субʼєктів господарської діяльності та влади, що створює 

оптимальну, спрощену та вигідну систему співпраці для учасників і партнерів 

кластера. Пропонований підхід у роботі апробовано на матеріалах Рівненської 

області. Запропонована методика проведення маркетингових досліджень може бути 

використана для оцінювання перспективних видів туристичного підприємництва під 

час розробки регіональних та загальнонаціональних стратегій розвитку туризму.  

8. Практика впровадження програм підтримки туристичного підприємництва в 

Україні не відзначається значним стимулювальним ефектом для розвитку цього 

елемента економіки. Автором розроблено рекомендації з удосконалення системи 

організаційно-структурних засобів макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва, що, на відміну від напрацьованих, охоплює стратегічні 

альтернативи, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового забезпечення, 

здійснення державного контролю та створення сприятливого іміджу, використання 

яких забезпечить підвищення ефективності туристичного підприємництва в Україні. 
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Додаток А. 

Порівняльний аналіз ролі міжнародного туризму в Україні та Туреччині  

 

 

Рисунок А 1 – Динаміка туристичних потоків з-за кордону до України та 

Туреччини за 2006-2014 рр. (побудовано за даними ЮНВТО [200, 201, 202, 

203]) 

 

 

Рисунок А 2 – Динаміка надходжень від міжнародного туризму України 

та Туреччини за 2006-2014 рр. (побудовано за даними ЮНВТО [200, 201, 202, 

203]) 
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Рисунок А 3 – Динаміка коефіцієнту продуктивності в’їзних 

туристичних потоків України та Туреччини за 2006-2014 рр. (побудовано за 

даними ЮНВТО [200, 201, 202, 203]) 
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Додаток Б 

Функції і методи державного регулювання туризму*  

 

 Задачі  Дії  
1  Базова організація і рег-

ламентація туристичної 
діяльності  

 введення базових понять, визначень, термінів;
стандартизація процедури укладання договорів; отримання 
віз тощо; встановлення порядку проходження кордону і 
провезення через кордон товару  

2  Планування подальшого 
розвитку туризму  

 створення стратегій і концепцій з розвитку;  
 туризму; регулювання розташування об’єктів туризму; 
планування подальшого розвитку туристичної 
інфраструктури  

3  Регулювання спеціальних 
видів туристичної діяльності  

 стандартизація; ліцензування; сертифікація  

4  Збільшення безпеки для 
туристів  

 отримання ліцензій; проведення стандартизації;  
 масова сертифікація; створення пам’яток для туриста;
впровадження страхування  

5  Забезпечення туризму 
кадрами  

затвердження державних програм системи  
 підготовки кадрів у сфері туризму; періодична організація 
заходів з підвищення кваліфікації; працівників туристичних 
підприємств  

6  Забезпечення туристичного 
ринку науковими 
дослідженнями  

 маркетингові дослідження туристичного ринку; створення 
центрів з вивчення туризму; інформаційне забезпечення 
для туристичних підприємств  

7  Підтримка серед 
туристичних фірм 
зовнішньоекономічної 
активності  

 створення представництв і філіалів за кордоном; укладення 
міжнародних договорів; участь у вирішенні конфліктів, 
реклама національних туристичних продуктів  

8  Забезпечення дбайливого 
ставлення і охорони для 
навколишнього середовища і 
для історичних пам’ятників  

 написання правил та законів, встановлення умов для 
економічного стимулювання охорони природних ресурсів, 
відновлення історичних пам’ятників; розподілення 
туристичної ренти; підтримка закладів культури  

9  Створення позитивного 
іміджу для країни, регіону 
тощо  

 маркетингові заходи; реклама, інформаційно-аналітична 
кампанія (видання  
 книг, фільмів і т.д.); інвестування в туристичні місця.  

10  Контроль, моніторинг і 
нагляд  

 налагодження поточного контролю; налагодження аудиту; 
моніторинг конкурентоспроможності національних 
туристичних продуктів на міжнародному рівні.  

*складено автором на основі джерела [11] 
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Додаток В 

Схема формування туристичного кластеру 

 

 

Туристичний кластер 

Атрактори Туристичні 
підприємства 

Інноваційна 
складова 

Регулюючі  
органи 

Історико-культурні 
атрактори: 
− археологічні 
об’єкти; 
− меморіальні 
пам’ятки, пов’язані з 
історичними подіями, 
культурними 
традиціями; 
− пам’ятки 
оборонного 
будівництва; 
− музеї, картинні 
галереї; 
− театри, клуби, 
бібліотеки; 
− сакральні 
споруди; 
− пам’ятки народної 
архітектури; 
− громадські 
споруди; 
− палацово-паркові 
ансамблі;  
− сучасні пам’ятки 
архітектури; 
− художні 
промисли; 
− пам’ятки 
фольклору. 
Рекреаційні 
атрактори: 
− заповідники;  
− національні парки; 
− регіональні 
ландшафтні парки; 
− парки-пам’ятки 

Туроператори 
Туристичні агенції 
Екскурсійні бюро тощо 

Вищі навчальна 
заклади 
Науково-дослідні 
центри 
Інноваційні 
лабораторії 

Державні органи 
влади 
Місцеві органи 
влади 
Громадські 
організації 
Прикордонні 
служби,  
служби безпеки  
Служби з охорони 
довкілля 

Споріднені сфери 

Підприємства та організації з виготовлення та 
реалізації туристської екіпіровки 

Підприємства та організації з виготовлення та 
реалізації сувенірної продукції 

Банківські установи 

Транспортні підприємства 

Дорожне господарство 

Маркетингові агенції 

Засоби масової інформації 

Інші заклади виробничої, ринкової та соціальної 
інфраструктури 

Засоби розміщення 

Готелі 
Санаторії 
Будинки 
відпочинку 
Дитячі оздоровчі 
заклади 
Бази відпочинку 
Хостели 
Агросадиби 
Кемпінги 
Інші 
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Додаток Г 

Блоки та групи показників індексу туристичної конкурентоспроможності  

(в розрізі блоків та груп показників, 2007–2013 рр.) [150] 

Блоки та групи показників 
індексу туристичної 

конкурентоспроможності 

2007 рік 
(124 країни) 

2008 рік 
(130 країн) 

2009 рік 
(133 країни) 

2011 рік 
(139 країн) 

2013 рік 
(140 країн) 

Динаміка 
змін 

2013/2011 рр. 

