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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку світового господарства 

характеризуються розширенням взаємозв’язків та загостренням конкурентних 

відносин між туристичними регіонами світу, що посилює, з одного боку, 

поглиблення глобалізаційних процесів, а з іншого – динамічний розвиток туризму у 

системі міжнародних економічних відносин. За цих умов розвиток міжнародного 

туризму супроводжується не тільки кількісними, а й якісними зрушеннями у 

туристичних регіонах світу. 

Об'єктивна реальність функціонування туристичних регіонів вказує на 

необхідність взаємоузгодженого врахування природних, історичних, культурних, 

економічних, політичних, екологічних, інформаційних, а також низки інших факторів 

впливу на міжнародну конкурентоспроможність туристичних регіонів світу. Ключовим 

пріоритетом розвитку туристичних регіонів світу є посилення конкурентних позицій та 

формування їх міжнародної конкурентоспроможності на основі виявлення та оцінки 

міжнародних конкурентних туристичних переваг регіону. 

 У цьому контексті формується актуальне наукове коло питань, одним із сегментів 

якого є проблема з’ясування теоретичних та науково-практичних аспектів формування 

й розвитку туристичних регіонів світу. Дослідженню зазначених питань присвячено 

багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних учених: У. Айзарда, І. Брикова, 

О. Булатової, У. Ваннопа, І. Ваховича, А. Вебера, М. Геденса, З. Герасимчука, 

І. Гладій, О. Гранберга, Н. Калюжнової, М. Кіттінга, В. Кристаллера, А. Льоша, 

М. Портера, Ю. Перського, В. Солета, О. Тарасової, І. Чужикова та інших. 

Значний внесок у дослідження питань формування та розвитку міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів здійснили такі науковці, як 

Л. Антонюк, В. Андерсон, В. Безугла, М. Бойко, М. Борущак, А. Воскресенський, 

В. Геєць, Т. Гончарук, Б. Грінчел, Я. Дубенюк-Панайотопулу, А. Єрмишина, 

Л. Засимова, І. Землянська, Є. Іншакова, В. Карп, Р. Кейтс, В. Кіптенко, Ф. Клоцвог, 

М. Комаров, Н. Костильова, І. Кушникова, А. Лейзерович, Н. Ларина, Д. Лук'яненка, 

В. Мацука, Н. Мешко, Т. Перріс, В. Підвисоцький, А. Поручник, М. Рассет, 

Т. Сачук, Ю. Симачева, С. Смирнова, В. Смолій, Т. Ткаченко, Дж.У. Скотт, 

М. Удачина, Р. Фатхутдинова, В. Федорченко, Дж. М. Хулс, В. Цибух, А. Чулок, 

Л. Шеховцева та інші. 

Незважаючи на значну увагу сучасної наукової думки щодо питань розвитку 

туристичної галузі, недостатньо дослідженими залишаються теоретико-

методологічні питання формування конкурентоспроможності туристичних регіонів 

світу та науково-практичні аспекти впровадження підходів до оцінки їх туристичної 

атрактивності. Усе вищезазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної 

роботи, її мету і змістовну спрямованість. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародної економіки Маріупольського державного університету Міністерства 

освіти і науки України за держбюджетною темою «Розвиток міжнародної 

конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер 

держреєстрації 0111U010450), у рамках якої досліджено потенціал розвитку 

міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції, а також 
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науково-дослідної теми кафедри менеджменту Маріупольського державного 

університету «Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в умовах 

євроінтеграції» (номер держреєстрації 0115U003040), у рамках якої досліджено 

теоретико-методологічні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності підприємств 

на регіональному ринку туристичних послуг. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методологічних підходів до визначення особливостей міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу та розробка на цій основі 

науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації участі національної економіки 

в Європейському туристичному регіоні. 

Для досягнення мети роботи у дисертації поставлено та вирішено наступні 

задачі: 

- визначити теоретичні засади дослідження розвитку туристичних регіонів світу; 

- дослідити фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність 

туристичних регіонів; 

- розробити науково-методичні підходи щодо оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів;  

- дослідити сучасний стан розвитку туристичних регіонів світу та оцінити їх 

міжнародну конкурентоспроможність; 

- проаналізувати тенденції розвитку туристичної галузі національної 

економіки у системі світогосподарських відносин; 

- виявити перспективи та надати прогнози розвитку міжнародних туристичних 

регіонів; 

- визначити шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів; 

- запропонувати науково-практичні рекомендації щодо удосконалення 

регуляторного механізму національної туристичної галузі в умовах її інтеграції до 

Європейського туристичного регіону. 

Об’єктом дослідження є міжнародна конкурентоспроможність туристичних 

регіонів світу. 

Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-

практичні засади формування та розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів в умовах глобалізації. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення економічної теорії, міжнародної економіки, наукові 

розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері дослідження питань розвитку 

туристичних регіонів світу та їх міжнародної конкурентоспроможності. 

Складність і комплексність проблематики, що досліджується, зумовили 

використання сукупності сучасних методів дослідження, серед яких діалектичний 

метод наукового пізнання і загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного 

узагальнення, аналізу та синтезу (для дослідження сутності міжнародного 

туристичного регіону, теоретичних засад забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу); метод порівнянь та зіставлень 

(для комплексного дослідження особливостей функціонування сфери туризму 

залежно від економічного та соціального рівня розвитку країн туристичних регіонів 
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світу); статистичні методи (для аналізу показників функціонування туристичної 

галузі мегарегіонів світу); метод групування (для структуризації концептуальних 

підходів щодо систематизації рівнів туристичних регіонів з точки зору їх ієрархічної 

структури); економіко-математичні методи, серед яких: кореляційно-регресійний 

аналіз (для оцінки впливу складових конкурентоспроможності (субіндексів) на 

рівень розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу); 

метод інтегральних оцінок (для розрахунку інтегральних показників рівня розвитку 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів та країн, що до них 

входять); прогнозний метод (для побудови прогнозних оцінок індексу міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу). 

