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Вступ 
На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, при цьоиму 

особливу важливість для національної економіки має сфера міцжнародного 

бізнесу. Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості іжнароднихм 

галузей та окремих підприємств різних країн, з одного боку, та загострення 

конкурентної боротьби між країнами за розподіл  товарних потоків, з іншого. 

Водночас сучасною тенденцією в економіці розвинених країн є зростання 

частки виробничих послуг як у структурі валового внутрішнього продукту, так 

і в структурі споживання. Для них характерний інтенсивний розвиток нових 

інформаційних технологій, електронної торгівлі в сфері міжнародної 

діяльності. Такі процеси створюють загрози пром ислвоим галузям країн із 

нижчою конкурентоспроможністю національних підприємств, 

несформованістю ринкових механізмів та недосконалою державною 

промислвою політикою. Це стосується країн з трансформаційною економікою, 

до яких належить й Україна.  

Що стосується рівня інтегрованості промислвої галузі України до 

світогосподарських зв’язків, то частка міжнародного бізнесу в структурі 

міжнародного ринку країни не перевищує 35%. До цього слід додати 

невідповідність промислвої інфраструктури країни міжнародним стандартам, 

неефективність використання потенціалу промислових ресурсів та інші 

негативні чинники. Все це вимагає пошуку шляхів оптимізації ринку 

промислових товарів в Україні, розробки макроекономічної стратегії і тактики 

виходу національних промислових підприємств на зовнішні ринки, 

обґрунтування конкретних заходів щодо впровадження інноваційних форм 

організації промислової діяльності.  

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи дослідження 

міжнародному ринку. Висвітлено історію формування та сучасні тенденції 

міжнародного ринку, розкрито методику оцінки чинників та економічного 

потенціалу промислвого  бізнесу в Україні. Обґрунтовано стратегію виходу 

України на світовий ринок промислвоих товарів та послуг. Охарактеризовано 

сучасні аспекти філософії розвитку промисловоо виробництва в Україні. 

Розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових 

аспектів розвитку міжнародного ринку, механізм та закономірності його 

функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. 

Основна увага приділена структурно-типологічним ознакам промислвого 

ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і 

територіальної організації індустрії промисловиго виробництва як основи 

розвитку національного та міжнародного ринку. Досліджено проблеми 

розвитку та територіальної організації національного ринку промсилових 

товарів та послуг України висвітлюються на тлі світогосподарських процесів, 

притаманних промисловій  індустрії на етапі глобалізації.  

Конспект лекцій, що пропонується, в повній мірі відповідає робочій 

програмі навчальної дисципліни (РПНД) «Менеджмент та маркетинг на 
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міжнародному ринку» для студентів, що навчаються в НТУ «ХПІ» по 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Туризм». 



». 
Лекція 1. Сутність, структура та функції міжнародного 

ринку товарів та послуг 
 

Базовими поняттями даного предмету є міжнародний ринок та міжнародні 

економічні відносини. Міжнародні відносини – це сукупність економічних, 

політичних,ідеологічних,  правових, дипломатичних та інших зв'язків і 

взаємовідносин між народами у найширшомузначенніцьогослова. Згідно із 

загальноприйнятою міжнародною термінологією, рекомендаціями Всесвітньої 

туристичної організації (ЮНВТО), фаховими науковими розробками, туризмом 

називається тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання з 

оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою метою без здійснення 

оплачуваної діяльності. Іншими словами, туризм – це комплекс взаємовідносин, 

що виникають під час перебування в подорожах осіб, визначених за 

термінологією ЮНВТО “туристами”. За міжнародною класифікацією, 

туристами вважаються особи, що здійснюють поїздки розважального характеру 

або за станом здоров’я; особи, що здійснюють ділові поїздки; особи, що 

відправляються на наради або у відрядження; пасажири – учасники морських 

круїзів; студенти, що проживають за кордоном; транзитні пасажири; члени 

екіпажів іноземних кораблів та літаків, що знаходяться на ремонті; артисти, що 

знаходяться на гастролях. Під категорію туристів підпадають особи, що 

перебувають за кордоном від 24 годин до 6 місяців (якщо менше 24 годин, то 

вони називаються екскурсантами).  

Міжнародний ринок– це сфера задоволення потреб населення різних країн 

у товарах та послугах, пов’язаних вирообничо-комерційної діяльностю субєктів 

господарювання. 

Формування національного ринку обумовлене дією внутрішніх та 

зовнішних чинників. 

До внутрішніх чинників відносяться наступні: 

1. рівень соціально-економічного розвитку: 

- науково-технічний прогрес; 

 історичні чинники формування економіки; 

 рівень розвитку галузей виробництва; 

 - рівень розвитку транспорту та транспортної мережі; 

 - демографічна ситуація і структура населення;  

- характер міграційних процесів; 

- особливості зайнятості. 

2. якість життя населення: 

- умови життя (екологічні, житлово-побутові, соціально-культурні); 

- рівень життя (рівень прибутків, заощаджень тощо). 

3. соціально-політична ситуація 

- суспільний устрій; 

- правове забезпечення соціальних та економічних свобод; 

- розвиток громадсько-політичного життя; 
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- рівень розвитку інформаційної сфери та ЗМІ. 

До зовнішних чинників формування та функціонування ринку 

промислових товарів та послуг відносяться: 

- економічна та політична стабільність держави; 

- участь держави в міжнародних організаціях; 

- характер міжнародних відносин; 

- ступінь інтегрованості у світогосподарську систему. 

За своїм змістом операції в туризмі поділяються на такі групи:  

- операції з розміщення туристів (у готелях, мотелях, пансіонатах, 

кемпінгах і т.п.);  

- операції з переміщення туристів до країни призначення та у межах країни 

різними видами пасажирського транспорту;  

- операції щодо забезпечення туристів харчуванням (у ресторанах, 

кав’ярнях, барах, пансіонатах і т.п.);  

- операції, спрямовані на задоволення культурних та інших духовних 

потреб туристів (відвідування театрів, музеїв, природних і історичних 

заповідників, фестивалів, місць паломництва і т.п.);  

- операції щодо задоволення ділових інтересів туристів (участь у 

конгресах, симпозіумах, наукових конференціях, ярмарках, виставках та ін.);  

- операції з оформлення документації (віз, закордонних паспортів, 

страховок і т.п.).  

Важливим науковими категоріями є «туристичні послуги» та «індустрія 

туризму». Туристичні послуги розглядають як діяльність із транспортування, 

розміщення, харчування туристів, задоволення їх ділових, духовних та 

фізіологічних потреб. Щодо надання промислових товарів та послуг, то 

зазвичай виділяють дві суб’єктні сторони: ті, хто надає послуги, та ті, хто їх 

отримує. З точки зору суб’єкта надання послуг, туризм є „видом міжнародної 

економічної діяльності, змістом якого є надання промислових товарів та послуг 

(рекреаційного, історико-пізнавального, естетико-видовищного характеру), а 

також реалізація товарів туристичного попиту з метою задоволення 

різноманітних духовно-культурних та фізіологічних потреб іноземного 

туриста... З точки зору споживачів промислових товарів та послуг – туристів, 

туризм є засобом задоволення таких індивідуальних потреб, які пов’язані з 

прагненням залучитися до духовно-історичної спадщини, культурного життя 

певної країни, ознайомлення з її природним середовищем, здійснити 

відпочинок та оздоровлення”. Обслуговування туристів може бути як по 

елементним, так і комплексним (наприклад, реалізація інклюзив-турів). 

Туристичні послуги „за значенням в процесі подорожування поділяються 

на основні послуги, без яких неможливе подорожування, послуги, що сприяють 

комфортності подорожування, та супутні послуги, що підвищують 

ефективність та сприяють реалізації мети подорожі”. 

Термін „індустрія туризму” розглядається як „сукупність виробничих, 

транспортних і торгівельних підприємств, що виробляють і реалізують 

туристичні послуги та товари туристичного попиту”; „сукупність засобів 

розміщення, засобів транспорту, об’єктів громадського харчування, об’єктів і 
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засобів розваг, об’єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного та 

іншого туристичного призначення, організацій, що здійснюють 

туроператорську та турагентську діяльність, а також організацій, що надають 

екскурсійні послуги та послуги гідів-перекладачів”. Часто підкреслюється, що 

індустрія туризму включає підприємства, що випускають товари і послуги, 

виробництво яких не може існувати буз туризму.  

Водночас залишається й низка питань, що потребують подальшого 

вивчення, поглиблення та уточнення. Їх можна об’єднати у дві групи. Перша – 

це питання, пов’язані із уточненням суті, етапів становлення та розвитку, 

узагальненням сучасних тенденцій ринку промислових товарів та послуг та 

обґрунтуванням на цій основі макроекономічної стратегії виходу України на 

зовнішні ринки промислових товарів та послуг. Їх актуальність зумовлена тим, 

що лише ґрунтуючись на дослідженні стану світового ринку, його основних 

сегментів, вивченні досвіду зарубіжних підприємств можна розробляти науково 

обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності зовнішньо-

економічної діяльності туристичних підприємств в країнах з перехідною 

економікою, визначати їх “ринкову нішу”.  

Друга група – це питання, спрямовані на поглиблене вивчення специфіки, 

оцінку чинників, аналіз конкурентних переваг, структури та динаміки 

діяльності туристичних підприємств в умовах формування відкритої економіки 

та обґрунтування на цій основі нової моделі організації туристичної діяльності 

національних підприємств. Важливе значення для обґрунтування 

макроекономічної стратегії виходу України на зовнішні ринки промислових 

товарів та послуг, шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств туристичної галузі, вдосконалення відповідних 

організаційних механізмів має комплексна оцінка організаційно-правових умов 

зовнішньоекономічної діяльності у галузі туризму, вдосконалення методик 

країноцентричного порівняльно-економічного аналізу конкурентних переваг 

туристичних підприємств як суб’єктів світового ринку промислових товарів та 

послуг, оцінки безпеки та результативності ЗЕД туристичних підприємств.  

 

Лекція 2. Історія формування міжнародного ринку товарів 

та послуг 

 
На сьогодні немає одностайності щодо часу виникнення туризму як галузі 

господарства та виходу його за національні межі. Першим туристом називають 

і Геродота, і Марко Поло. Виникнення ринку промислових товарів та послуг та 

гостинності відносять і до античних часів, і до періоду хрестових походів 

Середньовіччя, і до часів Великих географічних відкриттів, пов’язують і з 

промисловою революцією. Але це все лише віхи на шляху його становлення.   

Слід розрізняти чотири етапи розвитку и туризму – початкового етапу (до 

1841 р.), що пов’язаний з появою товарно-грошових відносин, поділом праці, 

розвитком торгівлі, мистецтв, релігій, спорту, шляхового будівництва і нових 

видів транспорту; етап становлення туризму як галузі (1841-1914), що 
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характеризується видатними науковими відкриттями та впровадженням їх у 

практику, підвищенням продуктивності та інтенсивності праці, вивільненням 

робочих рук, початком розвитку сфери послуг; етап формування індустрії 

туризму (1918-39), пов’язаний із комерційною спрямованістю діяльності 

туристичних фірм, появою можливостей для мандрівок у середнього класу; 

етап монополізації туристичної індустрії (від 1945 р. до нині), що пов’язаний 

із інтенсифікацією процесів науковотехнічного, торгового, економічного та ін. 

співробітництва між країнами практично всіх континентів. 