М
іс

це
 в

 
ре

йт
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гу
 

Ін
де

кс
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ин

гу
 

Ін
де

кс
 

М
іс

це
 в

 
ре

йт
ин

гу
 

Ін
де

кс
 

Загальне місце 78 3,9* 77 3,8 77 3,8 85 3,8 76 4,0 . 0,18 

Блок І «Структура регулювання 
сфери подорожей та туризму» 

76 4 59 4,5 62 4,7 64 4,6 60 4,7 . 0,13 

1 
Державна політика й 
регулювання в сфері 
туризму 

88 4 100 3,7 104 3,8 107 3,8 114 3,9 -7 0,10 

2 Сталий природний розвиток 109 3 83 4,2 79 4,3 88 4,2 92 4,3 -4 0,10 

3 Рівень безпеки та охорони 73 4,2 93 4,5 86 4,7 82 4,5 77 4,7 5 0,15 

4 
Рівень охорони здоров’я та 
санітарії 

39 5,6 17 6,4 18 6,4 17 6,5 8 6,6 9 0,05 

5 
Місце подорожей та туризму 
в системі національних 
пріоритетів 

90 3,3 96 3,8 87 4 101 4,1 84 4,2 17 0,14 

Блок ІІ «Бізнес-середовище та 
інфраструктура» 

73 3,2 78 3,2 72 3,4 76 3,5 71 3,6 . 0,12 

6 
Інфраструктура 
авіатранспорту 

87 2,6 98 2,4 94 2,6 93 2,6 78 2,8 15 0,20 

7 
Інфраструктура наземного 
транспорту 

67 3,4 84 3,2 72 3,3 74 3,4 73 3,5 1 0,12 

8 Туристична інфраструктура 75 2,7 62 3,5 55 3,7 53 4,4 50 4,6 3 0,23 

9 
Інформаційна 
інфраструктура та зв’язок 

64 2,6 52 3,1 51 3,4 68 3,2 70 3,1 -2 -0,07 

10 
Конкурентоспроможність 
цін в сфері туризму 

37 4,9 115 3,9 116 3,9 119 4 110 4,0 9 0,01 

Блок ІІІ «Людські, культурні та 
природні ресурси» 

89 4,5 100 3,5 103 3,5 118 3,3 99 3,6 19 0,29 

11 

Людські ресурси 73 5 80 4,9 68 5,1 68 4,9 65 4,9 3 0,03 

1) Навчання й освіта 68 4,6 77 4,5 59 4,8 71 4,6 72 4,7 -1 0,10 

2) Наявність кваліфікованої 
праці 

53 4,5 68 5,3 85 5,3 63 5,1 44 5,2 19 0,10 

12 Рівень гостинності 46 5,2 62 4,8 66 4,7 117 4,2 101 4,3 16 0,13 

13 Природні ресурси 118 3,1 104 2,4 112 2,4 119 2,3 102 3,0 17 0,73 

14 Культурні ресурси 118 3,1 84 2 88 1,8 86 1,9 80 2,1 6 0,18 

* Коефіцієнт ранжування від мінімального (гальмуючого) значення 1 до максимального 

(ефективного) 7.
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ДОДАТОК Д 

Економіко-математичне моделювання 

Таблиця Д.1 – Вихідні дані для побудови економіко-математичні моделей та кластерів 
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С
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№зп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Шифр індексу ПРП.1 ПРП.2 ПРП.3 ПРП.3.1 ПРП.3.2 ПРП.4 ПРП.5 ПРП.6.1 ПРП.6.2 ПРП.7.1 ПРП.7.2 ПРП.8 ПРП.9 ПРП.10 ПРП.11 ПРП.12 ПРП.13 
Області  

Вінницька 258 0,08 40 40 0 51,5 54 973 0 18 0 603 18 873 1 12,0 12 80 
Волинська 196 0,0744 53 50 3 51,4 45 660 121 16,1 30,3 323 10 139 2 30,0 15 1 052 

Дніпропетровська 567 0,04 206 200 6 11,8 66 1 329 648 22,5 92,6 714 35 669 1 9,0 9 126 
Донецька 97 0,01 39 36 3 53,8 23 460 467 32,9 51,9 284 38 556 0 0,0 0 0 

Житомирська 156 0,05 28 27 1 52,6 37 818 170 24,1 56,7 428 14 679 0 0,0 0 0 
Закарпатська 743 0,33 34 34 0 57,1 192 6 178 509 34,3 42,4 2 876 112 452 7 144,2 20,6 11 141 

Запорізька 692 0,09 157 153 4 49,2 154 2 535 6411 32,1 85,5 1 316 109 262 0 0,0 0 0 
Івано -Франківська 682 0,27 51 48 3 50,0 162 3 808 39 23,7 39 1 785 65 418 163 2070,1 12,7 25 077 

Київська 236 0,03 64 61 3 37,5 39 1 143 295 30,1 295 576 25 027 0 0,0 0 0 
Кіровоградська 180 0,09 39 34 5 50,0 31 813 19 27,1 19 405 15 425 2 14,0 7 13 200 

Луганська 27 0,01 7 7 0 40,0 4 66 50 22 50 25 1 507 0 0,0 0 0 
Львівська 609 0,09 92 69 23 55,7 128 3 537 0 27,6 0 1 761 73 517 23 319,7 13,9 6 678 

Миколаївська 424 0,13 33 32 1 28,6 158 1 241 9 728 21,8 96,3 602 141 778 1 15,0 15 300 
Одеська 1 030 0,13 77 69 8 61,9 348 3 537 14 116 23 72,8 1 639 192 825 0 0,0 0 0 

Полтавська 365 0,08 87 84 3 38,6 63 1 297 193 22,8 32,2 627 30 288 3 29,1 9,7 428 
Рівненська 207 0,12 39 38 1 52,2 36 727 0 20,2 0 400 13 886 0 0,0 0 0 

Сумська 93 0,03 28 28 0 60,0 18 320 0 17,8 0 162 5 923 0 0,0 0 0 
Тернопільська 206 0,12 27 26 1 54,3 45 1 151 160 26,2 160 601 23 379 3 63,9 21,3 400 

Харківська 482 0,05 205 196 9 66,9 81 1 668 126 21,7 31,5 972 29 097 0 0,0 0 0 
Херсонська 389 0,13 48 44 4 42,6 166 2 253 3 776 26,2 47,2 889 62 152 0 0,0 0 0 

Хмельницька 263 0,10 55 49 6 45,2 51 1 406 0 27,6 0 621 20 415 5 119,0 23,8 1 653 
Черкаська 224 0,073 54 52 2 61,0 48 995 154 21,6 77 532 20 310 5 33,0 6,6 532 

Чернівецька 279 0,17 24 24 0 48,8 70 1 716 0 24,5 0 821 27 177 15 252,0 16,8 2 816 
Чернігівська 145 0,06 38 37 1 31,3 14 277 0 19,8 0 145 2 866 2 37,0 18,5 7 725 

