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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап світогосподарського 

розвитку, характеризуючись лібералізацією економіки та розширенням міжнародних 
економічних зв’язків, зумовлює збільшення масштабів транснаціоналізації і 
глобалізації, призводить до посилення взаємозалежності і взаємозв’язку 
національних економік. 

Глобалізація, спричиняючи істотні трансформації у світовій економіці, 
безпосереднім чином позначається на функціонуванні туристичної сфери, визначає 
активізацію процесів транснаціоналізації ринку туристичних послуг, висуваючи 
нові кількісні та якісні вимоги до його розвитку.  

Дослідженню теорії та методології глобалізації присвячено праці таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як О. Білорус, О. Булатова, А. Гальчинський, 
Е. Гідденс, М. Кастельс, Д. Лукьяненко, Ю. Макогон, В. Новицький, В. Омельченко, 
Т. Орєхова, Є. Савельєв, Дж. Стігліц, Д. Томпсон, А. Філіпенко, Ю. Чентуков, 
С. Якубовський та ін.  

Аналізу процесів розвитку міжнародного ринку туристичних послуг присвячено 
наукові розробки А. Александрової, Н. Антонюк, Р. Бартона, Р. Браймера, 
О. Вишневської, Ч. Голднера, Г. Дугінець, О. Дьоміна, В. Кифяка, М. Мальської, 
Д. Мейкенза, Н. Мешко, Ч. Робінсона, В. Ткач, Т. Ткаченко, Д. Уокера, Г. Харріса та ін.  

 Одночасно, незважаючи на значну кількість робіт як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених з досліджуваної проблематики, питання розвитку 
міжнародного ринку туристичних послуг під впливом процесів транснаціоналізації 
та глобалізації вимагають подальшого опрацювання. Вищезазначене зумовило 
вибір теми дисертаційної роботи, мету і змістовну спрямованість дослідження.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри 
менеджменту Маріупольського державного університету, а саме за комплексною 
науковою темою «Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в 
умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0115U003040), в рамках якої визначено 
напрямки удосконалення регулювання включення країн до міжнародного ринку 
туристичних послуг, визначено головні завдання розвитку вітчизняної туристичної 
галузі з метою включення країни до міжнародного ринку туристичних послуг.    

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретико-
методологічних основ дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та 
розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного ринку 
туристичних послуг з урахуванням впливу процесів транснаціоналізації та глобалізації.  

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі задачі: 
– проаналізувати методологічні засади розвитку глобалізації;  
– дослідити теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг; 
– визначити організаційно-економічні засади транснаціоналізації ринку 

туристичних послуг на етапі глобалізації; 
– встановити тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг;  
– охарактеризувати розвиток транснаціоналізації ринку туристичних послуг в 

умовах глобалізації;  
– визначити вплив транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних 

послуг на розвиток туристичної сфери України; 
– визначити напрямки удосконалення регулювання включення країн до 

міжнародного ринку туристичних послуг;  
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– здійснити варіативне прогнозування динаміки розвитку міжнародного ринку 
туристичних послуг;  

– запропонувати стратегічні засади розвитку діяльності міжнародних 
туристичних компаній в умовах транснаціоналізації ринку туристичних послуг у 
галузево-адаптаційному вимірі. 

Об’єктом дослідження є процеси транснаціоналізації ринку туристичних 
послуг в умовах глобалізації.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади й організаційно-
економічний механізм транснаціоналізації ринку туристичних послуг з 
урахуванням впливу глобалізації.     

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної 
роботи є положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних 
вітчизняних і зарубіжних вчених в області дослідження транснаціоналізації і 
глобалізації та розвитку міжнародного ринку туристичних послуг під впливом 
зазначених процесів.   

У процесі виконання роботи використано систему наукових методів і підходів, які 
забезпечують концептуальну єдність дослідження: діалектичний метод пізнання явищ і 
процесів, а також спеціальні методи наукового дослідження, зокрема, метод системного 
аналізу та узагальнення (для дослідження методологічних основ глобалізації); 
історичний метод (для дослідження етапів еволюції транснаціональної діяльності 
туристичних корпорацій); методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу (для оцінки 
тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг); метод прогнозування (для 
прогнозування динаміки розвитку міжнародного ринку туристичних послуг) та ін. 

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні матеріали та публікації 
комісій ООН, Всесвітньої туристичної організації, Організації економічного 
співробітництва та розвитку, Всесвітнього економічного форуму, а також Закони 
України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету 
Міністрів України, дані Державної служби статистики України, монографічна та 
періодична література, результати власних досліджень автора.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретико-
методологічних основ дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та 
розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного ринку 
туристичних послуг з урахуванням впливу глобалізації та транснаціоналізації.  

Основні наукові результати, які характеризують новизну виконаного 
дослідження, полягають у такому: 

вперше: 
запропоновано застосування галузево-адаптаційного підходу до управління 

діяльністю транснаціональних туристичних компаній, зміст якого полягає в поєднанні 
стандартизованого (глобального) підходу щодо надання туристичних послуг 
(відповідно до вимог уніфікації якості туристичного продукту) і нестандартизованого 
(децентралізованого) управління туристичними ТНК (в розрізі територіальних, 
ментальних та інших особливостей) – врахування особливостей конкретних 
туристичних ринків, пристосування діяльності туристичних ТНК до особливостей 
окремих країн і їх туристичних ринків з метою пошуку усталеної ніші надання 
міжнародних туристичних послуг, – що дозволить максимізувати результативність 
діяльності з надання туристичних послуг у міжнародному масштабі, здійснюючи 
контроль з боку материнської структури і одночасно реагуючи на вимоги місцевих 
сегментів міжнародного туристичного ринку; 
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удосконалено: 
методологічні засади дослідження транснаціоналізації ринку туристичних послуг 

в умовах глобалізації, а саме на основі аналізу чинників (економічні; пізнавальні та ін.) 
і специфічних ознак (комплементарний характер; субституційність; диференційований 
попит та ін.) розвитку сфери міжнародних туристичних послуг, з одного боку, та 
передумов транснаціоналізації ринку туристичних послуг (переміщення споживачів 
туристичних послуг; потреба у залученні значної кількості робочої сили та ін.) і форм 
діяльності туристичних ТНК (глобальна стратегія; транснаціональна стратегія та ін.), з 
іншого, розроблено концептуальну схему транснаціоналізації ринку туристичних 
послуг, в рамках якої визначено систему заходів щодо розвитку процесу 
транснаціоналізації ринку туристичних послуг (адміністративно-правові, інноваційно-
інвестиційні, просторово-територіальні, соціально-економічні, стратегічні, поточні, 
організаційні заходи), ідентифіковано результати транснаціоналізації ринку 
туристичних послуг (вирівнювання якості життя країн – учасників міжнародного 
співробітництва у туристичній сфері; активізація економічної діяльності 
периферійних територій; диверсифікація розвитку світової сфери послуг та ін.); 