 Формування ринку промислових товарів та послуг у сучасному його 

розумінні, на нашу думку, відбулося лише після другої світової війни, коли 

розвиток засобів перевезення та зростання доходів населення зумовили масове 

туристичне виробництво і споживання. Відповідно можна окремо виділити 

етапи становлення та етапи розвитку світового ринку промислових товарів та 

послуг.  Етапів становлення ринку промислових товарів та послуг можна 

виділити три:  

- етап зародження туристичної діяльності (до першої половини ХVІІІ ст.). 

Організовані подорожі з метою знайомства з культурою та природою інших 

народів існували ще у давньому світі. Так, наприклад, давні греки та римляни 

здійснювали мандрівки до Єгипту, де їх приваблювала історія, культура, 

незвична природа, архітектурні будівлі. А іноземці порівняно масово 

приїжджали до Греції на Олімпійські ігри або з метою поглиблення освіти, 

лікування на теплих мінеральних джерелах. В ці ж часи виникли перші 

прообрази сучасних готелів – будинки розміщення та відпочинку спортсменів і 

глядачів. Перші підприємства готельного типу постоялі двори – існували вже у 

І ст. до н.е. на теренах Римської імперії у містах та на головних торгових 

шляхах. У часи середньовіччя поширилось паломництво до святих місць, 

“хрестові походи” – релігійний туризм. Це викликало і сплеск будівництва 

закладів гостинності. Комерційний характер подорожей часів Великих 

географічних відкриттів, викликаний розвитком мореплавства, визначався 

можливістю пошуку нових земель для їх колонізації, а згодом – прикладання 

капіталу;  

- етап перетворення туризму на галузь господарства. У багатьох 

літературних джерелах зародження туризму як галузі господарства датують 

1841 роком, коли англійський підприємець Томас Кук вперше організував 

масову прогулянку залізницею між двома містами. 1855 року він же організував 

першу поїздку за кордон на Паризьку виставку. З наступного року почали 

здійснюватися регулярні туристичні поїздки до інших європейських країн, а з 

1860-х – трансатлантичні до США. На 1860-70-ті роки припадає створення 

значної кількості туристичних агентств у Англії, Франції. З другої половини 

ХІХ ст. у Західній Європі почали створюватися своєрідні центри туризму. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. туризм остаточно став невід’ємною частиною 

господарства. Це пов’язане з появою регулярного руху пасажирського 

транспорту, мережі підприємств харчування та розміщення, зменшенням 

ризиків пересування, підвищенням мобільності населення;  
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- етап формування міжнародної туристичної індустрії. З середини ХІХ ст. 

Товариство англійського підприємця Томаса Кука поставило туристичну 

діяльність на конвеєр. Воно укладало договори із залізничними та 

пароплавними компаніями, власниками готелів і ресторанів, вивчало попит, 

складало маршрути поїздок, програми перебування. 1907 року акціонерне 

товариство “Кук”, що на той час мало 6 тисяч службовців, запровадило поняття 

індивідуального туризму, що включало подорож та готельні послуги. Початок 

ХХ ст. характеризується екстенсивним розвитком туризму. Все більше країн 

долучалося до нього, а після першої світової війни туризмом була охоплена вся 

Європа. Виникли міжнародні курорти у Франції, Італії, Швейцарії та ін. 

європейських країнах. Інтернаціоналізація духовного життя, з одного боку, та 

концентрація капіталу, з іншого, сприяли формуванню міжнародної 

туристичної індустрії. Хоча масового характеру вона ще не набула. Цей час 

називають періодом “аристократичного туризму” з метою відпочинку, 

лікування, розваг. Пізнавальний туризм лише зароджувався. Значного 

поштовху розвитку міжнародного туризму надало поширення у 1920-23-х роках 

автомобільного, а згодом і повітряного транспорту. Але світова економічна 

криза 1920-33 рр., загострення політичних відносин викликали спад 

туристичної активності. До другої світової війни міжнародні туристичні зв’язки 

існували переважно між розвиненими країнами.  Сприятлива політична 

обстановка, циклічний підйом економіки, післявоєнна перебудова, зростання 

прибутків населення, формування “середнього класу”, географічне 

неспівпадіння центрів виробництва та споживання туристичних продуктів, 

скорочення витрат на перевезення, викликане науково-технічним прогресом на 

транспорті, виникнення мережі міжнародних комунікацій забезпечили з 1950-х 

років масовий характер виробництва і споживання промислових товарів та 

послуг, а отже завершилось формування ринку промислових товарів та послуг. 

Перша половина 1990-х років характеризувалася незначним зростанням 

прибутків від туристичної діяльності – у середньому щорічно на 2-3%, друга 

половина – їх незначним збільшенням до 4-5%. В середньому для 1990-х років 

щорічні прибутки становили 3.7%, хоча за прогнозами ВТО (1990) оцінювалися 

у 4.2% [63, с.13-21]. Негативно на ринку промислових товарів та послуг 

позначилися збройні військові конфлікти на Балканах, Близькому Сході 

(туристичних регіонах загальносвітового значення), а також спалахи 

коров’ячого сказу та ящуру у Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, 

економічні та політичні кризи у країнах Латинської Америки, природні стихійні 

лиха у Німеччині, Італії, Чехії та ін. Найбільший спад туристичної активності за 

весь час існування світового ринку промислових товарів та послуг припадає на 

2001 р., що пов’язане із терактами у США та подальшим загостренням 

палестинсько-ізраїльського конфлікту. Так, якщо у 2000 р. зростання кількості 

туристів сягнуло 7%, то 2001 року зафіксовано їх зменшення на 1,3% 

(найбільший спад до цього відмічався 1982 р. – 0,4%). Період 2001-2003 років є 

суцільною смугою різноманітних несприятливих для розвитку туризму явищ, 

що призвело до скорочення як кількості туристів, так і надходжень від туризму. 

Найбільше зниження обсягів туристичної діяльності у 2003 році спостерігалося 
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у Азійсько-Тихоокеанському регіоні (9%), що пов’язане із спалахом пташиного 

грипу. Проте вже 2004 року зафіксовано найбільше зростання обсягів 

туристичної діяльності у світі після 1976 року, а з 2004 року триває період 

стабільного зростання приросту кількості іноземних туристів.   

Порівняно з 1950 роком у 2019 році кількість іноземних туристів у світі 

зросла майже у 36 разів. У середньому протягом 19952007 років абсолютний 

приріст становив 30 млн. туристів за рік (4,5%). Порівняно з 1950 роком 

надходження від міжнародної туристичної діяльності зросли у 2018 році у 367,5 

разів. За цим показником туризм випередив навіть автомобільну промисловість, 

поступаючись лише виробництву комп’ютерної техніки. У середньому 

протягом 1995-2019 років абсолютний приріст становив 32 млрд. доларів США, 

відносний приріст – 6,0%. У 2018 році провідні позиції на світовому ринку 

промислових товарів та послуг за обсягами міжнародної туристичної діяльності 

посідають Франція (79,1 млн туристів та 46,3 млрд дол.США), Іспанія (58,5 та 

51,1 відповідно), США (51,1 та 85,7), Італія (41,1 та 38,1), Китай (49,6 та 33,9), 

Велика Британія (30,1 та 33,5), Німеччина (23,6 та 32,8).  

 

Лекція 3. Чинники розвитку міжнародного бізнесу в 

Україні 
 

Для здійснення успішної економічної діяльності в сучасних умовах 

значного загострення конкуренції, глобалізації та регіоналізації господарських 

зв’язків туристичним підприємствам недостатньо володіти факторами 

виробництва. Їх міжнародні конкурентні переваги залежать і від того, у якому 

середовищі вони функціонують. При цьому туристичні підприємства повинні 

бути не тільки інформованими про зовнішнє середовище, але й вміти його 

аналізувати, оцінювати та враховувати у своїй діяльності. 

Важливою складовою середовища здійснення комерційної діяльності 

туристичними підприємствами є правові передумови – сукупність міжнародних 

конвенцій, договорів, чинне національне законодавство країни у сфері туризму, 

двох і багатосторонні міжурядові угоди і договори, міжнародні угоди окремих 

туристичних підприємств, що регулюють їх відносини з іноземними 

партнерами.  Істотною умовою, що може як активізувати, так і гальмувати 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності туристичної галузі країни, є стан 

міжнародного та національного законодавства. Перетворення туризму на 

потужну галузь світової економіки викликало потребу у максимальній 

уніфікації національних законодавств у цій сфері, а також усунення перешкод 

на шляху міжнародної торгівлі туристичними послугами, зокрема спрощення 

візового режиму, митних процедур, удосконалення режиму перетину кордонів 

та ін. Для України, туристичний потенціал якої використовується лише 

незначною мірою, таке удосконалення правової бази є актуальним.   

Нормативно-правова база, що регламентує здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, ґрунтується на загальновизнаних принципах, 

які закріплені у міжнародних правових документах. Найважливішими 
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міжнародними правовими документами у галузі туризму, в яких 

сформульовано основні норми та принципи, що мають бути покладені в основу 

національних туристичних законодавств та використовувуватись при 

підписанні міжнародних угод, є: Загальна резолюція Конференції ООН щодо 

міжнародного туризму та подорожей (1963); Манільська декларація зі світового 

туризму (1980); Хартія туризму (1985); Гаазька декларація з туризму (1989); 

Глобальний етичний кодекс туризму (1999); Осакська декларація тисячоліття 

(2001).  

На основі цих документів, а також інших рішень Всесвітньої туристичної 

організації (у вигляді численних міжнародних декларацій та угод) 

Міжпарламентською конференцією по туризму підготовлено низку 

рекомендацій щодо розвитку туризму, які можуть бути покладені в основу при 

формуванні національних законодавств у цій сфері. Їх можна об’єднати у дві 

групи.   

По-перше, національне туристичне законодавство повинне мати 

комплексний характер. З одного боку, нормативно-правові акти щодо розвитку 

туризму мають узгоджуватися та враховувати положення інших законодавчих 

документів, що стосуються технологічно або іншим чином пов’язаних 

господарських сфер (наприклад, транспортне, медичне обслуговування чи 

послуги зв’язку). З іншого боку, туристичне законодавство повинне бути 

цілісним, тобто основні положення не повинні дублюватися при одночасному 

усуненні всіх існуючих прогалин. Загальним напрямом вдосконалення 

нормативно-правової бази рекомендується спрощення системи регулювання 

міжнародного та внутрішнього туризму з урахуванням наявних міжнародних 

норм. Зокрема, це дозволяє уникнути помилок, що допускалися іншими 

країнами.  

По-друге, в основу туристичного законодавства мають бути покладені три 

цільові положення: захист туристів, захист країни, розвиток туризму. Щодо 

першого положення, то повинні передбачатись чіткі заходи щодо гарантування 

безпеки туристів, їх страхування, швидкої репатріації у разі замахів на їх 

здоров’я чи майно, повернення вкраденого майна тощо. Держава має сприяти 

формуванню туристичної свідомості, культури гостинності щодо іноземних 

туристів як працівників туристичних підприємств, так і співробітників митних, 

прикордонних, імміграційних органів, широкої громадськості. Повинні бути 

передбачені заходи протидії будьяким проявам національної, релігійної і т.д. 

дискримінації. Водночас туристична політика має сприяти розвитку країни, а не 

створювати небезпеку для її громадян (наприклад, масовий міграційний наплив 

іноземців під виглядом туристів). Що стосується третього положення, то мають 

бути ліквідовані всі перешкоди, що уповільнюють чи обмежують розвиток 

туризму (передусім міжнародного) в країні. Зокрема, Гаазькою декларацією 

Міжпарламентської конференції з туризму передбачено положення про те, що 

уряди країн повинні забезпечувати базову інфраструктуру для розвитку 

туризму і вживати спеціальні заходи з підтримки туристичної галузі, що 

„зароджується”, особливо малих підприємств та регіонів, що розвиваються. 

