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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 
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 
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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; 
– 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. 

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 
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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; 

– 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 
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державного контролю за наданням туристичних послуг (довідка № 16-86 
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: 
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.  
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, основні 

завдання, обʼєкт, предмет, методи дослідження, представлено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретичні засади макроекономічного розвитку 
туристичного підприємництва» вдосконалено концептуальні засади 
макроекономічного розвитку туристичного підприємництва; розкрито соціально-
економічні передумови та наслідки туристичної діяльності; узагальнено вітчизняний і 
зарубіжний досвід застосування засобів макроекономічного розвитку туристичного 
підприємництва. 

Пріоритетним чинником зарахування фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 
категорії туристичного підприємництва обрано галузеву ознаку видів діяльності 
згідно з КВЕД, за якими підприємець отримує основну частку виручки. Туристичним 
підприємництвом пропонуємо вважати самостійну, ініціативну, систематичну, на 
власний ризик туристичну діяльність з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку. 

Важливу роль в організації туристично-рекреаційної діяльності території 
відіграють наявні туристично-рекреаційні ресурси природного й антропогенного 
походження, які можна використовувати для провадження екскурсійної діяльності, 
відпочинку, туризму та рекреації. Вплив туризму на територію забезпечує низка його 
функцій, як-от: відтворення, забезпечення зайнятості, збільшення доходу, 
згладжування, стабілізації платіжного балансу регіону. У роботі названі категорії 
розглянуто з інших позицій: визначено, що функції притаманні не сферам діяльності, 
а субʼєктам туристичного підприємництва. Натомість категорії за назвою «функції» 
диференційовано як соціально-економічні передумови та наслідки туристичної 
діяльності. Такий підхід уможливлює чітке розмежування дій, спрямованих на 
реалізацію заходів із забезпечення поточного функціонування, розвитку й оцінювання 
результативності туристичного підприємництва. 

На рис. 1.  відображено схема соціально-економічних передумов та наслідків 
функціонування туристичного комплексу, яка координується за допомогою 
державних важелів на мікро-, мезо- та макрорівнях.  

В Україні, внаслідок частотної зміни органів управління туристичною галуззю, 
обмеженості державного фінансування, відсутності громадського моніторингу та 
публічного звітування органів державного управління, доводиться констатувати про 
неналежне виконання заходів, передбачених державними програмними документами, 
що зумовило пошук нових ефективних засобів макроекономічного розвитку 
туристичного підприємництва. 

Як узагальнення зарубіжного досвіду стимулювання розвитку туристичного 
підприємництва відзначимо наявність широкого спектра методів та інструментів 
активізації означеного процесу. Попри це, в роботі оперуємо терміном «засіб», який 
позначає ширше поняття, що охоплює і методи, й інструменти впливу. З огляду на 
нерозробленість класифікації засобів макроекономічного розвитку туристичного 
підприємництва, пропонуємо групувати їх за формами державної підтримки на 
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організаційно-структурні, фінансово-податкові, майнові та комплексні. 
Найперспективнішими з перерахованих є комплексні засоби, до яких належать 
кластери, бізнес-інкубатори та форми державно-приватного партнерства. Їх 
застосування уможливлює забезпечення інтенсивного розвитку туристичного 
підприємництва, зважаючи на синергетичний ефект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Соціально-економічні передумови та наслідки функціонування 

туристичного комплексу  
 

У другому розділі «Аналіз макроекономічного розвитку туристичного 
підприємництва в Україні» визначено місце туризму в макроекономічному 
розвитку України; проаналізовано стан туристичної підприємницької діяльності; 
окреслено пріоритетні напрями туристичного підприємництва у сфері колективних 
засобів розміщування. 

Незважаючи на суттєвий ресурсний потенціал, сприятливе географічне 
розташування для розвитку туризму, частка туристичної галузі у формуванні ВВП 
залишається незначною, водночас має тенденцію до скорочення. Установлено, що 
прямий внесок у виробництво ВВП від діяльності у сфері туризму та подорожей 
коливається в діапазоні від 1,9 до 2,4% у різні роки. Потрібно відзначити важливу 
роль туризму у створенні робочих місць. Прямий внесок у забезпечення зайнятості 
становить від 1,7 до 2,1% у різні роки (табл. 1).  

Питома вага доходів від туристичного підприємництва у структурі валового 
регіонального продукту становила 0,04%, питома вага працівників субʼєктів 
туристичної діяльності та колективних засобів розміщування зі статусом ФОП у 
загальній чисельності зайнятих працівників субʼєктів господарювання – 0,1%. 