м. Київ 366 0,02 162 158 4 57,4 27 1 195 0 44,3 0 491 16 173 0 0,0 0 0 
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Продовження таблиці Д 1 
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18 19 20 28 36 42 25 26 27 21 22 23 24 32 33 34 
ПЕД.1 ПЕД.2 ПЕД.4 ПЕД.6 ПЕД.7 ПЕД.8 ПЕД.9 ПЕД.10.1 ПЕД.10.2 ПЕД.11.1 ПЕД.11.2 ПЕД.12 ПЕД.13 ПЕД.14 ПЕД.15 ПЕД.16 
23806,1 92,3 0,05 115,2 74,6 302,4 82111,2 10521 38 7 020,8 0,0 541,4 4727 15 841,7 7 356,5 271,4 
12404 63,3 0,05 86,1 93,4 238,9 39513,6 9241 6865 4 430,7 105,9 1 729,2 6378 6 999,9 3 106,3 141,6 

40989,5 72,3 0,02 34,5 44,0 168,5 255244,6 30471 80 19 168,3 161,9 257,6 19017 21 972,0 14 263,2 237,7 
10417 107,4 0,01 14,5 31,6 54,2 20636,7 2750 92 1 631,1 156,0 0,2 1774 7 901,3 5 056,5 210,3 

11293,3 72,4 0,038 104,8 117,1 264,5 22914 3545 287 1 688,0 52,1 23,1 2185 9 919,8 5 933,4 255,5 
73779,8 99,3 0,31 164,8 625,3 350,6 27665,5 4144 1924 2 457,0 0,0 99,2 2092 48 597,0 36 501,0 218,8 
37132,4 53,7 0,06 95,6 25,1 173,9 79250,7 16562 7158 9 304,2 132,9 345,3 11713 50 312,7 32 991,6 159,5 
43728,5 64,1 0,12 165,8 112,1 319,1 16742,4 3809 272 1 456,4 117,2 147,2 1883 37 145,6 23 225,1 234,2 
18148,7 76,9 0,02 56,0 20,7 139,4 41801,5 6542 1608 3 081,4 342,4 238,3 3057 14 868,2 10 170,0 141,3 
8576,1 47,6 0,03 84,2 76,2 318,2 15670,6 5070 2205 3 213,1 323,8 2 177,0 4962 5 163,2 4 011,8 195,7 
1443,9 53,5 0,005 4,1 14,6 38,7 4459,8 484 - 416,6 0,0 0,0 385 1 027,3 208,4 131,5 

63674,8 104,6 0,09 100,4 154,9 207,4 75962,9 13498 15276 7 148,1 694,6 3 103,8 7980 35 474,4 21 380,9 250,6 
46835,1 110,5 0,13 168,9 154,5 236,4 22720,9 3089 839 2 064,7 10,0 14,8 1740 30 270,4 18 191,8 142,4 
60691,8 58,9 0,08 140,8 58,3 169,1 85028,5 10907 2697 6 073,9 904,4 566,5 8547 85 237,1 53 117,0 197,8 
22670 62,1 0,03 78,1 16,5 196,6 59704,1 8045 2618 4 644,5 18,8 18,2 5031 18 315,6 11 736,1 209,6 

17194,3 83,1 0,06 92,1 137,7 381,7 22036,7 4983 3746 2 706,6 114,1 588,4 3278 14 373,6 10 282,3 162,2 
5139,3 55,3 0,02 58,6 25,3 168,3 12807,6 2103 1093 984,8 0,0 0,0 1447 4 132,5 2 986,3 152,3 
9107,5 44,2 0,04202 107,0 134,0 289,1 14290 3322 500 1 347,5 21,9 114,2 1728 7 512,1 4 191,0 228 

48908,7 101,5 0,05 49,1 90,0 158,2 138480,2 15306 1768 10 401,7 805,5 691,1 9196 29 394,6 15 843,5 255,2 
16833,8 43,3 0,07 139,6 31,4 277,4 60150,6 10333 3173 6 907,4 73,5 738,2 7479 18 336,6 9 773,1 151 
18007,6 68,5 0,06 85,3 43,2 249,7 44094,1 8438 6633 4 615,3 157,4 1 793,5 7063 12 494,8 5 724,8 178 
17925,8 80,0 0,05 87,5 68,9 211,9 32910,7 6249 3147 2 626,4 33,6 226,5 3261 15 385,5 11 232,7 229,6 
14143,1 50,7 0,09 127,6 176,0 318,3 45732,6 6007 842 2 225,3 0,0 432,1 5131 11 280,0 3 335,9 181,8 
8068,6 55,6 0,03 57,7 23,9 293,5 34659,2 5037 2554 2 515,0 93,0 25,0 2240 5 296,1 4 717,6 290,6 

35643,6 97,4 0,01 23,1 33,9 84,5 119509,9 17676 107 21 443,2 80,1 0,0 8760 14 120,3 7 868,7 412 
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Продовження таблиці Д 1 
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   35 29 30 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 
ПЕД.17 ПЕД .18.1 ПЕД .18.2 ПЕД.19 ПЕД.20 ПЕД.21 ПЕД.22 ПЕД.23 ПБІ.1 ПБІ.2 ПБІ.4 ПБІ.6 ПБІ.7.1 ПБІ.7.2 ПБІ.8 

41 395 0,21 0 0,52 40 32 0,2 33 0,59 0,19 0,08 0,25 6,1 0,0 0,1 
29 652 0,24 0,75 0,52 3097 671,2 536,1 199,5 0,96 0,18 0,14 0,51 6,3 1,2 0,3 
40 391 0,2 0,03 0,04 48 17,2 15,3 120,3 0,84 0,19 0,13 0,63 4,1 2,0 0,0 
9 814 0,12 0,16 0 0 0 0 0 0,15 0,072 0,05 0,09 1,1 1,1 0,0 
28 089 0,12 0,13 0 0 0 0 0 0,52 0,13 0,17 0,22 6,6 1,4 0,0 
72 985 0,15 0,1 0,17 1356 546 348 172,1 1,85 0,68 0,17 0,27 49,1 4,0 1,1 
76 838 0,26 0,31 0 0 0 0 0 1,77 0,31 0,11 0,89 14,4 36,5 0,0 
96 215 0,19 0,55 0,12 16903 5299,4 3090 98,1 2,72 0,59 0,10 0,37 27,5 0,3 15,0 
41 002 0,22 0,1 0 0 0 0 0 0,59 0,14 0,09 0,37 6,6 1,7 0,0 
18 167 0,11 0,1 0,74 1151 145 123 114,6 0,74 0,24 0,19 0,40 8,3 0,2 0,1 
1 617 0,25 0 0 0 0 0 0 0,05 0,03 0,07 0,03 0,3 0,2 0,0 
78 091 0,14 0 0,23 5227 2786,4 1729 144,4 0,96 0,28 0,05 0,36 14,0 0,0 1,3 
57 297 0,17 0,23 0,06 19 10 6,9 250 1,66 0,36 0,24 0,28 10,7 83,9 0,1 

