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АНОТАЦІЯ 

 

Скарга О.О. Транснаціоналізація ринку туристичних послуг в умовах 

глобалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини». – Маріупольський державний університет, м. Маріуполь / 

Маріупольський державний університет, м. 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 

розвитку міжнародного ринку туристичних послуг; запропоновано стратегічні 

засади розвитку діяльності міжнародних туристичних компаній в умовах 

транснаціоналізації ринку туристичних послуг в галузево-адаптаційному вимірі.  

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; 

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 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; Відділення в місті Маріуполь Донецької торгово-

промислової палати; ТОВ «Спутнік»; Туристичної агенції «Vsesvit» (м. Маріуполь), а 

також використовуються у навчальному процесі Маріупольського державного при 

розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін «ТНК в туристичному і 

готельно-ресторанному бізнесі», «Основи туризмознавства». 

Ключові слова: ринок туристичних послуг, міжнародний ринок туристичних 

послуг, транснаціоналізація ринку туристичних послуг, туристична сфера, 

туристичні компанії, діяльність туристичних компаній, глобалізація. 

  



 

 

SUMMARY 

 

Skarha O.O. Transnationalization of the Tourist Services Market in Terms of 

Globalization. – Qualifying scientific work having the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Economics, major 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – Mariupol State University, 

Mariupol / Mariupol State University, Mariupol, 2019. 

Thesis is devoted to the development of theoretical and methodological 

foundations of the study of the international tourist services market and the 

development of scientific and practical recommendations for the development of the 

international tourist services market taking into account the influence of the processes 

of transnationalization and globalization. 

The methodological principles of globalization development were analyzed; 

theoretical bases of transnationalization of the services market were researched; the 

organizational and economic principles of transnationalization of the tourist services 

market at the stage of globalization were determined.  

The tendencies of development of the world tourist services market were 

investigated; the development of the transnationalization of tourist services market in 

terms of globalization was analyzed; the influence of transnationalization of the 

international tourist services market on the development of the tourist sector of Ukraine 

was determined.    

The directions of improvement of regulation of the inclusion of countries to the 

international tourist services market were determined; variable forecasting activity of 

the development of the international tourist services market was made; the strategic 

principles of the development of activity of international tourist companies in terms of 

transnationalization of the tourist services market in the branch adaptive dimension 

were proposed.  

The scientific novelty of the study is as follows: to deepen the theoretical and 

methodological foundations of the study of the international tourist services market and 

to develop scientific and practical recommendations for the development of the 



 

 

international tourist services market taking into account the impact of globalization and 

transnationalization. 

The main scientific results characterizing the novelty of the performed study are as 

follows: 

for the first time: 

it is proposed the application of the branch adaptive approach to the management 

of the activities of transnational travel companies, the content of which is to combine a 

standardized (global) approach to the provision of tourist services (in accordance with 

the requirements of the unification of the tourist product quality) and non-standardized 

(decentralized) management of tourist TNCs (in terms of territorial, mental and other 

features) – taking into account the features of the specific tourist markets, adapting the 

activities of tourist TNC to the peculiarities of individual countries and their tourist 

markets in order to find a stable niche for international travel services – whichh will 

maximize the impact of tourism services provision on an international scale by 

monitoring the main structure and responding to the demands of local segments of the 

international tourist market; 

improved items: 

the methodological principles of the study of the transnationalization of the tourist 

services market in terms of globalization are improved, namely, on the basis of the 

analysis of the factors (economic, cognitive, etc.) and specific features (complementary 

character, interchangeability, differentiated demand, etc.) of the development of the 

field of international tourist services, on the one hand, and the preconditions for the 

transnationalization of the tourist services market (relocation of tourist services 

consumers, a need to attract a significant amount of labor force, etc.) and forms of 

tourism TNC activity (global strategy; transnational strategy and etc.), on the other 

hand, a conceptual scheme for the transnationalization of the tourist services market is 

developed, within the frameworks of which a system of measures for the development 

of the process of transnationalization of the tourism services market (administrative and 

legal, innovation and investment, spatially-territorial, socio-economic, strategic, current, 

organizational measures) is determined, the results of the transnationalization of the 



 

 

tourist services market (equalizing the quality of life of the countries participants of the 

international cooperation in tourism sphere; intensification of economic activity of 

peripheral territories; diversification of the development of the world service sector, 

etc.) are identified; 

the conceptual and organizational principles of the management of the activity of 

tourist TNCs are improved, namely, on the one hand, taking into account the global 

nature of the tourist services market and on the other hand, the diversity of the segments 

of the world tourist market, the necessity of developing a fundamentally new direction 

for the strategic policy of transnational travel companies – the policy of integrated 

tourist interaction, which involves a combination of traditional ways of tourist activity 

of TNCs on the international tourism market with a single synchronized cooperation is 

substantiated, focused on the establishment of multichannel relations with different 

target audiences, for each of which one should choose his own model to provide tourist 

services with an orientation towards a foreign consumer; the structural and functional 

scheme of integrated tourist interactions on the international tourist services market is 

developed, the usage of which will allow in the optimal way to find methods of 

intensifying the activity on the international tourist market and provide more effective 

implementation of the tourist product on the international tourist services market, which 

will provide the transformation of the status of tourist companies from local to 

transnational one and their acquisition of independent significance on a global scale; 

items that have been developed: 

theoretical foundations of the study of globalization are developed, considering the 

fact that, along with the generally acknowledged ones (interdependence and 

interpenetration of national economies, the weakening of the economic sovereignty of 

national states, etc.), at the present-day stage, the accelerated development of service 

sector and the growth of the value of transnational corporations were added to the 

globalization features. It is substantiated that TNCs modify the traditional international 

division of work, causing its new form, i.e. the intercorporate division of work, on the 

basis of which it is concluded that transnational corporations do not come in 



 

 

contradiction with the state's goals, allowing the latter to engage in transnational 

reproductive cycles and to receive a share of world income; 

the conceptual and categorical apparatus of the study of transnationalization is 

developed, i.e. the author's definition of the concepts of "transnational corporation" is 

provided which the author understands as the internationally-functioning company that 

has the original national identity, the geographical diversification of which takes place 

through the formation of foreign assets (branched entrepreneurial structures of 

transnational type) in order to maximize profits on an international scale; and 

"transnationalization of the tourist services market", which is proposed to be understood 

as the process of concentration of production in the field of international tourism in the 

administrative and legal, innovation and investment, spatially-territorial, socio-

economic dimensions through the formation of transnational travel corporations that 

create a new competitive environment on the international tourist services market 

through the realization of a complex of strategic, current, organizational nature 

measures;  

organizational and economic bases for the development of international tourism 

activity are improved. Based on the fact that the search for a unique tourist product is an 

extremely difficult task, it is substantiated that the formation of competitive advantages 

on the world tourist services market is expedient, first of all, to consider in a qualitative 

segment of the given market; a structural scheme of the formation of the quality of 

tourist services on the international tourist services market is developed, which contains 

both a criteria for assessing the quality of tourist services (material infrastructure, 

reliable services, knowledge of the customers' needs, etc.) and a criteria for assessing 

the quality of tourism business enterprises (tourist transport, tourist accommodation 

establishments, tourist traffic services, etc.). 