Інформаційну основу дослідження становлять офіційні звіти та публікації 

провідних міжнародних економічних організацій (Всесвітньої туристичної організації, 

СОТ, ЮНКТАД, Всесвітнього економічного форуму), аналітичні матеріали 

Європейської комісії, міжнародні економічні угоди з тематики дослідження, матеріали 

Державної служби статистики України, періодичні видання, матеріали зарубіжних та 

вітчизняних конференцій, монографії вітчизняних і зарубіжних науковців, українські 

та зарубіжні статистичні збірники, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних 

положень, а також вирішенні ряду науково-практичних задач щодо формування і 

розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу. 

У процесі дослідження автором отримано наступні наукові результати, які 

формують наукову новизну та розкривають власний внесок автора у дослідження 

зазначеної проблематики: 

вперше: 

запропоновано алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів світу на основі розрахунку інтегрального показника 

ефективності їх функціонування, що враховує визначення різновекторної дії факторів 

туристичної атрактивності території, які систематизовано за основними групами 

індикаторів (показників), а саме: екологічних, культурно-історичних, інформаційно-

комунікаційних, матеріально-технічної бази туризму, транспортно-логістичної 

доступності, стану криміногенної ситуації у регіоні, загального іміджу туристичного 

регіону, застосування якого дозволяє визначити конкурентні позиції туристичних 

регіонів світу;  

удосконалено: 

концептуальні підходи щодо дослідження туристичних регіонів, а саме – 

систематизовано рівні туристичних регіонів світу з точки зору їх ієрархічної структури, 

до яких віднесено: мегарегіон (формується на рівні світового господарства на основі 

його фрагментації на великі економічні та політичні самодостатні сегменти, розвитку 

тісних економічних і туристичних зв'язків, пов’язаних з виконанням туристичних 

функцій на глобальному рівні), макрорегіон (формується і розвивається під впливом 

умов, ресурсної бази та факторів глобального та національного характеру), мікрорегіон 

(базується у структурі національних економік і виникає у процесі розвитку спільної 

туристичної діяльності підприємств сфери послуг), врахування яких забезпечує якісну 

оцінку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу; 
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теоретико-методологічні засади дослідження міжнародної конкуренто-

спроможності туристичних регіонів, які поглиблюють традиційну методологічну 

основу, що характеризується зовнішніми (статичні: природно-кліматичні, 

культурно-історичні, географічні; динамічні: міжнародні, соціально-економічні, 

демографічні, науково-технічні, культурні, політичні, інформаційні)  та внутрішніми 

(внутрішня політика туристичного регіону, рівень розвитку продуктивних сил, 

поява нових представників туристичного бізнесу, структура та рівень добробуту 

населення, паблік рілейшнз) факторами впливу на міжнародну 

конкурентоспроможність туристичних регіонів, шляхом виокремлення конкурентних 

факторів, до яких запропоновано включити екологічну, культурно-історичну, 

комунікаційну атрактивність, рівень розвитку матеріально-технічної бази туризму, 

стан криміногенної ситуації, рівень транспортної доступності та загальний імідж 

регіону і врахування яких дозволяє визначити туристичну атрактивність регіонів 

світу в цілому та окремих країн зокрема; 

отримали подальшого розвитку: 

категоріально-понятійний апарат дослідження міжнародної економіки в 

частині визначення категорії «міжнародний туристичний регіон», під яким 

запропоновано розуміти глобальну територіально-туристичну систему, яка 

складається з сукупності країн, що мають специфічні туристичні особливості 

(історичні, культурні, рекреаційні, ландшафтні та ін.), характеризуються наявністю 

об’єкта туристичного інтересу, а також ідентичними та взаємодоповнюючими 

географічними, ресурсними, інфраструктурними факторами, які сприяють 

підвищенню міжнародної  конкурентоспроможності туристичних регіонів та 

створюють необхідну для зовнішнього середовища туристичну спеціалізацію; 

науково-практичні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів на основі обґрунтування комплексу організаційно-економічних 

заходів, спрямованих на: покращення іміджу туристичного регіону (здійснення якісної 

рекламної та інформаційної діяльності, проведення вітчизняних та міжнародних 

туристичних виставок, ярмарок, презентацій, семінарів), запровадження фінансового 

стимулювання туристичної галузі (фінансова підтримка малих та середніх  

підприємств туристичного бізнесу регіону, залучення інвестиційних ресурсів, введення 

системи пільгового оподаткування та страхування), розвиток матеріально-технічної та 

інфраструктурної бази туризму (оновлення і розширення готельної бази, 

переоснащення існуючих туристичних об’єктів, надання якісних транспортних послуг, 

які відповідають сучасним світовим стандартам переміщення і рівню безпеки), 

вдосконалення державного регулювання туристичної галузі (розробка державних та 

регіональних програм розвитку, залучення бюджетних коштів до туристичної галузі), 

забезпечення професійними кадрами (регулярне оновлення та підвищення рівня 

професійної підготовки посадових осіб і державних службовців туристичної сфери), 

впровадження яких дозволить стимулювати виникнення нових туристичних інтересів, 

а також забезпечити зростання потоків туристів до туристичних регіонів; 

регуляторний механізм національної туристичної галузі, що визначається 

сукупністю суб’єктів, об’єктів, принципів, рівнів, методів та інструментів регулювання, 

до яких запропоновано включення системи взаємоузгоджених інструментів впливу на 

туристичну галузь, що складається з п’яти блоків інструментів (фінансово-
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економічні, регуляторні, інфраструктурно-технологічні, інноваційно-інформаційні 

та соціально-психологічні), застосування яких спрямовано на створення 

сприятливих умов для розвитку потенціалу вітчизняної туристичної галузі як 

важливої складової Європейського туристичного регіону.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що отримані 

наукові результати теоретико-методологічного та науково-практичного характеру 

дозволяють розробити рекомендації щодо оцінки та пошуку напрямків підвищення 

рівня міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу за рахунок 

оптимізації факторів атрактивності.  