116 572 0,15 0,26 0 0 0 0 0 1,78 0,42 0,09 0,32 14,8 59,0 0,0 
56 464 0,22 0,08 0,05 477 218,8 111,8 152,5 1,06 0,26 0,09 0,60 9,0 1,3 0,2 
59 518 0,26 0 0 0 0 0 0 0,65 0,27 0,19 0,34 6,3 0,0 0,0 
9 158 0,23 0 0 0 0 0 0 0,41 0,08 0,12 0,25 2,9 0,0 0,0 
70 906 0,22 0,03 0,43 1804 71,2 65,2 37,8 0,70 0,27 0,14 0,25 10,8 1,5 0,6 
51 372 0,2 0,1 0 0 0 0 0 1,05 0,14 0,18 0,75 6,1 0,5 0,0 
31 496 0,19 0,27 0 0 0 0 0 2,01 0,30 0,11 0,45 21,2 35,5 0,0 
38 269 0,14 0 0,16 2728 518,8 275,1 175,2 0,86 0,22 0,17 0,42 10,9 0,0 0,9 
33 897 0,14 0,5 0,47 281 101,6 69,1 91,2 0,86 0,20 0,25 0,43 8,0 1,2 0,3 
48 307 0,11 0 0,16 5207 637,8 364,4 114 1,20 0,31 0,30 0,26 18,9 0,0 2,8 
12 812 0,23 0 0,1 973 164,5 22,7 147,4 0,52 0,17 0,22 0,36 2,6 0,0 0,4 
28 629 0,25 0 0 0 0 0 0 0,65 0,15 0,01 0,56 4,1 0,0 0,0 
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Таблиця Д.2 – Результати економіко-математичного моделювання у програмі 

Microsoft Exel для показника ПРП 2 (частка зайнятих в туристичному 

підприємництві від усіх зайнятих у суб’єктах господарювання, %.) 
ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,990042315
R-квадрат 0,980183786
Нормированный R-
квадрат 0,972024169
Стандартная 
ошибка 0,012536618
Наблюдения 25

Дисперсионный 
анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 7 0,132159 0,01888 120,1262 3,22272E-13 
Остаток 17 0,002672 0,000157
Итого 24 0,134831       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -0,016035309 0,007015 -2,28594 0,035365 -0,030835163 -0,00124 -0,03084 -0,00124
ПРП.6.1 -5,27333E-05 2,37E-05 -2,22928 0,039573 -0,000102641 -2,8E-06 -0,0001 -2,8E-06
ПРП.8 6,10558E-05 4,44E-05 1,37424 0,187215 -3,26808E-05 0,000155 -3,3E-05 0,000155
ПЕД.4 -0,092685771 0,205265 -0,45154 0,657307 -0,525757583 0,340386 -0,52576 0,340386
ПЕД.11 5,62776E-05 0,000119 0,472773 0,642388 -0,000194869 0,000307 -0,00019 0,000307
ПЕД.18 5,50411E-05 7,25E-05 0,759288 0,45808 -9,79003E-05 0,000208 -9,8E-05 0,000208
ПБІ.2 0,363057044 0,056769 6,395311 6,65E-06 0,243284389 0,48283 0,243284 0,48283
ПБІ.7.1 0,00492927 0,001068 4,616654 0,000246 0,002676589 0,007182 0,002677 0,007182

ВЫВОД 
ОСТАТКА 

Наблюдение 
Предсказанное 

ПРП.2 Остатки 

1 0,073352586 0,003896 
2 0,070950167 0,003474 
3 0,049018026 -0,00421 
4 0,010216624 0,003133 
5 0,056233515 -0,0017 
6 0,338665557 -0,00533 
7 0,114944254 -0,02098 
8 0,247008672 0,022449 
9 0,044658153 -0,01051 

10 0,101734993 -0,01088 
11 -0,004806493 0,010941 
12 0,0809415 0,005076 
13 0,146019626 -0,01451 
14 0,126350957 0,003653 
15 0,095264905 -0,01595 
16 0,105366649 0,010043 
17 0,023507806 0,007002 
18 0,120036686 -0,00206 
19 0,039569252 0,009452 
20 0,136972955 -0,00385 
21 0,082195462 0,012875 
22 0,081067402 -0,00795 
23 0,158727923 0,008968 
24 0,054855773 0,008897 
25 0,02869964 -0,01192 
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Таблиця Д.4 – Результати економіко-математичного моделювання у програмі 

Microsoft Exel для показника ПЕД 4 (питома вага доходів туристичного 

підприємництва у структурі валового регіонального продукту, %) 
 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,97883
R-квадрат 0,958108
Нормированный R-
квадрат 0,940858
Стандартная 
ошибка 0,014725
Наблюдения 25

Дисперсионный 
анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 7 0,084301 0,012043 55,54312 1,78E-10
Остаток 17 0,003686 0,000217 
Итого 24 0,087987      

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -0,01561 0,008626 -1,81 0,08801 -0,03381 0,002586 -0,03381 0,002586
ПРП.2 -0,12787 0,283177 -0,45154 0,657307 -0,72532 0,469585 -0,72532 0,469585
ПРП.6.1 1,03E-05 3,15E-05 0,325611 0,748692 -5,6E-05 7,67E-05 -5,6E-05 7,67E-05
ПРП.8 -1,5E-05 5,49E-05 -0,27028 0,790198 -0,00013 0,000101 -0,00013 0,000101
ПЕД.11 0,000247 0,000127 1,941196 0,068999 -2,1E-05 0,000516 -2,1E-05 0,000516
ПЕД.18 0,000295 4,89E-05 6,025438 1,36E-05 0,000191 0,000398 0,000191 0,000398
ПБІ.2 0,090182 0,121096 0,744719 0,466613 -0,16531 0,345671 -0,16531 0,345671
ПБІ.7.1 0,001035 0,001866 0,554814 0,586248 -0,0029 0,004972 -0,0029 0,004972

ВЫВОД 
ОСТАТКА 

Наблюдение 
Предсказанное 

ПЕД.4 Остатки 

1 0,049251 0,004866
2 0,048505 0,002762
3 0,024614 -0,0014
4 0,00368 0,005003
5 0,058585 -0,02071
6 0,299711 0,006176
7 0,052524 0,003764
8 0,118262 -0,0021
9 0,022666 0,000145

10 0,048998 -0,01918
11 -0,00772 0,01232
12 0,093537 -0,00622
13 0,102562 0,029711
14 0,084826 -0,00383
15 0,035273 -0,00281
16 0,065117 -0,00526
17 0,013536 0,003371
18 0,073473 -0,03146
19 0,038456 0,012176
20 0,07034 0,002063
21 0,042091 0,013899
22 0,045754 0,000848
23 0,09958 -0,0056
24 0,016286 0,012371
25 0,020899 -0,01093
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Таблиця Д.5 – Результати економіко-математичного моделювання у програмі 
Microsoft Exel для показника ПБІ 1 (показник ділової активність суб’єктів 