The practical significance of the obtained results is that the theoretical and 

methodological provisions, conclusions and scientific and practical recommendations of 

the thesis serve as the scientific basis for the development of conceptual directions of 

regulation of the international tourist services market in the context of the 

transnationalization of the latter in terms of globalization. Recommendations, proposals 



 

 

and received results are implemented in practical activities of such structures as: the 

Department of Economics of the Mariupol City Council; The Department of Donetsk 

Chamber of Commerce in Mariupol; PLC Sputnik; Travel Agency "Vsesvit" (Mariupol) 

as well as the usage of recommendations, proposals and received results in the 

educational process of Mariupol State University during the development of teaching 

and methodological provision of the subjects, such as "TNC in the tourist and hotel and 

restaurant business", "Fundamental principles of Tourism Studies". 

Key words: tourist services market, international tourist services market, 

transnationalization of the tourist services market, tourism, travel companies, travel 

companies activity, globalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Скарга О.О. Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних 

послуг в умовах глобалізації. Економічний простір. 2018. № 130. С. 36-49 (0,6 

д.а.) (видання включено до міжнародних наукометричних баз). 

2. Скарга О.О. Концептуальні засади забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності туристичної компанії в умовах глобалізації. Бізнес 

Інформ. 2018. № 3. С. 435-442 (0,7 д.а.) (видання включено до міжнародних 

наукометричних баз) 

3. Скарга О.О., Кушнаренко О.П. До питання про трудоресурсне 

забезпечення туристичної галузі. Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 342-348 (0,6 д.а./0,3 д.а.) 

(видання включено до міжнародних наукометричних баз) 

Особистий внесок здобувача: визначено роль та особливості формування 

людського капіталу туристичного підприємства 

4. Скарга О.О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних 

послуг. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове 

фахове видання Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 

Дніпропетровськ, 2016. С. 52-57. URL: http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/2_2016/12.pdf (0,6 д.а.)  

5. Скарга О.О. Сучасні тенденції регіоналізації діяльності туристичних ТНК. 

Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2015. № 8. С.81-85 (0,6 д.а.). 

6. Скарга О.О. Вплив мегатрендів на розвиток сфери послуг. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 

2015. С. 30-34 (0,7 д.а.).  

7. Геращенко О.О. Сутність та значення ТНК на світовому ринку 

туристичних послуг. Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове 

фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка у 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/12.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/12.pdf


 

 

галузі економічних наук. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_27 

(0,6 д.а.). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Скарга О.О., Калінін В.В. Трудоресурсний аспект розвитку міжнародної 

туристичної сфери. Сучасні технології управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом: матер. IХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 29 

вересня 2017 р.). Маріуполь: МДУ, 2017. С.179-181 (0,2 д.а./0,1 д.а.). 

Особистий внесок здобувача: досліджено значення трудоресурсної складової 

у забезпеченні конкурентних переваг туристичних компаній. 

9. Скарга О.О. Теоретичні аспекти сутності туристичних послуг. Актуальні 

проблеми науки та освіти: матер. ХІХ підсумк. наук.-практ. конф. викладачів МДУ 

(м. Маріуполь, 03 лютого 2017 р.). Маріуполь: МДУ, 2017. С.66-68 (0,2 д.а.). 

10. Скарга О.О. Основні засади сталого розвитку туристичної індустрії. 

Актуальні проблеми науки та освіти: матер. ХVІІІ підсумк. наук.-практ. конф. 

викладачів МДУ (м. Маріуполь, 05 лютого 2016 р.). Маріуполь: МДУ, 2016. С.59-

61 (0,2 д.а.). 

11. Скарга О.О. Міжнародне регулювання туристичної діяльності. Сучасний 

розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорії та практики: зб. 

матер. V міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 

(м. Маріуполь, 11 березня 2016 р.). Маріуполь: МДУ, 2016. С.139-141 (0,3 д.а.). 

12. Скарга О.О. Розвиток туристичної індустрії України в умовах 

глобалізації. Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного 

відродження України: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 травня 

2016 р.). Київ: КНТЕУ, 2016. С.46-48 (0,2 д.а.). 

13. Скарга О.О. Розвиток ринку туристичних послуг в умовах глобалізації. 

Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом: 

матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 23 вересня 2016 р.). 

Маріуполь: МДУ, 2016. С.143-144 (0,2 д.а.). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_27


 

 

14. Скарга О.О. Особливості розвитку транснаціоналізації туристичного 

бізнесу. Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним 

бізнесом: матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 25 вересня 2015 р.). 

Маріуполь: МДУ, 2015. С.92-93 (0,2 д.а.). 

15. Скарга О.О. Ключові аспекти конкурентоспроможності туристичних ТНК. 

Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий 

простір: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 07 грудня 2015 р.). 

Маріуполь: МДУ, 2015. С.137-139 (0,3 д.а.). 

16. Геращенко О.О. Роль ТНК у формуванні світового туристичного ринку. 

Актуальні проблеми науки та освіти: матер. ХVІІ підсумк. наук.-практ. конф. 

викладачів МДУ (м. Маріуполь, 30 січня 2015 р.). Маріуполь: МДУ, 2015. С.48-50 

(0,2 д.а.). 

17. Геращенко О.О. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. 

Актуальні проблеми науки та освіти: матер. ХVІ підсумк. наук.-практ. конф. 

викладачів МДУ (м. Маріуполь, 31 січня 2014 р.). Маріуполь: МДУ, 2014. С.53-56 

(0,2 д.а.). 

18. Геращенко О.О. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. 

Сучасний розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорії та 

практики: зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих 

вчених (м. Маріуполь, 14 березня 2014 р.). Маріуполь: МДУ, 2014. С. 144-146 

(0,2 д.а.).  

19. Геращенко О.О. Управління ризиками готельних ТНК (на прикладі 

готельної мережі «Аccor»). Проблеми управління в умовах сучасного розвитку 

економіки та шляхи їх вирішення: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф. (м. Харків, 25 квітня 2014 р.). Харків: ХІБМ, 2014. С.236-239 (0,2 д.а.). 