концептуально-організаційні засади управління діяльністю туристичних ТНК, а 
саме, враховуючи, з одного боку, глобальний характер ринку туристичних послуг, а 
з іншого – різноманіття сегментів світового туристичного ринку, обґрунтовано 
необхідність вироблення принципово нового напрямку стратегічної політики 
транснаціональних туристичних компаній – політики інтегрованої туристичної 
взаємодії, яка передбачає поєднання традиційних шляхів туристичної активності 
ТНК на міжнародному ринку туристичних послуг з єдиною синхронізованою 
взаємодією, орієнтованою на встановлення багатоканальних відносин з різними 
цільовими аудиторіями, для кожної з яких слід підбирати власну модель надання 
туристичних послуг з орієнтацією на зарубіжного споживача; розроблено 
структурно-функціональну схему інтегрованих туристичних взаємодій на 
міжнародному ринку туристичних послуг, використання якої дозволить 
оптимальним чином підібрати засоби активізації діяльності на міжнародному 
туристичному ринку і забезпечити більш результативну реалізацію туристичного 
продукту на міжнародному ринку туристичних послуг, що сприятиме трансформації 
статусу туристичних компаній від локального до транснаціонального і набуття ними 
самостійної значущості у загальносвітовому масштабі;  

отримали подальшого розвитку: 
теоретичні засади дослідження глобалізації, а саме враховуючи, що поряд із 

загальновизнаними (взаємозалежність та взаємопроникнення національних економік;   
послаблення економічного суверенітету національних держав та ін.), на сучасному 
етапі до ознак глобалізації додались такі, як прискорений розвиток сфери послуг і 
зростання значення транснаціональних корпорацій, обґрунтовано, що ТНК 
модифікують традиційний міжнародний розподіл праці, спричиняючи нову його 
форму – міжкорпоративний поділ праці, на основі чого зроблено висновок, що 
транснаціональні корпорації не вступають у протиріччя з цілями держави, 
дозволяючи останнім включитись в транснаціональні відтворювальні цикли і 
отримувати певну частку світового доходу;  

понятійно-категоріальний апарат дослідження транснаціоналізації, а саме 
надано авторські визначення понять «транснаціональна корпорація», під якою 
запропоновано розуміти інтернаціональну за сферою функціонування компанію, що 
має вихідну національну приналежність, географічна диверсифікація діяльності 
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якої відбувається шляхом формування зарубіжних активів (розгалужених 
підприємницьких структур транснаціонального типу) з метою максимізації 
прибутків у міжнародному масштабі; та «транснаціоналізація ринку туристичних 
послуг», яку запропоновано розуміти як процес концентрації виробництва у сфері 
міжнародного туризму в адміністративно-правовому, інноваційно-інвестиційному, 
просторово-територіальному, соціально-економічному вимірі через формування 
транснаціональних туристичних корпорацій, які створюють нове конкурентне 
середовище на міжнародному ринку туристичних послуг через реалізацію 
комплексу заходів стратегічного, поточного, організаційного характеру; 

організаційно-економічні основи розвитку міжнародної туристичної 
діяльності, а саме, виходячи з того, що пошук унікального туристичного продукту є 
надзвичайно складним завданням, обґрунтовано, що формування конкурентних 
переваг на світовому ринку туристичних послуг доцільно, перш за все, розглядати у 
якісному сегменті вказаного ринку, розроблено структурну схему формування 
якості надання турпослуг на міжнародному ринку туристичних послуг, яка містить 
як критерії оцінки якості туристичних послуг (матеріальна інфраструктура, 
надійність послуг, знання потреб клієнтів та ін.), так і критерії оцінки якості 
підприємств туристичного бізнесу (туристичний транспорт, заклади розміщення 
туристів, обслуговування туристичного руху та ін.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-
методологічні положення, висновки та науково-практичні рекомендації дисертації 
виступають науковою основою розробки концептуальних напрямів регулювання 
міжнародного ринку туристичних послуг в контексті транснаціоналізації останнього в 
умовах глобалізації. Рекомендації, пропозиції та одержані результати впроваджено в 
практичну діяльність: Департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради 
(довідка № 21.5-28440-21.1 від 25.04.2018 р.) – концептуальна схема транснаціоналізації 
ринку туристичних послуг; Відділення в місті Маріуполь Донецької торгово-
промислової палати (довідка № 915 від 19.04.2018 р.) – галузево-адаптаційний підхід до 
управління діяльністю транснаціональних туристичних компаній; ТОВ «Спутнік» 
(м. Маріуполь) (довідка № 47 від 19.03.2018 р.) – науково-практичні рекомендації щодо 
формування якості надання послуг на світовому туристичному ринку; Туристичної 
агенції «Vsesvit» (м. Маріуполь) (довідка № 35 від 26.04.2018 р.) – політика 
інтегрованих туристичних взаємодій на міжнародному ринку туристичних послуг. 

Результати досліджень теоретичного та прикладного характеру, що містяться у 
дисертації, також використано у навчальному процесі Маріупольського державного 
університету МОН України при розробці навчально-методичного забезпечення 
дисциплін «ТНК в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі», «Основи 
туризмознавства» (довідка № 01-32/574 від 06.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 
самостійних наукових досліджень автора. Всі викладені положення отримані 
автором особисто. З робіт, опублікованих у співавторстві, використано тільки ті 
ідеї і положення, які є результатом власної роботи дисертанта.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи 
доповідались автором, обговорювались і отримали схвалення на дев’ятнадцяти 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: 
«Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір» 
(м. Маріуполь, 2012 р., 2013 р.); «Трансформація національних моделей економічного 
розвитку в умовах глобалізації» (м. Київ, 2013 р.); «Сучасні технології управління 
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туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» (м. Маріуполь, 2013 р., 2014 р., 2015 
р., 2016 р., 2017 р.); «Актуальні проблеми науки та освіти» (м. Маріуполь, 2013 р., 
2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.); «Сучасний розвиток державотворення та 
правотворення: проблеми теорії та практики» (м. Маріуполь, 2014 р., 2016 р.); 
«Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи їх вирішення» 
(м. Харків, 2014 р.); «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 
тисячоліття у країнах СНД» (м. Переяслав – Хмельницький, 2014 р.); «Особливості 
інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір» (м. Маріуполь, 
2015 р.); «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного 
відродження України» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 29 наукових праць 
загальним обсягом 17,8 д.а, з яких особисто автору належить 9,6 д.а., з них – одна 
колективна монографія загальним обсягом 7,9 д.а., з яких автору належить 0,45 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 статті у виданнях України, включених до 
міжнародних наукометричних баз, загальним обсягом 1,9 д.а., з яких особисто 
автору належить 1,6 д.а. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 245 найменувань, 
додатків. Зміст дисертації викладено на 191 сторінці друкованого тексту, 
включаючи 32 таблиці на 18 сторінках, 34 рисунки на 17 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 
задачі дослідження, його об’єкт і предмет, наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
транснаціоналізації ринку туристичних послуг на етапі глобалізації світової 
економіки» проаналізовано методологічні засади розвитку глобалізації; досліджено 
теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг; визначено організаційно-
економічні засади транснаціоналізації ринку туристичних послуг на етапі глобалізації. 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується активізацією 
процесів глобалізації, які визначають стан і перспективи розвитку світового 
господарства. На основі дослідження наявних наукових підходів щодо становлення 
глобалізації (Т. Левітт,  У. Андерсон, Р. Кеохане, А. Мальбоу, Д. Мартен, Ж.-
Л. Мецжер, Ф. Пьєр, М. Кастельс,  Е. Гіденс, Б. Лінсі та ін.) зроблено висновок, що 
глобальна економіка представляє собою економічну систему, основні компоненти 
якої наділені інституційною, організаційною та технологічною здатністю діяти як 
цілісність у планетарному масштабі.  