туристичного підприємництва, кількість ФОП у туризмі на 10 тис. населення) 
 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,930239689
R-квадрат 0,865345879
Нормированный R-
квадрат 0,784553406
Стандартная 
ошибка 0,294002079
Наблюдения 25

Дисперсионный 
анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 9 8,332247 0,925805 10,71072 4,6312E-05
Остаток 15 1,296558 0,086437 
Итого 24 9,628805      

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -0,076897018 0,202489 -0,37976 0,709447 -0,508492272 0,354698 -0,508490,354698
ПРП.1 0,00295123 0,001213 2,432346 0,027995 0,000365085 0,005537 0,0003650,005537
ПРП.2 1,520221673 6,218748 0,244458 0,810189 -11,73472507 14,77517 -11,734714,77517
ПРП.5 -0,001585941 0,002765 -0,5735 0,574806 -0,007480218 0,004308 -0,007480,004308
ПЕД.17 -8,57868E-07 5,86E-06 -0,14638 0,88557 -1,33493E-05 1,16E-05 -1,3E-051,16E-05
ПРП.6.1 0,000122697 0,00069 0,17794 0,861151 -0,001347028 0,001592 -0,001350,001592
ПРП.8 -0,001188976 0,001233 -0,96447 0,350101 -0,003816566 0,001439 -0,003820,001439
ПБІ.2 -0,419315433 3,08226 -0,13604 0,893597 -6,988997581 6,150367 -6,9896,150367
ПБІ.7.1 0,043243651 0,042304 1,022204 0,322888 -0,046925863 0,133413 -0,046930,133413
ПЕД.11 0,004759009 0,003554 1,33897 0,20052 -0,002816657 0,012335 -0,002820,012335

ВЫВОД 
ОСТАТКА 

Наблюдение 
Предсказанное 

ПБІ.1 Остатки 

1 0,814808563 -0,22223
2 0,822554892 0,13648
3 1,100218399 -0,26192
4 -0,010958371 0,156251
5 0,701481053 -0,18072
6 2,213658796 -0,36346
7 1,495167716 0,277259
8 2,083322185 0,636322
9 0,522745326 0,071967

10 0,805139974 -0,06579
11 0,002155671 0,0477
12 0,885759348 0,072887
13 1,625306054 0,031406
14 2,128033976 -0,35035
15 1,038251451 0,024419
16 0,811676175 -0,16614
17 0,423374738 -0,0105
18 0,868685972 -0,16517
19 0,736430966 0,315307
20 1,656172277 0,356901
21 0,948248332 -0,09126
22 0,757278719 0,102983
23 1,374499814 -0,17669
24 0,594382763 -0,0781
25 0,748279717 -0,09754
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Таблиця Д.2 – Результати економіко-математичного моделювання у програмі Microsoft Exel 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,16094
R-квадрат 0,025902
Нормований R-
квадрат -0,10693
Стандартна помилка 38,62658
Кількість 
спостережень 26
Дисперсійний аналіз 

  df SS MS 

F-

критерій 

Адекватність 

 F-критерію 

Регресія 3 872,8114 290,9371 0,194996 0,898673
Залишок 22 32824,28 1492,013 
Усього 25 33697,09      

  Коефіцієнт 

Стандартна 

похибка t статистика 

P-

значення Нижня 95% Верхня 95% Нижня 95,0% Верхня 95,0% 

Y-перетин 59,58441 32,30138 1,84464 0,078597 -7,40455 126,5734 -7,40455 126,5734
Питома вага 
персоналу з фаховою 
освітою -0,28254 3,406868 -0,08293 0,934656 -7,34795 6,782876 -7,34795 6,782876
Урбанізація 0,359258 0,524328 0,685177 0,500388 -0,72813 1,446647 -0,72813 1,446647
Витрати на оплату 
путівок на бази 
відпочинку 5,974805 71,76689 0,083253 0,934403 -142,861 154,8102 -142,861 154,8102
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ДОДАТОК Е 

Анкета 
 
 

Проводиться опитування щодо лояльності населення до відпочинку. Просимо відповісти Вас 
на запитання, відмітивши одну або декілька відповідей наступною позначкою �.  

 
1. Вкажіть Ваш вік.  
� 18-25; 
� 26-45; 
� 46-60; 
� інший (вказати) ________________ . 
 

2. Якому відпочинку Ви віддаєте перевагу? 
� пасивному (спокійному); 
� активному (спортивному); 
� іншому (вказати) ________________ . 

 
3. Основною метою Вашого відпочинку є: 
� розважитись; 
� оздоровитися; 
� пізнавальна мета; 
� інша мета (вказати) _______________. 
 

4. Де Ви найчастіше відпочиваєте влітку? 
� за кордоном; 
� в агросадибах; 
� в санаторно-курортних закладах; 
� поблизу водних обʼєктів; 
� інший (вказати) ________________ . 

 
5. Якщо Ви відпочиваєте у Рівненській області, 

то Ви найчастіше відпочиваєте в: 
� в агросадибах; 
� в санаторно-курортних закладах; 
� поблизу водних обʼєктів; 
� інший (вказати) ________________ . 
 

 

6. Які, на Вашу думку, основні переваги сільського 
туризму в Рівненській області? 
� атракції; 
� багато цікавого; 
� історико-культурні об’єкти; 
� клімат; 
� ліс; 
� можливості для активного відпочинку; 
� натуральні продукти, чиста вода; 
� озера, річки; 
� природа. 
� чисте повітря; 
� інші (вказати) ________________ . 
 

7. Які, на Вашу думку, основні недоліки сільського 
туризму в Рівненській області 
� велика вартість туристичних послуг; 
� зручності на вулиці; 
� мала кількість хороших туристичних агентів; 
� недоступність інформації; 
� нерозвиненість інфраструктури; 
� низька якість послуг; 
� проблеми з гарячим водопостачанням; 
� інші (вказати) ________________ . 

 
8. Які основні причини вибору відпочинку у сільській 
агросадибі в Рівненській області? 
� можливість відвідати різні історичні та культурні 
об’єкти; 
� можливість для активного відпочинку; 
� можливість займатися екстремальним спортом; 
� можливість познайомитися з культурою; 
� можливість розвивати хобі; 
� обмеження сімейного бюджету; 
� природа; 
� інше (вказати) ________________ 
 

 
 

Дякуємо за Ваш час! 
 