20. Геращенко О.О. Закономірності розвитку ТНК в туризмі. Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: 

матер. ХХІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 

березня 2014 р.). Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди», 2014. С.8-11 (0,3 д.а.). 



 

 

21. Геращенко О.О. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток регіонів 

та країн світу. Сучасні технології управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 26 

вересня 2014 р.). Маріуполь: МДУ, 2014. С. 93-94 (0,2 д.а.). 

22. Геращенко О.О. Міжнародні готельні мережі: фактори формування та 

розвитку. Актуальні проблеми науки та освіти: матер. ХV підсумк. наук.-практ. 

конф. викладачів МДУ (м. Маріуполь, 01 лютого 2013 р.). Маріуполь: МДУ, 2013. 

С. 63-66 (0,2 д.а.). 

23. Геращенко О.О. Напрями розвитку готельної мережі «Accor». Сучасні 

технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом: матер. V 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 27 вересня 2013 р.). Маріуполь: МДУ, 

2013. С. 292-293 (0,2 д.а.). 

Особистий внесок здобувача: визначено тенденції розвитку готельних ТНК 

на світовому ринку. 

24. Геращенко О.О. Місце України на світовому ринку туристичних послуг. 

Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах 

глобалізації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20-22 листопада 2013 р.). 

Київ: КНТЕУ, 2013. С. 218-2019 (0,2 д.а.). 

25. Геращенко О.О. Особливості розвитку транснаціоналізації в готельному 

господарстві. Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-

правовий простір: матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

(м. Маріуполь, 06 грудня 2013 р.). Маріуполь: МДУ, 2013. С.182-184 (0,2 д.а.). 

26. Геращенко О.О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж (на 

прикладі «Accor»). Особливості інтеграції України в світовий економічний та 

політико-правовий простір: матер. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

(м. Маріуполь, 07 грудня 2012 р.). Маріуполь: МДУ, 2012. С. 220-222 (0,3 д.а.). 

 

 

 



 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

27. Скарга О.О. Формування стратегії розвитку туристично-рекреаційного 

потенціалу. Формування і реалізація стратегії розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу регіону: монографія / За наук. ред. О.В. Булатової. 

Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2013. 201 с. С. 63-82 

(7,9 д.а./0,45 д.а.).   

Особистий внесок здобувача: визначено принципи, види та механізми 

реалізації стратегій розвитку туристично-рекреаційного потенціалу. 

28. Геращенко О.О. Розвиток внутрішнього середовища сучасних 

туристичних ТНК. Вісник Одеського національного університету. Серія: 

Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 2(1). С. 82-86 (0,6 д.а.). 

29. Геращенко О.О., Мацука В.М. Розвиток форм управління готельними 

ТНК. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2013. 

Вип. 5. С. 65-76 (0,7 д.а./0,35 д.а.). 

 



2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ЕТАПІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ…………………………………….. 

 

 

11 

1.1. Методологічні засади дослідження глобалізації………………………....... 11 

1.2. Теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг……..……………… 27 

1.3. Організаційно-економічні засади транснаціоналізації ринку туристичних 

послуг на етапі глобалізації …………………………………................................ 

 

43 

Висновки до розділу 1…………………………………………………………… 65 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ………...… 

 

68 

2.1. Дослідження тенденцій розвитку світового ринку туристичних послу….. 68 

2.2. Аналіз розвитку транснаціоналізації ринку туристичних послуг в умовах 

глобалізації……………………….………………………………………………… 

 

86 

2.3. Вплив транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг на 

розвиток туристичної галузі України……………………………………………. 

 

109 

Висновки до розділу 2…………………………………………………………..... 129 

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ…………………………………………. 

 

134 

3.1. Удосконалення регулювання включення країн до міжнародного ринку 

туристичних послуг……………………..………………………………………… 

 

134 

3.2. Варіативне прогнозування розвитку міжнародного ринку туристичних 

послуг……………………………………………………………………….……… 

 

152 

3.3. Стратегічні засади розвитку діяльності міжнародних туристичних 

компаній в умовах транснаціоналізації ринку туристичних послуг в галузево-

адаптаційному вимірі ……………………………….………...…………………. 

 

 

167 

Висновки до розділу 3………………………………..………………………….. 183 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 187 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..…………………. 192 

ДОДАТКИ………………………………………………………..………………. 213 



3 

ВСТУП 

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 транснаціоналізацїї 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 
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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;  

– 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.  
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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: 
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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; 

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 
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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 
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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 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 
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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 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» 
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(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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ЕТАПІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.   

 

1.1. Методологічні засади дослідження глобалізації.  

 

Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується  активізацією 

глобалізаційних  процесів як однією із закономірностей, що визначають сучасний 

стан і перспективи розвитку міжнародної економіки.   

У широкому розумінні глобалізацію можна трактувати як процес, що 

виводить міжнародну економіку на більш високий рівень розвитку – системної 

інтернаціоналізації умов і сфер людської життєдіяльності, – який включає в себе 

політичні, економічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші складові 

[91, с. 97]. 

Вперше термін «глобалізація» було застосовано у 1983 р. Т. Левітом, який 

так назвав феномен злиття ринків окремих продуктів, які вироблялись 

мультинаціональними корпораціями. Пізніше дане поняття отримало розвиток у 

трактуваннях інших вчених.  

Так, У. Андерсон розглядав глобалізацію як систему систем, що прискорено 

змінюється, і яка охоплює не тільки економіку, а й політику, культуру, біосферу 

[203, с. 5].  

Як стан світової економіки, що характеризується наявністю мереж 

трансконтинентальної взаємозалежності, визначав глобалізацію Р. Кеохане.  

Складовими частинами цих мереж можуть бути рух і вплив потоків капіталу і 

товарів, інформації та ідей, людей, а також пов’язані з екологією біологічно 

ефективні субстанції [153, с. 22]. 

За визначенням А. Мальбоу, глобалізація – це сукупність усіх процесів, 

завдяки яким відбувається інкорпорація населення планети у єдине світове 

співтовариство [199, с.14].  
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Д. Мартен, Ж.-Л. Мецжер, Ф. Пьєр зазначають, що глобалізація постає як 

низка трансформувань, які стосуються всіх аспектів суспільного життя: 

економічних, професійних, правових, культурних, політичних, геополітичних 

[100, с. 267].  

В. Дергачов трактує глобалізацію як об’єктивний процес в рамках сучасних 

міжнародних відносин, вищий етап інтернаціоналізації, що ґрунтується на 

розвитку інформаційних технологій [60, с. 35]. 

Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова розглядають глобалізацію як 

метасистему, що характеризується прискоренням темпів  розвитку усіх сфер 

суспільного життя  - економічної, соціальної, політичної, духовної, як ускладнену 

стадію або форму прояву інтернаціоналізації, при цьому зауважуючи, що 

глобалізація не тільки означає прискорення розвитку соціально-економічних 

процесів, а й виводить їх на новий якісний рівень. Взаємозалежність між 

країнами, соціальними спільнотами, ринками, суб’єктами економіки стає 

загальнопланетарною [153, с. 22]. 

І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров стверджують, що, виходячи з того, 

що глобалізація – це, по-перше, тривалий процес інтеграції національних економік 

світу з метою вирішення глобальних проблем людства, по-друге – складне явище 

взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та 

потоками капіталів, по-третє, процес, завдяки якому досягнення, рішення і 

діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих 

людей і їх спільноти в усіх частинах світу, цілком слушним виглядає визначення 

глобалізації, відповідно до якого під глобалізацією світового господарства 

розуміють процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що 

знаходить свій прояв в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; 

становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знань в основний 

елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через 

формування ТНК, впровадженні й домінуванні в повсякденній практиці 

міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів принципово нових і 

універсальних ліберально-демократичних цінностей [11, с. 208–209].     
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Найбільш чітко глобалізація знаходить прояв у сфері економіки, тут її вплив є 

найбільш очевидним. Глобальна економіка – це економічна система, основні 

компоненти якої наділені інституційною, організаційною та технологічною здатністю 

діяти як цілісність у планетарному масштабі. Основною рисою глобальної економіки є 

залежність національних економік від глобалізаційного ядра, яке включає в себе 

фінансові ринки, міжнародну торгівлю, транснаціональне виробництво, науку і 

технології та формує глобальний соціальний контекст – багатомірний антропогенний 

універсум, що виник і еволюціонує як інтегральний продукт складних інтеракцій між 

національними державами, супернаціональними організаціями, транснаціональними 

корпораціями, наднаціональними утвореннями [199, с. 143]. 

Враховуючи вищезазначене,  економічну глобалізацію  слід розглядати як  

процес змін і поетапного реформування структури цілісного світового 

господарства та як необхідної умови подальшого розвитку цілісності світового 

суспільства [127, с. 582–583]. 

М. Кастельс розглядає глобальну економіку як економіку, яка в реальному часі 

працює як єдине ціле у світовому просторі, незалежно від того, стосується це 

капіталу, менеджменту, праці, технології, інформації чи ринків.  

В. Барнс та Л. Ледебург трактують глобальну економіку як глобальну мережу 

взаємозалежних та економічно інтегрованих глобальних систем і їх складових – 

економічних регіонів, де інтенсивність взаємозалежностей між національними 

системами – це не наслідок їх близькості чи подібності, а результат впливу ринків, 

ресурсів, переваг собівартості, технологій, глобальної політики тощо [199, с. 21].    

Е. Гіденс стверджує, що глобалізація представляє собою комплексну сукупність 

процесів – політичних, технологічних, культурних, економічних, – основною 

рушійною ланкою яких є людина як носій інституційного індивідуалізму.  

Б. Лінсі розглядає глобалізацію як похідний продукт політики дерегулювання  та 

послаблення державного втручання в економіку, яка проводилась у багатьох, перш за 

все, розвинутих країнах, починаючи з кінця 70-х років ХХ ст. Він використовує даний 

термін для позначення трьох взаємопов’язаних процесів: по-перше, для позначення 

економічного явища – наростаючої (внаслідок технологічних чи політичних причин) 
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інтеграції національних ринків; по-друге, для позначення процесу усунення бар’єрів на 

шляху міжнародного потоку товарів, послуг та капіталу; по-третє, для позначення 

набагато ширшого політичного явища, сутність якого полягає у поширенні ринкової 

політики на внутрішньому та міжнародному рівнях [199, с. 29].           

В цілому вчені по-різному оцінюють розвиток глобалізаційних процесів. 

Виділяють кілька течій глобалістики: гіперглобалісти, скептики, 

трансформаціоністи (табл. 1.1): 

– гіперглобалісти розглядають стратегію глобального економічного розвитку як 

панування єдиного світового ринку із поступовим і невідворотним відмиранням 

національних держав і створення єдиного світу західного зразка; 

– скептики стверджують, що глобалізація – це теоретичний міф, і що 

сучасна глобалізація є новою формою міжнародної економічної інтеграції; 

– трансформаціоністи, відзначаючи наявність якісних перетворень на 

глобальному рівні, стверджують, що поряд із глобальними процесами, активізуються 

процеси економічної регіоналізації, в яких вагому роль відіграють нації-держави.     

Слід відзначити, що на позиціях трансформаціонізму стоять і відомі українські 

вчені О. Білорус, Д. Лукьяненко, Ю. Павленко, А. Філіпенко, В. Новицький та ін.  

Таким чином, глобалізацію економіки слід розглядати як вищу форму 

міжнародної економічної інтеграції. Організаційно глобалізація економіки 

представляє собою утворення наддержавних економічних органів і структур, а 

також транснаціональних компаній [121, с. 23]. 

Першопричиною і проявом глобалізації виступає лібералізація світової 

економіки, коли нівелююється значення кордонів для вільного перетікання між 

країнами робочої сили, інвестиційних ресурсів, товарів і послуг. На основі зменшення 

і зникнення адміністративних, юридичних, економічних, технологічних бар’єрів 

більшість країн світу під дією доцентрових сил формують єдиний економічний 

простір у планетарному масштабі [176, с. 15]. Відкритою (лібералізованою) прийнято 

вважати таку економіку, яка інтегрована в систему світового господарства і залучена 

до різних форм світогосподарських зв’язків.   

 



15 

Таблиця 1.1 

Основні напрями інтерпретації процесів глобалізації [199, с. 34]  

 

Гіперглобалісти 

(К. Огме, Дж.Редвуд, 

С.Стрейндж,  

К. Поппер, Ф. Фукуяма) 

Скептики  

(П. Герст, І.Томсон, 

Д.Аллен, Р. Гілпін, 

Н.Ферпоссон ) 

Трансформаціоністи 

(Дж. Розенау, Е. Гіденс, 

М.Кастельс, 

Б.Аксфорд, Д. Хелд) 

Ознаки 

новітнього 

процесу 

Глобальне століття  Торговельні блоки, 

більш складне 

геоуправління, ніж у 

попередні періоди 

Історично 

безпрецедентні рівні 

глобальної 

взаємопов’язаності  

Домінуючі риси Глобальний капіталізм, 

глобальне управління, 

глобальне громадянське 

суспільство 

Світ менш 

взаємозалежний, ніж 

наприкінці ХІХ ст.  