Україна за індексом конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і 
туризму (TTCI) 2013 року отримала оцінку 3,98 бала із семи можливих і посіла 76-е 
місце в рейтингу 140 країн світу. Це найвище місце, яке посідала Україна за період 

МАКРОРІВЕНЬ: 
Державна політика, яка враховує пріоритети у розвитку туризму,  

та підбір засобів для досягнення цілей тощо 

МЕЗОРІВЕНЬ: 
Муніципальне координування і регулювання туристичної діяльності 
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поповнення бюджету, 
створення доходу, 

виробництво, 
згладжування, формування 

іміджу території, 
збільшення населення 
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розрахунку Індексу, проте цей результат є ознакою швидше відновлення втрачених 
після кризи позицій (відповідно 78-е і 77-е місця 2007 і 2008 рр.). Найбільшу кількість 
відносних конкурентних переваг Україна демонструє за компонентою «Здоровʼя та 
гігієна» Індексу, водночас найбільше перешкод – за складником «Державна політика 
та регулювання» згадуваного індексу. Вищевикладене увиразнює необхідність 
нагальних кроків у державній політиці туризму 

 
Таблиця 1 – Прямий внесок індустрії подорожей і туризму у 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 

*значення вказані в постійних цінах 2014 року та з урахуванням обмінних курсів 
 
Станом на 01.01.2015 р.  на туристичному ринку України офіційно зареєстровано 

3885 субʼєктів туристичного бізнесу (без урахування тимчасово окупованої території 
АР Крим і м. Севастополя). З них 2198 мають статус юридичних осіб, а 1648 – ФОП. 
Тільки 667 субʼєктів туристичної діяльності є туроператорами, інші здійснюють 
турагентську діяльність, ще 149 підприємств надають екскурсійні послуги. Частка 
ФОП у формуванні доходу від надання туристичних послуг є незначною, порівняно із 
підприємствами зі статусом юридичних осіб (рис. 2). У ході дослідження встановлено 
низьку продуктивність праці туристичного підприємництва України (рис. 3).  

 

  
Рисунок 2 – Доходи субʼєктів 

туристичної діяльності  
Рисунок 3 – Продуктивність праці 
персоналу субʼєктів туристичної 

діяльності  
(побудовано за даними Державної служби статистики України) 
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Загалом в Україні на одне туристичне підприємство припадає 11,1 тис. осіб 
населення, що відповідає сприятливим умовам на туристичному ринку (згідно з 
європейськими стандартами визнано оптимальним, коли на 10 тис. осіб припадає 
одне туристичне підприємство). Наявність таких умов на туристичному ринку 
забезпечує створення сприятливого конкурентного середовища. У Полтавській, 
Дніпропетровській, Чернівецькій, Волинській, Львівській, Івано-Франківській 
областях цей показник найбільш наближений до стандарту (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Туристична діяльність в Україні 2014 року (побудовано за даними Державної 

служби статистики України, дані наведено за 2012 рік для АР Крим і м. Сімферополь)  
 
Зазначено про таку особливість діяльності турагентів і туроператорів:   

переважна орієнтація на зовнішній туристичний ринок, а не на просування 
вітчизняних турпродуктів. Іноземні туристи займають зовсім незначний сегмент 
споживчого ринку туристичних підприємств України. Найбільшу кількість 
турпутівок реалізують громадянам України для подорожей за кордон. Цей споживчий 
сегмент є головним і для турагентів ФОП: 77% проданих ними путівок пропонували 
українцям подорож до інших держав. Хоча за статистикою туристичне 
підприємництво більше орієнтоване на внутрішній ринок, ніж туроператори.  

Відзначено таку важливу роль туристичного підприємництва, як організація 
внутрішього туризму переважно екскурсійного та культурного характеру.  

Загалом за результатами дослідження зроблено висновки про переважання 
чисельності колективних засобів розміщування зі статусом юридичної особи 
порівняно із ФОП. Визначено скорочення кількості засобів, які надають сервіс 
розміщування, кількості відвідувачів, які скористались їхніми послугами, та 
відповідне зменшення доходів. Зниження показників відбулося, передусім, через 
вилучення із статистичного обліку підприємств, що розташовані в Криму, та події в 
Луганській і Донецькій областях. У регіональному розрізі спостережено такі 
закономірності: підприємницька діяльність у сфері спеціалізованих засобів 
розміщування тяжіє до південних приморських регіонів України, а підприємництво у 
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сфері сільського зеленого туризму більш розвинене в західних областях. Коефіцієнт 
місткості вказує на катастрофічно низьку результативність готелів: виявлено вкрай 
низькі показники (в межах від 0,11 до 0,26), що значно нижче від норми 
виживання (0,40).  