Така підтримка може набувати форми прямих капіталовкладень, фінансових 
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стимулів для приватних інвесторів, а також витрат на рекламно-інформаційну 

діяльність.  У зв’язку із вступом України до Світової Організації Торгівлі 

(СОТ) важливо враховувати положення Генеральної угоди про торгівлю 

послугами (GATS), що діє в рамках СОТ.  

Зокрема, нею передбачено, що іноземні постачальними послуг та самі 

послуги повинні користуватися тим самим режимом, що й національні; на 

державному рівні має забезпечуватися режим найбільшого сприяння (за 

умовами якого кожна із сторін договору зобов’язана надавати іншій стороні, її 

фізичним і юридичним особам такі ж сприятливі умови в області економічних, 

торговельних та інших відносин, які вона надає будь-якій третій державі); 

повинно бути забезпечено відкриту публікацію усіх законів, адміністративних 

положень і розпоряджень, а також іншої інформації, що стосується 

регулювання торгівлі послугами; забезпечення постійної лібералізації усіх сфер 

послуг. Національне туристичне законодавство в Україні знаходиться на стадії 

формування. Найістотнішим кроком в цьому напрямку було ухвалення Закону 

України „Про туризм” 15 вересня 1995 року. Із вступом України до Всесвітньої 

туристичної організації (1999 р.) в державі було запроваджено засади 

міжнародної нормативноправової бази у сфері туризму, зокрема з питань 

стандартів, сертифікації, ведення статистичної звітності, захисту безпеки 

туристів. Нині туристичне законодавство України складається з двох частин. 

Перша – Конституція України, закони України, укази Президента та постанови 

Кабінету Міністрів України, що прямо чи опосередковано стосуються розвитку 

туристичної галузі. Друга – численні міжнародні договори щодо розвитку 

туризму, у яких бере участь Україна.  Основним нормативно-правовим 

документом, що регламентує туристичну діяльність, є Закон України „Про 

туризм”, прийнятий Верховною Радою України із змінами, що вступили в дію з 

1 січня 2004 року і мали на меті вдосконалення законодавчої бази щодо 

забезпечення безпеки туристів, уточнення прав і обов’язків туристів, 

туристичних фірм тощо. Цим законом розвиток туризму визнано одним з 

пріоритетних напрямів господарської діяльності, що передбачає проведення 

стимулюючої державної туристичної політики.  Закон України „Про туризм” 

визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади 

реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на 

забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, 

свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні 

туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання 

туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і 

здійсненням туризму на території України.  

Державне  регулювання  в  галузі  туризму  в  Україні  спрямоване на:  

– забезпечення  закріплених  Конституцією  України  прав  громадян на 

відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я,  на  

безпечне  для  життя  і  здоров'я  довкілля,  задоволення духовних потреб та 

інших прав;  
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– гарантування безпеки туризму, захист прав та законних інтересів 

туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та 

законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та 

споруд;  

– збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне 

використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування 

державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій;  

– створення  сприятливих  умов  для  розвитку  індустрії  туризму, 

підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності.  

 

Лекція 4. Економічний потенціал сучасного міжнародного 

ринку товарів та послуг в Україні 
 

Ринок  туристичних  послуг  в  Україні  знаходиться  на  стадії  

становлення,  відтворюючи  у  своєму  розвитку  особливості  реформування 

господарства та суспільних інституцій. Україна належить  до країн, де туризм 

„як активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався 

та стимулювався шляхом соціалізації промислових товарів та послуг, фактично 

ставши частиною способу життя населення”. Тривале домінування 

внутрішнього туризму за часів командно-адміністративної економіки зумовило, 

з одного боку, різке зростання попиту на міжнародні туристичні послуги, але й 

водночас недосконалість механізмів організації їх надання  в умовах глобальної 

конкуренції.    

Для  аналізу  структури  та  динаміки  господарської  діяльності  

туристичних підприємств України з урахуванням фактору доступності, 

достовірності та адекватності статистичної інформації обрано  такі три групи 

показників:   

-  абсолютні показники: кількість туристів (загальна, іноземних, 

зарубіжних) та її динаміка в часі, обсяг споживання товарів та  послуг  

туристичної  та  інших  галузей  економіки (розрахований  за  рекомендаціями  

ВТО),  кількість  суб’єктів  туристичної  діяльності  (тих, що мають ліцензії, та 

тих, що фактично надають туристичні  послуги), обсяг наданих промислових 

товарів та послуг, середньооблікова кількість працівників туристичних 

підприємств;   

-  відносні показники: обсяги наданих промислових товарів та послуг у  

розрахунку на одне туристичне підприємство, на одного зайнятого,  на одного 

туриста, сальдо туристичного балансу, частка зовнішньоекономічних  операцій  

у  сфері  туризму,  співвідношення  кількості  іноземних туристів та тих, що 

направлені за кордон;   

-  структурні  показники:  мотиваційна  структура  іноземного  та  

зарубіжного  туризму,  географічна  структура (співвідношення  напрямків 

іноземного та зарубіжного туризму), регіональна структура (розподіл основних 

показників у розрізі регіонів та групування  туристичних підприємств регіонів 

України за їх подібністю).   
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Про масштаби розвитку туристичної галузі в Україні свідчить  показник 

кількості туристів. У загальному обсязі туристичних потоків в Україні до 2014 

року переважав зарубіжний (виїзний) туризм.  Його обсяги протягом 1995-2015 

рр. перевищували обсяги іноземного (в’їзного) туризму у 1,3-2 рази, а у 1996 

році – у 2,9 разів. Проте, порівняно з 1995 роком, до 2014 року обсяг іноземного  

туризму зріс приблизно на 70%, зарубіжного – лише на 33%. Середньооблікова  

чисельність  працюючих  у  підприємствах  сфери туризму у 2018 році складала 

понад 190 тис. осіб. Водночас  безпосередньо на туристичних підприємствах 

працювало лише 21,7  тис. осіб, зменшившись порівняно з 2013 р. у 2,3 рази.   У 

2006 році  ліцензії  на  здійснення  туристичної  діяльності  отримали 4508 

підприємств. У порівнянні з 2005 роком їх кількість  зросла на 22,8%. Водночас 

рівень використання отриманих ліцензій  істотно скоротився порівняно з 

попередніми роками (у 2004 році –  91%, у 2005 році – 77%) і у 2006 році 

становив 68%. Таким чином,  фактично  туристичні  послуги  надавали 3052 

підприємства –  суб’єкти туристичної діяльності.  

Обсяг  наданих  туристичними  підприємствами  послуг  у 2018  році 

складав 3785,5 млн. грн. (у 2010 р. – 803,6 млн. грн.). У розрахунку в 

середньому на одне туристичне підприємство обсяг наданих послуг становив 

1013,0 тис. грн. Водночас у деяких областях він не перевищує 300  тис.  грн.,  

зокрема  в  Тернопільській (290,3 тис.  грн.),  Чернігівській  (300,4 тис. грн.) 

областях.  

У розрахунку на одного працюючого обсяг наданих промислових товарів 

та послуг у 2018 році складав 174,5 тис грн.   З метою визначення факторів, які 

найбільшою мірою впливають на результативність туристичної діяльності в 

Україні було  проведено кореляційно-регресійний аналіз. Розраховані 

коефіцієнти кореляції дозволяють зробити висновок, що найвищий ступінь  

тісноти зв’язку з обсягами надання промислових товарів та послуг мають такі 

показники:   

– забезпеченість трудовими ресурсами (середньооблікова чисельність 

працюючих, r =0,91 );   

– забезпеченість закладами туристичної інфраструктури (місткість 

готелів, r = 0,87, місткість санаторно-курортних закладів, r =  0,53);   

– – внутрішній  попит  на  туристичні  послуги (грошові  доходи  

населення, r = 0,67);   

– забезпеченість туристичними ресурсами (бальна оцінка рекреаційних 

ресурсів, r = 0,65);   

– рівень  економічного  розвитку  країни (ВВП  на  душу  населення, 

експертна оцінка, r = 0,55). 

У більшості регіонів України у 2006 році сальдо туристичного  балансу  

було  від’ємним.  Найбільші  його  значення – в  м. Києві  (-693,8 тис. осіб), 

Харківській (-33,8 тис.  осіб) та Львівській (-32,3 тис. осіб) областях. 

 Щодо регіональної структури зовнішньоекономічної діяльності 

туристичних підприємств, то перше і друге місця за рейтингами  основних 

показників стабільно посідають м. Київ та м.Львів. При  цьому м. Київ передує 

як за кількістю іноземних, так і зарубіжних  туристів, а також за всіма 
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фінансовими показниками. На третьому  місці майже за всіма показниками 

знаходиться Одеська область.  

Для узагальнення результатів туристичної діяльності у регіонах України 

доцільно провести їх групування за допомогою кластерного аналізу. 

Кластерний аналіз є одним з методів класифікації,  що передбачає поділ 

вихідної сукупності об’єктів (у нашому випадку  туристичних  підприємств  

певних  регіонів)  на  кластери (класи,  групи).   Критерієм  об’єднання  об’єктів  

у  групи (кластери)  є  мінімум  відстані у просторі показників, що їх описують, 

тому в основі методу лежить поняття відстані між об’єктами.  В нашому 

випадку ми  використовували евклідову відстань, що є фактично геометричною  

відстанню у багатомірному просторі. Для об’єднання туристичних  підприємств 

регіонів у групи ми скористалися методом одиничного  зв’язку із групи 

агломеративних. На першому кроці він передбачає  об’єднання двох об’єктів, 

що мають між собою максимальну міру  подібності, а далі по черзі до них 

приєднуються об’єкти з максимальною мірою подібності з одним із об’єктів 

групи.  

В результаті агрегуються  так  звані “ланцюжкові”  або “волокнисті”  

групи,  що  з’єднуються лише окремими елементами.  В якості об’єднуючих ми 

обрали сім відносних показників, які  за змістом можна згрупувати таким 

чином:    показники ефективності туристичної діяльності (обсяг наданих  

туристичними  підприємствами  послуг  у  розрахунку  на  одного  зайнятого, 

на одного жителя та на одного туриста;   показники  масштабів  туристичної  

діяльності  на  зовнішніх  ринках (частка  іноземних  туристів  у  загальній  

кількості  туристів,  що обслуговувалися туристичними підприємствами, частка 

зовнішньоекономічних операцій у структурі наданих послуг;   показник 

напрямку туристичної діяльності (співвідношення  обсягів в’їзного та виїзного 

туризму;   показник динаміки туристичної діяльності (середньорічний  темп 

зростання обсягів наданих туристичними підприємствами послуг.   