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у практичну 

діяльність Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації 

(довідка № 6/102/08 від 08.05.2015 р.) – науково-методичний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності туристичних регіонів з використанням інтегральних 

показників; Управління культури і туризму Маріупольської міської ради (довідка 

№ 32/01-36 від 25.02.2015 р.) – пропозиції щодо розвитку туристичного потенціалу 

України за рахунок визначення основних характеристик сучасного конкурентного 

середовища міжнародного туризму; Маріупольського відділення Донецької торгово-

промислової палати (довідка № 953 від 17.03.2015 р.) – умови забезпечення 

функціонування економіко-організаційного механізму співробітництва національної 

економіки з Європейським туристичним регіоном; ТОВ «Супутник» (довідка № 23 

від 05.03.2015 р.) – рекомендації щодо формування міжнародної туристичної 

конкурентоспроможності регіону; Готельного комплексу «Посейдон» (довідка 

№ 19/15 від 10.02.2015 р.) – теоретичні та практичні основи дослідження, 

спрямовані на удосконалення туристичного та економічного потенціалу регіону. 

Основні наукові результати дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі Маріупольського державного університету Міністерства освіти 

і науки України при розробці навчально-методичних комплексів та викладанні 

дисциплін «Рекреаційні комплекси світу», «Туристичне країнознавство», 

«Проектування підприємств у туристичному і готельному бізнесі» (довідка 

№ 1573/01-23/08 від 16.02.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

завершеним науковим дослідженням, результати якого знайшли відображення в 

опублікованих працях здобувача. З робіт, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використано лише ті результати, які належать автору особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались 

автором і отримали схвалення на 16 міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях і семінарах: «Особливості інтеграції України в світовий 

економічний та політико-правовий простір» (м. Маріуполь, 2011-2014 рр.); 

«Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом 

пространстве» (м. Сімферополь, 2012 р.); «Стратегии и политика менеджмента в 

современной экономике» (м. Кишинів, 2012 р.); «Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» (м. Маріуполь, 2012-2014 рр.); 

«Сучасний розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорії та 

практики» (м. Маріуполь, 2012 р., 2014 р.); «Трансформація національних моделей 

економічного розвитку в умовах глобалізації» (м. Київ, 2013 р.); «Современный этап 
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евразийской интеграции: бизнес-коммуникации, экономические решения, 

геополитический фактор» (м. Санкт-Петербург, 2013 р.); «Актуальні проблеми науки 

та освіти» (м. Маріуполь, 2012 р., 2014 р., 2015 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукові роботи 

загальним обсягом 15,7 д.а., з яких особисто автору належить 8 д.а., з них – одна 

колективна монографія обсягом 7,9 д.а., з яких особисто автору належить 0,6 д.а., 7 

статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 4,4 д.а., з яких особисто 

автору належить 4,1 д.а., у тому числі 3 роботи у наукових періодичних виданнях 

інших держав та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, 

загальним обсягом 1,9 д.а., з яких особисто автору належить 1,6 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 218 найменувань, 

додатків. Зміст дисертації викладено на 170 сторінках друкованого тексту, 

включаючи 28 таблиць на 20 сторінках, 21 рисунок на 14 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і задачі 

дослідження, його об’єкт і предмет, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу» досліджено 

теоретичні підходи до формування туристичних регіонів світу; наведено 

характеристику факторів розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів; розроблено методику оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу. 

Міжнародний туризм займає провідне місце у стимулюванні світового 

господарського розвитку, є одним з пріоритетних напрямів підвищення ефективності 

функціонування економіки та приносить істотну вигоду країнам та регіонам світу. 

Міжнародна туристична галузь, виступаючи одним з важливих чинників розвитку 

глобалізаційних процесів та підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

національних економік, є результатом зростаючої інтернаціоналізації міжнародної 

економічної діяльності та соціально-економічних процесів сучасного світового 

господарства. Вплив природних і соціально-економічних, історичних, політичних та 

інших факторів обумовлює поділ територій країн світу на туристичні регіони. 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується глобальними 

тенденціями щодо загострення конкурентних відносин серед ключових туристичних 

регіонів світу.  

Теоретичне обґрунтування та критичний аналіз теоретичних підходів до 

визначення сутності туристичного регіону (М. Борущак, В. Кіптенко, В. Смолій, 

В. Федорченко, В. Цибух та інші) дозволяє навести більш повне та уточнене його 

поняття на новому рівні теоретичного переосмислення питання з урахуванням 

сучасних процесів глобалізації та регіоналізації світового господарства. Під 

міжнародним туристичним регіоном пропонується розуміти територіально-

туристичну систему, що складається з сукупності країн, які мають специфічні 

туристичні особливості, характеризуються наявністю об’єкта туристичного інтересу, а 
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також ідентичними та взаємодоповнюючими географічними, ресурсними, історичними 

факторами, завдяки чому виникає туристична спеціалізація щодо зовнішнього світу. 

Дослідження туристичного регіону з точки зору системного аспекту дозволило 

визначити притаманні йому основні властивості, до яких відносяться соціокультурна 

однорідність, політична ідентичність, політична та економічна взаємозалежність. 

Аналіз класифікації туристичних регіонів за географічним, історико-культурними, 

культурно-релігійними, міжнародно-політичними та геополітичними принципами дає 

змогу стверджувати, що просторова природа туристичних регіонів визначається 

наявністю хоча б одного із наведених принципів, які обумовлюють поділ або 

об’єднання національних територій на туристичні регіони, у тому числі й міжнародні. 

Внаслідок розвитку процесів регіональної інтеграції здійснюється об’єднання різних 

країн світу за регіональною (територіальною) приналежністю. Сучасний світ 

економіки постійно еволюціонує і як наслідок утворює багаторівневу ієрархію, рівні 

якої характеризують специфічний простір і час протікання господарських процесів. 

Запропоновано структурну композицію концептуальних підходів щодо 

систематизації рівнів туристичних регіонів з точки зору їх ієрархічної структури 

(мегарівень, макрорівень, мікрорівень), що надає більш точне уявлення про 

структуру світової туристичної галузі. Обґрунтовано доцільність структурування 

глобальної економічної системи та виділення туристичних регіонів на основі 

використання географічного підходу з виокремленням інтеграційного підходу. 