Інтенсивна та 

екстенсивна 

глобалізація  

Влада 

національних 

урядів 

Зменшується, або 

розмивається  

Збільшується, або 

поширюється 

Реорганізована і 

переструктурована 

Рушійні сили 

глобалізації 

Капіталізм і технологія  Держави і ринки Нова архітектура 

світового порядку 

Форми 

стратифікації 

Розмивання старих 

ієрархій 

Зросла маргіналізація 

Півдня 

Об’єднані сили 

сучасності 

Домінуючий 

мотив 

Масова уніфікація Національний інтерес Трансформація 

політичної спільноти  

Концептуалізац

ія глобалізації 

Реорганізація 

структури людської дії 

Інтернаціоналізація і 

регіоналізація 

Реорганізація 

міжрегіональних 

відносин 

Історична 

траєкторія 

Глобальна цивілізація Регіональні блоки 

(зіткнення цивілізацій) 

Невизначена: 

глобальна інтеграція і 

фрагментація 

Висновки Кінець нації-держави Інтернаціоналізація 

залежить від мовчазної 

згоди або підтримки 

держави 

Глобалізація 

трансформує державну 

владу і світову 

політику  

Глобалізація представляє собою вищу стадію процесу інтернаціоналізації 

економічного життя, коли риси цілісності світового господарства, 

взаємопов’язаності всіх його елементів проявляються на глобальному 

(загальнопланетарному) рівні [176, с. 16].  

Основними ознаками процесу глобалізації є такі: взаємозалежність національних 

економік та їх взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів 

поза національними кордонами; фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність 
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та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу; послаблення 

можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної 

політики; розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесу руху товарів, 

капіталів, трудових ресурсів; створення інституцій міждержавного, міжнародного 

регулювання глобальних проблем; тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, 

цінностей, принципів функціонування [11, с. 209]. 

Дещо по-іншому ідентифікує ознаки глобалізації П. Ратленд: революція в 

інформаційних технологіях – поява мережі Інтернет та ін.; економічна революція – 

плаваючі обмінні курси, пом’якшення торговельних бар’єрів, зелена революція в 

сільському господарстві, дешева енергія, прискорений розвиток сфери послуг, 

зростання значення транснаціональних корпорацій, зменшення регулюючої ролі 

урядів; регіоналізація світової економіки – поширення регіональних 

інтеграційних утворень (ЄС, НАФТА та ін.); поляризація світової економіки – 

поглиблення розриву між економічними рівнями високо розвинутих та менш 

розвинутих країн [143].       

Сучасний процес глобалізації економіки здійснюється одночасно на чотирьох 

рівнях:  на світовому рівні; на рівні держав (макрорівень); на галузевому рівні; на 

рівні підприємств і організацій (мікрорівень) [199, с. 18]:        

– світовий рівень – зростання економічної взаємозалежності країн і регіонів, 

переплетення їх  господарських комплексів та економічних систем; 

– рівень окремої країни – відкритість економіки, частка 

зовнішньоторговельного обороту у ВВП, обсяг зарубіжних інвестиційних потоків, 

міжнародних платежів та ін.; 

–  галузевий рівень – проявляється у співвідношенні обсягів зустрічної 

внутрішньогалузевої торгівлі до світового виробництва відповідної галузі та 

характеризується коефіцієнтом спеціалізації галузі, що розраховується як 

співвідношення національних і міжнародних експортних квот галузі.  

Глобалізовані галузі характеризуються тенденцією домінування на ринку певного 

кола глобальних компаній; 
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– рівень компанії - залежить від того, наскільки компанія диверсифікувала свої 

надходження та розмістила активи в різних країнах з метою збільшення експорту 

товарів та послуг і використання місцевих переваг.       

В процесі глобалізації змінюються суб’єкти світогосподарського розвитку, 

розширюється їх склад, зростає різноманітність (рис. 1.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Глобалізація: сутність, основні риси та фактори розвитку 

Поряд із традиційними суб’єктами – державами – в економічній літературі в 

якості суб’єктів світового господарства виділяють: ТНК; регіональні об’єднання; 

міжнародні організації (ООН, МВФ, Світовий банк, СОТ).   

Вказані суб’єкти розрізняються за ступенем впливу, за способом організації, 

за цілями своєї діяльності і часом існування, володіють різними ресурсами, але в 

Г Л О Б А Л І З А Ц І Я  

Виникнення єдиного 

господарства 

– економічного  

– фінансового  

– інформаційного  

– виробничо-

технологічного  

Фактори розвитку 

– інтернаціоналізація 

– інтеграція  

– конкуренція 

– підприємництво 

– концентрація капіталу 

– розвиток 

телекомунікацій 

– утворення міжнародних 

формувань  

Суб’єкти 

– держава 

– ТНК 

– міжнародні 

організації 

– інтеграційні 

угруповання 

– регіони 

– цивілізації  
 

Об’єкти 

– продукція 

– послуги 

– ринки 

– капітал 

– робоча сила 

– інформація 

– технології 

– екологія 
 

О С Н О В Н І     Р И С И  

– вільний рух і мобільність товарів, послуг, капіталів, робочої сили, інформації та 

збільшення обсягів міжнародної торгівлі 

– перехід від індустріальної економіки до економіки знань 

– функціональна інтеграція та координація у міжнародних масштабах різних видів 

діяльності, поява трансконтинентальних та міжрегіональних моделей діяльності 

– посилення процесу транснаціоналізації з характерною ознакою монополізації 

глобальних процесів 

– асиметрія за рівнем цивіліаційного розвитку країн, інформаційно-технологійчним 

потенціалом, конкуретоспроможністю 

– неоднакові правила участі країн в управлінні глобальною економікою 

– трансформація системи соціальних зв’язків 

– загострення міжнародної конкуренції  

– посилення антиглобалістського руху 

– надтериторіальний вимір суспільних відносин  

– зміна пріоритетів в політиці забезпечення глобальної конкурентоспроможності та 

конкурентоспроможності національних економік  
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цілому їх діяльність кидає серйозний виклик національно-державному устрою 

світової економічної системи [191, с. 175]. 

Сформувалась низка концепцій, які складають теоретико-методологічне 

підґрунтя дослідження глобалізації.  

Концепція межі зростання. Проблема меж економічного зростання лежить в 

основі тематики Римського клубу. А. Печчеі та інші засновники Римського клубу 

усвідомили, що в основі корпоративних труднощів, які виникали в реалізації 

корпоративних проектів і програм, лежать глобальні системні особливості, 

подолання яких локальними зусиллями неможливе.  