Отже, можна зробити такі висновки:   

– динаміка  туристичної  діяльності  в  Україні  не  співпадає  в  часі із 

загальносвітовими тенденціями;   

– в Україні відбувається стрибкоподібне зростання обсягів господарської 

діяльності у сфері туризму;  

– найвпливовішими факторами, що обумовлюють результативність 

економічної діяльності туристичних підприємств, є ресурсні  (забезпеченість  

трудовими,  туристичними  ресурсами,  закладами  туристичної 

інфраструктури) та рівень внутрішнього платоспроможного попиту;   

– у географічній структурі туристичних потоків як з України,  так і до 

України домінуюче значення має європейський регіон, а в  його межах – 

передусім країни-сусіди;   

– існують істотні розбіжності у розвитку туристичного бізнесу у розрізі 

регіонів України. Провідні позиції належать м. Києву,  м.Львову та м. Одесі; 

найгірші позиції мають Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька 

області.  
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Тема 5. Методи формування та оцінювання попиту на 

міжнародному ринку товарів та послуг 

 
 

Основний закон функціонування ринку - це закон відповідності 

попиту/пропозиції в часі і просторі за обсягом, номенклатурою, кількісними та 

якісними параметрами. Дія цього закону співвідноситься з фундаментальними 

економічними законами та їх суспільно-географічними проявами. В основу 

дослідження ринку промислових товарів та послуг, особливо макро- та 

мезорівня, можуть бути покладені теорії співвідношення факторів, абсолютних 

та порівняльних переваг, попиту, їх застосування дозволяє краще зрозуміти 

механізм функціонування ринку та пояснити нерівномірність розвитку та 

територіальну диференціацію споживання, що об'єктивно існує на 

міжнародному ринку.  

Ринок туристичної та готельно-ресторанної індустрії є складовою ринку 

товарів і послуг особистого споживання та являє собою сукупність грошових і 

товарно-послугових відносин. Ці відносини на ринку виявляються у формі 

взаємодії між споживчим попитом і пропозицією готельних і інших послуг, 

пропонованих туристичними та готельними комплексами. 

Обсяги попиту й пропозиції визначаються рівнем розвитку виробництва й 

надання послуг, а також розміром грошових доходів населення.  

Ринок туристичної та готельно-ресторанної індустрії в умовах розвитку ринко-

вих відносин розвивається нединамічно. В таких умовах виникають тимчасові 

або довготермінові диспропорції між пропозицією й попитом. Пропозиції 

ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг перебувають під впливом 

таких факторів, як прагнення підприємств до збільшення обсягу виручки від 

реалізації продукції й послуг, зменшення грошових доходів середнього класу 

населення, зниження продуктивності праці й заробітної плати, скорочення 

фондів накопичення й споживання та ін. 

Відповідність між загальним обсягом пропозиції й платоспроможним 

попитом населення на внутрішньому ринку країни передбачає таку ж 

відповідність й на ринку готельно-ресторанної індустрії. З метою вивчення цієї 

відповідності слід систематично й цілеспрямовано досліджувати обсяги попиту 

й можливості ринку. 

Вивчення обсягу попиту на послуги підприємств туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу є також досить важливим моментом при прогно-

зуванні їх стратегічного розвитку. Попит, який є основним елементом ринку 

туристичних та готельних послуг, формується на основі ряду факторів: потреби 

людини у відпочинку, пізнанні, спілкуванні тощо. При цьому спонукаючий 

мотив до перебування у підприємствах туристичної, готельної чи ресторанної 

сфери може бути обмеженим або, навпаки, стимульованим. Саме від цього 

залежать обсяг і структура попиту. Виділяють дві категорії факторів, вплив 

яких або стимулює, або знижує попит: 
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1. Об'єктивні фактори: 

- розміри доходу населення й національного доходу; 

- демографічні; 

- вплив середовища; 

- культурні. 

2. Суб'єктивні фактори: 

- психологічні основи побажань споживачів; 

- звички споживачів; 

- традиції; 

- мода тощо. 

Аналіз і дослідження зазначених факторів повинні бути предметом 

вивчення при прогнозуванні розвитку підприємств, тому що саме від них 

залежить формування нових ринків збуту послуг, підготовка пропозицій нових 

видів послуг, впровадження нових видів готельного продукту. При дослідженні 

попиту на туристичні та готельно-ресторанні послуги застосовуються різні 

методи: комерційні, регіональні, дедуктивні, статистично-математичні й 

прогностичні. 

Комерційні методи дослідження попиту на ринку готельно-ресторанних 

послуг включають методи спостережень, письмового й усного опитування. 

Регіональні методи засновані на аналізі географічного розташування 

визначних пам'яток і місць зосередження постійного проживання туристів, які є 

основним контингентом споживачів готельно-ресторанних послуг. 

Дедуктивні методи призначені для виявлення мотиваційних дій громадян 

щодо відвідування тих чи інших територій. Вони передбачають комплексне 

використання статистичних методів дослідження поїздок і виявлення їх 

мотивів. 

Статистично-математичні методи призначені для обробки й синтезу 

статистичної інформації, проведення факторного та кореляційного аналізу 

тощо. 

Прогностичні методи оцінки попиту базуються на екстраполяції й 

вивченні динаміки показників. 

Значну допомогу при вивченні попиту, оцінці тенденції щодо розвитку з 

метою прогнозування розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

можуть надати публікації основних результатів соціологічних досліджень. Так, 

наприклад, попередні соціологічні дослідження зарубіжних авторів показали, 

що активність населення найбільш розвинених країн світу залежить в 

основному від таких факторів, як ступінь урбанізації середовища, тобто інтен-

сивності й напруженості життя на роботі та в побуті, а також від національно-

етнічних параметрів, доходів на душу населення, освітнього цензу і вікової 

приналежності. 

Вивчення зарубіжної літератури з питань прогнозування попиту на 

готельно-ресторанні послуги вказує на необхідність звужувати коло 

досліджуваних факторів, які впливають на мінливість попиту. Це зумовлене не 

лише трудомісткістю обробки отриманої інформації, але й коректністю 
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поведінки щодо респондентів, які іноді не мають змоги відповісти на всі 

запитання з тих чи інших причин. 

За допомогою анкетування, що є універсальним методом вивчення всіх 

видів попиту, можна отримати надзвичайно корисну інформацію для: 

дослідження ринку збуту продукції й надання послуг; аналізу конкретних 

переваг підприємства щодо зовнішнього, безпосереднього та внутрішнього 

середовищ; сформування планів розвитку; удосконалення планів підвищення 

якості виготовленої продукції та послуг; складення планів ресурсного 

забезпечення та організаційно-технічного розвитку підприємства. 

Залежно від спрямованості включених до анкети запитань, виду анкети 

(закрита, відкрита), отримуються дані, які іншим шляхом одержати просто 

неможливо, а тому складення анкет і проведення анкетування мають особливе 

значення. 

Вивчаючи ринок реалізації продукту й послуг підприємств туристичного 

та готельно-ресторанного бізнесу до анкети найдоцільніше включати такі 

питання, як: 

- вік та стать респондентів; 

-  мета приїзду й тривалість перебування в обстежуваному регіоні; 

-  приорітети при обранні цін; 

- оцінка окремих видів послуг, які надаються підприємством та ін. 

Місткість туристичного ринку - це обсяг реалізованих на ньому 

туристичних продуктів протягом певного періоду (як правило, за рік).  

Показник характеризує принципову можливість роботи на 

конкурентному ринку, може бути розрахований як у натуральному (кількість 

туристів, туроднів), так і у вартісному (обсяг надходжень від туризму в 

грошових одиницях) виразі. 

В основі визначення ємності ринку покупця с розрахунок купівельних 

фондів населення - обсягу коштів, призначених для купівлі промислових 

товарів та послуг і товарів, що становлять різницю між усією сумою грошових 

витрат і сумою товарних та нетоварних витрат не туристського призначення. 

У розрахунку ємності ринку туристських послуг варто враховувати такі 

їх особливості: комплексність турпродукту, природну та ділову сезонність 

споживання, високу змінюваність  туристських послуг, організацію відпочинку 

більшістю населення без звернень до послуг туристських фірм. 

Знання ємності ринку дозволяє визначити можливості входження на 

ринок та функціонування підприємства на ньому, враховується в процесі 

розробки стратегії діяльності підприємства, визначенні об'ємних параметрів 

ринкової ніші, прогнозуванні ринкової кон'юнктури та в інших випадках. 

Туристська пропозиція - обсяг та асортимент туристського продукту, 

зумовлений рівнем розвитку туристської індустрії та обсягом туристських 

ресурсів. 

 Специфіка пропозиції: невідчутність, нездатність до зберігання, 

мінливість якості, невідривність виробництва від споживання, розрив у часі між 

фактом купівлі-продажу і фактом споживання, сезонні коливання попиту, 

територіальна роз'єднаність виробника і споживача. 
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 Попит у туризмі - форма прояву потреб населення в міжнародному 

продукті, що забезпечена грошовими коштами. 

Особливості туристичного попиту: велика різноманітність учасників 

турів; індивідуальність; заміщуваність; більша, ніж в інших товарах та 

послугах, еластичність за доходами і ціною, що відбиває неоднорідність 

споживачів; висока залежність від факторів зовнішнього середовища; 

віддаленість за часом і місцем від туристичного споживання. 

Показники місткості, попиту та пропозиції на ринку промислових 

товарів та послуг: 

1. Місткість ринку країни = купівельні фонди населення країни в 

частині туристського призначення, гри. + обсяг послуг, наданих іноземним 

туристам на території країни, грн. + обсяг послуг, наданих вітчизняним 

туристам за межами країни, грн. Характеризує обсяги реалізації промислових 

товарів та послуг у країні за певний період. 

2. Місткість локального ринку = купівельні фонди населення регіону   

в частині туристського призначення, грн. + - іншорайонний попит, грн. Характеризує 

обсяги реалізації промислових товарів та послуг за певний період на 

локальному ринку. 

3. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною = [(обсяг реалізованого 

попиту на туристичний продукт у звітному періоді, туроднів (людино-діб) - 

обсяг реалізованого попиту на туристичний продукт у базовому періоді, 

туроднів (людино-діб))/ обсяг реалізованого попиту на туристичний продукт у 

базовому періоді, туроднів (людино-діб)] / [(ціна туристичної (готельної) 

послуги у звітному періоді, грн. - ціна туристичної (готельної) послуги у 

базовому періоді, грн.) / ціна туристичної (готельної) послуги у базовому 

періоді, грн.]. Характеризує, на скільки відсотків змінюється попит на одного 

споживача в разі зміни ціни на 1%. 

4. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами = [(обсяг 

реалізованого попиту на туристичний продукт в звітному періоді, туроднів 

(людино-діб) - обсяг реалізованого попиту на туристичний продукт в базовому 

періоді, туроднів (людино-діб))/ обсяг реалізованого попиту на туристичний 

продукт в базовому періоді, туроднів (людино-діб)] / [(доходи на одного 

споживача в звітному періоді, грн. - доходи на одного споживача в базовому 

періоді, грн.)/ доходи на одного споживача в базовому періоді, грн. 

Характеризує, на скільки відсотків змінюється попит на одного споживача в разі 

зміни середніх доходів споживача на 1%. 

5. Частка підприємства на ринку промислових товарів та послуг = обсяг 

реалізації туристських послуг підприємства (в натуральному або вартісному 

вираженні) / загальний обсяг реалізації промислових товарів та послуг на ринку 

* 100%. Характеризує ступінь охоплення підприємством потенційної ємності 

ринку. 

Еластичність попиту за ціною характеризує зміни темпів приросту 

попиту в залежності від зміни ціни. Кількісно еластичність попиту визначається 

з використанням коефіцієнта еластичності попиту за ціною. 

 



20 

 

 

20 

Лекція 6. Методи формування та оцінювання 

кон'юнктури міжнародного  ринку  
 

Кон'юнктура (від лат. Conjungere - з'єднувати, зв'язувати) - економічна 

ситуація на ринку в певний момент як результат взаємодії факторів та умов, що 

визначають співвідношення попиту та пропозиції на товари (послуги), а також 

рівень і динаміку цін на них.  