Доведено, що розвиток туристичної галузі на сучасному етапі визначає доцільність 

застосування інтеграційного підходу, який дозволить оптимізувати та підвищити 

ефективність виробничих та збутових процесів, які пов’язані з наданням 

туристичних послуг на різних рівнях господарської діяльності.  

На основі аналізу складної багаторівневої системи світової туристичної галузі 

запропоновано під «туристичним мегарегіоном» розуміти структурний елемент 

глобальної економічної системи, що формується на рівні світового туристичного 

господарства на основі його фрагментації на великі економічні та політичні 

самодостатні сегменти, розвитку тісних економічних та туристичних зв'язків та 

пов’язаний з виконанням туристичних функцій на глобальному рівні. 

Дослідження особливостей розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

туристичної галузі дозволило систематизувати фактори, що впливають на рівень 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу (рис.1), а саме: 

зовнішні (динамічні: міжнародні, соціально-економічні, демографічні, науково-

технічні, культурні, політичні, інформаційні; статичні: природно-кліматичні, 

географічні, культурно-історичні) та внутрішні (внутрішня політика туристичного 

регіону, рівень розвитку продуктивних сил, поява нових представників 

туристичного бізнесу, структура та рівень добробуту населення, паблік рілейшнз). 

На основі даної систематизації виокремлено групу конкурентних факторів, до 

яких віднесено екологічну атрактивність, рівень розвитку матеріально-технічної бази 

туризму, культурно-історичну атрактивність, комунікаційну атрактивність, стан 

криміногенної ситуації, рівень транспортної доступності, загальний імідж регіону і 

які безпосередньо впливають на рівень міжнародної конкурентоспроможності 

туристичного регіону. 
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Рис. 1. Фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність  

туристичних регіонів світу  
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традиції, культура, ментальність, звичаї туристичного регіону 

Глобалізаційні процеси, конфлікти військового характеру, 

візові обмеження, політична стабільність 

Утворення туристично-інформаційних центрів, лабораторій, 

музеїв культури, освіти тощо 

Рівень наукових розробок, впровадження сучасних технологій 

обслуговування, комп’ютеризація туристичної індустрії регіону 

Процеси урбанізації у туристичному регіону, зміна чисельності 

та вікової структури населення туристичного регіону 

Рівень доходів населення, демографія, економічна стабільність, 

зайнятість трудового населення, зовнішньоекономічна діяльність 

Співробітництво та взаєморозуміння між туристичними 

регіонами, вирішення конфліктів, проведення переговорів 
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На підставі дослідження запропоновано авторський підхід до інтегральної 

оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу (рис. 2), 

що передбачає розрахунок інтегрального показника, який надає узагальнену оцінку 

конкурентних позицій туристичного регіону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичних 

регіонів світу (розроблено автором) 

Композиція міжнародних 

туристичних регіонів світу за 

географічним підходом з 

урахуванням інтеграційного 

підходу 

Класифікація туристичних регіонів світу 

(Європейський - EU, Американський - 

NAFTA, Азійсько-Тихоокеанський -

ASEAN, Африканський, Близький Схід) 

Систематизація факторів 

атрактивності 

туристичних регіонів світу 

Складові конкурентоспроможності (субіндекси): 

екологічна атрактивність, рівень розвитку 

матеріально-технічної бази туризму, культурно-

історична атрактивність, комунікаційна 

атрактивність, стан криміногенної ситуації, рівень 

транспортної доступності, загальний імідж регіону  

(7 блоків показників) 

 

Класифікація факторів залежно 

від їх впливу на рівень 
конкурентоспроможності 

 

Показники-стимулятори 

Показники-дестимулятори 

 

minmax

min

xx

xx
P

ij

ij



 - для стимуляторів 

minmax

max

xx

xx
P

ij

ij



 - для дестимуляторів 
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CITR – індекс міжнародної конкурентоспроможності туристичного 

регіону; 

SI1 – індикатор екологічної атрактивності туристичного регіону; 

SI2 – індикатор рівня розвитку матеріально-технічної бази туризму; 

SI3 – індикатор культурно-історичної атрактивності території; 

SI4 – індикатор комунікаційної атрактивності території; 

SI5 – індикатор криміногенної ситуації в регіоні; 

SI6 – індикатор транспортної доступності регіону; 

SI7 – індикатор загальної соціально-економічної атрактивності 

туристичної території. 
 

Побудова рейтингів країн та туристичних регіонів 

світу за інтегральним показником міжнародної 

конкурентоспроможності, оцінка його динаміки та 

закономірностей формування 

Побудова прогнозних оцінок індексу міжнародної конкурентоспроможності туристичних 

регіонів світу, пошук напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності за рахунок 

оптимізації значень окремих складових 

Обґрунтування та вибір 

підходу щодо 

стандартизації показників 

Обґрунтування та вибір 

форми інтегральної оцінки 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

туристичного регіону (CITR ) 

 

Розрахунок інтегральних 

оцінок, у тому числі у розрізі 

складових, їх аналіз 
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При визначенні інтегрального показника враховано фактори туристичної 

атрактивності території, які систематизовано за основними групами індикаторів: 

екологічних (обсяги викидів двоокису вуглеводу, викиди на душу населення, обсяги 

викидів парникового газу, приріст чисельності населення), культурно-історичних 

(кількість історико-культурних пам’яток, ресторанів, розважальних комплексів), 

інформаційно-комунікаційних (показник фіксованого телефонного зв'язку, показник 

мобільного телефонного зв’язку, фіксована широкосмугова підписка, кількість 

користувачів Інтернету), матеріально-технічної бази туризму (кількість закладів 

відпочинку, кількість ліжко-місць у закладах відпочинку, кількість зайнятих у 

туризмі), транспортно-логістичної доступності (густота залізничних колій, щільність 

автомобільних доріг, щільність аеропортів), стану криміногенної ситуації у регіоні 

(кількість грабежів, кількість крадіжок, крадіжки зі зламом, викрадення людей), 

загального іміджу туристичного регіону (доходи на душу населення, економічно 

активне населення, напади на людину, рівень безробіття). Оцінка інтегральних 

показників у динаміці дає змогу прослідкувати зміни фактичного стану туристичної 

галузі у регіоні (у тому числі міжнародних інтеграційних об'єднань) та рівня його 

конкурентоспроможності. 