В рамках концепції межі зростання було розпочато моделювання динаміки 

розвитку світової економіки на основі таких змінних: капіталовкладення, 

використання невідновлювальних ресурсів, виробництво продовольства, 

чисельність населення, забруднення навколишнього середовища.   

Перевіряючи гіпотезу стосовно дисфункціональності глобальної економічної 

системи, вчені констатували, що за умови збереження наявних тенденцій 

зростання, людство достатньо швидко наблизиться до граничних показників 

демографічної та економічної експансії. Треба відзначити, що можливості і 

масштаби зростання визначаються не стільки наявністю ресурсних меж, скільки 

параметрами функціонування самого світового господарства – в першу чергу,  

егоцентризм глобальних корпорацій, по-друге, конкуренція між національними 

економіками на ґрунті прагнення до застарілого суверенітету держав, по-третє, 

розрізненість  людського співтовариства [142, с. 64]. 

Концепція сталого розвитку. Сучасні теорії сталого розвитку відрізняються 

різноманітністю підходів і методів дослідження, але їх об’єднують спільні погляди 

на еколого-економічну розбалансованість глобального світу, яка супроводжується 

негативними змінами у довкіллі та економіці. Економічна глобалізація об’єктом 

свого впливу зробила екосистему планети. Небезпека полягає в тому, що 

споживацький тип економічної діяльності, доповнений прогресивними виробничими 

технологіями, довів до граничної межі екологічну резистентність [199, с. 144].      
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Одними з перших в історії економічної думки проблеми сталого розвитку стали 

досліджувати неокейнсіанці (Р. Гаррод, Е. Гансен, Е. Домар, П. Самуельсон, Дж. Хікс 

та ін.). Будучи панівною доктриною у країнах Заходу у повоєнний період, 

неокейнсіанство зосередило увагу на дослідженнях проблем економічної динамки з 

метою забезпечення довготривалої економічної стабільності. Зокрема, досліджуючи 

проблеми економічної циклічності, вчені дійшли висновку щодо необхідності 

регулювання циклу на всіх стадіях його протікання, при цьому сталий дохід 

розглядався як максимальна цінність, яку суспільство може використовувати на 

протязі певного періоду часу, не погіршуючи при цьому свого добробуту [191, с. 131].  

Концепція універсального еволюціонізму є продовженням теорії 

В. Вернадського про ноосферу. Дана концепція, яка розвивалась під керівництвом 

М. Моїсеєва, критикуючи погляди Римського клубу, обґрунтовувала необхідність 

врахування реакції біосфери на наслідки, спричинені глобальним розвитком. 

М. Моїсеєв стверджував, що обопільний розвиток суспільства і біосфери у 

глобальному масштабі може бути цілеспрямованим, взаємоузгодженим і 

ефективним. Як результат взаємовигідного розвитку в процесі науково 

спрямованої еволюції може бути сформована ноосфера, ноосферна економіка і 

ноосферна цивілізація, яка відкриває шлях до принципово нового стану людства 

[142, с. 64–65]. В рамках даної концепції було розроблено теорію глобальних 

рішень і компромісів, доведено можливість світових угод кооперативного типу на 

основі глобального компромісу.   

Концепція мітозу біосфер (Неурядовий міжнародний інститут екотехніки) 

вважається важливою для раціоналізації взаємодії світового людства з 

навколишнім середовищем. Основна ідея полягає в тому, щоб досягнуті наукові 

результати використовувати для покращення земної біосфери і для формування 

ноосфери (сутність ноосфери – в гармонічному синтезі біосфери і техносфери).    

Концепція світ-системного аналізу (І.Уоллерстайн) представляє парадигму, яка 

розглядає розвиток економік, історію систем і еволюцію цивілізацій. При цьому 

капіталістична система розглядається як перша історична форма глобальної 

економіки, ствновлення якої відбувається як співпраця ядра («золотий мільярд»), 
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напівпериферії і периферії світу. При цьому дана взаємодія характерізується 

циклічністю, з періодичністю виникнення криз раз на 50–100 років. Концепція світ-

системного аналізу подібна до концепції глобальної соціалізації розвитку, 

сформульованою  Міжнародною соціологічною асоціацією, яка розгялає формування 

закономірностей  глобального соціального розвитку [142, с. 65]. 

Концепція контрольованого глобального розвитку (Д. Гвішіані) передбачає 

здійснення моделювання глобального розвитку з метою аналізу альтернативних 

варіантів і розробки рекомендацій щодо вибору оптимальних шляхів економічного 

розвитку. При цьому ставновлення інформаційного суспільства позиціонується як 

провідний вектор подолання проблем, що виникають на шляху глобального 

розвитку  людства. 

Слід відзначити, що глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Позитивний вплив глобалізації пов’язаний з ефектом конкуренції, до якого вона 

призводить, появою нових стратегічних підходів в багатьох галузях, поглибленням 

міжнародного поділу праці, більш ефективним розподілом коштів і у кінцевому 

випадку – підвищенням рівня і якості життя. Негативні наслідки глобалізації пов’язані з 

поступовим ослабленням значущості окремих національних економік, а також 

потенційними конфліктами, оскільки глобалізація прискорює і загострює антагонізм 

між розвинутими країнами і рештою світу [121, с. 40].  

Різноспрямованість наслідків, і відповідно – асиметричність вигід і втрат від 

глобалізації,  визначається тим, що процес глобалізації має різний ступінь впливу 

на різні країни – відповідно до рівня їх економічного розвитку. Мова йде про 

розвинуті країни, економіки яких утворюють центр глобального господарства,  

країни, що розвиваються, які прийнято відносити до периферійних країн, та країни 

з перехідною економікою як визначають як напівпериферію.  

Вказана різноспрямованість наслідків є результатом прояву неоліберальної 

моделі глобалізації, відповідно до якої взаємопроникнення національних економік  

супроводжується активізацією дерегулювання національної і міжнародної 

економічної діяльності країн на фоні активізації дії ринкових механізмів  на рівні 

глобальних ринків [52, с. 294–295].  
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Принципова асиметричність ризиків і вигод глобалізації витікає із логіки 

здійснення даного процесу: в рамках глобалізації складаються глобальні ринки, 

інтегровані в глобальний економічний простір, на якому явні конкурентні переваги 

мають найбільші компанії – транснаціональні, за рахунок економії на масштабі, 

оптимізації використання ресурсних, трудових і технологічних потенціалів багатьох 

країн, де розташовані їх філіали і виробничі потужності, використання механізму 

трансфертного ціноутворення і т. і.  