Відтак, зміна економічної, політичної та соціальної ситуації в державі, її 
загострення, спричинили негативні перетворення в усіх сферах суспільного життя, 
зокрема й у сфері туристичного підприємництва.  

У третьому розділі «Засоби стимулювання макроекономічного розвитку 
туристичного підприємництва» розроблено наукові рекомендації щодо 
економічного діагностування пріоритетних проблем розвитку туристичного 
підприємництва, кластеризації перспективних форм та механізмів макроекономічної 
політики розвитку туристичного підприємництва. 

На сучасному етапі незаперечним є звʼязок успішності розвитку туристичної 
галузі та реалізації потенціалу підприємництва у цій сфері. До важливих заходів у 
вказаній площині належить створення дієвої системи діагностування 
макроекономічного розвитку туристичного підприємництва. Етапи діагностування 
описано на рис. 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Етапи проведення діагностування макроекономічного розвитку 

туристичного підприємництва 
 

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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Для проведення діагностування розвитку туристичного підприємництва 
важливим є вибір адекватних показників оцінювання, які пропонуємо узагальнити  за 
групами: 17 показників ресурсного потенціалу; 27 показників ефективності та 
результативності; 10 показників бізнес-середовища. 

Для аналізу побудовано регресійну багатофакторну параметричну модель, яка 
розглядає питому вагу доходів туристичного підприємництва у структурі валового 
регіонального продукту як результуючу ознаку. Як чинники зростання економічної 
ефективності туристичного підприємництва на макрорівні визначимо два фактори: 
частку зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у субʼєктах 
господарювання та частку субʼєктів туристичного підприємництва у загальній 
кількості ФОП усіх галузей. Ці фактори є також результуючими показниками, 
залежними від інших факторів другого рівня.  

За результатами регресійного моделювання (рис. 6) отримано такі висновки: 
збільшення питомої ваги зайнятого в туристичних підприємствах населення та 
зростання чисельності підприємств призводить до посилення ролі туристичного 
підприємництва в економіці регіону; на зростання питомої ваги субʼєктів 
туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП усіх галузей позитивно 
впливають збільшення чисельності зайнятих у сфері туристичного підприємництва та 
темп зростання ділової активності субʼєктів туристичного підприємництва, проте 
найбільшою мірою позначається на його зростанні збільшення ділової активності 
туристичного підприємництва; на підвищення рівня зайнятості позитивно діють 
збільшення темпів зростання доходів туристичного підприємництва у структурі ВРП, 
а також нарощування ресурсного потенціалу закладів готельної сфери та зростаючий 
попит на послуги колективних засобів розміщування.  

 
Рівняння множинної лінійної регресії першого порядку 

Yпед 4=-0,01+0,64x1+0,04x2 
де Упед4 – питома вага доходів туристичного підприємництва у структурі валового регіонального 
продукту, %;  Х1 – частка зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у субʼєктах 
господарювання, %;  Х2 – частка субʼєктів туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП 
усіх галузей, %. 

Рівняння множинної лінійної регресії другого порядку 
�пбі	� � 	0,01  0,07��  0,02 � 10

����  0,15 � 10
���� 

де Упбі2 – частка субʼєктів туристичного підприємництва в загальній кількості ФОП усіх галузей, %; 
Х3 – показник ділової активності субʼєктів туристичного підприємництва, кількість ФОП у туризмі 
на 10 тис. населення, Х4 – кількість зайнятих у сфері туристичного підприємництва, осіб;  
Х5 – темп зростання ділової активності субʼєктів туристичного підприємництва, %.  

�прп	� � 0,01  4,50 � 10����  0,01��  3,71 � 10
���� 

де Упрп2 – частка зайнятих у туристичному підприємництві від усіх зайнятих у субʼєктах 
господарювання, %;  Х6 – темп зростання частки доходів туристичного підприємництва у структурі 
валового регіонального продукту, %; Х7 – місткість готелів та аналогічних засобів розміщування у 
розрахунку на 10 тис. населення, місць; Х8 – обслуговано прибулих у колективних засобах 
розміщування, осіб. 