У другому розділі «Аналіз міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів світу» досліджено стан туристичних регіонів світу; надано 

оцінку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів на підставі 

розрахунку інтегральних показників; проаналізовано міжнародну 

конкурентоспроможність туристичної галузі національної економіки. 

Активний розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів обумовлює 

підвищення ролі та значення туристичної галузі країн та регіонів світу. Аналіз 

розвитку світової туристичної галузі свідчить про те, що з середини XX ст. сфера 

послуг демонструє тенденцію до інтенсивного зростання основних туристичних 

показників, а також характеризується достатньою стабільністю функціонування на 

відміну від торгівлі товарами.  

Ґрунтуючись на виділенні наступних етапів дослідження світової туристичної 

галузі: оцінка динаміки основних показників розвитку туристичних регіонів світу 

(міжнародних туристських прибуттів, надходжень від туризму); проведення 

компаративного аналізу інтенсивності динаміки туристських прибуттів та 

надходжень від міжнародного туризму за регіонами світу; визначення структури та 

структурних зрушень у розвитку туристичних регіонів за міжнародними прибуттями 

та надходженнями від міжнародного туризму, встановлено тенденції та 

закономірності розвитку світової туристичної галузі та туристичних регіонів світу: 

 основні показники розвитку міжнародного туризму характеризуються 

стабільною та достатньо потужною динамікою. За період 1950-2013 рр. міжнародні 

туристські прибуття збільшилися у 43 рази (з 25,2 млн. осіб у 1950 р. до 1,087 млрд. 

осіб у 2013 р.), обсяги надходжень від міжнародного туризму зросли майже у 551  

раз (з 2,1 млн. дол. США у 1950 р. до 1,16 млрд. дол. США у 2013 р.), що 

обумовлено збільшенням кількості населення в країнах з індустріальною 

економікою, зростанням терміну відпочинку та доходів населення; 

 структура світової туристичної галузі за регіональною приналежністю 

свідчить про домінування Європейського туристичного регіону за показниками 
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туристських прибуттів (рис.3) та надходжень від  міжнародного туризму (рис.4), що 

викликано активізацією розвитку економічних та соціальних факторів, для яких є 

характерним підвищення рівня життя населення, транспортна доступність, 

географічне місце розташування, наявність історико-культурних та природних 

рекреаційних ресурсів тощо; 

 як свідчать проведені розрахунки коефіцієнтів структурних зрушень та 

коефіцієнта Гат'єва, протягом періоду 2000-2013 рр. регіональна структура 

міжнародних туристських прибуттів та надходжень від міжнародного туризму зазнала 

істотних змін (у середньому змінилася на 8,09% та 13,06% відповідно), що призвело до 

змін у регіональному розподілі туристичних потоків та доходів від туризму. 
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Рис. 3. Динаміка міжнародних туристських прибуттів у 2000-2013 рр. 

(регіональний аспект), % 
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Рис. 4. Динаміка надходжень від міжнародного туризму у 2000-2013 рр. 

(регіональний аспект), % 
 

У рамках запропонованого підходу щодо оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів на основі розрахунку системи 

інтегральних оцінок виконано аналіз рівня розвитку конкурентоспроможності 

туристичних регіонів та відповідних міжнародних інтеграційних об'єднань на основі 

системи одиничних параметрів функціонування туристичної галузі: якості довкілля, 

матеріально-технічної бази туризму, сконцентрованості культурно-історичних пам'яток 
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та розважальних закладів, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, стану 

криміногенної ситуації в регіоні, рівня транспортної доступності, загального іміджу 

регіону. У результаті проведених розрахунків отримано рейтинг туристичних регіонів 

світу за рівнем інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності (рис. 5). 

 
Рис. 5. Інтегральні оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичних 

регіонів світу в рамках географічного та інтеграційного підходів (2013 р.) 
 

Порівнюючи отримані оцінки, встановлено, що конкурентна привабливість 

Європейського регіону як туристичного у 2,2 рази вища за Азійсько-

Тихоокеанський регіон та на 87% вища за Американський регіон. Рівень 

конкурентоспроможності країн ЄС як туристичного регіону в 2,2 рази вищий за 

туристичний регіон НАФТА та на 75% - за регіон АСЕАН. 

На основі використання інструментарію кореляційно-регресійного методу 

дослідження встановлено взаємозв’язки між варіацією індексу міжнародної 

конкурентоспроможності (CITR) та показниками розвитку туристичної галузі у 

регіональному розрізі (табл. 1). Визначена наявність більш суттєвого впливу 

інтегрального індексу міжнародної конкурентоспроможності на динаміку обсягів 

надходжень та числа туристських прибуттів у таких туристичних регіонах, як 

Азійсько-Тихоокеанський і Американський та відповідно в інтеграційних 

обєднаннях АСЕАН та НАФТА. 

У результаті проведеного дослідження стану туристичної галузі національної 

економіки, а також аналізу рівня міжнародної конкурентоспроможності України як 

туристичного регіону, наданого в рамках запропонованої методики оцінки, зроблено 

такі висновки. По-перше, найнижчі позиції щодо складових рівня міжнародної 

конкурентоспроможності Україна займає за такими субіндексами, як матеріально-

технічна база розвитку туризму та якість довкілля (12 позиція), комунікаційна 

атрактивність (14) та загальний імідж регіону (15), найвищу – за культурно-історичною 

атрактивністю (6). По-друге, найбільший вплив на формування загальної оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності мають: рівень розвитку матеріально-технічної 

бази туризму (0,837), комунікаційна атрактивність (0,981) та загальний імідж регіону 

(0,872). По-третє, зростання індексу міжнародної конкурентоспроможності України на 

1% сприятиме збільшенню туристських прибуттів на 2,63 млн. осіб та зростанню 

обсягів надходжень від міжнародного туризму на 0,58 млрд. дол. США.  