Слід також відзначити, що глобалізація справляє суперечливий вплив на 

національні економіки, оскільки вони функціонують в умовах прискореного 

входження до вже сформованих у світовій економіці структур [57, с. 146–147]. 

 Таким чином, глобалізація ринків і виробництва, з однієї сторони, суттєво 

збільшує можливості країн щодо використання максимально можливого комплексу 

ресурсів як результат участі в системі міжкраїнового розподілу праці, а з іншої 

сторони, процес глобалізації виводить конкурентну боротьбу на якісно новий, більш 

жорсткий рівень [57, с. 147]. У глобальній конкуренції виграють, перш за все, 

компанії економічно розвинутих країн. Компанії з країн, що розвиваються, та країн з 

перехідною економікою займають менш вигідні і прибуткові ніші [52, с. 295]. 

Можливості підвищення ризиків глобалізації для менш розвинутих країн і їх 

зниження для передових економік пов’язані з реалізацією на практиці 

неоліберальної моделі глобалізації, в рамках якої об’єктивні глобалізаційні 

процеси поєднуються з усвідомленою політикою щодо дерегулювання 

глобальних ринків. Це не лише посилює прояв існуючих на даний момент 

конкурентних переваг у конкретних взаємовідносинах на ринку, але й знижує 

можливості регулювання ринків з метою згладжування коливань економічної 

динаміки, зменшення ступеня волатильності ринків.  

Разом з тим, розвиток процесів глобалізації не скасовує роль держави, 

трансформуючи моделі національного економічного розвитку в умовах 

глобалізації. Так, Дж. Сорос підкреслює, що розвиток глобальної економіки не є 

тотожним розвитку глобального суспільства. Базовою структурою у 

світогосподарському житті залишається нація-держава [172, с. 17]. 



22 

Д. Гелд наголошує на тому, що, незважаючи на те, що сучасна держава все 

більше включається в глобальні та транснаціональні економічні відносини, її роль 

як нації-держави не вичерпано внаслідок розмитості глобальних регулюючих 

механізмів [36, с. 133]. 

М. Кастельс також наголошує на значній ролі національних держав в епоху 

глобалізації, оскільки саме уряди країн стають відповідальними за використання 

можливостей, які відкриваються у глобальному економічному просторі [189, с. 136]. 

Необхідно відзначити, що глобалізація не поглинає національні господарства. 

Основною тенденцією сучасного світогосподарського розвитку в умовах глобалізації 

є формування різнопланових утворень геоекономічних просторів, об’єднаних 

соціально-економічними інтересами та стратегічними орієнтирами [57, с. 197]. 

Формування даних утворень є результатом дії принципу необхідної різноманітності 

Р. Ешбі. Формування економічних структур глобального типу спричиняє активізацію  

діяльності, пов’язаної з переходом національних економік на глобально-

адаптаційний рівень, запускаючи механізми максимально повного використання 

переваг національних економік в системі міжнародного розподілу праці. Фактично 

формування даних структур є необхідною умовою інтеграційних можливостей 

міжнародного соціально-економічного розвитку. 

Як зазначає А. Гальчинський, принципова новизна розвитку 

постіндустріальної глобальної цивілізації полягає в поступовому набутті 

цілісністю світу структурного характеру [34, с. 28]. 

При цьому сучасний етап глобального економічного розвитку 

характеризується такими ознаками [57, с. 258–259]: 

– ускладнення світогосподарських процесів, розширення можливих варіантів 

еволюції економічних систем, об’єктивне зростання ролі та значення випадкових 

аттракторів; 

– періодичне виникнення та розвиток явищ резонансного характеру в рамках 

глобальної економіки, посилення нестійкості соціуму як наслідок складної 

взаємодії організаційних та само організаційних засад розвитку 

трансформаційних процесів; 
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– інтенсифікація світогосподарських перетворень як результат стрімкого 

зростання обсягів інформації, скорочення періодів радикальної зміни 

інформаційних технологій, виникнення глобальної мережі Інтернет. 

В. Вагурін, трактуючи глобалізацію як динамічний процес зростання 

нестійкості та суперечливості світогосподарської системи, вважає, що на сьогодні 

глобалізація набуває принципово нової якості – спостерігається зростання та 

ущільнення взаємодії мереж і структур світової економіки, становлення явища 

соціалізованого капіталізму [26, с. 25]. 

О. Шевчук розглядає глобалізацію як надскладну, планетарну, системно 

організовану ієрархічну мережу економічних відносин, яка передбачає якісно 

новий стан міжнародної економічної взаємодії порівняно зі станом світової 

економіки попередніх десятиліть – часів, що передували розкриттю потенційних 

можливостей інформаційної революції [200, с. 110]. 

Фактично на сьогодні спостерігається нелінійний, нерівноважний характер 

процесів глобалізації, феномен самоорганізації та саморозвитку, нелінійності, 

нестійкості як основоположної характеристики процесів трансформації світової 

економіки.  

На думку Н. І. Гражевської, провідними аттракторами сучасного 

глобалізаційного процесу виступають такі [57, с. 261]:    

- інформаційно-технологічний, породжений науково-технічною революцією, 

яка забезпечує інтенсивний інформаційний обмін, вдосконалення шляхів, методів 

та засобів обміну інформацією; 

- фінансово-економічний, породжений експансією міжнародного капіталу, 

який забезпечує інтенсивний міжнародний обмін між соціально-економічними 

структурами різного рівня; 

- соціалізаційний, породжений постіндустріальними тенденціями 

становлення людиноцентричних економічних систем, орієнтованих на всебічний 

розвиток та розкриття потенціалу конкретної особистості.       

Тобто можна стверджувати, що фактично зрушення у світовій економіці 

(підвищення ролі транснаціональних корпорацій, розширення експорту прямих 
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іноземних інвестицій, міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та 

послугами, глобалізація третинного сектору економіки, глобалізація управлінських 

функцій, перетворення туризму на галузь світового масштабу, міжнародна 

економічна інтеграція) на етапі глобалізації перетворились з аттракторів 

структурування та інтеграції локальних економік на глобальні аттрактори 

інформатизації, капіталізації та соціалізації економік країн світу.  

В ході розвитку глобалізації відбулось становлення явища глобалізаційного 

переходу як об’єктивного результату розвитку світової економічної системи і 

посилення взаємозалежностей різних сфер міжнародної  економіки. Прагненням до 

реалізації результатів НТП через укрупнення капіталу майбутні ТНК створили 

історично закономірні умови для глобалізаційного переходу економіки до збільшення 

простору для міжнародних трансакцій [121, с. 44].  