Рисунок 6 – Характеристика рівнянь множинних лінійних регресії 
 
Різноманітність виявів туристичного підприємництва та показників його 

оцінювання зумовлює необхідність узагальнення критеріїв та відповідно – побудову 
інтегральних оцінок за найвагомішими показниками (питома вага доходів фізичних 
осіб-підприємців у структурі валового регіонального продукту; питома вага 
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персоналу підприємницьких структур туризму в зайнятому населенні; показник 
ділової активності субʼєктів туристичного підприємництва, кількості ФОП 
на 10 тис. населення) за такою формулою: 

n

xx

xx

I

n

i

ij

t

∑
= −

−

=
1 minmax

min

,       (1) 
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 
рекомендовано використання такої оцінювальної шкали інтегрального показника:  

0 ≤ І <0,4 – низький рівень розвитку;  
0,4 ≤ І < 0,75 – середній рівень розвитку;  
0,75 ≤ І ≤ 1 – високий рівень розвитку (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Позиціонування регіонів за інтегральним показником розвитку 

туристичного підприємництва 2014 року 
 
За результатами інтегрального оцінювання зроблено висновки про низку 

територіальних відмінностей і зрушень. Так, найвищий рівень розвитку туристичного 
підприємництва притаманний Івано-Франківській, Закарпатській областям. 
Переважна більшість областей демонструє низький рівень розвитку туристичного 
підприємництва. У низці областей (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька) 
простежено тенденцію до покращення інтегрального показника у 2013 – 2014 роках, 
що дає підстави розглядати їх як орієнтири для субʼєктів туристичного 
підприємництва – у виборі ринкової ніші та формуванні бізнес-портфеля за 
регіонами України. 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. Дані територіальної диференціації за інтегральним 
показником доцільно застосовувати органами державного управління під час 
оцінювання ефективності регіональної політики розвитку туристичного 
підприємництва й обґрунтування шляхів її вдосконалення. 

За результатами кластерного аналізу, проведеного за сукупністю показників 
ресурсного потенціалу, ефективності, результативності та бізнес-середовища 
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туристичного підприємництва виокремлено чотири кластери (рис. 8). 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 – області із середніми показниками розвитку туристичного підприємництва: 
Сумська, Луганська, Донецька, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська, 
Житомирська, Волинська. Четвертий кластер утворюють Тернопільська, Рівненська, 
Херсонська, Чернівецька, Хмельницька, Київська, Полтавська та Вінницька області. 

 

 
Рисунок 8 – Дендрограма кластерного аналізу за показниками економічного 

діагностування розвитку туристичного підприємництва в Україні (побудовано автором 
за допомогою програми STATISTICA 10.0) 

 
Наведене групування уможливлює простеження спільних аспектів щодо 

розвитку туристичного підприємництва та розроблення подальших стратегій 
загальнодержавних заходів із забезпечення належних умов підприємницької 
діяльності. Особливої уваги потребують регіони, які відзначаються недостатніми 
інфраструктурними ресурсами й умовами, не сприятливими для ефективної та 
результативної діяльності туристичного підприємництва. Типовий представник групи 
областей із низьким рівнем розвитку туристичного підприємництва – це Рівненська 
область. Виробництво послуг рекреації в обраній області може мати не лише 
переважно місцеве, а й усеукраїнське значення. На основі проведеного опитування 
виявлено, що найбільш перспективними субринками, на яких область може 
позиціонувати свій рекреаційний продукт, є: літній відпочинок на базі агросадиб, 
пізнавальний відпочинок, лікувально-оздоровчий відпочинок, а також відпочинок на 
базі водних обʼєктів.  

За сумою бальних оцінок таких груп факторів, як природні, історико-культурні, 
соціально-економічні, інформаційні, інфраструктурні й іміджеві, отримали 
узагальнювальні показники агрорекреаційного потенціалу районів. Унаслідок 
порівняння лояльності споживачів до сільського туристичного продукту району та 
наявного агрорекреаційного потенціалу Рівненської області, який до певної міри 
визначає пропозицію означеного турпродукту, спостережено таку невідповідність: 
високий агрорекреаційний потенціал району необовʼязково збігається із високим 
рівнем лояльності споживачів до сільського турпродукту. На підставі цього уклали 
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систему пріоритетів рекреаційного розвитку області із відповідним формуванням 
переліку груп рекреаційних територій зі схожими характеристиками, проблемами та 
потребами, відповідно до яких буде скореговано застосування стратегій розвитку. 