Необхідність вивчення кон'юнктури визначається сутністю сучасного 

маркетингу, його чітко вираженою орієнтацією на задоволення потреб 

туристичного ринку. Тому оцінка кон'юнктури є собою важливою складовою 

частиною не тільки аналізу туристичного ринку, але і маркетингових 

досліджень загалом. Справа в тому, що кон'юнктура значною мірою визначає 

позиції туристичного підприємства на ринку і зміст всієї його маркетингової 

діяльності. Сприятливі умови, що склалися на ринку, створюють потенційну 

можливість комерційного успіху навіть для того туристичного підприємства, 

яке має обмежений потенціал. І навпаки, несприятлива кон'юнктура може мати 

серйозний вплив на велике підприємство, що має значні фінансові та виробничі 

ресурси.  

Характерні ознаки кон'юнктури ринку - динамічність, пропорційність, 

варіабельність і циклічність, тому концептуальними завданнями її дослідження 

є:  

♦ аналіз динамічних закономірностей, тенденцій;   

♦ визначення ступеня пропорційності розвитку туристичного ринку;   

♦ оцінка стійкості ринку як у статиці, так і в динаміці;   

♦ аналіз періодичності розвитку туристичного ринку, виділення циклів.  

 Кон'юнктура туристичного ринку відтворює економічну ситуацію, що 

склалась на певний момент часу на певному туристичного ринку внаслідок 

сукупної дії факторів та умов, які визначають співвідношення попиту і 

пропозиції на туристичний продукт і характеризуються рівнем та динамікою 

цін на товари та послуги туризму. 

Кон'юнктура є невід'ємною рисою функціонування туристичного ринку. 

Вона складається внаслідок сукупної дії внутрішніх та зовнішніх умов та 

чинників і характеризує стан ринку в даний час і в даному місці. Ознакою 

кон'юнктури є коливання та динамізм, підпорядковані циклічному розвиткові 

світової економіки, що знаходить свій прояв на різних рівнях. На мікрорівні 

досліджуються короткотермінові коливання і зміни співвідношення 

попиту/пропозиції, що впливають на діяльність суб'єктів ринку, на макрорівні – 

середньо – та довгострокові тенденції розвитку ринку, які враховуються в 

галузевій та національній стратегії соціально-економічного розвитку. 

Коливання кон'юнктури туристичного ринку, як складової світового 

господарства, залежать від його циклічного розвитку. 

Дослідження кон'юнктури туристичного ринку передбачає виявлення 

кола умов та чинників, що в даний час найсуттєвіше впливають на формування 

попиту та пропозиції на внутрішньому та міжнародному ринках (в залежності 
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від масштабів та напрямку діяльності), визначення сили та напрямку їх впливу 

з метою прогнозування кон'юнктурних змін на певний термін. Основними 

етапами дослідження кон'юнктури ринку промислових товарів та послуг є:  

а) поточні спостереження, зосереджені на зборі, оцінці, систематизації та 

первинній обробці інформації про стан ринку;  

б) аналіз кон'юнктурної інформації з метою визначення тенденцій та 

закономірностей формування кон'юнктури даного ринку;  

в) прогноз кон'юнктури досліджуваного ринку, що є основою розробки 

стратегії і тактики діяльності туристичного підприємства з посилення 

конкурентних позицій.  

Розрізняють кон'юнктуру попиту та пропозиції з подальшим поділом за 

конкретними ринками; цінову та товарну кон'юнктуру та форми її прояву. 

 Кон'юнктура ринку відтворює економічну ситуацію, що склалась на 

певний момент часу на певному ринку внаслідок сукупної дії факторів та умов, 

які визначають співвідношення попиту і пропозиції на туристичний продукт і 

характеризуються рівнем та динамікою цін на товари та послуги туризму. 

Кон'юнктура є невід'ємною рисою функціонування ринку. Вона складається 

внаслідок сукупної дії внутрішніх та зовнішніх умов та чинників і характеризує 

стан ринку в даний час і в даному місці. Ознакою кон'юнктури є коливання та 

динамізм, підпорядковані циклічному розвиткові світової економіки, що 

знаходить свій прояв на різних рівнях. На мікрорівні досліджуються 

короткотермінові коливання і зміни співвідношення попиту/пропозиції, що 

впливають на діяльність суб'єктів ринку, на макрорівні - середньо- та 

довгострокові тенденції розвитку ринку, які враховуються в галузевій та 

національній стратегії соціально-економічного розвитку. Коливання 

кон'юнктури туристичного ринку, як складової світового господарства, 

залежать від його циклічного розвитку. Дослідження кон'юнктури 

туристичного ринку передбачає виявлення кола умов та .чинників, що в даний 

час найсуттєвіше впливають на формування попиту та пропозиції на 

внутрішньому та міжнародному ринках (в залежності від масштабів та 

напрямку діяльності), визначення сили та напрямку їх впливу з метою 

прогнозування кон'юнктурних змін на певний термін.  

Основними етапами дослідження кон'юнктури ринку промислових товарів 

та послуг є: 

а) поточні спостереження, зосереджені на зборі, оцінці, систематизації та 

первинній обробці інформації про стан ринку; 

б) аналіз кон'юнктурної інформації з метою визначення тенденцій та 

закономірностей формування кон'юнктури даного ринку; 

в) прогноз кон'юнктури досліджуваного ринку, що є основою розробки 

стратегії і тактики діяльності туристичного підприємства з посилення 

конкурентних позицій. 

Розрізняють кон'юнктуру попиту та пропозиції з подальшим поділом за 

конкретними ринками; цінову та товарну кон'юнктуру та форми її прояву. 

Попит і пропозиція формуються в результаті сукупної дії різних умов та 

чинників, до того ж в кожний момент часу їх співвідношення та сила впливу 



22 

 

 

22 

різні. Це визначає певні вимоги до добору та оцінки дії факторів: обов'язковим 

є врахування тотальної взаємодії всіх явищ соціально-економічного життя; 

неприпустимо тенденції розвитку кон'юнктури одного ринку механічно 

переносити на інший; необхідно забезпечити безперервність та послідовність 

спостережень за рівнем кон'юнктури з огляду на її постійну мінливість. 

Стосовно ресурсної бази, то в кожній країні вона представлена 

унікальним історико-культурним надбанням та характерним сполученням 

природних умов та ресурсів, які дають можливість створювати як турпродукт 

масового, так і нестандартного та елітарного ринків. Тут провідними є позиції 

Угорщини, Болгарії, нарощують пропозицію Словаччина, Польща. 

Ефективність національної туристичної політики характеризують показники 

розвитку туризму і перш за все обсягу туристичного потоку. За цим 

показником, з урахуванням темпів зростання, високі позиції в регіоні 

завоювали Польща, Угорщина, нарощує потоки Росія. Положення України 

серед країн-сусідів проміжне: з одного боку, країни, які є провідними в сфері 

туризму як в Європі так і в світі (Польща, Угорщина), а з іншого, країни, які 

нарощують туристичні потужності й прагнуть вийти на регіональний ринок 

(Росія, Болгарія, Словаччина). У субрегіоні Україна має найкращий показник 

туристичної зв'язності: всі країни-сусіди є основними постачальниками 

туристів і з усіма (крім Росії та Болгарії) – позитивне сальдо туристичного 

балансу. 

Класифікація кон'юнктурних прогнозів здійснюється за різними 

ознаками. Зупинимося на такій ознаці, як глибина, згідно з якою прогнози 

поділяються на короткострокові (до 1 року), середньострокові (на 1-5 років), 

довгострокові (на строк понад 5 років). Кон'юнктурні прогнози, що 

використовуються для оперативних потреб туристичного підприємства, 

зазвичай є короткостроковими, оскільки в більшості випадків лише в таких 

межах можливо достатньо точно передбачити динаміку кон'юнктури.  В 

окремих випадках виникає необхідність у розробці довгострокових або 

середньострокових прогнозів, що може бути пов'язано, наприклад, з 

формуванням довгострокової стратегії туристичного підприємства. У такій 

ситуації оцінки найчастіше мають усереднений характер і прогнозують лише 

загальні тенденції ринкових процесів.  

На практиці для прогнозування кон'юнктури туристичного ринку 

найчастіше використовуються наступні методи: екстраполяція, експертні 

оцінки, математичне моделювання.  

Серед існуючих підходів щодо оцінки рівня конкурентоспроможності 

туристичної індустрії найбільш ефективним є саме комплексний підхід, 

оскільки він охоплює окремі характеристики рейтингового підходу, зокрема, 

характеристики туристичної та пов’язаної з нею політики; містить елементи 

маркетингового підходу (складання SWOT-матриці та наявність 

характеристики окремих чинників конкурентоспроможності за методикою М. 

Портера). Дана методика заснована на зборі та обробці даних, що публікуються 

як офіційними статистичними органами країни, так і потребує додаткових 

даних, зокрема, щодо діяльності суб’єктів туристичної та пов’язаної з нею 
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діяльності. Саме останній блок може викликати певні труднощі при 

застосуванні даного підходу при визначенні рівня конкурентоспроможності 

туристичної індустрії України. Однак, в цілому саме комплексна оцінка рівня 

конкурентоспроможності туристичного регіону є найбільш оптимальною та 

буде становити предмет подальших досліджень. 

 

Лекція 7. Сегментація та територіальна організація 

міжнародного ринку  
 

Сегментація ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг - 

важливий елемент при виборі маркетингової стратегії. Фірми діють у складних 

умовах ринку, тому варто уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати, 

дбати про свій імідж, про надані послуги, про переваги і смаки клієнтів. За 

допомогою сегментації з загального числа споживачів вибираються певні типи 

(ринкові сегменти). Сегментація ринку туристичних та готельно-ресторанних - 

це процес розподілу ринку на різні групи споживачів, для кожної з яких можуть 

вимагатися різні послуги або маркетингові комплекси (marketing-mix). 

Суб'єктами туристичного ринку є юридичні та фізичні особи, задіяні в 

виробництві та організації споживання туристичного продукту туристами-

споживачами. Суб'єктами ринку пропозиції можуть виступати практично всі 

елементи функціонально-господарської та територіально-господарської 

складових індустрії туризму. Об'єктом туристичної діяльності суб'єктів ринку є 

туристи-споживачі турпродукту, уподобання та мотивації яких лежать в основі 

маркетингових стратегій виробника. Звідси поділ туристичного ринку на ринок 

споживачів-туристів (ринок попиту) та ринок виробника (ринок пропозиції), 

оскільки ці дві складові є ключовими в функціонуванні ринку. «Ринок – це 

сукупність наявних та потенційних покупців товару», вважає Ф. Котлер, тому 

застосування терміну «ринок» відноситься перш за все до споживачів товару чи 

послуги, об'єднаних за певною потребою, оскільки саме споживчі потреби 

формують ринок. 

Сегмент ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг - це 

особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, що мають певні 

загальні ознаки. Сегментація є основою для визначення цілей, що у 

майбутньому перетворяться в об'єкти маркетингових досліджень. 

Сегментація ринку готельних послуг дозволяє: 

- вибрати найбільш перспективний (привабливий) цільовий ринковий 

сегмент; 

- максимально задовольнити потреби клієнтів; 

- встановити досяжні і реальні цілі; 

- вибрати оптимальну маркетингову стратегію; 

- підвищити конкурентоздатність готелю; 

- оптимізувати маркетингові витрати. 

Критерій сегментації - це спосіб оцінки обґрунтованості того або іншого 

сегмента ринку туристичних та готельно-ресторанних. Критеріями сегментації 
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є: ємність сегмента, істотність сегмента, доступність сегмента, прибутковість 

сегмента, ефективність роботи, захищеність сегмента від конкуренції.  