Конфіденційність особистих даних гарантована. 
Згруповані дані можуть бути використані при підготовці матеріалів щодо розвитку 

туристичного підприємництва в Україні. 
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Додаток Ж 

Вихідні дані для комплексної оцінки передумов розвитку сільського 

зеленого туризму 

 

Таблиця Ж.1 – Дані для оцінки природних агрорекреаційних ресурсів 

 

Райони 

Естетична 
оцінка 
рельєфу 

Заозереність, 
% 

Загальна 
довжина 
берегової 
лінії річок, 
км/кв км 

Заболоченість, % Лісистість, % 
Щільність 
викидів 

Природно-
заповідний 
фонд 

Унікальні 
природні 
обʼєкти 

Запаси 
мінеральних 
вод 

Березнівський 2 2,1 0,78 3,6 54,36 89,2 1,42 1 
Володимирецький 3 2,2 0,54 5,4 51,78 200,4 9,86 2 
Гощанський 3 2,2 0,9 0,7 6,8 309,8 1,04 1 
Демидівський 3 5,9 0,28 1,4 11,14 0,1 0,18 0 
Дубенський 2 1,6 0,78 1,4 25,02 414,8 2,2 0 
Дубровицький 3 2,6 0,76 10,7 50,32 211,9 8,41 0 
Зарічненський 3 4,2 1,14 13,8 42,85 81,3 9,92 0 
Здолбунівський 2 1,4 0,72 1,2 22,25 4067,4 3,79 0 
Корецький 2 1,8 1,2 1,2 14,16 0,9 0,44 1 
Костопільський 2 1,8 0,72 1,6 41,59 667,4 1,2 1,00 2 
Млинівський 2 1,2 0,28 1,4 12,59 4 0,67 0 
Острозький  2 1,9 0,78 0,9 24,99 267,5 3,39 1 
Радивилівський 2 1,6 0,36 1,5 17,18 183,8 1,6 0 
Рівненський 1 1,8 0,68 1,7 23,22 4422,6 0,9 6 
Рокитнівський 3 1,5 0,78 14,4 65,51 181,3 13,9 1,00 1 
Сарненський 1 2,6 0,88 5,8 52,59 286 6,5 2 

 

Таблиця Ж.2 – Вихідні дані для оцінки історико-культурних агрорекреаційних 

ресурсів 

 

Райони 
Історико-
культурні 
памʼятки 

Наявність 
історичних 
міст 

Монастирі та 
скити 

Замки, 
палаци та 
парки 

Памʼятки 
архітектури 
національног
о значення 

Музеї Фестивалі 

Кількість 
осередків 
народних 
ремесел 

Березнівський 3 1   3 1 0 54,00 
Володимирецький 3 1   1 1 1 3,00 
Гощанський 6 1 2 1 5 0 1 0,00 
Демидівський 0    0 0 0 1,00 
Дубенський 19  1  2 0 6 1,00 
Дубровицький 2 1   2 2 1 9,00 
Зарічненський 6    2 1 1 2,00 
Здолбунівський 9 1 1  7 0 2 2,00 
Корецький 15 1 1 2 15 1 0 1,00 
Костопільський 4 1   4 1 1 2,00 
Млинівський 7 1 1 2 3 2 2 1,00 
Острозький  24  1  15 2 4 0,00 
Радивилівський 7 1   6 2 2 1,00 
Рівненський 22 1 3 2 14 0 3 10,00 
Рокитнівський 1    0 0 0 0,00 
Сарненський 6    5 0 1 6,00 
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Таблиця Ж.3 – Вихідні дані для оцінки соціально-економічних 

агрорекреаційних ресурсів 
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Березнівський 24,6 892,9 31,2 2,5 1,13 2698 135,2 22 15 1618 429,7 
Володимирецький 51,9 758,2 34,2 2,8 1,15 1484 103 18,6 14 1444 373,9 
Гощанський 14,6 486,1 90,0 3,4 1,83 3580 101,4 27,1 19 1660 689,9 
Демидівський 17,1 412,3 75,0 4,7 2,15 6577 182,6 27,4 17 1553 601,3 
Дубенський 48,3 419,6 85,8 3,2 1,75 2112 113,7 27,1 17 1606 1150,7 
Дубровицький 19,1 671,7 32,2 2,7 1,22 2906 117,6 21,7 16 1508 347,7 
Зарічненський 19,9 557,5 35,7 4,2 1,65 3499 117,7 21,9 12 1451 323,6 
Здолбунівський 49,3 542,6 75,7 5,9 1,50 2183 115 29,8 28 1939 715,4 
Корецький 21,8 556,9 70,0 3,4 1,93 3607 126,3 26 19 1572 724,6 
Костопільський 47,5 546,6 40,7 2,7 1,55 1575 88,7 21,8 27 1829 652,6 
Млинівський 21,4 328,8 92,0 3,3 2,23 4944 141,4 25,9 19 1553 627,3 
Острозький  34,5 530,4 78,6 2,9 1,51 2276 105 25,4 14 1486 782,2 
Радивилівський 27,2 376,0 104,3 5,0 1,77 2955 127 29,6 23 1624 510,2 
Рівненський 79,7 733,6 78,3 2,2 1,03 2218 104,7 23,4 36 1786 794,7 
Рокитнівський 17,6 1185,7 15,4 3,2 0,81 3260 195,8 19,9 16 1547 399,2 
Сарненський 37,5 978,8 32,0 2,9 0,85 1712 115,6 16,1 17 1793 484,4 

 

Таблиця Ж.4 – Вихідні дані для оцінки інформаційних агрорекреаційних 
ресурсів та іміджу районів області 

 

Райони Частота згадуваності району в 
мережі Інтернет 

Туристичний 
імідж району 

Березнівський 48100 3 

Володимирецький 50200 3 

Гощанський 57100 2 

Демидівський 38400 2 

Дубенський 65000 3 

Дубровицький 46400 2 

Зарічненський 28600 1 

Здолбунівський 53500 2 

Корецький 45300 3 

Костопільський 42400 2 

Млинівський 53500 2 

Острозький  46100 3 

Радивилівський 43300 2 

Рівненський 79500 3 

Рокитнівський 36500 1 

Сарненський 53100 1 
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Таблиця Ж.5 – Вихідні дані для оцінки інфраструктурних факторів розвитку 
 

Райони 

Санаторно-
курортні та 
оздоровчі 
заклади, 

місць 

Торгова 
площа 

магазинів 

Забезпеченість 
лікарями на 10 

тис. осіб 

Кількість 
місць в 
клубних 
закладах 

Кількість 
бібліотек 

Щільність 
автомобільних 

доріг 
Березнівський  9374 21,2 15 35 152,0 

Володимирецький  6297 21 13 43 183,3 
Гощанський  992 23,6 16 30 391,9 

Демидівський 200 1485 26,3 17 11 352,5 
Дубенський 500 2888 37,8 24 40 414,3 

Дубровицький  4329 24,3 19 36 150,9 
Зарічненський  3977 22,1 18 28 201,0 

Здолбунівський  5241 31,2 14 26 361,4 
Корецький  2852 25,4 21 30 293,3 

Костопільський  6169 29,6 14 28 196,3 
Млинівський  4411 29,2 28 32 339,3 
Острозький  280 663 29,2 25 25 286,9 