Географічний підхід Інтеграційний підхід 
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Таблиця 1 

Результати факторного аналізу взаємозв’язків між індексом міжнародної 

конкурентоспроможності та показниками розвитку туристичної галузі в регіонах 

Регіон Показник Рівняння регресії 
Статистичні характеристики 

r R
2
 F 

Географічний підхід 

Європейський 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=24,41+0,51CITR 0,242 0,059 1,75 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =2,31 + 0,96CITR 0,532 0,282 10,99 

Азійсько-

Тихоокеанський 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=-24,01+ 2,5CITR 0,919 0,844 70,25 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =-15,71 + 1,98CITR 0,952 0,906 125,01 

Американський 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=-17,13 + 2,85CITR 0,941 0,883 99,89 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =-101,94 + 8,97CITR 0,954 0,912 130,27 

Африканський 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=-4,81 + 2,63CITR 0,676 0,457 10,93 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =2,31 + 0,96CITR 0,827 0,684 28,15 

Близькосхідний 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=12,21 - 0,02CITR 0,027 0,007 0,009 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =7,67 + 0,21CITR 0,277 0,077 1,08 

Інтеграційний підхід 

ЄС 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=64,2 +0,46CITR 0,274 0,075 4,72 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =64,1 + 0,52CITR 0,386 0,149 6,91 

АСЕАН 

 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=-72,28 + 4,71CITR 0,985 0,970 527,53 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =-160,26+ 3,95CITR 0,994 0,988 1390,4 

НАФТА 

Туристські прибуття 

(ТА), млн. осіб 
TA=-16,35 + 3,15CITR 0,954 0,911 164,05 

Надходження від туризму 

(TR), млрд. дол. США 
TR =-94,72 + 9,52CITR 0,973 0,947 288,01 

* Розроблено автором 

У третьому розділі «Пріоритетні напрями розвитку міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу» визначено перспективи 

розвитку туристичних регіонів та шляхи підвищення їх міжнародної 

конкурентоспроможності; запропоновано науково-практичні рекомендації щодо 

удосконалення регуляторного механізму національної туристичної галузі в 

контексті її інтеграції до Європейського туристичного регіону. 

З метою визначення шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів світу здійснено прогноз основних показників туристичної 

галузі, що відображають сферу міжнародного туризму. На основі побудованих 

моделей отримані прогнозні оцінки динаміки потоків міжнародних туристів до 

регіонів та обсягів надходжень від туризму, в тому числі і в розрізі міжнародних 

інтеграційних угруповань. Отримані дані свідчать про загальну тенденцію зростання 
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обсягів міжнародних прибуттів до всіх туристичних регіонів. Водночас, 

простежується наявність регіональних зрушень у світовій туристичній галузі. Згідно 

з результатами прогнозу, частка Європейського та Американського регіонів буде 

поступово скорочуватися, що в свою чергу призведе до збільшення частки Азійсько-

Тихоокеанського регіону. З іншого боку, Європейський регіон залишатиметься 

безперечним лідером щодо туристичної атрактивності, потоки туристів до регіону 

вдвічі більші порівняно з Азійсько-Тихоокеанським регіоном та втричі більші за 

Американський регіон. Динаміка обсягів туристичних надходжень тісно корелює з 

динамікою чисельності туристичних потоків. Прогнозні оцінки отримано також для 

туристичних регіонів ЄС, АСЕАН та НАФТА. На період 2015-2018 рр. за основними 

інтеграційними об’єднаннями спостерігатиметься загальна тенденція зростання 

обсягів міжнародних прибуттів та надходжень від туризму. Основними чинниками, 

що вплинуть на рівень міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів 

світу, стануть глобалізаційні процеси, демографічні зміни, вимогливість споживача, 

зміни у візовому режимі, екологічні та природні катастрофи тощо. 

Встановлено, що основою підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

туристичного регіону мають стати заходи, які враховують його специфічні особливості 

(культурні, історичні, природні, соціальні тощо). Запропоновано комплекс 

організаційно-економічних заходів забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності туристичного регіону, а саме: у сфері покращення іміджу 

туристичного регіону – здійснення якісної рекламної та інформаційної діяльності, 

проведення вітчизняних та міжнародних туристичних виставок, ярмарок, презентацій; 

у сфері запровадження фінансового стимулювання туристичної галузі – фінансова 

підтримка малих та середніх підприємств туристичного бізнесу регіону, залучення 

інвестиційних ресурсів, введення системи пільгового оподаткування та страхування; у 

сфері розвитку матеріально-технічної та інфраструктурної бази туризму – оновлення і 

розширення готельної бази, переоснащення існуючих туристичних об'єктів, надання 

якісних транспортних послуг, що відповідають світовим стандартам переміщення і 

рівню безпеки; у сфері удосконалення державного регулювання туристичної галузі – 

розробка державних та регіональних програм розвитку, залучення бюджетних коштів 

до туристичної галузі; у сфері забезпечення професійними кадрами – регулярне 

оновлення та підвищення рівня професійної підготовки посадових осіб і державних 

службовців туристичної сфери. Обґрунтовано доцільність впровадження зазначених 

організаційно-економічних заходів задля підвищення конкурентоспроможності 

туристичних регіонів не тільки на мегарівні, а й на макро- і мікрорівнях. 

Враховуючи євроінтеграційне спрямування України та необхідність наближення 

рівня розвитку національної туристичної індустрії до європейських вимог та стандартів 

у сфері туризму, удосконалено регуляторний механізм національної туристичної галузі 

за рахунок включення до нього системи взаємоузгоджених інструментів впливу на 

туристичну галузь, а саме: фінансово-економічних, регуляторних, інфраструктурно-

технологічних, інноваційно-інформаційних та соціально-психологічних інструментів 

(рис. 6). Впровадження запропонованої системи інструментів в рамках реалізації 

регуляторного механізму національної туристичної галузі сприятиме розвитку її 

потенціалу та конкурентних переваг, а також створить умови для поступової інтеграції 

України до Європейського туристичного регіону. 