Сегментація ринку здійснюється за різними ознаками. 

За укрупненими ознаками можливі три варіанти сегментації ринку 

готельних послуг: 

1) за групами споживачів; 

2) за параметрами продукції; 

3) за основними конкурентами. 

Найбільш універсальним і узагальнюючим є перший з трьох 

перерахованих варіантів - сегментація за групами споживачів. 

Існує ряд способів поділу споживачів на сегменти. Спочатку мають на 

увазі все населення в цілому, а потім за допомогою спостережень аналізують 

поведінку певних людей, системати-зуючи отримані характеристики. 

Сегментація ринку готельних послуг проводиться за такими ознаками: 

географічною;  демографічною;  психографічною;  поведінковою. Кожна з цих 

ознак має свої особливості, які необхідно враховувати при аналізі ринку 

туристичних та готельно-ресторанних послуг. 

Географічна сегментація - це розподіл ринку на різні географічні одиниці: 

країни, штати, області, округи, райони, міста тощо. 

Демографічна сегментація - це розподіл ринку на групи споживачів на 

базі демографічних ознак: вік, стать, склад родини, життєвий цикл родини, 

рівень доходів, вид занять, освіта, релігія, раса, національність. 

Психографічна сегментація - це розподіл ринку на різні групи споживачів 

на основі ознаки приналежності до суспільного класу, способу життя, типу 

особистості. 

Поведінкова сегментація - це розподіл ринку на групи споживачів на 

основі їх інформованості про готель, ставлення до його послуг, статусу 

споживача тощо. 

Раніше сегментація проводилася головним чином за географічною 

ознакою, однак з розвитком комунікативних процесів вплив територіальних 

факторів значно зменшився. Сьогодні доцільно орієнтуватися на інші істотні 

фактори, такі, як ієрархія мотивів, потреб, смаків, переваг і стилів життя. 

Важливі сьогодні також і демографічні фактори - вікові групи, освіта, 

виховання, традиції. 

Сегментація ринку туризму добре розроблена і може бути використана в 

подальшій сегментації ринку промислових товарів та послуг. Більшість авторів 

виділяють такі класифікаційні ознаки: 

1) Мета подорожі, яка визначає вид туризму. За даними ВТО, 

найпоширенішою метою подорожування є бажання відпочити та розважитись 

(60% від загального потоку подорожуючих). Ця мета реалізується такими 

видами туризму як рекреаційний, який сполучається з культурно-пізнавальним, 

здійснюваним задля знайомства з історією, культурою, архітектурними та 

природними пам'ятками іншої місцевості; агро- або «зеленим туризмом» та 

подібними напрямками; екологічним, мисливством та рибальством; спортивно-

оздоровчим туризмом, що передбачає активну форму проведення дозвілля 
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(гірсько-пішохідний, водний, велосипедний та інші підвиди); етнічним 

(відвідування родичів, друзів та знайомих або місця походження родини). 

2) Форма організації визначає як характер виробництва турпродукту, так і 

його споживання. Реалізувати мету подорожі турист може самостійно, не 

звертаючись до туристичної фірми, частково чи практично зовсім не 

використовуючи туристську інфраструктуру (самодіяльний туризм) або 

виключно спираючись на пропозицію туристичного підприємства (плановий 

або організований туризм). 

3) За державною ознакою туризм поділяють на внутрішній, який 

передбачає подорожування в межах країни постійного місця проживання та 

міжнародний, що передбачає перетинання державного кордону. Такий поділ 

має суттєве економічне значення, оскільки в такому випадку туризм виступає 

частиною експортно-імпортних зв'язків країни. Саме за характером цих зв'язків 

в міжнародному туризму виділяють зарубіжний туризм (організація 

міжнародних подорожей за межами країни постійного місця проживання) та 

іноземний (організація подорожі іноземних громадян територією своєї країни). 

4) Сезон та термін перебування визначають ритмічність роботи на тому 

чи іншому ринку і ґрунтуються на природних перш за все особливостях 

конкретної місцевості. Відповідно до цього туристичний потік може мати 

незначні коливання протягом року, що говорить про його стійкість та слабо 

виражену сезонність туристичної діяльності або, навпаки, значні коливання 

попиту, що обумовлює наявність «гарячих» та «мертвих» сезонів. 

5) Клас обслуговування визначається набором послуг, організацією 

обслуговування і залежить від купівельної спроможності споживача. Виділяють 

класи «V.I.P», «люкс», «вищий», «перший», «туристичний» та «кемпінг», 

кожному з яких відповідають певні умови надання послуг розміщення, 

харчування, транспортування, екскурсійного обслуговування та ряду 

додаткових послуг. За обсягом послуг виділяють мінімальний набір (поселення 

+ сніданок), напівпансіон та повний пансіон. За характером реалізації 

турпродукт може бути комплексним (пекедж-тури) або індивідуальним 

(інклюзив-тури). 

6) Спосіб подорожування: пішохідний або з використанням транспортних 

засобів. Відповідно кожен з них має свою подальшу класифікацію, наприклад, 

за видами транспорту (автомобільний, залізничний, річковий, повітряний 

тощо); за поширеністю в використанні (традиційні та екзотичні транспортні 

засоби); за формами організації транспортних подорожей (лінійні чи чартерні). 

7) З формою розрахунків, що впливає на характер відношень турист-

фірма, перелічені різновиди можуть бути з повною оплатою самим туристом, з 

частковою оплатою (пільгові, наприклад, групові знижки на транспорті) чи 

соціальні (безкоштовні для туриста з оплатою за рахунок профспілок, фондів 

тощо). 

8) Масштаби діяльності визначають класифікацію за територіальною 

ознакою. Світовий туристичний ринок, як частина глобальної 

світогосподарської системи, поділяється на макрорегіональні та субрегіональні 

туристичні ринки. Регіональні ринки промислових товарів та послуг в свою 
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чергу складаються з національних ринків, а національні – з місцевих. Саме 

національні ринки слід розглядати як класифікаційну основу поділу за 

територіальною ознакою. 

Відповідно до потреб формується й пропозиція на ринку виробника, тому 

ринок пропозиції може бути структурований за тими ж ознаками, що й ринок 

попиту. Таким чином, ринок промислових товарів та послуг структурований за 

багатьма ознаками, кожна з яких є ознакою його сегментації. 

Типологія як загальнонауковий підхід до узагальнення інформації про 

об'єкти дослідження та систематизації цих об'єктів має ґрунтовне значення в 

географічних дослідженнях. В географічному країнознавстві під типом країни 

розуміють «відносно стійкий комплекс умов та особливостей розвитку, Що 

об'єктивно склався і притаманний даній країні, і характеризує її роль та місце в 

світовому співтоваристві на даному етапі світової історії». 

Типологія в суспільно-географічних дослідженнях за сутністю є 

групуванням країн світу за комплексом ознак цивілізаційного поступу. В основі 

такого групування лежать міжнародні співставлення історичних особливостей 

формування та розвитку країн та їх макростатистичні показники, зокрема, 

такий універсальний показник як ВВП (ВНП), його структура, місце країни в 

системі міжнародних відносин. В сучасній суспільній географії переглядається 

усталена за радянські часи концепція типології країн залежно від пануючого 

суспільно ладу в бік об'єктивізації відображення соціально-економічних та 

геополітичних процесів. Типологія має не тільки методологічне, пізнавальне 

значення, а й практичне спрямування. Так, типологія, яку використовує ООН, 

виділяючи групу найменш розвинених країн світу, має значення для надання 

фінансової та гуманітарної допомоги. 

Сегментація національних туристичних ринків ґрунтується на таких 

принципових положеннях: 

а) ринок промислових товарів та послуг є похідною від соціально-

економічного розвитку країни, оскільки індустрія туризму є складовою 

національної економіки і її розвиток прямо залежний від рівня розвитку всього 

господарства; 

б) інтенсивність діяльності на ринку промислових товарів та послуг 

залежить від ступеня розвиненості ринкових структур, оскільки суб'єкти 

туристичного ринку представлені значною мірою малим та середнім бізнесом, 

який потребує ефективної підтримки шляхом правового та фінансового 

регулювання діяльності, наприклад, забезпечення вільного доступу до кредитів 

передбачає розвинену фінансово-кредитну систему, наявність в'юченого 

капіталу, гнучкої системи оподаткування та розвиненої банківської 

інфраструктури; 

в) інтегрованість національного туристичного ринку в світовий 

туристичний простір залежить від ступеня розвитку туризму в певній країні, 

який ґрунтується на певному рівні та стилі життя населення як результаті 

сукупної дії глобалізаційних тенденцій та етнокультурних особливостей даної 

країни. Тому в основу типології туристичних ринків поскладена типологія країн 
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світу за їх місцем в світовій економіці та міжнародних відносинах, яка включає 

означені принципи і є загальновизнаною. 

 

Лекція 8. Регуляторні механізми міжнародного  ринку  
 

Функціонування ринку промислових товарів та послуг основане на 

кругообігу грошей і інформації, регульованому маркетингом. Основою 

функціонування туристичного ринку є обмін, як засіб задоволення потреб 

населення в туризмі. Обмін здійснюється в товарно-грошовій та інформаційній 

формі. Видом обміну є переміщення туристів до місця споживання. Умовами 

обміну є наявність учасників (не менше двох), їх волевиявлення до співпраці, 

результатом якої є угода, яка фіксує купівлю-продаж турпродукту. 

Угода - це торгова операція, що здійснюється двома сторонами. 

Складовими угоди є мінімум два товара, що мають споживацьку цінність 

(турпродукт і гроші), час та місце укладання угоди. Формою угоди є 

туристичний ваучер - фінансово-правовий документ, який «підтверджує статус 

особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи їх гарантію і є підставою для 

отримання туристом або групою туристів промислових товарів та послуг» 

(Закон України «Про туризм», ст.1). Отже, угода - це обмін цінностями між 

партнерами (споживачем та виробником турпродукту), що здійснюється на 

добровільній основі, передбачає покращення становища сторін і укладається в 

економічно-правових межах певного туристичного ринку. Механізм, який 

регулює цю діяльність і є механізмом фунціонування ринку промислових 

товарів та послуг, що грунтується на законі попиту/пропозиції. 

Механізм обігу коштів на ринку турпослуг виглядає таким чином: процес 

реалізації - турист сплачує гроші міжнародному підприємству за турпродукт і 

отримує його (при цьому гарантією якості цього продукту є угода між 

туристичним підприємством і туристом, а правовим документом, який гарантує 

виконання зобов'язань туристичного підприємства перед клієнтом - ваучер або 

путівка); процес споживання - турист отримує послуги та враження, реалізуючи 

мету подорожі, що забезпечується всією діяльністю туристичного 

підприємства; процес розвитку - туристичне підприємство інвестує кошти у 

розвиток, на створення нового турпродукту і його просування на ринку; процес 

розрахунків - туристичне підприємство сплачує до бюджету податки та 

провадить інші види розрахунків з державою та місцевими органами влади, 

недержавними організаціями. 