Радивилівський 350 2432 29,9 18 33 360,4 

Рівненський 850 8666 25,9 12 36 489,3 
Рокитнівський  4836 20,1 15 32 125,3 
Сарненський  9930 26 12 35 270,0 
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ДОДАТОК З 
Методика оцінювання потенціалу для розвитку зеленого туризму 

 

  Показник 3 бали 2 бали 1 бал 

Природні 
рекреаційні 

ресурси 

Оцінка естетичних якостей території 

пейзажні ландшафти, 
висока міра 

екзотичності й 
унікальності, 
контрастність 

низька міра 
екзотичності й 
унікальності, 
відсутність 

контрастності 

рівнинні, сильно заліснені 
території 

Заозереність, % понад 4,3 від 2,7 до 4,3 менше 2,7 
Загальна довжина берегової лінії річок, км/кв км більше 0,9 від 0,6 до 0,9 менше 0,6 

Заболоченість, % менше 4,6 від 4,6 до 5,3  більше 5,3 
Лісистість, % 40-60% 15-40%, більше 60 % менше 15% 

Щільність викидів менше 1474, 3 1474,3-2948,4 більше 2948,4 
Природно-заповідний фонд більше 9,3 від 4,8 до 9,3 менше 4,8 
Унікальні природні обʼєкти більше 3 2 1 

Запаси мінеральних вод більше 4 від 2 до 4 менше 2 

Історико-
культурні 

рекреаційні 
ресурси 

Історико-культурні памʼятки більше 16 від 8 до 16 менше 8 
Наявність історичних міст 3 і більше 2 1 

Монастирі та скити 3 і більше 2 1 
Замки, палаци та парки 3 і більше 2 1 

Памʼятки архітектури національного значення більше 10 від 5 до 10 менше 5 
Музеї більше 3 2 1 

Фестивалі більше 4 від 2 до 4 менше 2 
Кількість осередків народних ремесел більше 36 від 18 до 36 менше 18 

Соціально-
економічні 

агрорекреаційні 
ресурси 

Рівень урбанізації менше 36,8 від 36,3 до 58 більше 58 
Середня людність сільського населеного пункту більше 900,1 від 614,4 до 900,1 менше 614,4 

Щільність сільських населених пунктів більше 74,7 від 45 до 74,7 менше 45 
Рівень зареєстрованого безробіття більше 4,7 від 3,4 до 4,7 менше 3,4 

Землезабезпеченість на 1 жителя села менше 1,3 від 1,3 до 1,8 більше 1,8 
Виробництво валової с/г продукції у 
господарствах населення на 1 особу 

більше 4879,3 від 3181,5 до 4879,3 менше 3181,5 

Темп росту с/г продукції у господарств 
населення до 2000 року 

більше 160,1 від 124,4 до 160,1 менше 124,4 

Рівень забезпеченості сільського населення 
житлом 

більше 25,2 від 20,7 до 25,2 менше 20,7 

Рівень ділової активності населення більше 28 від 20 до 28 менше 20,7 
Номінальна заробітна плата менше 1609 від 1609 до 1774 більше 1774 

Коефіцієнт злочинності, на 100000 населення менше 599,3 від 599,3 до 875 більше 875 
Інформаційні 

агрорекреаційні 
ресурси 

Частота згадуваності району в мережі Інтернет більше 62533,3 від 45566,7 до 62533,3 менше 45566,7 

Інфраструктурні 
фактори 
розвитку  

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади, місць більше 633,3 від 417,7 до 633,3 менше 417,7 
Торгова площа магазинів більше 6841 від 3752 до 6841 менше 3752 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. осіб більше 31,9  від 26 до 31,9 менше 26 
Кількість місць в клубних закладах більше 22,7 від 17,3 до 22,7 менше 17,3 

Кількість бібліотек більше 32,3 від 21,7 до 32,3 менше 21,7 
Щільність автомобільних доріг більше 368 від 246,6 до 368 менше 246,6 

Туристичний 
імідж району 

Туристичний імідж району 

Район відомий як 
туристична приваблива 

територія за межами 
області, переважають 
позитивні відгуки про 

відвідання цієї 
місцевості, відсутні 
асоціації району з 

негативними явищами 
,процесами, подіями. 

 Район користується 
популярністю як зона 
відпочинку переважно 

серед місцевого 
населення. 

Переважають позитивні 
відгуки про відвідання 

місцевості. 

Район слабо позиціонує себе 
як туристична приваблива 

територія. У широкого загалу 
відсутнє сформоване 

уявлення про туристичні 
можливості району.  
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ДОДАТОК К 
SWOT-аналіз розвитку сільського туризму на Рівненщині 

 

  

Сильні сторони 
− переважно чисте і безпечне навколишнє 

середовище; 
− красиві ландшафти, багата флора і фауна; 
− багатство історико-культурних памʼяток; 
− невелика ціна за проживання і харчування; 
− збережені сільські традиції; 
− гостинність населення; 
− близькість до польщі, білорусі. 
− проходження через територію регіону 

міжнародних транспортних коридорів; 
− створення на території області національного 

природного парку «Дермансько-Острозький»; 
− наявність значних гідрологічних ресурсів, 

представлених річками басейну Припʼяті, озерами, 
водосховищами, ставами; 
− історична і культурна спадщина села, повʼязана 

з історією й культурою України та Східної Європи; 
− наявність значних лісорекреаційних ресурсів. 

Слабкі сторони 
− низька якість житлового облаштування; 
− проблеми з водопостачанням; 
− відсутність достатньої практичної туристичної 

інформації про регіон; 
− незнання господарями іноземних мов; 
− не дуже привабливий імідж україни в очах 

іноземців; 
− відсутність системи резервування місць; 
− недостатнє маркування туристичних атракцій і 

маршрутів; 
− недостатньо розвинута інфраструктура сільської 

місцевості; 
− не сформований рекреаційно-туристичний імідж 

сільської місцевості регіону; 
− забрудненість окремих територій внаслідок 

аварії на ЧАЕС; 
− слабка система просування рекреаційних 

продуктів на внутрішньому та міжнародному ринках; 
− недосконалість галузевої статистики, що не 

забезпечує достатню інформаційну та управлінську 
підтримку розвитку сільського зеленого туризму;  
− відсутність програми підтримки агросадиб, що 

займаються організацією відпочинку рекреантів у 
сільській місцевості області; 
− сезонний характер попиту. 