У результаті аналізу відмінностей інтерпретації процесів глобалізації 
(гіперглобалісти, скептики, трансформаціоністи) зроблено висновок, що поряд із 
загальновизнаними ознаками глобалізації (взаємозалежність та взаємопроникнення 
національних економік; послаблення економічного суверенітету національних 
держав та ін.), до ознак процесу глобалізації на сучасному етапі додались такі: 
прискорений розвиток сфери послуг; зростання значення транснаціональних 
корпорацій тощо. Підкреслено основну роль ТНК у створенні історично 
закономірних умов глобалізаційного переходу економіки до збільшення простору 
для міжнародних трансакцій. 
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Обґрунтовано, що в контексті глобалізації національну модель економіки слід 
трактувати як організаційну структуру, яка дозволяє країні включитись в 
транснаціональні відтворювальні цикли та отримувати певну частку світового 
доходу, на основі чого зроблено висновок, що транснаціональні корпорації не 
вступають у протиріччя з цілями держави, оскільки є залежними від держави, перш 
за все, у плані гарантування прибутків.  

В результаті дослідження теоретичних основ транснаціоналізації світової 
економіки (технологічна концепція, теорія монополістичних переваг, теорія активного 
зростання, теорія олігополістичного захисту, еклектична теорія та ін.) зроблено 
висновок, що, виступаючи суб’єктами глобальної економіки, ТНК формують 
глобальний відтворювальний контур, здатний до саморегулювання. При цьому процес 
транснаціоналізації модифікує традиційний міжнародний поділ праці,  виникає нова 
його форма – міжкорпоративний поділ праці, який характеризує спеціалізацію 
господарюючих суб’єктів, що сформувались на традиційній основі, створивши 
передумови для нового етапу інтернаціоналізації (через прагнення освоїти нові ринки, 
ТНК інтернаціоналізують міжнародний економічний обмін, що призводить до 
формування відкритої економіки). Виділено основну особливість процесу 
транснаціоналізації – заміну контрактних відносин зовнішнього ринку 
адміністративним координуванням рішень всередині ТНК. 

Встановлено відсутність єдиного підходу до визначення поняття 
«транснаціональна корпорація». Запропоновано під транснаціональною 
корпорацією розуміти інтернаціональну за сферою функціонування компанію, що 
має вихідну національну приналежність, географічна диверсифікація діяльності 
якої відбувається шляхом формування зарубіжних активів (розгалужених 
підприємницьких структур транснаціонального типу) з метою максимізації 
прибутків у міжнародному масштабі.     

Підкреслено, що транснаціоналізація сфери послуг може розглядатись 
подвійно – як транснаціоналізація діяльності корпорацій, що надають послуги, і як 
використання послуг у процесі транснаціоналізації корпорацій. При цьому 
особливого характеру транснаціоналізація сфери послуг набуває у галузевому 
розрізі, зокрема, на ринку туристичних послуг.  

На основі аналізу організаційно-економічних засад транснаціоналізації ринку 
туристичних послуг на етапі глобалізації, а саме чинників (економічних, соціально-
політичних, аналітичних, пізнавальних), що спонукають іноземні і вітчизняні 
компанії надавати туристичні послуги, та специфічних ознак ринку туристичних 
послуг (комплементарний характер, субституційність, внутрішня диспропорція, 
диференційований попит, персональна комунікація, присутність споживача, 
абстракційний характер, суспільна функція тощо), зроблено висновок, що 
туристичні послуги чітко визначають ринок споживача.  

При цьому через механізм транснаціоналізації до глобального ринку 
туристичних послуг залучено практично всі країни внаслідок концентрації 
виробництва у сфері міжнародного туризму – внутрішнім  (укрупнення в рамках 
окремої господарюючої одиниці внаслідок капіталізації прибутку) і зовнішнім 
(міжнародна кооперація або злиття широкого кола підприємств – інтеграція, 
диверсифікація або конгломерація) шляхами.  

На основі виділення передумов транснаціоналізації ринку туристичних послуг 
(міжнародний туризм є переміщенням споживачів туристичних послуг; особливості 
розрахунку прибутку від міжнародного туризму; туристичний бізнес дає швидкий 
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економічний ефект та потребує участі значної кількості робочої сили; витрати 
іноземних туристів в країні перебування мають потрійний вплив на економіку) та 
форм діяльності туристичних ТНК (дублювання моделі ведення бізнесу; 
мультилокальна стратегія; глобальна стратегія; транснаціональна стратегія) 
запропоновано транснаціоналізацію ринку туристичних послуг розуміти як процес 
концентрації виробництва у сфері міжнародного туризму в адміністративно-
правовому, інноваційно-інвестиційному, просторово-територіальному, соціально-
економічному вимірі через формування транснаціональних туристичних 
корпорацій, які створюють нове конкурентне середовище на міжнародному ринку 
туристичних послуг через реалізацію комплексу заходів стратегічного, поточного, 
організаційного характеру. Розроблено концептуальну схему транснаціоналізації 
ринку туристичних послуг (рис. 1).  

 У другому розділі «Аналіз транснаціоналізації ринку туристичних послуг 
в умовах глобалізації світової економіки» досліджено тенденції розвитку 
світового ринку туристичних послуг; проаналізовано розвиток транснаціоналізації 
ринку туристичних послуг в умовах глобалізації; визначено вплив 
транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг на розвиток 
туристичної сфери України.  

Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується посиленням 
уваги до розвитку туризму як каталізатора соціально-економічних перетворень 
(якщо в 1950 р. туристичними послугами користувались 25 млн. ос., наприкінці ХХ 
ст. – 592 млн. ос., то у 2017 р. – 1322 млн. ос.). Одночасно зі зростанням кількості 
подорожуючих у світі, відбулись зміни і в туристичній індустрії, зумовлені 
процесами транснаціоналізації і глобалізації. При цьому спостерігається 
територіальна нерівномірність світового туристичного ринку (більше 70% 
світового туристичного ринку припадає на Західну Європу, 20% – на Америку, 10% 
– на Азію, Африку і Австралію). Встановлено, що в цілому зберігається залежність 
світового ринку туризму від розвинутих країн, а його динаміка обумовлена 
збільшенням попиту з боку країн, що розвиваються.   

Внесок міжнародного туризму у світовий ВВП у 2017 р. становив майже 9 %, 
забезпечивши зайнятість більше 10 % робочої сили, 11 % світового обсягу 
інвестицій. При цьому спостерігається стабільне зростання доходів від іноземного 
туризму (1990 р. – 271 млрд. дол. США, 2016 р. – 1220 млрд. дол. США). 
Визначено, що на міжнародний туризм припадає близько 7 % загального обсягу 
світового експорту (галузь поступається за цим показником лише паливній та 
хімічній промисловості), 30% експорту послуг. Протягом 2012-2016 рр. відбулось 
зростання вартісних показників експорту та імпорту туристичних послуг (на 14,5 % 
і 27,2 % відповідно).  

Підкреслено, що для багатьох країн міжнародний туризм є однією з провідних 
статей формування ВВП, причому це стосується не тільки курортних островів та 
порівняно невеликих країн, що розвиваються, а й ряду провідних індустріально 
розвинутих країн (так, в Австрії, Швейцарії, Чехії, Угорщині, Італії, Франції, Іспанії 
туризм належить до пріоритетних галузей, внесок туризму у ВВП становить 15-
35%). Визначено, що внаслідок дії кумулятивного ефекту, загальний внесок туризму 
у ВВП (особливо в сегменті міжнародного туризму) є значно вищим у порівнянні з 
прямим внеском у ВВП (як на рівні країн, так і на міжнародному рівні).  
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Рис.1. Концептуальна схема транснаціоналізації ринку туристичних послуг 
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Встановлено, що внаслідок переходу з кінця 80-х років ХХ ст. від масового 
стандартизованого до масового диференційованого туризму, у світі спостерігається 
утворення нових туристичних підприємств, збільшення обсягу виробництва 
туристичного продукту. Відповідно до прогнозу UNWTO, кількість міжнародних 
туристичних прибуттів до 2020 р. становитиме 1,4 млрд. ос., до 2030 р. – 
1,8 млрд. ос. При цьому до 2020 р. Східна Азія і Тихоокеанський регіон будуть 
другим за популярністю напрямком міжнародного туризму після Європи. Найбільш 
швидкими темпами, як очікується, в’їзний туризм буде зростати в країнах, що 
розвиваються (+4,4 %), більш повільно – в розвинутих країнах (+2,2 %): країни, що 
розвиваються, до 2030 р. займатимуть 57 % туристичного ринку (що еквівалентно 
більше ніж 1 млрд. ос. міжнародних туристичних прибуттів), і вже до 2020 р. 
надходження в даній групі країн перевищать надходження від туризму в 
розвинутих країнах. Зроблено висновок, що галузь подорожей і туризму 
продовжить бути визначальною з точки зору забезпечення економічного зростання 
як в розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються.   

В результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що 
транснаціоналізація ринку туристичних послуг виступає провідним напрямом 
трансформації туристичної діяльності в умовах глобалізації, який багато в чому 
детермінує як кількісні показники світового туристичного потоку, так і його якісні 
критерії і структуру. При цьому більшість ТНК в туризмі базуються в країнах 
тріади: США – Західна Європа – Японія (а в останній час – і Гонконг).  

Встановлено, що  процеси транснаціоналізації і глобалізації на міжнародному 
туристичному ринку найбільше позначаються на індустрії гостинності, в якій вони 
набувають форм готельних ланцюгів і мереж, а також великих ТНК у формі 
міжнародних туроператорів. На сьогодні ТНК готельного ринку реалізують 
стратегію максимального географічного покриття і розширення асортименту 
пропонованих послуг. Спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягу 
капітальних інвестицій у світовий туристичний ринок (2017 р. – 882,4 млрд. дол. 
США або близько 30% загального світового обсягу інвестицій) (рис.2) при 
збереженні домінування приватних інституційних інвесторів (основним джерелом 
інвестицій виступають власні капітали глобальних готельних мереж) із США, 
Великобританії, Франції, Німеччини, Японії і Австралії. При цьому структура 
глобальних готельних мереж на світовому ринку туристичних послуг набула 
певних змін (табл. 1).   

 

 

Рис. 2. Обсяг інвестицій у світовий ринок туристичних послуг у 2012-2017 рр., 

млрд. дол. США  
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Таблиця 1 

Топ-10 готельних мереж у світі у 2016-2017 рр.  

Рей-

тинг 

2017 р. 

Рей-

тинг 

2016 р. 

Глобальні 

готельні ме-

режі (ТНК) 

Країна 

Вартість 

бренду, 

2017 р., млрд. 

дол. США 

2017р./ 

2016р., 

% 

Вартість 

бренду, 

2016 р., млрд. 

дол. США 

Рейтинг 

бренду, 

2017 р. 

Рейтинг 

бренду, 

2016 р. 

1 1 Hilton USA 8,370 7 7,819 ААА ААА 

2 2 Marriot USA 5,037 -5 5,315 ААА- ААА 

3 3 Hyatt  USA 4,037 17 3,452 ААА+ ААА- 

4 4 Sheraton USA 3,819 12 3,404 ААА- ААА-  

5 5 Holyday Inn USA 3,044 3 2,950 ААА АА+ 

6 6 Courtyard USA 2,421 -15 2,845 ААА- ААА 

7 7 Hamptom Inn  2,306 -9 2,523 ААА ААА 

8 9 Ramada USA 1,676 -5 1,757 АА+ АА 

9 10 Westin Hong Kong 1,650 -4 1,711 ААА- ААА 

10 14 Wyndham USA 1,638 16 1,418 АА+ АА+ 
 

Характерною ознакою транснаціоналізації є посилення на регіональних 
туристичних ринках позицій великих виробників, зокрема, поширення 
франчайзингу у відносинах між агентами й туроператорами (Carlson Wagonlit 
Travel, Cruise Planners, Cruise One Dream Vacations, Travel Leaders (США), Thomas 
Cook (Великобританія), TIL Reise Center, Der Touristic, FTI Group, Alltours 
Reisecenter (Німеччина), Expedia Cruise Ship-Centers (Канада), Selectour AFAT, 
Havat Voyages Nouvelles Frontieres (Франція) та ін.). Крім того, спостерігається 
розповсюдження стратегії незв’язаної диверсифікації туристичних ТНК. 