Механізм обігу коштів на ринку турпослуг виглядає таким чином: процес 

реалізації – турист сплачує гроші міжнародному підприємству за турпродукт і 

отримує його (при цьому гарантією якості цього продукту є угода між 

туристичним підприємством і туристом, а правовим документом, який гарантує 

виконання зобов'язань туристичного підприємства перед клієнтом – ваучер або 

путівка); процес споживання – турист отримує послуги та враження, 

реалізуючи мету подорожі, що забезпечується всією діяльністю туристичного 

підприємства; процес розвитку – туристичне підприємство інвестує кошти у 

http://tourlib.net/Zakon/pro_turyzm.htm
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розвиток, на створення нового турпродукту і його просування на ринку; процес 

розрахунків – туристичне підприємство сплачує до бюджету податки та 

провадить інші види розрахунків з державою та місцевими органами влади, 

недержавними організаціями. Фінанси підприємств мають важливе значення 

для формування державних фінансів. Складаються різноманітні прямі на 

зворотні зв'язки між державою та численними підприємствами сфери туризму. 

Підприємства сплачують державі та місцевим органам влади податки, а 

держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює інші заходи, що сприяють 

розвиткові виробництва. Підприємства створюють робочі місця, забезпечуючи 

зайнятість населення і його доходи, на основі яких формується розгалужена 

система оподаткування. «Державні доходи – це грошові відносини, які 

складаються між державою і юридичними і фізичними особами в процесі 

вилучення частки вартості сукупного суспільного продукту, формування 

фондів фінансових ресурсів» [4, с 24]. Вартісним втіленням цих відносин 

виступають фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава. 

Державні доходи становлять фінансову базу її функціонування. 

Політичне та економічне значення грошей та податків робить ці елементи 

головними у компетенції суверенних держав. Таким чином, очевидний зв'язок 

обігу коштів кожного суб'єкту економічної діяльності з обігом коштів на 

національного ринку і зв'язок національного ринку з міжнародним рухом 

капіталу. Специфічною ознакою туризму є одночасне функціонування ринку 

турпослуг у двох «вимірах»: як галузі національної економіки і як галузі 

світового господарства. 

Потік продукту обов'язково супроводжується інформацією про нього, яку 

можна поділити на цілеспрямовану або комунікативну інформацію, що є 

частиною маркетингової політики певної туристичної фірми, та чутки, що є 

хаотичним рухом інформації, який немає цілеспрямованого характеру, але 

чутки (певною мірою недостовірна інформація) заповнюють інформаційний 

простір певного ринку. У даному випадку, як і при обігу грошей, наявна пряма 

взаємозалежність між рівнем розвитку турринку та інтенсивністю 

інформаційного обміну. Зворотній потік інформації про характер пропозиції на 

ринку є результатом комунікаційна зусиль виробника. 

Системний підхід до сутності маркетингу дозволяє розглядати його як 

певну цілісність, що знаходить свій прояв у різних аспектах і на різних рівнях. 

На макрорівні (рівні ринку) маркетинг є соціально-економічним процесом, 

спрямованим на формування та задоволення попиту на товари і послуги 

шляхом інтенсифікації виробництва і стимулювання діяльності. На мікрорівні 

(рівні підприємства) маркетинг виступає інтегративною господарською 

функцією, сутність якої полягає у передбаченні, ідентифікації та задоволенні 

потреб цільового ринку споживача. Маркетинг за сучасних ринкових умов є 

основною концепцією господарювання, філософією сучасного бізнесу, 

відправним моментом якого є задоволення попиту на певні товари та послуги. 

Тому маркетинг націлений на моніторинг ринку і є не тільки інструментом 

виробника з визначення та систематичного вивчення потреб споживача з метою 
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їх адресного задоволення, він властивий також споживачеві, який шукає певну 

послугу чи товар. 

Світова практика дає дві моделі підготовки кадрів управлінського рівня: 

1) в спеціалізованих вищих навчальних закладах (Fachhochschule, нім.); 2) в 

університетах. Першій варіант переважає в західноєвропейських країнах. В 

США, постсоціалістичних країнах Європи та СНД переважає другий варіант. 

Спеціалістів для забезпечення туристсько-екскурсійної діяльності, що 

відповідає зараз кваліфікації «менеджер туризму» традиційно готували на 

географічних (Москва, Київ), історичних (Вільнюс), економічних (Белград) 

факультетах університетів. 

Широка університетська підготовка дає можливість поєднати базові та 

спеціальні знання з організації та економіки туризму, індустрії гостинності, 

маркетингу та менеджменту туризму і на цій основі готувати туризмологів та 

маркетологів з питань дослідження туристичних ринків. Бізнес в туризмі тісно 

пов'язаний з готельним бізнесом, тому в багатьох країнах фахівців у цій сфері 

готують на основі спільних базових програм (особливо в спеціалізованих 

вузах). Популярність, престижність фахової професійної в останні десятиріччя 

в світі пояснюється тією роллю, що відіграє туризм як в світовій економіці, так 

і в господарстві окремих країн. 

В сфері туризму на середину 80-х років був зайнятий кожний 16 

працюючий на планеті. Збільшення обсягів діяльності, безумовно, відбилося й 

на кількості зайнятих в цій сфері. За даними Міжнародного бюро праці в 

туризмі задіяно близько 100 млн. чол. Більше половини зайнятих в туризмі 

припадає на готельний і ресторанний бізнес, до 10% складають зайняті 

безпосередньо в міжнародному бізнесі, і більш ніж п'яту частину становлять 

зайняті в галузях, тісно пов'язаних з туризмом. Мультиплікаційний ефект 

туристичної діяльності саме й проявляється у створенні робочих місць в інших 

галузях економіки, таких як транспорт, зв'язок, будівництво, агропромисловий 

комплекс, фінансова сфера, інформаційні технології та інших. 

За характером праця в сфері туристського бізнесу є невиробничою, 

посередницькою діяльністю, сутність якої полягає у створенні додаткових 

переваг, які містяться в туристичній послузі, в ринковому продукті-турі. 

Основна діяльність турфірми полягає у створенні та реалізації турпродукту. 

Цей турпродукт може містити різний набір послуг і різнитися за рівнем 

комплексності, наприклад, турфірма спеціалізується на продажу авіабілетів з 

повним сервісним обслуговуванням (резервування, доставка тощо) або на 

наданні готельних послуг в даному міжнародному районі (резервування місць в 

готелях різного класу, з повним чи неповним пансіоном тощо). Тобто, на ринку 

турпослуг функціонують підприємства різної спеціалізації і рівня 

комплексності. Виробництво, реалізація та організація споживання 

турпродукту є єдиним виробничим процесом, що має за мету отримання 

прибутку шляхом задоволення потреб населення в послугах певної 

номенклатури та якості. Тому діяльність підприємства полягає в узгодженні 

власних інтересів з максимізації прибутку з інтересами всіх учасників 

виробничого процесу по створенню турпродукту, що діють в мінливих умовах 
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ринку. Ця мінливість обумовлена, по-перше, динамічністю вимог споживача, 

що потребує постійного аналізу, оцінки і реакції на ці зміни, по-друге, 

конкурентним середовищем і необхідністю адекватно реагувати на зусилля 

конкурентів, і по-третє, змінами умов ринкового середовища, що певною мірою 

детермінують дві попередні умови. 

 

Лекція 9. Регіональні особливості споживання на 

міжнародному ринку 
 

Туристичне споживання має комплексний характер і є специфічною 

формою споживання туристом продукції індустрії туризму. Туристичне 

споживання складається з комплексу різних товарів та послуг, матеріальних і 

нематеріальних туристичних благ, що задовольняють мотиваційні потреби 

туриста, а також потреби, пов'язані з забезпеченням життєдіяльності під час 

подорожування. Результатом цього виду споживання є для споживача також 

комплексне враження від відпочинку, оздоровлення та отримане задоволення, а 

для виробника турпродукту – прибуток. Туристичне споживання має 

виражений сезонний характер. Воно доповнює споживання в місці постійного 

проживання і в місці відпочинку, створюючи додатковий попит на певні товари 

та послуги, потрібні на час подорожування. 

Різнорідність умов споживання об'єктивно обумовлює наївність 

диференціальної туристичної ренти. Можна виділити «часову» ренту, що 

визначається різницею в тривалості туристичного сезону, та «територіальну» 

ренту, яка залежить від умов залучення тієї чи іншої території до туристичного 

процесу. Величина територіальної ренти залежить від атрактивності (навіть 

унікальності) ресурсів, транспортно-географічного положення території, рівня 

її соціально-економічного розвитку і визначається обсягом витрат, необхідних 

для створення оптимальних умов споживання. Обсяг туристичного споживання 

визначається сумою витрат туристів під час подорожування і залежить від 

платоспроможності туристів, ціни на послуги та товари, інтенсивності витрат. 

Витрати можна поділити на загальні (валові), що є всією сумою грошових 

витрат, здійснених під час подорожі, і «чисті», що відбивають перевищення 

витрат за період подорожування відносно витрат, які за цей же період могли 

бути здійснені вдома. 

Структура туристичного споживання відбиває частку витрат туриста на 

кожен вид товарів та послуг туристичного призначення в загальних витратах. 

Витрати можна структурувати за місцем здійснення, за часом та видами. 

Витрати туриста, який активно подорожує, завжди перевищують витрати 

людини, що відпочиває вдома за той же період і це пов'язане зі збільшенням 

потреб. Витрати, пов'язані з подорожуванням, можна поділити на три етапи:  

а) етап підготовки до подорожі, пов'язаний з придбанням то варів та 

послуг у постійному місці проживання, необхідних для здійснення подорожі 

(придбання туру, спеціального спорядження або товарів для літнього 

відпочинку тощо);  
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б) етап подорожування, що включає поточні витрати під час 

подорожування, що здійснюються переважно в місцях відпочинку (додаткові 

послуги, культурно-дозвіллєві заходи, сувеніри тощо);  

в) завершальний етап з витратами у постійному місці проживання, що 

пов'язані з завершенням відпочинку. 

Тобто, період витрат не співпадає з періодом подорожування: туристичне 

споживання починається до подорожі і завершується після повернення. 

На обсяг витрат туриста відносно витрат «нетуриста» за той же проміжок 

часу впливає такий фактор як «лабільність туриста» або здатність 

пристосуватися до умов і стилю життя в місці відпочинку. Туристські послуги і 

товари в міжнародному туризмі реалізуються відповідно до умов національного 

ринку за такими схемами: за цінами, що діють на внутрішньому ринку країни 

постійного проживання і відбивають національні умови ціноутворення на 

послуги та товари туристичного призначення; за цінами світового ринку, що 

відбивають суспільні витрати праці цього виду діяльності на міжнародному 

рівні; за роздрібними цінами країни тимчасового перебування. 

Таким чином, ємність ринку промислових товарів та послуг є величиною, 

що відбиває рівень розвитку індустрії туризму, умови створення і реалізації 

турпродукта. Ємність ринку пов'язана з кон'юнктурою і відбивається рівнем 

цін. Ціна на послуги та товари туристичного призначення на ринку є 

результатом збалансованості попиту/пропозиції за обсягами, номенклатурою та 

структурою. В стандартній структурі туристського споживання дві третини 

витрат припадають на основні послуги та сувенірні товари. Структура витрат 

залежна від терміну подорожі: чим менша тривалість подорожі, тим більше 

витрат припадає на транспорт. 

Європейський та Американський макрорегіони є і надалі залишаться 

найпривабливішими для туристів. Обсяги аквізицій до Європи становили 58%, 

а до Америки – 19% від загального обсягу міжнародного туризму, хоча у цих 

регіонах відмічається падіння темпів приросту, особливо у Європі та Північній 

Америці, в той час, як у Центральній та Південній Америці, навпаки, 

спостерігається значне зростання туристичних прибуттів, особливо в районі 

Карибського басейну. Високими темпами зростання міжнародного туризму 

характеризується Тихооокеансько-Східноазійський макрорегіон, на який 

припадає 16% загальносвітового потоку, що можна пояснити перебудовою 

внутрішнього ринку країн регіону, значними успіхами у розбудові 

національних індустрій туризму. 