Можливості 
− збільшуються доходи селян, що покращує 

економічний розвиток регіону; 
− збільшилася зайнятість сільського населення, 

особливо жінок; 
− будуть створюватися нові робочі місця в сфері 

обслуговування, медицини, транспортних послуг; 
− приїзд туристів буде сприяти кращому 

збереженню памʼяток історії та культури; 
− прикордонне положення регіону, яке сприяє 

збільшенню потоку іноземних туристів, 
міжнародному співробітництву, функціонуванню 
загальних міжнародних проектів;  
− зростання ринку рекреаційних послуг за умов 

ефективного використання наявних ресурсів та 
інфраструктури; 
− зростаючий інтерес громадян до історико-

культурної спадщини; 
− отримання синергетичного ефекту від 

партнерства районів в комплексному використанні 
рекреаційного потенціалу. 

Загрози 
− відсутність політичної, економічної стабільності; 
− нормативне неврегулювання діяльності 

(відсутність закону «про сільський туризм»); 
− наявність значної частини не категорійної 

житлової бази, що зменшує якість послуг; 
− суперництво і відсутність координації між 

різними організаціями, які займаються рекламою і 
просуванням сільського туризму; 
− можливі екологічні проблеми, звʼязані з 

деградацією рослинного покриву і зменшенням 
видового різноманіття; 
− конкуренція з боку сусідніх регіонів, що 

пропонують подібні (або) кращі продукти; 
− зниження платоспроможного попиту населення; 
− посилення виїзного туризму в сусідні регіони та 

за кордон у звʼязку з низьким рівнем послуг, що 
надають місцеві фірми;  
− відсутність бюджетних можливостей, що 

дозволяють здійснювати цільову фінансову 
підтримку сільського туризму. 
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ДОДАТОК Л 
Евклідова відстань 
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м
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Вінницька 0 47904 176458 74139 62993 128473 104579 105056 41595 74402 93695 81556 140712 205697 29764 63807 81269 76557 65069 50339 39502 50610 40085 61642 44404 
Волинська 47904 0 221510 40778 19904 134809 127447 102919 22172 30580 48888 106181 142403 227343 42302 36367 36234 51120 112082 57639 16252 17173 27494 21669 86249 

Дніпропетровська176458 221510 0 241234 237966 248306 197261 250616 216974 246399 262334 190842 258536 254193 198980 238297 251749 247835 119274 200038 214908 226177 213915 229883 138572 
Донецька 74139 40778 241234 0 30250 123837 125616 104120 41611 28847 42852 113976 121770 219412 63829 56473 34217 63294 133743 53367 43119 34631 47837 39545 109189 

Житомирська 62993 19904 237966 30250 0 130980 130815 98578 26741 19205 37452 112235 137030 227639 51354 32547 24741 44659 126957 62054 26762 16000 33343 24714 102636 
Закарпатська 128473 134809 248306 123837 130980 0 66585 64311 115132 136898 160064 66923 49219 116368 108348 120253 149995 118883 144971 98369 120506 120061 115113 148056 151699 

Запорізька 104579 127447 197261 125616 130815 66585 0 86007 107743 139856 164322 48962 73604 102436 91775 120802 152289 120718 105981 78373 112024 117054 104782 143477 119013 
Івано -

Франківська 
105056 102919 250616 104120 98578 64311 86007 0 84494 105091 130249 70783 90477 157634 78330 77065 119961 71684 138269 88991 89757 89311 81690 117593 139319 

Київська 41595 22172 216974 41611 26741 115132 107743 84494 0 40782 63382 87805 124192 206699 25017 29436 50295 42482 103727 43178 8752 12460 10635 39929 83908 
Кіровоградська 74402 30580 246399 28847 19205 136898 139856 105091 40782 0 29577 121947 141113 235626 64633 45732 19670 55047 137549 69399 39326 30455 46200 24142 111268 

Луганська 93695 48888 262334 42852 37452 160064 164322 130249 63382 29577 0 147407 161651 259365 87874 65432 13175 74077 156788 91527 61731 52270 69676 34537 127521 
Львівська 81556 106181 190842 113976 112235 66923 48962 70783 87805 121947 147407 0 93480 136774 69525 98524 134760 102695 84313 72589 90436 97029 85478 123472 96917 

Миколаївська 140712 142403 258536 121770 137030 49219 73604 90477 124192 141113 161651 93480 0 115420 121040 132669 152944 127704 162637 97816 129860 128727 123627 153956 164428 
Одеська 205697 227343 254193 219412 227639 116368 102436 157634 206699 235626 259365 136774 115420 0 191853 215435 248330 211638 193419 177320 211846 215077 203801 242623 215195 

Полтавська 29764 42302 198980 63829 51354 108348 91775 78330 25017 64633 87874 69525 121040 191853 0 41930 74777 51548 84453 41209 27367 36954 20326 61118 71542 
Рівненська 63807 36367 238297 56473 32547 120253 120802 77065 29436 45732 65432 98524 132669 215435 41930 0 54349 20201 123529 68166 31840 28637 30031 51862 106428 

Сумська 81269 36234 251749 34217 24741 149995 152289 119961 50295 19670 13175 134760 152944 248330 74777 54349 0 64419 144683 79790 48614 39220 56816 24145 116460 
Тернопільська 76557 51120 247835 63294 44659 118883 120718 71684 42482 55047 74077 102695 127704 211638 51548 20201 64419 0 134645 73748 46320 43392 39599 65419 119452 

Харківська 65069 112082 119274 133743 126957 144971 105981 138269 103727 137549 156788 84313 162637 193419 84453 123529 144683 134645 0 93955 102496 113269 101565 124232 39812 
Херсонська 50339 57639 200038 53367 62054 98369 78373 88991 43178 69399 91527 72589 97816 177320 41209 68166 79790 73748 93955 0 46056 50584 42895 69906 79423 

Хмельницька 39502 16252 214908 43119 26762 120506 112024 89757 8752 39326 61731 90436 129860 211846 27367 31840 48614 46320 102496 46056 0 13326 14633 35633 80806 
Черкаська 50610 17173 226177 34631 16000 120061 117054 89311 12460 30455 52270 97029 128727 215077 36954 28637 39220 43392 113269 50584 13326 0 21496 31703 91401 

Чернівецька 40085 27494 213915 47837 33343 115113 104782 81690 10635 46200 69676 85478 123627 203801 20326 30031 56816 39599 101565 42895 14633 21496 0 45573 83288 
Чернігівська 61642 21669 229883 39545 24714 148056 143477 117593 39929 24142 34537 123472 153956 242623 61118 51862 24145 65419 124232 69906 35633 31703 45573 0 95131 

м. Київ 44404 86249 138572 109189 102636 151699 119013 139319 83908 111268 127521 96917 164428 215195 71542 106428 116460 119452 39812 79423 80806 91401 83288 95131 0 

(складено автором за допомогою програми STATISTICA 10.0) 
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