Активізація процесів злиттів і поглинань на світовому туристичному ринку 
свідчить, що транснаціоналізація галузі на сьогодні відбувається через процеси 
інтеграції, що робить галузь інвестиційно привабливою для транснаціональних 
інвестиційних проектів. Встановлено, що поряд з традиційною горизонтальною 
інтеграцією (злиття і поглинання, відкриття філій, франчайзинг), все більшого 
розповсюдження набуває вертикальна інтеграція (об’єднання туроператорів, 
готелів, транспортних підприємств, закладів торгівлі, банків, страхових компаній 
тощо). Так, на сьогодні на світовому туристичному ринку домінують вертикально 
інтегровані туристичні концерни TUI (Німеччина), Carlton (США), Thomas Cook 
(Великобританія), Voyage (Франція), InterHojme (Швеція) та ін.  

Підкреслено, що новітнім явищем, яке суттєво вплинуло на 
транснаціоналізацію надання туристичних послуг, став прогрес інформаційних 
технологій: запровадження Глобальних розподільчих систем (Global Distribution 
Systems – GDS), розповсюдження системи Travel Netwоrk як досвіду  
транснаціоналізації мультиканального типу та ін. 

Встановлено, що до провідних тенденцій транснаціоналізації  міжнародного 
ринку туристичних послуг (високий динамізм; вертикальна інтеграція; зростання 
монополізації ринку; диверсифікація; кооперація малих і середніх туристичних 
підприємств; інформатизація міжнародного ринку туристичних послуг; 
індивідуалізація надання туристичних послуг та підвищення вимог до їх якості; 
посилення взаємозв’язку світового ринку туристичних послуг з іншими ринками) в 
умовах глобалізації додаються такі: активне входження глобальних готельних 
мереж на національні ринки і ациклічний характер розвитку даного процесу у 
порівнянні з темпами зростання світової економіки; зростання конкуренції між 
глобальними готельними ланцюгами і національними готельними мережами.  
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Щодо України, в контексті впливу процесів транснаціоналізації на туристичний 
ринок країни, склалась неоднозначна ситуація: з одного боку, найбільш прибутковий 
сегмент, пов’язаний з обслуговуванням іноземних гостей, консолідований за рахунок 
постійного нарощування присутності західних туристичних корпорацій (спільний 
проект TUI Travel PLC та ТОВ «Вояж-Київ»; ТОВ «Туртесс Тревел» як частина 
холдингу Turtess Tourism; ТОВ «Корал Тревел» як частина міжнародного холдингу 
OTI Holding A.S. та ін.); з іншого – менш привабливому сегменту галузі, 
спрямованому на обслуговування низькобюджетних внутрішніх туристів або надання 
окремих туристичних послуг, властиві риси початкової стадії консолідації. 
Встановлено, що питома вага кількості обслуговуваних туристів, які подорожували 
за пакетними турами міжнародних консолідаторів, в структурі імпорту туристичних 
послуг України складає 86-90%, що свідчить про абсолютне домінування іноземних 
компаній на українському туристичному ринку. 

На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що туристичний 
потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 
незначна частка туристичної галузі у структурі ВВП країни (0,64 % у 2017 р.) як у 
порівнянні з країнами, що активно займаються розвитком туристичної сфери (25–
45 %), так і у порівнянні з показниками світового ринку туризму (9 % в середньому).  

Визначено, що попри значення міжнародного туризму для розвитку держави 
(внутрішні туристичні потоки країни на 70–80 % забезпечені іноземними 
туристами), позиції України у світовому рейтингу конкурентоспроможності Т&Т 
сфери є достатньо низькими (протягом 2008–2017 рр. – не вище 76 місця). При 
цьому спостерігались стабільні (протягом останніх 10 років) зрушення як 
позитивного (людські ресурси і ринок праці; цінова конкурентоспроможність; 
міжнародна відкритість), так і негативного (наземна та портова інфраструктура; 
ІКТ готовність; безпека і захист; бізнес-середовища) характеру. Як результат, у 
структурі зовнішньої торгівлі країни туристичними послугами експорт скоротився 
майже вдвічі (з 492,9 млн. дол. США у 2008 р. до 258,6 млн. дол. США у 2017 р.).  

За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що включення 
вітчизняного туристичного ринку до процесів транснаціоналізації міжнародного 
ринку туристичних послуг є неминучим. Водночас, національні підприємства можуть 
не витримати конкуренції з боку сильних закордонних компаній, що спричинить, з 
одного боку, закриття дрібних, неефективних туристичних компаній, а з іншого – 
хвилю злиттів і поглинань закордонними компаніями перспективних національних 
туроператорів. Підкреслено, що даний сценарій транснаціоналізації є найбільш 
вірогідним в процесі інтеграції України до світового ринку туристичних послуг.   

У третьому розділі «Розвиток транснаціоналізації ринку туристичних 
послуг в умовах глобалізації» визначено напрямки удосконалення регулювання 
включення країн до міжнародного ринку туристичних послуг; здійснено варіативне 
прогнозування розвитку міжнародного ринку туристичних послуг; запропоновано 
стратегічні засади розвитку діяльності міжнародних туристичних компаній в умовах 
транснаціоналізації ринку туристичних послуг в галузево-адаптаційному вимірі.  

В результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що регуляторні 
механізми на світовому ринку туристичних послуг мають бути орієнтовані на 
включення країн до глобалізаційних процесів (враховуючи об’єктивний характер 
останніх), в рамках яких держави виступають упорядковуючим чинником 
глобальних і локальних соціально-економічних перетворень.  
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З урахуванням вищезазначеного, доведено безальтернативність якісної зміни 
пропозиції туристичних послуг і модернізації туристичної індустрії на 
національному рівні у  відповідності до глобальних імперативів: інноватизації, 
екологізації, соціалізації. Врахування дії зазначених імперативів зумовлює 
необхідність активізації державної регуляторної політики у сфері туризму при 
дотриманні умов ринкової конкуренції, здійснення стимулювання підприємств 
галузі (надання податкових, кредитних, земельних, тарифних пільг, бюджетне 
фінансування інфраструктурних і освітніх проектів у туристичній галузі). 
Підкреслено, що особливо важливого значення для розвитку міжнародного туризму 
набуває людський чинник, який слід розглядати як важіль протидії стихійності 
глобалізації в контексті трудоресурсного забезпечення транснаціональних 
туристичних мереж.  

Відштовхуючись від результатів варіативного прогнозування динаміки 
міжнародних туристичних прибуттів на міжнародному ринку туристичних послуг 
до 2025 р. (табл. 2), і з урахуванням того, що для розвитку міжнародного туризму в 
умовах глобалізації важливого значення набуває просторова структура світової 
транспортно-логістичної системи, зроблено висновок, що визначення пріоритетних 
напрямів розвитку міжнародної туристичної сфери має відбуватись за напрямками 
транспортних вісей на основі аналізу стану і прогнозу розвитку міжнародних 
туристичних прибуттів, обсягів міжнародних і внутрішніх транспортних 
перевезень, особливостей і перспектив соціально-економічного розвитку держав, 
рівня розвитку транспортної інфраструктури тощо. 

