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ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

TOURISM INDUSTRY AS AN OBJECT  
OF REGIONAL ECONOMIC RESEARCH

У статті індустрію туризму розглянуто як 
соціально-економічне явище в регіоні. Мето-
дологією дослідження стали наукові праці ві-
тчизняних і зарубіжних дослідників із теорії 
становлення та організації індустрії туризму, 
економіки та управління туризму, аналітичні 
матеріали офіційних статистичних видань. У 
теоретичному аспекті розглянуто підходи до 
визначення туризму та індустрії туризму. Ту-
ристичний ринок розглядається як економічна 
категорія, що виражає сукупність соціально-е-
кономічних процесів і відносин у сфері мар-
кетингових досліджень. Проаналізовано стан 
розвитку туризму та чинники впливу на кон-
курентоспроможність туристичних суб’єктів 
господарювання. Під час вивчення особли-
востей організації, розвитку й управління ін-
дустрією туризму за участю держави виділено 
три моделі управління. Наведено характерні 
риси сукупностей організацій, які утворюють 
таку окрему галузь, як туризм. 

Ключові слова: регіон, туризм, туристична 
індустрія, конкурентоспроможність, розвиток, 
модель управління.

Постановка проблеми. Туризм увійшов 
в XXI ст. та став глибоким соціально-по-
літичним явищем, яке значно впливає на 
світовий устрій, економіку багатьох країн 

та цілих регіонів. Маючи мультиплікатив-
ний ефект, туризм здатний створити пере-
думови для економічного підйому багатьох 
регіонів, збільшення зайнятості населення, 
стати доступним для всіх верств населення 
незалежно від рівня доходу і більш повного 
задоволення потреб громадян у відпочинку. 
Світовий досвід і практика економічної, соці-
альної та політичної стабільності розвинених 
у туристичному відношенні країн підтвер-
джує той факт, що географічне положення 
держави, його природно-кліматичні ресурси 
і визначні пам’ятки стають загальним благом 
лише засобами туризму, а індустрія туризму 
є вагомим чинником економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На сучасному етапі становлення, 
туризм достатньо виробив власну методоло-
гію дослідження та застосовує методи різ-
них наукових дисциплін. Перш за все зазна-
чимо, що у Законі України «Про туризм» 
закріплено поняття «туризм» як тимчасовий 
виїзд особи з місця проживання в оздоров-
чих, пізнавальних, професійно-ділових чи 
інших цілях без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці, куди особа від’їжджає [1]. 
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Розглядаючи сутність поняття «туризм», 
можна відзначити, що у сучасній науці 
існує багато підходів до визначення поняття 
«туризм». Зокрема, було проаналізовано 
роботи [2–5], їх тлумачення базуються на 
різних підходах. Так, туризм розглядається 
як тимчасове переміщення людей, перебу-
вання яких поза межами постійного місця 
проживання тимчасово обмежено, які здій-
снюють переміщення з метою подорожі в 
іншу місцевість. 

В.В. Величко, А.М. Гаврилюк, І.Ф. Кар-
ташевська, П.Ф. Коваль, М.М. Маринин, 
О.А. Мельниченко розглядають туризм як 
складну соціально-економічну система, 
підґрунтям якої є туристська індустрія 
[6–9]. Наступний підхід дає змогу визна-
чати туризм як сегмент ринкової економіки, 
на якому взаємодіють різні підприємства 
туристичного комплексу, що пропонують 
туристичні послуги. Останній підхід поєд-
нує думки, які полягають у визначенні 
туризму як тимчасового виїзду людини у 
вільний час із постійного місця проживання 
в оздоровчих, пізнавальних, професійних, 
спортивних, релігійних, ділових, освітніх та 
інших цілях на термін не менше 24 годин і 
не більше шести місяців, а також цей виїзд 
не повинен поєднуватися з оплачуваною 
діяльністю.

Е.В. Щепанський виділяє такі підходи до 
визначення поняття «туризм». По-перше, це 
вид рекреаційної та соціально-культурної 
діяльності; по-друге, це сукупність певних 
соціально-економічних відносин; по-третє, 
це форма маятникової міграції населення; 
по-четверте, це вид економічної діяльності 
та галузь економіки; по п’яте, це відкрита 
соціально-економічна система [10]. 