На території Рівненської області видається доцільним створення туристичного 
кластера сільського зеленого туризму на базі НПП «Дермансько-Острозький», а 
також на базі регіональних ландшафтних парків «Припʼять-Стохід» 
і «Надслучанський». Кластер сільського зеленого туризму охоплюватиме 
підприємців (власників агроосель, магазинів), освітні установи,  представників 
місцевої влади та громадських організацій для виробництва і просування на ринок 
високоякісного конкурентоздатного продукту – відпочинку на селі. Новизна 
розробленої моделі – в акцентуванні на взаємодії не лише із безпосередніми 
учасниками турринку (постачальниками та споживачами продукції кластерної групи), 
але й з іншими групами регіонального та місцевого розвитку (науково-дослідними й 
освітніми установами, місцевим населенням, органами державної влади в регіоні, 
органами місцевого самоврядування та промисловими підприємствами).  

Загалом підґрунтям ефективної макроекономічної політики розвитку 
туристичного підприємництва слугуватимуть засоби розвитку регуляторної політики 
та туристичної інфраструктури (рис. 9). 

 

  
Рисунок 9 – Модель механізму макроекономічної політики розвитку  

туристичного підприємництва  

ЦІЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
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комплекс завдань із розвитку нормативно-
правової бази та регуляторної політики 
туризму й туристичного підприємництва 

Засоби розвитку туристичного підприємництва: 
комплекс стратегічного розвитку виробництва продуктів і надання послуг 

Засоби розвитку туристичної 
інфраструктури: 

комплекс завдань, що сприяють 
розвитку соціальної, транспортної та 
туристичної інфраструктури 
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Макроекономічний розвиток туристичного підприємництва 

Суб’єкти туристичної діяльності як системні утворення 
 

1. Підсистема виробництва турпродукту. 
2. Підсистема забезпечення матеріальними 
ресурсами.  
3. Підсистема забезпечення кадрами. 
4. Підсистема організаційної структури та 
менеджменту. 

5. Підсистема комплексу маркетингу. 
6. Підсистема фінансів і кредиту. 
7. Підсистема управління якістю. 
8. Підсистема управління конкурентоспроможністю. 
9. Підсистема управління інформаційним та 
інноваційним розвитком. 
 

Результат аналізу, оцінки і моніторингу 
досягнення цілей макроекономічної політики 

розвитку туристичного підприємництва 

Незадо-
вільний 

Задовільний 
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У розрізі загальнонаціональних стратегій розвитку туризму, які 

забезпечуватимуть сприятливі умови розвитку туристичних кластерів, окреслюється 
першочерговість уживання адміністративних та правових заходів, що передбачають 
побудову дієвого управлінського апарату із системи органів різних рівнів, між якими 
чітко розподілено обовʼязки, повноваження та відповідальність. З огляду на 
важливість оптимізування діяльності органів влади по всій вертикалі, приведення 
їхньої структури у відповідність до вимог конкурентоспроможної економіки доведено 
потребу форматування у структурі державного регулювання туристичного 
підприємництва експертної групи у складі спеціалістів із відділу розвитку туризму 
при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Державної регуляторної служби 
України, що сприятиме розвитку діяльності туристичного підприємництва. 

Також запропоновано вдосконалити систему критеріїв, за якими здійснюють 
державний контроль. Запропоновано класифікацію ризиковості туристичного 
підприємництва з відповідною частотою перевірки: з високим, середнім і низьким 
ступенями ризику, яке враховуватиме частку працівників із вищою або середньою 
фаховою освітою, тривалість провадження субʼєктом господарювання туристичної 
діяльності на ринку та кількість інцидентів, які призвели до скарг щодо якості послуг. 

Впровадження запропонованих заходів дає підстави для очікування позитивних 
зрушень у розвитку туристичного підприємництва. 

 
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. 
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3. За результатами аналізу було скласифіковано засоби макроекономічного 
розвитку туристичного підприємництва із відзначенням групи комплексних засобів 
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 
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 
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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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АНОТАЦІЯ 
Трусова Т. С. Засоби макроекономічного розвитку туристичного 

підприємництва в Україні. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – 
Національний університет водного господарства та природокористування 
Міністерства освіти і науки України. – Рівне, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання щодо 
вдосконалення теоретичних положень і розроблення засобів макроекономічного 
розвитку туристичного підприємництва. Визначено сутність поняття «туристичне 
підприємництво». Розкрито макроекономічні фактори розвитку та функції 
туристичного підприємництва. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід 
використання засобів макроекономічного розвитку туристичного підприємництва. 
Установлено місце туризму в макроекономічному розвиткові України. Зʼясовано 
пріоритетні напрями туристичної підприємницької діяльності в Україні. Розроблено 
наукові рекомендації щодо діагностування туристичного підприємництва як 
інструменту його макроекономічного розвитку. Обґрунтовано заходи щодо розвитку 
туристичного підприємництва шляхом організації кластерних форм. Запропоновано 
засоби стимулювання макроекономічного розвитку туристичного підприємництва із 
застосуванням програмно-цільового підходу. 