Таблиця 2 

Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів  

  у 2019-2025 рр., млн. осіб 
 Тип залежності 

Лінійна   Логарифмічна   Степенева   Експоненційна  

Формула лінії  

тренду 
𝑦 = 76,132х + 460,92 𝑦 = 418,12𝑙𝑛 𝑥 + 268,5   𝑦 = 336,61𝑥0,5798   𝑦 = 462,35𝑒0,0983𝑥   

𝑅2  0,8310 0,9683 0,9278 0,6908 

Рік Міжнародні туристичні прибуття, млн. ос.  

2019 р. 1602,90 1400,79 1618,17 2020,11 

2020 р. 1679,03 1427,78 1679,87 2228,78 

2021 р. 1755,16 1453,12 1739,97 2459,00 

2022 р. 1831,30 1477,02 1798,60 2713,00 

2023 р. 1907,43 1499,63 1855,87 2993,23 

2024 р. 1983,56 1521,08 1911,90 3302,41 

2025 р. 2059,69 1541,48 1966,75 3643,53 

 
Визначено головні завдання розвитку вітчизняної туристичної галузі в 

контексті імплементації Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 р. з метою 
включення країни до міжнародного ринку туристичних послуг: розробка концепції 
розвитку міжнародного сегменту туристичної галузі в Україні; узгодження 
міжнародних і загальнодержавних програм розвитку туристичної сфери; розвиток 
на території країни інфраструктури міжнародного туризму, транспортної та 
сервісної інфраструктури; залучення інвестицій у розвиток міжнародного сегменту 
вітчизняної туристичної галузі; узгодження завдань розвитку міжнародного 
туризму з державними програмами економічного розвитку та ін.  
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Обґрунтовано, що в умовах активізації процесу транснаціоналізації 
міжнародного ринку туристичних послуг визначення кількісних параметрів 
розвитку туристичної галузі України має вкладатись у рамки концепції «Широка 
Європа» з метою максимально повного використання можливостей і переваг 
наявного транзитного потенціалу для розвитку туристичної сфери країни (за 
даними британського інституту Rendell, Україна має найбільший в Європі 
транзитний рейтинг – 3,73) та визначення оптимальних шляхів включення галузі до 
сфери міжнародного туризму. 

Зроблено висновок, що оскільки на світовому ринку туристичних послуг 
пошук унікального туристичного продукту є надзвичайно складним завданням, 
формування конкурентних переваг доцільно, перш за все, розглядати у якісному 
сегменті вказаного ринку. Розроблено структурну схему формування якості 
надання послуг на міжнародному ринку туристичних послуг, яка містить як 
критерії оцінки якості туристичних послуг (матеріальна інфраструктура, надійність 
послуг, знання потреб клієнтів та ін.), так і критерії оцінки якості підприємств 
туристичного бізнесу (туристичний транспорт, заклади розміщення туристів, 
обслуговування туристичного руху та ін.). 

Обґрунтовано, що через те, що традиційні стратегії щодо просування 
туристичного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг (витрати на 
рекламу, просування, велика кількість продавців) на сучасному етапі демонструють 
достатньо низьку результативність, виникає необхідність вироблення принципово 
нового напряму стратегічної політики транснаціональних туристичних компаній – 
політики інтегрованих (взаємопов’язаних) туристичних взаємодій, яка представляє 
собою поєднання традиційних шляхів туристичної активності на міжнародному 
ринку туристичних послуг з єдиною синхронізованою взаємодією, орієнтованою на 
встановлення багатоканальних відносин з різними цільовими аудиторіями (за 
рахунок акумулювання та інтеграції інформації), для кожної з яких слід підбирати 
власну модель надання туристичних послуг (найбільш важливою рисою вказаної 
політики є повна і чітка орієнтація на зарубіжного споживача). Розроблено 
структурно-функціональну схему інтегрованих туристичних взаємодій на 
міжнародному ринку туристичних послуг (рис. 3), використання якої дозволить 
оптимальним чином підібрати засоби активізації діяльності на міжнародному 
туристичному ринку і забезпечити більш результативну реалізацію туристичного 
продукту на міжнародному ринку туристичних послуг, що сприятиме трансформації 
статусу туристичних компаній від локального до транснаціонального і набуття ними 
самостійної значущості у загальносвітовому масштабі.  

Враховуючи, з одного боку, глобальний характер ринку туристичних послуг (і 
відповідно – вимоги щодо уніфікації якості туристичного продукту), а з іншого – 
різноманіття сегментів світового туристичного ринку (в розрізі територіальних, 
ментальних та інших особливостей), запропоновано застосування галузево-
адаптаційного підходу до управління діяльністю транснаціональних туристичних 
компаній (пристосування діяльності туристичних ТНК до особливостей окремих 
країн і їх туристичних ринків з метою пошуку усталеної ніші надання міжнародних 
туристичних послуг), змістом якого є поєднання стандартизованого (глобального) 
підходу щодо надання туристичних послуг і нестандартизованого 
(децентралізованого) управління туристичними ТНК – врахування особливостей 
конкретних туристичних ринків.   
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Рис. 3. Структурно-функціональна схема інтегрованих туристичних взаємодій 

на міжнародному ринку туристичних послуг 
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Реалізація зазначеного підходу базується на доведенні до структурних 
підрозділів компанії оцінок їх діяльності з боку материнської структури. Це не 
обмежує ініціативу структурного підрозділу, який, враховуючи індикативні оцінки 
глобального характеру (щодо характеристик якості туристичних послуг, їх вартості, 
комплексності тощо), при здійсненні операційної діяльності може спиратись на 
результати власного аналізу споживачів, конкурентів та інших релевантних 
характеристик сегментів міжнародного ринку туристичних послуг. Поєднання 
стандартизованих (глобальних) і нестандартизованих (децентралізованих) дій 
дозволить максимізувати результативність діяльності з надання туристичних послуг 
у міжнародному масштабі, підтримувати імідж туристичної компанії, здійснювати 
контроль з боку материнської структури і одночасно реагувати на вимоги місцевих 
сегментів міжнародного туристичного ринку. 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті проведеного дослідження вирішено важливе наукове завдання 

удосконалення теоретико-методологічного та науково-практичного інструментарію 

розвитку міжнародного ринку туристичних послуг з урахуванням впливу процесів 

транснаціоналізації та глобалізації.  
В результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки. 
1. В результаті дослідження методологічних засад розвитку глобалізації 

(Т. Левітт, У. Андерсон, М. Кастельс, Е. Гіденс та ін.) та аналізу відмінностей 
інтерпретації процесів глобалізації (гіперглобалісти, скептики, трансформаціоністи) 
встановлено, що поряд із загальновизнаними ознаками (взаємопроникнення та 
взаємозалежність національних економік, фінансова глобалізація, послаблення 
економічного суверенітету національних держав), до ознак процесу глобалізації на 
сучасному етапі додались такі: прискорений розвиток сфери послуг; зростання 
значення транснаціональних корпорацій тощо.  Обґрунтовано, що в контексті 
глобалізації національну модель економіки слід трактувати як організаційну 
структуру, яка дозволяє країні включитись у транснаціональні відтворювальні цикли 
та отримувати певну частку світового доходу, на основі чого зроблено висновок, що 
транснаціональні корпорації не вступають у протиріччя з цілями держави, оскільки є 
залежними від держави, перш за все, у плані гарантування прибутків.  