О.М. Шуплат зазначає, що туризм є тією 
сферою діяльності, яка охоплює широке 
коло галузей економіки, серед яких – сфера 
транспортних послуг, будівництво, сільське, 
лісове та рибне господарство, переробні 
галузі, освіта, охорона здоров’я, спорт та 
культура, рекламна галузь [11]. 

На думку Л.П. Дядечко, поняття «туризм» 
охоплює систему трьох взаємопов’яза-
них складників: географічний компонент; 
турист; туристична індустрія [12].

У наведених підходах до розуміння сут-
ності поняття «туризм» є критерії, які визна-
чено як загальні для всіх підходів [13]:  
1) зміна місця, у цьому сенсі туризм визна-
чається як переміщення і перебування в 
туристичній дестинації. Дестинація (destino) 
в перекладі з латинської – «призначення», 
«місцезнаходження»; 2) перебування за ме- 
жами постійного проживання; 3) виїзд із 
певною метою без здійснення оплачуваної 
діяльності; 4) тимчасове короткострокове 
переміщення.

Залежно від того, як туризм розглядається 
крізь призму різних наук, кожна з наук визна-
чає свій предмет вивчення та родить влас-
ний внесок у формування комплексної науки  
про туризм. Тож необхідність розвитку 
науки про туризм в регіональній економіці 
набуває все більшої актуальності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розроблення теоретико-методологічних 
основ дослідження формування індустрії 
регіонального туризму.

Виклад основного матеріалу. Маючи 
тривалу історію, туризм досі не отримав 
однозначного визначення і по-різному трак-
тується не лише окремими фахівцями, а й 
туристичними організаціями. Існуючі визна-
чення туризму можуть бути об’єднані у дві 
групи. Одні з них носять «вузькоспеціалізо-
ваний характер і стосуються окремих еко-
номічних, соціальних, правових та інших 
аспектів туризму або його видових осо-
бливостей і виступають інструментом для 
вирішення конкретних завдань (наприклад, 
із метою статистики). Інші концептуальні, 
або сутнісні, визначення охоплюють пред-
мет у цілому, розкривають внутрішній зміст 
туризму, що виражається в єдності всього 
різноманіття властивостей і відносин, і 
дають змогу відрізнити його від «подібних 
явищ» [2–13]. Чітке тлумачення туристич-
них термінів і понять має велике значення 
для розуміння тих процесів, які відбува-
ються у національному туризмі. 

У статистиці під туризмом розуміють 
«одну з форм міграції населення, не пов’я-
зану зі зміною місця проживання або роботи» 
[3, с. 19]. У міру розвитку туризму і перетво-
рення його на масове явище з’явилися перші 
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формулювання поняття «туризм» із метою 
статистичного обліку подорожуючих осіб. 

Незважаючи на те що економісти продов-
жують працювати над понятійним апара-
том індустрії туризму, термін «туризм» уже 
склався. Різні визначення лише виділяють 
або доповнюють окремі його риси.

Так, відповідно до одного з останніх 
визначень, запропонованих Статистичною 
комісією ООН у 1992 р., «туризм – подорожі 
та перебування в місцях, що знаходяться поза 
межами звичайного місця постійного про-
живання мандрівного, на термін не більше 
12 місяців із метою отримання задоволення 
і відпочинку в оздоровчих, гостьових, пізна-
вальних або професійно-ділових цілях, але 
без заняття оплачуваною там діяльністю» 
[5]. У цьому визначенні критеріїв для виді-
лення туризму з інших видів подорожей 
є: звичне середовище мандрівного (місце 
проживання); термін подорожі і мотивація 
поїздки, яка не належить до пошуку постій-
ної роботи або міграції; добровільність 
здійснення поїздки; попит на туристичні 
об'єкти, у тому числі кошти розміщення.

Для цього визначення характерна низка 
обмежень, які носять суто економічний 
характер, із метою використання їх для ста-
тистичної оцінки та порівняння.

Під час обґрунтування необхідності виді-
лення туризму в самостійну галузь слід 
виходити з того, що об’єктивну основу 
класифікації галузей будь-якої національ-
ної економіки становлять суспільний поділ 
праці і ступінь його диференціації. Під час 
вирішення питання віднесення індустрії 
туризму до самостійної галузі необхідно 
брати до уваги основні чинники формування 
всіх виробничих особливостей, відповід-
ність їх певним класифікаційним ознаками, 
за якими туристичні організації входять до 
складу відповідної галузі регіональної еко-
номіки, залежність їх від характеру основної 
діяльності.