 

 
15 

            



 

 
16 

ВИСНОВКИ 

 На основі проведених досліджень у дисертації вирішено наукову задачу 

удосконалення теоретико-методологічних основ визначення міжнародної 

конкурентоспроможності регіону та розробки науково-практичних рекомендацій 

щодо активізації участі національної економіки у Європейському туристичному 

регіоні.  

 За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Міжнародний туристичний регіон визначено як глобальну територіально-

туристичну систему, що складається з сукупності країн, які мають специфічні 

туристичні особливості, характеризуються наявністю об’єкта туристичного 

інтересу, а також ідентичними та взаємодоповнюючими географічними, 

ресурсними, історичними факторами, які сприяють підвищенню міжнародної  

конкурентоспроможності туристичних регіонів та створюють необхідну для 

зовнішнього середовища туристичну спеціалізацію.  

2. Дослідження зовнішніх (статичних та динамічних) та внутрішніх факторів 

впливу на міжнародну конкурентоспроможність туристичних регіонів дозволило 

удосконалити традиційну класифікацію факторів впливу за рахунок виокремлення 

групи конкурентних факторів, яка поєднує у собі найбільш вагомі критерії 

екологічної, культурно-історичної, комунікаційної атрактивності, стану 

матеріально-технічної бази туризму, криміногенної ситуації, рівня транспортної 

доступності та загального іміджу регіону. Врахування сукупності зазначених 

факторів забезпечує туристичну привабливість регіонів та дозволяє комплексно 

оцінити рівень розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних 

регіонів світу. 

3. Розроблений алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів світу, що заснований на розрахунку інтегрального показника 

ефективності їх функціонування та оцінці факторів туристичної атрактивності 

території (екологічних, культурно-історичних, інформаційно-комунікаційних, 

матеріально-технічної бази туризму, транспортно-логістичної доступності, стану 

криміногенної ситуації у регіоні, загального іміджу туристичного регіону), дозволив 

здійснити комплексний аналіз конкурентних позицій туристичних регіонів світу та 

міжнародних інтеграційних об'єднань за рівнем розвитку основних складових 

конкурентоспроможності. 

4. У результаті об'єктивної характеристики світової туристичної галузі 

сформовано чітке уявлення про її складну багаторівневу систему. Просторові 

таксономічні моделі географічної структури туризму в регіонах є різними та можуть 

розглядатися на наступних рівнях: мегарівні, макрорівні та мікрорівні. 

Трансформація господарського простору глобальної економічної системи 

інтенсифікує процеси, під впливом яких формуються та розвиваються мегарегіони. 

Мегарегіональний економічний простір об’єднує національний простір макрорівня, 

який має специфічні особливості та характеристики, а також формується і 

розвивається під впливом умов, ресурсної бази та факторів глобального та 

національного характеру. Мікрорівень базується у структурі національних економік 

і виникає у процесі розвитку спільної туристичної діяльності підприємств сфери 

послуг. На основі ієрархічної структури формуються рівні світового туристичного 
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господарства та великі економічні і політичні самодостатні сегменти, пов’язані з 

виконанням туристичних функцій на глобальному рівні.  

5. Аналіз динаміки основних показників розвитку міжнародної туристичної 

галузі дозволив визначити, що у структурі міжнародних прибуттів та надходжень 

від туризму зростає частка країн Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону, 

що свідчить про поступове зростання туристичної привабливості країн, що 

розвиваються. Водночас, незважаючи на традиційне домінування Європейського 

туристичного регіону, він поступово втрачає свої конкурентні позиції на світовому 

ринку туристичних послуг. 

6. Ґрунтуючись на результатах проведеної інтегральної оцінки складових 

конкурентоспроможності, побудовано рейтинг туристичних регіонів світу та країн, 

що до них входять. Виявлено, що найбільш високим рівнем туристичної 

привабливості характеризується Європейський туристичний регіон. Встановлено, 

що найбільш суттєвий вплив інтегрального індексу міжнародної 

конкурентоспроможності на динаміку обсягів надходжень від туризму та числа 

туристських прибуттів відзначається у Азійсько-Тихоокеанському і 

Американському туристичних регіонах, а з точки зору інтеграційного підходу – у 

об’єднаннях АСЕАН та НАФТА. 

7. Дослідження сучасного стану та закономірностей розвитку національної 

туристичної галузі дозволило визначити, що найнижчі позиції Україна займає за 

такими субіндексами, як матеріально-технічна база розвитку туризму, якість 

довкілля, комунікаційна атрактивність та загальний імідж регіону, найвищу – за 

культурно-історичною атрактивністю. Встановлено, що найбільший вплив на 

формування загальної оцінки міжнародної конкурентоспроможності мають: рівень 

розвитку матеріально-технічної бази туризму, комунікаційна атрактивність та 

загальний імідж регіону. 

8. З використанням методу сценаріїв здійснено прогноз основних показників 

розвитку туристичної галузі (міжнародних туристичних прибуттів і надходжень від 

міжнародного туризму). Результати сценарного прогнозування дозволили 

визначити, що до 2018 року найбільш високими темпами зростання ключових 

туристичних індикаторів буде характеризуватися Азійсько-Тихоокеанський регіон. 

Визначено, що приріст міжнародних туристичних прибуттів та надходжень від 

туризму за ймовірним, песимістичним та оптимістичним сценаріями складе 

290,64 млн. осіб, 171,63 млн. осіб та 409,64 млн. осіб і 593,37 млрд. дол. США, 

238,21 млрд. дол. США та 948,53 млрд. дол. США відповідно. Інтеграційні 

угрупування та географічні регіони, в яких вони розташовані, мають схожі тенденції 

розвитку міжнародного туризму. Однак, випереджальне зростання за кількістю 

туристів та надходжень від міжнародного туризму за ймовірним, песимістичним та 

оптимістичним сценаріями відзначається у країнах НАФТА – 138,37 млн. осіб, 

90,36 млн. осіб, 186,38 млн. осіб та 234,23 млрд. дол. США, 176,43 млрд. дол. США, 

292,03 млрд. дол. США відповідно. 