2. На основі дослідження теоретичних основ транснаціоналізації світової 
економіки (технологічна концепція, теорія монополістичних переваг, теорія активного 
зростання, теорія олігополістичного захисту, еклектична теорія та ін.) зроблено 
висновок, що, виступаючи суб’єктами глобальної економіки, ТНК формують 
глобальний відтворювальний контур, здатний до саморегулювання. При цьому процес 
транснаціоналізації модифікує традиційний міжнародний поділ праці, виникає нова 
його форма – міжкорпоративний поділ праці. Виходячи з відсутності єдиного підходу 
до визначення поняття «транснаціональна корпорація», запропоновано під 
транснаціональною корпорацією розуміти інтернаціональну за сферою 
функціонування компанію, що має вихідну національну приналежність, географічна 
диверсифікація діяльності якої відбувається шляхом формування зарубіжних активів 
(розгалужених підприємницьких структур транснаціонального типу) з метою 
максимізації прибутків у міжнародному масштабі.     

3. В результаті визначення організаційно-економічних засад транснаціоналізації 
ринку туристичних послуг (чинників та специфічних ознак ринку туристичних послуг, 
передумов транснаціоналізації ринку туристичних послуг і форм діяльності 
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туристичних ТНК), запропоновано транснаціоналізацію ринку туристичних послуг 
розуміти як процес посилення інтеграції міжнародного туристичного ринку в 
адміністративно-правовому, інноваційно-інвестиційному, просторово-територіальному, 
соціально-економічному контексті, через формування транснаціональних туристичних 
корпорацій, які створюють нове конкурентне середовище на міжнародному ринку 
туристичних послуг. Розроблено концептуальну схему транснаціоналізації ринку 
туристичних послуг.  

4. В процесі дослідження тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг 
встановлено, що одночасно зі зростанням кількості подорожуючих у світі, відбулись 
зміни в туристичній індустрії, зумовлені процесами транснаціоналізації і глобалізації. 
При цьому, незважаючи на територіальну нерівномірність світового туристичного 
ринку, в цілому зберігається його залежність від розвинутих країн. Визначено, що 
внаслідок переходу з кінця 80-х років ХХ ст. від масового стандартизованого до 
масового диференційованого туризму, спостерігається утворення нових туристичних 
підприємств, збільшення обсягу виробництва туристичного продукту у світі (протягом 
2012-2016 рр. зростання вартісних показників експорту та імпорту туристичних послуг 
становило 14,5% і 27,2% відповідно).   

5. На основі аналізу розвитку транснаціоналізації ринку туристичних послуг в 
умовах глобалізації зроблено висновок, що транснаціоналізація виступає провідним 
напрямом трансформації туристичної діяльності в умовах глобалізації, набуваючи  
форм готельних ланцюгів і мереж, великих ТНК у формі міжнародних туроператорів. 
При цьому характерною ознакою транснаціоналізації є поширення франчайзингу та 
стратегії незв’язаної диверсифікації туристичних ТНК. Встановлено, що новітніми 
тенденціями транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг в умовах 
глобалізації є такі: активне входження глобальних готельних мереж на національні 
ринки і ациклічний характер розвитку даного процесу у порівнянні з темпами 
зростання світової економіки; зростання конкуренції між глобальними готельними 
ланцюгами і національними готельними мережами.  

6. Визначено, що в контексті впливу транснаціоналізації міжнародного ринку 
туристичних послуг на розвиток туристичної сфери України, склалась неоднозначна 
ситуація: з одного боку, найбільш прибутковий сегмент, пов’язаний з обслуговуванням 
іноземних туристів, консолідований за рахунок постійного нарощування присутності 
західних туристичних корпорацій,  з  іншого – сегменту галузі, спрямованому на 
обслуговування низькобюджетних внутрішніх туристів або надання окремих 
туристичних послуг, властиві риси початкової стадії консолідації. В результаті, попри 
значення міжнародного туризму для розвитку держави (внутрішні туристичні потоки 
країни на 70-80% забезпечені іноземними туристами), позиції України у світовому 
рейтингу конкурентоспроможності є нижчими за позиції більшості співставних країн.  

7. У результаті визначення напрямків удосконалення регулювання включення 
країн до міжнародного ринку туристичних послуг зроблено висновок, що 
забезпечення дієвості регуляторних механізмів на світовому ринку туристичних 
послуг має передбачати орієнтацію на включення країн до глобалізаційних процесів (в 
рамках яких держави виступають упорядковуючим чинником глобальних і локальних 
соціально-економічних перетворень). Доведено, що на національному рівні виникає 
необхідність якісної зміни пропозиції туристичних послуг і модернізації туристичної 
індустрії у відповідності до глобальних імперативів інноватизації, екологізації, 
соціалізації. Врахування дії зазначених імперативів має передбачати активізацію 
державної регуляторної політики у сфері туризму при дотриманні умов ринкової 
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конкуренції. Визначено головні завдання для вітчизняної туристичної галузі в 
контексті імплементації Стратегії розвитку туризму і курортів до 2016р., з метою 
включення країни до міжнародного ринку туристичних послуг.  

8. З використанням результатів варіативного прогнозування розвитку 
міжнародного ринку туристичних послуг зроблено висновок, що визначення 
кількісних параметрів розвитку туристичної галузі України має вкладатись у рамки 
Концепції «Широка Європа» з метою максимально повного використання 
можливостей і переваг наявного транзитного потенціалу країни.   

9. Обґрунтовано, що оскільки на світовому ринку туристичних послуг пошук 
унікального туристичного продукту є надзвичайно складним завданням, 
формування відповідних конкурентних переваг доцільно, перш за все, розглядати у 
якісному сегменті вказаного ринку. Розроблено структурну схему формування 
якості надання турпослуг на міжнародному ринку туристичних послуг, яка 
містить як критерії оцінки якості туристичних послуг (матеріальна інфраструктура, 
надійність послуг, знання потреб клієнтів та ін.), так і критерії оцінки якості 
підприємств туристичного бізнесу (туристичний транспорт, заклади розміщення 
туристів, обслуговування туристичного руху та ін.). 