Ключові слова: засоби, макроекономічний розвиток, туристичне 
підприємництво, економічне діагностування, кластер. 

 
АННОТАЦИЯ 

Трусова Т. С. Средства макроэкономического развития туристического 
предпринимательства в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. – 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования Министерства 
образования и науки Украины. – Ровно, 2016. 

Диссертационная работа посвящена решению научной задачи по 
совершенствованию теоретических положений и разработке средств 
макроэкономического развития туристического предпринимательства. Определена 
сущность понятия «туристическое предпринимательство». Раскрыты 
макроэкономические факторы развития и функции туристического 
предпринимательства.  

Обоснована необходимость выделения таких форм туристического 
предпринимательства, основной функцией которых является производство 
(комплектование), предоставление и реализация комплексного турпродукта, которое 
обеспечивает создание более 50% от общей выручки. К ним относим 
туроператорскую и турагентскую деятельность, экскурсионное предпринимательство, 
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сельское туристическое предпринимательство, предпринимательство в сфере 
коллективных средств размещения. Это позволяет выделить и разграничить 
методологические подходы к разным сторонам туристической деятельности.  

Определено, что функции присущи не сферам деятельности, а субъектам 
туристического предпринимательства. В работе категории под названием «функция» 
дифференцированы как социально-экономические предпосылки и последствия 
туристической деятельности. Такой подход позволяет четкое разграничение 
действий, направленных на реализацию определенных мер по обеспечению текущего 
функционирования, развития и оценки результативности туристического 
предпринимательства.  

Проанализирован отечественный и зарубежный опыт использования средств 
макроэкономического развития туристического предпринимательства. Установлено 
место туризма в макроэкономическом развитии Украины. Выяснены приоритетные 
направления туристической предпринимательской деятельности в Украине.  

Учитывая разнообразие проявлений туристического предпринимательства и 
показателей его оценки, является необходимостью обобщение критериев и 
соответственно – построения интегральных оценок. Это позволило предложить 
структурно-логическую модель диагностирования развития туристического 
предпринимательства с учетом региональных различий, которая может быть 
использована для оценки макроэкономических аспектов туристического 
предпринимательства. Результаты диагностики могут служить для органов 
государственного управления критериями эффективности политики развития 
туристического предпринимательства и основой ее совершенствования. Для 
субъектов предпринимательства данные диагностики могут стать ориентирами в 
выборе рыночной ниши и формировании бизнес-портфеля. Обоснованы мероприятия 
по развитию туристического предпринимательства путем организации кластерных 
форм. Предложены средства стимулирования макроэкономического развития 
туристического предпринимательства с применением программно-целевого подхода. 

Ключевые слова: средство, макроэкономическое развитие, туристическое 
предпринимательство, экономическое диагностирование, кластер. 

 
SUMMARY 

Trusova T. S. Means of macroeconomic development of tourism business in 
Ukraine. – Manuscript copyright.  

Dissertation for the support of candidature for an economical degree in 08.00.03 – 
Economics and Management of National Economy. – National University of Water 
Management and Nature Resources Use, Rivne, 2016.  

The thesis research is dedicated to solving the scientific mission for improving 
theoretical concepts and development of means of macroeconomic development of tourism 
business. The essence of the concept «tourism business» has been determined. The 
macroeconomic factors of development and the functions of the tourism business have been 
discovered. Domestic and foreign experience in use of means of macroeconomic 
development of tourism business has been analyzed. The place of tourism in the 
macroeconomic development of Ukraine has been established. The priority areas of the 
tourism business activities in Ukraine have been clarified. The scientific recommendations 
for diagnostics of tourism business as a tool for its macroeconomic development have been 
developed. The activities on development of tourism business by organizing cluster forms 
have been grounded.The incentives of macroeconomic development of tourism business 
using program-oriented and goal-oriented approach have been proposed. 

Keywords: means, macroeconomic development, tourism business, economic 
diagnostics, cluster.  
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