Окрім того, доцільно враховувати досяг-
нуті масштаби, а також перспективи їх 
розвитку. Сукупність організацій, що утво-
рюють окрему галузь, характеризуються 
такими основними рисами: достатнім чис-
лом самостійних в економічному відношенні 

організацій з однорідним видом діяльності; 
стійкими економічними зв’язками з іншими 
галузями національної та регіональної еко-
номіки; певним органом господарського 
управління.

Таким чином, сучасний стан індустрії 
туризму відповідає всім перерахованим 
характеристикам. І, відповідно, під галуззю 
туризму слід розуміти сукупність самостій-
них, територіально відокремлених турис-
тичних господарських одиниць, які мають 
певну матеріально-технічну базу і спеціалі-
зуються на виробництві та реалізації турис-
тичних послуг і товарів, об’єднаних єдністю 
діяльності й управління. У зв’язку із цим 
окремі дослідники стверджують, що туризм 
як галузь не існує, оскільки немає виробни-
цтва особливого продукту. Існує ще кілька 
підходів до визначення категорії «туризм». 
Низка дослідників розглядає туризм не як 
галузь, а як групу пов’язаних галузей у регі-
онах: сукупність готелів та інших засобів 
розміщення; коштів транспорту; об'єктів 
громадського харчування; об'єктів і засо-
бів розваги; об'єктів пізнавального, діло-
вого, оздоровчого, спортивного та іншого 
призначення; організацій, що здійснюють 
туроператорську і турагентську діяльність, 
а також організацій, що надають екскурсійні 
послуги і послуги гідів-перекладачів [8–13].

У науковій літературі з питань туризму 
відсутнє однозначне його визначення. 
Але, незважаючи на відмінність формулю-
вань, багато авторів включають у поняття 
«туризм» туристичні потреби і мотивації, 
особливості поведінки туристів, їх перебу-
вання поза постійним місцем проживання, 
економічні відносини, що складаються 
між туристами і виробниками товарів та 
послуг, взаємодію сфери туризму з навко-
лишнім природним, економічним та іншими 
макросередовищами. Широке поширення 
серед учених і фахівців отримало сутнісне 
визначення туризму, запропоноване Між-
народною асоціацією наукових експертів у 
галузі туризму: «Туризм є сукупність від-
носин і явищ, які виникають під час перемі-
щення та перебування людей у місцях, від-
мінних від їх постійного місця проживання 
та роботи» [11]. 
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Ґрунтуючись на проведеному аналізі 
понятійного апарату визначень «туризм» і 
«туристична індустрія», необхідно виділити 
концептуальне поняття одного з основних 
елементів туристичної галузі – «туристична 
індустрія». 

Туристична індустрія – це складний міжга-
лузевий народногосподарський комплекс, 
який включає у себе підприємства, установи 
та організації матеріального виробництва 
та невиробничої сфери, які забезпечують 
виробництво, розподіл, обмін і споживання 
туристичного продукту, створення матері-
ально-технічної бази туризму, спрямованої 
на задоволення потреб населення всіх соці-
альних груп. Саме тому для сучасного роз-
витку регіональної економіки характерний 
не стільки розвиток відокремлених галузей, 
скільки функціонування різних міжгалузе-
вих комплексів. До туризму слід підходити 
як до великого самостійного міжгалузевого 
господарського комплексу національної еко-
номіки, оскільки сфера туризму, об’єднуючи 
різні галузі, не лежить у звичній вертикаль-
ній площині, а охоплює якийсь горизонталь-
ний простір, включаючи підприємства та 
організації різної галузевої приналежності. 
Зростання обсягів виробництва в індустрії 
туризму передається іншим галузям еконо-
міки регіону. У них розгортається інвести-
ційна діяльність, створюються нові робочі 
місця, розширюється торговий оборот і, 
отже, збільшується прибуток. Частина отри-
маних доходів надходить державі у вигляді 
податків. Зібрані таким чином кошти можуть 
бути спрямовані на подальше фінансування 
інфраструктури індустрії туризму, надання 
матеріальної допомоги соціально незахище-
ним групам населення, на розвиток системи 
підготовки персоналу для сфери туризму. 
Індустрія туризму повинна розглядатися як 
економічна категорія, що виражає сукуп-
ність взаємопов'язаних галузей і вироб-
ництв регіональної економіки, єдиним функ-
ціональним завданням яких є діяльність, 
спрямована на задоволення різноманітних 
послуг і постійно зростаючих потреб людей 
у різних видах відпочинку та подорожей у 
вільний час за раціонального використання 
всіх наявних туристичних ресурсів.