10. Обґрунтовано необхідність вироблення принципово нового напряму 
стратегічної політики транснаціональних туристичних компаній – політики 
інтегрованих (взаємопов’язаних) туристичних взаємодій, яка представляє собою 
поєднання традиційних шляхів туристичної активності на міжнародному ринку 
туристичних послуг з єдиною синхронізованою взаємодією, орієнтованою на 
встановлення багатоканальних відносин з різними цільовими аудиторіями, для 
кожної з яких слід підбирати власну модель надання туристичних послуг. 
Використання розробленої структурно-функціональної схеми інтегрованих 
туристичних взаємодій на міжнародному ринку туристичних послуг дозволить 
оптимальним чином підібрати засоби активізації діяльності на міжнародному 
туристичному ринку і забезпечити більш результативну реалізацію туристичного 
продукту на міжнародному ринку туристичних послуг, що сприятиме трансформації 
статусу туристичних компаній від локального до транснаціонального і набуття ними 
самостійної значущості у загальносвітовому масштабі.  

11. Запропоновано застосування галузево-адаптаційного підходу до управління 
діяльністю транснаціональних туристичних компаній, зміст якого полягає в 
пристосуванні діяльності туристичних ТНК до особливостей окремих країн і їх 
туристичних ринків з метою пошуку усталеної ніші надання міжнародних 
туристичних послуг на основі поєднання стандартизованого (глобального) підходу 
щодо надання туристичних послуг і нестандартизованого (децентралізованого) 
управління туристичними ТНК (в розрізі територіальних, ментальних та інших 
особливостей) – врахування особливостей конкретних туристичних ринків. Реалізація 
зазначеного підходу дозволить максимізувати результативність діяльності з надання 
туристичних послуг у міжнародному масштабі, підтримувати імідж туристичної 
компанії, здійснювати контроль з боку материнської структури і одночасно реагувати 
на вимоги місцевих сегментів міжнародного туристичного ринку.  
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Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України. – 
Маріуполь, 2019.  

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ 
дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного ринку туристичних послуг 
з урахуванням впливу процесів транснаціоналізації та глобалізації.  

Проаналізовано методологічні засади розвитку глобалізації; досліджено 
теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг; визначено організаційно-
економічні засади транснаціоналізації ринку туристичних послуг на етапі глобалізації.  

Досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг; 
проаналізовано розвиток транснаціоналізації ринку туристичних послуг в умовах 
глобалізації; визначено вплив транснаціоналізації міжнародного ринку 
туристичних послуг на розвиток туристичної сфери України.  

Визначено напрямки удосконалення регулювання включення країн до 
міжнародного ринку туристичних послуг; здійснено варіативне прогнозування 
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розвитку міжнародного ринку туристичних послуг; запропоновано стратегічні 
засади розвитку діяльності туристичних компаній в умовах транснаціоналізації 
ринку туристичних послуг в галузево-адаптаційному вимірі.  

 Ключові слова: ринок туристичних послуг, міжнародний ринок туристичних 
послуг, транснаціоналізація ринку туристичних послуг, туристична сфера, 
туристичні компанії, діяльність туристичних компаній, глобалізація.  
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отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 
образования и науки Украины. – Мариуполь, 2019.     

Диссертация посвящена развитию теоретико-методологических основ 
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проанализировано развитие транснационализации рынка туристических услуг в 
условиях глобализации; определено влияние транснационализации международного 
рынка туристических услуг на развитие туристической сферы Украины.  

Определены направления совершенствования регулирования включения стран 
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предложены стратегические основы развития деятельности туристических 
компаний в условиях транснационализации рынка туристических услуг в 
отраслевом адаптационном измерении. 
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SUMMARY 

Skarha O.O. Transnationalization of the Tourist Services Market in Terms of 
Globalization. – Manuscript. 

The thesis for the scientific degree of candidate of economic sciences in the 
specialty 08.00.02 – The World Economy and International Economic Relations. – 
Mariupol State University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 
Mariupol, 2019. 

The thesis is devoted to the development of the theoretical and methodological 
grounds of the international tourist services market and to improvement of scientific and 
practical recommendations towards the international tourist services market development, 
taking into account the influence of the processes of transnationalization and globalization. 
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The methodological principles of globalization development are analyzed; theoretical 
bases of the transnationalization of the services market are researched; the organizational 
and economic principles of transnationalization of the market of tourist services at the stage 
of globalization of world economic relations are determined. 

The essence, main features and factors of the development of globalization are 
generalized. The main role of TNCs in creating globalization transition conditions is 
emphasized. It is concluded that under the influence of the transnationalization process a new 
form of international division of labor arises namely the inter-corporate division of labor. The 
main feature of the transnationalization process is highlighted, i.e. the replacement of 
contractual relations of the external market with administrative influence on coordination of 
decisions within the TNCs. Author's definitions of the concepts of "transnational 
corporation", "transnationalization of the market of tourist service" are provided. The 
conceptual scheme of transnationalization of the tourist services market is developed. 

The tendencies of development of the world market of tourist services are investigated; 
the analysis of the development of the tourist services market transnationalization in terms of 
globalization is conducted; the influence of transnationalization of the international market of 
tourist services on the development of the tourism sector of Ukraine is determined. The role 
of tourism as a catalyst for social and economic changes is emphasized. The territorial 
unevenness of the world tourism market is established. It is determined that the total 
contribution of tourism to GDP is much higher than its direct contribution to GDP. It is 
concluded that the transnationalization of tourism activity is a leading trend in the 
transformation of the tourism production process in a globalizing environment. It is 
determined that the characteristic feature of transnationalization is the strengthening by 
positions of large producers on regional tourist markets. 

It is stated that the tourist potential of Ukraine for today is not fully disclosed. The 
level of inclusion of Ukraine in the processes of transnationalization of the tourist services 
market cannot be considered such a high. There is a monopolization of the Ukrainian 
tourism market and concentration of financial flows in foreign companies. 

The directions of improvement of regulation of the countries’ inclusion in the 
international market of tourist services are determined; forecasting of the development of 
the international market of tourist services is carried out; the conceptual and strategic 
principles of travel companies’ activity development in terms of transnationalization of 
tourist services market are offered. The necessity of activation of the state regulatory policy 
in the field of tourism is proved. The functions of the state concerning tourism development 
are defined. It is emphasized that the human factor plays an important role for the 
development of the tourism industry. The structural scheme of forming the quality of 
providing services in the international market of tourist services is developed. The 
structural and functional scheme of integrated tourism interactions in the international 
tourist services market is proposed. The advisability of using the method of indicative 
management of transnational travel companies’ activities is proved. 

Key words: tourist services market, international tourist services market, 
transnationalization of the tourist services market, tourism, travel companies, travel 
companies activity, globalization. 