9. Обґрунтовано комплекс організаційно-економічних заходів забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу, впровадження 

яких сприятиме: покращенню іміджу туристичного регіону (здійснення якісної 

рекламної та інформаційної діяльності, проведення вітчизняних та міжнародних 
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туристичних виставок, ярмарок, презентацій, семінарів), запровадженню фінансового 

стимулювання туристичної галузі (фінансова підтримка малих та середніх  

підприємств туристичного бізнесу регіону, залучення інвестиційних ресурсів, 

введення системи пільгового оподаткування та страхування), розвитку матеріально-

технічної та інфраструктурної бази туризму (оновлення і розширення готельної бази, 

переоснащення існуючих туристичних об'єктів, надання якісних транспортних 

послуг, які відповідають сучасним світовим стандартам переміщення і рівню 

безпеки), вдосконаленню державного регулювання туристичної галузі (розробка 

державних та регіональних програм розвитку, залучення бюджетних коштів до 

туристичної галузі), забезпеченню туристичної галузі професійними кадрами 

(регулярне оновлення та підвищення рівня професійної підготовки посадових осіб і 

державних службовців туристичної сфери). Реалізація зазначених заходів забезпечить 

стабільне зростання потоків туристів до туристичного регіону. 

10. Удосконалено регуляторний механізм національної туристичної галузі, що 

визначається сукупністю суб’єктів, об’єктів, принципів, рівнів, методів регулювання, а 

також інструментів впливу на туристичну галузь, серед яких виділено фінансово-

економічні, регуляторні, інфраструктурно-технологічні, інноваційно-інформаційні 

та соціально-психологічні інструменти. Впровадження зазначених інструментів 

забезпечить реалізацію наявного потенціалу туристичної галузі України як важливої 

складової Європейського туристичного регіону. Визначено, що створення 

конкурентоспроможного національного туристичного продукту сприятиме подальшій 

інтеграції туристичної галузі України до Європейського туристичного регіону. 
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АНОТАЦІЯ 

Осипенко Кристина Валеріївна. «Розвиток міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу». – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

Маріуполь, 2015. 

Дисертація присвячена розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідження конкурентоспроможності туристичних регіонів світу та розробці 

науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації участі національної економіки 

у Європейському туристичному регіоні. 

У роботі досліджено теоретичні підходи до визначення туристичних регіонів 

світу; визначено фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів; запропоновано науково-методичні підходи до оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу. 

Проаналізовано сучасний стан розвитку міжнародних туристичних регіонів 

світу; розраховано інтегральні оцінки розвитку міжнародної 

конкурентоспроможності туристичних регіонів світу; проаналізовано міжнародну 

туристичну конкурентоспроможність національної економіки. 

Визначено перспективи розвитку туристичних регіонів світу; запропоновано 

шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів 

світу з урахуванням прогнозних оцінок міжнародних туристських прибуттів та 

надходжень від міжнародного туризму; удосконалено регуляторний механізм 

національної туристичної галузі в умовах її інтеграції до Європейського регіону. 

Ключові слова: міжнародний туризм, світова туристична галузь, глобалізація, 

інтеграція, міжнародний туристичний регіон, міжнародна конкурентоспроможність 

туристичного регіону. 

АННОТАЦИЯ 

Осипенко Кристина Валерьевна. «Развитие международной 

конкурентоспособности туристических регионов мира». – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, Мариуполь, 2015. 

Диссертация посвящена развитию теоретико-методологических основ 

конкурентоспособности туристических регионов мира и разработке практических 

рекомендаций по оптимизации участия национальной экономики в Европейском 

туристическом регионе. 

В работе исследованы теоретические подходы к определению туристических 

регионов мира; определены факторы развития международной 

конкурентоспособности туристических регионов; предложены научно-методические 

подходы к оценке международной конкурентоспособности туристических регионов 

мира. Дано определение международного туристического региона; разработана 

композиция концептуальных подходов относительно систематизации уровней 

туристических регионов с точки зрения их иерархической пространственной 
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структуры; выделены конкурентные факторы влияния на международную 

конкурентоспособность туристического региона; разработан алгоритм 

формирования интегрального показателя развития международной 

конкурентоспособности туристических регионов мира. 

Проанализировано современное состояние международных туристических 

регионов мира; оценен уровень международной конкурентоспособности 

туристических регионов; осуществлено ранжирование стран и регионов в 

соответствии с уровнем их туристической привлекательности; исследована 

динамика и тенденции развития туристической отрасли национальной экономики. 

Выявлены перспективы развития туристических регионов мира; предложенны 

пути повышения уровня международной конкурентоспособности туристических 

регионов мира с учетом прогнозных оценок международных туристических 

прибытий и поступлений от международного туризма; усовершенствован 

регуляторный механизм национальной туристической отрасли в контексте ее 

интеграции в Европейский туристический регион.  

Ключевые слова: международный туризм, мировая туристическая отрасль, 

глобализация, интеграция, международный туристический регион, международная 

конкурентоспособность туристического региона. 

 

SUMMARY 

Christina Оsipenkо. «The development of the international competitiveness of 

the tourist regions of the world». – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.02 - 

world economy and international economic relations. – Mariupol State Unіversity of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2015. 

Thesis is devoted to the development of theoretical and methodological grounds of 

tourist regions competitiveness and the development of practical recommendations for 

optimizing the participation of national economy in the European tourist area.  

The theoretical approaches to the definition of the tourist regions of the world are 

considered; the factors of the tourist regions international competitiveness development 

are defined; scientific and methodical approaches to the assessment of the international 

competitiveness of the tourist regions of the world are proposed.  

The current state of international tourist regions of the world is analyzed; integral 

indicators of the international competitiveness of the tourist regions are calculated and 

assessed; the dynamics and trends of the international touristic competitiveness of national 

economy are analyzed.  

The prospects of the world tourist regions development are defined; the ways for the 

development of the tourist regions international competitiveness are offered, taking into 

account forward-looking assessments of international tourist arrivals and international 

tourism receipts; regulatory mechanism of the national tourism industry in terms of its 

integration into the European region is improved. 

Keywords: international tourism, global tourism industry, globalization, integration, 

international tourist region, international competitiveness of tourist region. 
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