У Африканському макрорегіоні останні роки позначені значними 

успіхами міжнародного туризму, зростанням популярності таких країн як 

Замбія, Зімбабве, Марокко. На Близькому Сході, який, незважаючи на складну 

політичну ситуація залишається туристично привабливим регіоном, особливо 

значними є темпи зростання туристичних потоків до Єгипту, частка якого в 

регіоні становить майже 26%, країн Перської затоки, Сирії. Південно-Азійський 

макрорегіон в цілому розвивається стабільно, але попит на послуги острівних 

країн зростає швидше завдяки проведенню ними активної туристичної політики 

на зовнішніх ринках. Антарктида дедалі більше притягує до себе туристів і, аби 
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не опір ряду громадських організацій, які активно борються проти залучення 

цього регіону до туристичного процесу, тут можна було б спостерігати 

найбільші темпи зростання попиту, незважаючи на високі ціни. 

Незважаючи на долання кризових явищ, Всесвітня туристична організація 

прогнозує подальше зростання туристичного процесу до 2020 р. з щорічними 

темпами у 4,1%. Враховуючи виявлені тенденції, прогнозується перерозподіл 

туристичних потоків. 

Європа та Америка й надалі збережуть свої лідерські позиції, але темпи 

зростання обсягів міжнародного туризму тут зменшаться і це позначиться на 

перерозподілі світового туристичного процесу: частка Європи зменшиться до 

46%, Америки – до 18%. Після 2010 р. Америка поступається другим місцем 

Тихоокеансько-Східноазійському макрорегіону, частка якого у світових 

туристичних переміщеннях зросте до 25%. Експерти ВТО прогнозують для 

цього і решти південних макрорегіонів підвищені темпи зростання обсягів 

туристичної діяльності перш за все за рахунок розбудови індустрії туризму. В 

той же час прогнозується зменшення темпів зростання подорожей на далекі 

відстані (3,8%) порівняно з внутрішніми континентальними (5,4%). 

Європейський і Американський макрорегіони концентрують основні 

внутрирегіональні потоки, зростає обсяг внутрішніх переміщень між країнами 

Тихоокеансько-Східноазійського макрорегіону. Туризм, що зародився й зростав 

у Європі, поступово поширюючись світом, і надалі залишиться серед населення 

країн регіону найпопулярнішою формою дозвілля. Європа, незважаючи на 

певне падіння темпів росту міжнародного туризму (6,1% проти 7,4% 

середньосвітового приросту) і зменшення частки (за рахунок перерозподілу) у 

світовому міжнародному потоці залишається світовим лідером туристичного 

руху, прийнявши 403,3 млн. туристів. При цьому 86% з них – це туристи з 

європейських країн, 6,6% становлять туристи з Америки та 3,6% – з країн Азії. 

Туристичний процес концентрується в країнах Західної та Південної Європи, 

які здатні задовольнити найрізноманітніший попит практично у всіх сегментах 

туристичного ринку. 

Особливо високі темпи росту характерні для Південно-Європейського 

(6,6%) та Східно-Середземноморського (5,2%) субрегіонів. Значно зросла 

популярність країн Центральної та Східної Європи, хоча темпи зростання 

міжнародних туристичних потоків тут незначні (3,1%, що майже у 1,5 рази 

менше за середньоєвропейські). Але надходження від туризму зростають 

повільніше (2,8%) за обсяги туристичного потоку, що свідчить про порівняно 

невисокі ціни або недостатньо розвинуту індустрію туризму. Основна частка 

туристичних переміщень у цьому субрегіоні припадає на внутрішні регіональні 

(91%), а міжконтинентальні представлені потоками переважно з країн Азії 

(2,4%) та Америки (2,1%). Найбільша кількість іноземних туристів відвідує 

Росію (21,2), Польщу (17,4), Угорщину (15,6), Чехію (5,7 млн. осіб). Серед 

країн, що є лідерами світового туризму, 3/5 припадає на європейські країни. 
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Лекція 10. Закономірності функціонування  міжнародного 

ринку 
 

Закономірності є формою прояву фундаментальних законів, що 

відтворюють необхідні, стійкі, суттєві взаємозв'язки, які визначають розвиток 

та функціонування реальних об'єктів та явищ. Існує й протилежна думка про 

закономірність як категорію, «яка виражає сукупну дію багатьох спеціальних 

законів». Визначення закономірностей є результатом теоретичного 

узагальнення всієї множини емпіричних даних з особливостей функціонування 

суспільно-географічного об'єкту. 

Географічні об'єкти зазвичай складні, підпорядковані дії природничих та 

суспільних законів. Для суспільно-географічних об'єктів природничі закони 

проявляються в дуже трансформованому вигляді через дію окремих чинників 

розвитку чи обмеження природокористування (наявність природних ресурсів, 

їх якість, обсяги, можливість використання при даному рівні розвитку 

продуктивних сил і т.д.). Природно-ресурсна складова турпродукту, тобто 

використання природно-рекреаційних умов та ресурсів в туризмі, обумовлює 

необхідність урахування дії природничих законів геосфери (єдності та 

цілісності геосфери, ритмічності, зональності). 

Туризм є явищем суспільного життя, яке виникло на певному етапі 

розвитку людської цивілізації, детерміноване рівнем соціально-економічного 

розвитку країн та умовами життя населення. Туризм, як суспільний феномен, 

підвладний дії суспільних законів: закону вартості, закону неухильного росту 

продуктивності суспільної праці, закону суспільного поділу праці, закону 

постійного зростання людських потреб та іншим. Зокрема, закон зростання 

потреб населення спричинив появу туризму як суспільного явища, що виникло 

на певному етапі розвитку людства. 

Цей закон, реалізований в обсягах та структурі туристичного споживання, 

є основою динамічності та диверсифікації туристичного ринку, територіальної 

диференціації споживання промислових товарів та послуг. Закон суспільного 

поділу праці лежить в самій основі виокремлення туристичної діяльності як 

галузі послуг, що в подальшому знайшло відображення в ускладненні 

внутригалузевої структури та зв'язків, у формуванні міжгалузевого комплексу 

індустрії туризму, який став основою функціонування ринку виробника. Закон 

економії часу є основою ефективної організації виробництва товарів та послуг у 

цій галузі, проявляючись не тільки в зростанні продуктивності праці, айв 

економії часу, грошей та зусиль на отримання послуги завдяки оптимізації 

територіальної організації туристичної галузі, раціональній організації 

виробництва послуг та їх споживання. 

Закономірності функціонування туризму як об'єкту суспільно-

географічного дослідження є частковими проявами дії фундаментальних 

економічних законів, а геопросторові форми його організації – суспільно-

географічних законів і закономірностей. Теоретико-методологічним підґрунтям 

є системно-процесуальний підхід, який передбачає виявлення властивостей, 
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структури, стійких взаємодій та взаємовідношень між компонентами та 

елементами ринку промислових товарів та послуг як суспільно-географічної 

системи, які, створюючи синергетичний ефект, стимулюють його просторово-

часовий розвиток. Вихідними положеннями є: а) поняття про туристичний 

процес як безперервний розвиток споживання промислових товарів та послуг, 

забезпечений відповідним розвитком міжгалузевого господарського комплексу 

індустрії туризму; б) розуміння туристичного процесу як геопросторового 

явища, властивості якого проявляються в функціонуванні ринку промислових 

товарів та послуг; в) специфіка формування та функціонування туристичного 

ринку. 

Масштабність туризму як суспільного явища, а саме прискорений 

розвиток в часі та поширення по території (з орієнтацією на наявні туристсько-

рекреаційні природні та культурно-історичні ресурси, особливо на перших 

етапах розвитку), комплексність, обумовлена функціональною єдністю 

складових, глобальність, спрямована на «всеохоплення» світу, при одначасній 

конкретності, основаній на неповторності, унікальності регіонів за сполученням 

умов та чинників розвитку туризму, – дозволяє визначити його сутність як 

туристичний процес з властивою йому хронологічною структурою, яка 

відтворює послідовну зміну станів та стадій розвитку, та хорологічною 

структурою, яка відтворює характер взаємодії явища з геоторією (територія, 

акваторія) в певних формах геопросторових структур. Соціально-економічною 

сутністю туристичного процесу є формування потреби у змістовному 

проведенні вільного часу в подорожі і задоволення цієї потреби через 

формування певного виду діяльності з надання послуг та виробництва товарів 

спеціального призначення. 

Туристичний попит підвладний коливанням, які обумовлюють сезонний 

характер туристичної діяльності. Ці коливання проявляються як в часі, так і в 

просторі, впливаючи на характер туристичного процесу: його ритміку, 

напрямки руху, величину потоків та інші параметри. Коливання попиту в часі 

задають ритмічність міжнародному процесу протягом певних відрізків часу 

(тижня, року, формуючи «гарячі» та «мертві» сезони). Коливання попиту в 

просторі відбивають туристичну привабливість окремих видів, форм, районів 

відповідно до моди та кон'юнктури, формуючи географію туристичних потоків. 

Туристичний ринок характеризується рівнем розвитку – спроможністю 

виробника турпродукту задовольнити існуючий попит, та ємністю – 

інтенсивністю та обсягами операцій з купівлі-продажу туристичного продукту 

залежно від співвідношення умов та чинників внутрішнього та зовнішнього 

ринкового середовища. 

Відповідно до процесу становлення туристичного ринку та умов 

ринкового середовища по-різному проходили процеси формування індустрії 

туризму, що є основою функціонування національного туристичного ринку – в 

країнах першого класу, де проведення дозвілля в подорожі стало складовою 

стилю життя, а модель соціально-економічного розвитку є моделлю «вільного 

часу» сформувалась повноструктурна, динамічна, диверсифікована індустрія 

туризму, що інтенсивно розвивається за рахунок урізноманітнення 
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турпропозиції; в країнах другого класу, внаслідок відсутності ринкового 

механізму, індустрія туризму розвивалась значний час як галузь керованої 

економіки з жорсткою регламентацією попиту/пропозиції, внаслідок чого 

сформувалась деформована туристична галузь, яка в подальшому процесі 

перебудови і переростання в індустрію туризму орієнтована на стандарти ринку 

країн першого класу і де розвиток туризму інтенсифікується за рахунок 

створення сприятливих інвестиційних умов; третій клас складають країни дуже 

різноманітні за умовами формування індустрії туризму: з одного боку, це 

країни, де туризм розвивається на підставі унікальності пропозиції (культурно-

історична та природна спадщина людства), з іншого – країни, що не мають 

абсолютних переваг, але мають сприятливі умови для залучення міжнародного 

капіталу (наприклад, острівні країни), але всі ці країни об'єднує те, що індустрія 

туризму в них формується внаслідок наявності попиту в країнах переважно 

першого класу за моделями і стандартами цих країн при сприянні місцевої 

влади в залученні транснаціонального капіталу. 

На сьогодні існують передумови для розвитку галузі туризму в Україні. 

Однак для збільшення залучення іноземних туристів необхідно вжити заходів, 

таких як усунення перешкод, пов’язаних з різними формами власності 

туристичних підприємств, незадовільним управлінням, спричиненим 

відсутністю відповідно до підготовлених кваліфікованих кадрів, будівництво 

нових туристичних об’єктів з високим рівнем комфорту, розширення 

спортивно-рекреаційних послуг, підвищення якості лікувальних послуг, 

розширення спектру пропонованих побутових послуг. 
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