Аналіз стану розвитку туристичної інду-
стрії в Україні показав, що розвиток туризму 
в країні нині знаходиться лише на початковій 
стадії. Порівняно з іншими країнами актив-
ність українських громадян залишається 
на низькому рівні у зв’язку з невисокою 
платоспроможністю (лише 21% населення 
здійснюють подорожі) [4]. Таким чином, 
туристичні організації працюють в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби за клієнта, 
яка здебільшого ведеться організаціями з 
використанням недобросовісних методів. 
Особливо гострими в організації індустрії 
туризму є проблеми високої конкуренції, від-
сутності культури корпоративних відносин і 
недостатньої опрацьованості законодавчої 
бази. Загострення конкурентної боротьби 
між цими організаціями призводить до того, 
що перед кожною регіональною організа-
цією індустрії туризму постає проблема 
пошуку таких методів формування конку-
рентних переваг порівняно з іншими органі-
заціями, які дали б змогу зміцнити її власні 
позиції в конкурентній боротьбі за клієнта.

Сьогодні змінюється сам зміст поняття 
«конкурентоспроможність». Односкладове 
визначення, пов’язане із ціновою політи-
кою, поступається місцем комплексному, у 
рамках якого такі характеристики, як якість, 
імідж організації, наявність торгової марки, 
індивідуальний підхід, професіоналізм і уні-
кальність, набувають особливої цінності. 
Жорстка конкурентна боротьба між орга-
нізаціями індустрії туризму призводить до 
появи нових моделей організації й управ-
ління туристичною діяльністю компаній, 
котрі враховують процеси глобалізації та 
інтеграції бізнесу, що пов'язано з прагненням 
отримання переваг у проведенні маркетин-
гових досліджень, постачанні, виробництві, 
просуванні, розподілі і збуті послуг, підви-
щенні професіоналізму персоналу, змен-
шенні різних ризиків [12, с. 102]. Глибокі і 
суперечливі зміни в організації управління 
сферою туристичних послуг визначили 
новий характер управлінських відносин. 
Боротьба за виживання і розширення біз-
несу стає повсякденною турботою для бага-
тьох об'єктів інфраструктури туризму. Щоб 
виживати і розширюватися, організаціям 



33

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

необхідні грошові кошти, які можна дістати 
за допомогою залучення клієнтів, розвитку 
їхньої лояльності і стимулювання витрат на 
придбання ними туристичних послуг.

Задоволення мінливих потреб клієнтів та 
стимулювання повторних звернень – най-
важливіші напрями в діяльності організа-
цій індустрії туризму в усіх країнах світу. 
Розвиток засобів телекомунікацій, масової 
інформації та пов’язаних із ними технологій 
сприяє зростанню очікувань із боку клієнтів 
щодо якості обслуговування, професіона-
лізму працівників, різноманітності пропо-
нованих туристичних послуг. Тому в сучас-
ному бізнесі жорстку конкурентну боротьбу 
витримують лише ті, хто може запропону-
вати своїм клієнтам високоякісне обслуго-
вування, а це неможливо без використання 
нових підходів до менеджменту і марке-
тингу, а також без упровадження передових 
технологій. Розвиток індустрії туризму, а 
саме будівництво доріг, створення ефектив-
ної системи водних перевезень, готельних і 
курортних комплексів, облаштування нових 
рекреаційних територій, вимагає великих 
капітальних вкладень, які фінансуються з 
різних джерел. У їх реалізації беруть участь 
не тільки приватні організації (вітчизняні і 
зарубіжні), міжнародні організації, а й дер-
жавні структури.

Під час вивчення особливостей орга-
нізації, розвитку й управління індустрією 
туризму за участю держави можна виділити 
«три моделі управління». 

Перша модель передбачає відсутність 
центральної державної туристичної адмі-
ністрації, усі питання вирішуються на міс-
цях на основі принципів ринкової «само- 
організації».

Друга модель передбачає наявність силь-
ного й авторитетного міністерства, що кон-
тролює діяльність усієї галузі. Для її реа-
лізації потрібні певні умови, а саме великі 
фінансові вкладення коштів в індустрію 
туризму, рекламну та маркетингову діяль-
ність, інвестування в туристичну інфра-
структуру.

Третя модель переважає в європейських 
державах і полягає у тому, що питання роз-
витку туристичної діяльності країни вирішу-

ються на рівні будь-якого багатогалузевого 
міністерства. Підрозділ даного міністерства, 
що займається питаннями туризму, здійс-
нює діяльність у двох напрямах: вирішує 
глобальні питання державного регулювання 
(розроблення нормативно-правової бази, 
координація діяльності регіонів, міжнародне 
співробітництво на міждержавному рівні, 
обробка статистичної інформації) і прово-
дить маркетингову діяльність, бере участь 
у виставках, управляє туристичними пред-
ставництвами за кордоном. 

Висновки і пропозиції. Перехід до рин-
кових процесів в економіці регіону супро-
воджується виникненням ряду нових еконо-
мічних процесів і появою в теорії і практиці 
господарювання категорій, які раніше не 
мали широкого поширення. Туристичний 
ринок став розглядатися як економічна кате-
горія, що виражає сукупність соціально-еко-
номічних процесів і відносин у сфері марке-
тингових досліджень, виробництва, обміну і 
розподілу між виробниками та споживачами 
регіональних туристичних послуг. Необ-
хідно відзначити, що проведення порівняль-
ного аналізу економічного і соціального роз-
витку туризму в регіонах ускладнено через 
відсутність єдності національних і міжна-
родних туристичних дефініцій, єдиної сис-
теми економічних показників. Туризм є за 
визначенням поняттям «соціальним», проте 
сьогодні перетворився на чисто комерцій-
ний вид діяльності й не відповідає нормам і 
правилам, викладеним у нормативних актах, 
а так само нормам і програмам державної 
соціальної політики. Даний факт дає переду-
мови для більш глибоко аналізу стану турис-
тичної галузі.
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Аннотация. В статье индустрия туризма рассмотрена как социально-экономическое явление в регио-
не. Методологию исследования составили научные труды отечественных и зарубежных исследователей 
по теории становления и организации индустрии туризма, экономике и управлению туризмом, анали-
тические материалы официальных статистических изданий. В теоретическом аспекте рассмотрены под-
ходы к определению туризма и индустрии туризма. Проанализировано состояние развития туризма и 
факторы влияния на конкурентоспособность туристических субъектов хозяйствования. Туристический 
рынок рассматривается как экономическая категория, выражающая совокупность социально-экономи-
ческих процессов и отношений в сфере маркетинговых исследований. При изучении особенностей ор-
ганизации, развития и управления индустрией туризма с участием государства выделены три модели 
управления. Приведены характерные черты совокупности организаций, которые образуют такую от-
дельную отрасль, как туризм.

Ключевые слова: регион, туризм, туристическая индустрия, конкурентоспособность, развитие, мо-
дель управления.

Summary. The article considers the tourism industry as a socio-economic phenomenon in the region.  
The research methodology was the scientific works of domestic and foreign researchers on the theory of for-
mation and organization of the tourism industry, economics and tourism management, analytical materials of 
official statistical publications. In the theoretical aspect, approaches to the definition of "tourism" and "tourism 
industry" are considered. For a clear interpretation of tourist terms and concepts, the definition of tourism is 
grouped into two groups: conceptual and essential. In addressing the issue of classifying the industry as an inde-
pendent industry, the author takes into account the main factors forming all the features, their compliance with 
certain qualifications for which tourism organizations are part of the regional economy, their dependence on the 
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nature of the main activity. Based on the analysis of the conceptual apparatus of the definitions of "tourism" and 
"tourism industry", the conceptual concept of one of the main elements of the tourism industry - the tourism 
industry. The state of tourism development and factors influencing the competitiveness of tourism entities are 
analyzed. Analysis of the state of development of the tourism industry in Ukraine showed that the development 
of tourism in the country is currently only at an early stage. The characteristic features of the sets of organiza-
tions that form a separate industry, such as tourism.

In studying the features of the organization, development and management of the tourism industry with the 
participation of the state, three management models have been identified. The first model assumes the absence 
of a central state tourism administration, all issues are resolved on the ground on the basis of the principles of 
market "self-organization". The second model assumes a strong and authoritative ministry that oversees the ac-
tivities of the entire industry. Its implementation requires certain conditions, namely large financial investments 
in the tourism industry, advertising and marketing activities, investment in tourism infrastructure. The third 
model prevails in European countries and is that the development of tourism in the country is decided at the 
level of any multidisciplinary ministry.

Keywords: region, tourism, tourism industry, competitiveness, development, management model. 