Одночасно сучасний розвиток світового господарства характеризується 

такою ситуацією, коли потенційні ризики глобалізації у країнах світової периферії 

не можуть бути вищими, ніж в країнах центру. Мова йде про те, що розвиток 

процесу глобалізації зазвичай приносить більшу кількість переваг для країн з 

порівняно вищим рівнем  конкурентоспроможності, як вказано вище, а для менш 

розвинутих країн втрати від даного процесу можуть, у найкращому випадку, 

врівноважити вигоди, а у найгіршому – перевищити їх [52, с. 301 ]. 

Фактично більшість країн світової периферії і напівпериферії потрапили в 

«пастку глобалізації», під якою розуміють залучення до глобалізаційних процесів 

економік менш розвинутих країн шляхом руйнівної для останніх експлуатації їх 

національних ресурсів, у тому числі природних і інтелектуальних. За наявними 

оцінками, щорічні втрати країн, що розвиваються, від відсутності рівноправного 

доступу до глобальних ринків становлять близько 1 трлн. дол. США [52, с. 301–302]. 

Так, А. Беттлер та А. Саліцький стверджують що «третій» та «другий світи» 

– це, скоріше, об’єкти процесів глобалізації (globalisation takers) на противагу 

країнам – лідерам світової економіки, які виступають суб’єктами глобалізації 

(globalisation-makers). Слід підкреслити, що загрози глобалізації мають найбільшу 

ймовірність прояву по відношенню до країн – об’єктів глобалізації.   
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На думку М. Кастельса, у сучасному світовому господарстві відбувається 

становлення явища «глобальної асиметрії», яка відповідно до точки зору вченого, 

і є рушійною силою глобалізації [52, с. 302]. 

Виходячи з багаторівневості міжнародного економічного розвитку, 

глобалізація представляє собою верхній рівень даного процесу, базовий же рівень 

визначається антропоцентричними модусами людського буття – відтворення 

людини, стереотипи побуту, традиції, цінності тощо [195, с. 646], що є особливо 

важливим для галузевих ринків, особливо для ринку послуг.   

При цьому слід зазначити, що національні економіки виступають не суто 

складниками глобальної економіки, а й є окремими елементами з притаманним їм 

характеристиками і особливостями. Так, відповідно до думки Ф. Ліста,саме  

особливості національних економічних систем визначають змістовну 

спрямованість дій на міжнародному рівні щодо формування найбільш сприятливих 

умов включення країн до системи міжнародного розподілу праці в умовах 

глобалізації [89, с. 235]. 

Даної точки зору також дотримуються В. Ойкен, Л.Ерхард, а також 

А.Пороховський, який диференційовані наслідки входження країн до глобальної 

системи господарювання пов’язує з такими аспектами: відсутність стандартної моделі 

економічного розвитку країн; специфічність неекономічних факторів реалізації 

ринкового шляху, які по-різному впливають на економічні процеси [57, с. 199]. 

Можна зробити висновок, що в контексті глобалізації національну модель 

економіки слід трактувати як таку організаційну структуру господарювання, яка 

дозволяє країні включитись в транснаціональні відтворювальні цикли глобальної 

економіки та отримувати певну частку світового доходу [57, с. 200]. 

На користь даної думки говорить той факт, що в умовах глобалізації держава 

має утримувати баланс між ступенем відкритості національної економіки і 

можливостями міжнародної кооперації у створенні конкурентоспроможного 

продукту. Фактично мова йде про співвідношення лібералізації та протекціонізму 

в рамках державного регулювання економіки. Дану ситуацію описує концепція 

взаємодії національної держави з транснаціональними корпораціями, відповідно 
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до якої неоліберальна глобалізація вимагає від держав створення найбільш 

сприятливих умов для діяльності глобальних гравців з метою запобігання відтоку 

капіталу [152, с. 27]. 

Водночас І.Валлерстайн стверджує, що транснаціональні корпорації не 

вступають у протиріччя з цілями держави, оскільки є залежними від держави, перш 

за все, у плані гарантування прибутків. Зниження результативності впливу 

державних структур сприяє, на думку вченого, настанню системних криз та 

перешкоджає забезпеченню стабільності економіки [57, с. 288]. Адекватна політика 

держави сприятиме використанню переваг транснаціоналізації, оскільки після 

здійснення перших етапів інвестування ТНК стають зацікавленими у продовженні 

діяльності на приймаючих територіях.  

Можна виділити ряд інших обставин, тісно пов’язаних з процесами глобалізації, 

здатних найближчим часом вплинути на баланс сил між провідними економічними 

центрами. І найголовніша серед них – зростання сфери послуг в ході переходу до 

постіндустріального суспільства, про що мова піде нижче.   

Крім того, суттєвий вплив на процес економічної модернізації і створення 

експортоорієнтованих виробництв товарів і послуг здійснюють, зокрема, філії 

ТНК, які забезпечують для менш розвинутих країн надходження нових технологій 

і досвіду виробництва і управління. 

Загалом можна констатувати, що достатньо високих і стійких результатів 

економічного розвитку досягли країни, які здійснювали політику дозованого 

зовнішньоекономічного лібералізму (яка передбачала і забезпечення дозованого 

зовнішньоекономічного протекціонізму), що дозволило не лише не підірвати 

можливості місцевих виробників, а й забезпечити підвищення їх міжнародної 

конкурентоспроможності у відповідності до принципів динамічних (а не статичних) 

порівняльних переваг [52, с. 318].  

У даному процесі значну роль відіграє транснаціоналізація світового 

господарства, що дозволяє поєднувати питання розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності і протекціонізму з метою забезпечення оптимального формату участі 

держав у процесах міжнародної економічної діяльності. 
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Таким чином, глобальна економіка представляє собою економічну систему, 

основні компоненти якої наділені інституційною, організаційною та 

технологічною здатністю діяти як цілісність у планетарному масштабі.  

Поряд із загальновизнаними, до ознак процесу глобалізації на сучасному 

етапі додались такі: прискорений розвиток сфери послуг; зростання значення 

транснаціональних корпорацій тощо. При цьому принципова асиметричність 

ризиків і вигод глобалізації для різних груп країн посилюється наслідками впливу на 

національні економіки  неоліберальної моделі глобалізації.  

На етапі глобалізації наявні зрушення у світовій економіці перетворились з 

аттракторів структурування та інтеграції локальних економік на глобальні аттрактори 

інформатизації, капіталізації та соціалізації. При цьому ТНК відіграють основну роль у 

створенні історично закономірних умов глобалізаційного переходу економіки до 

збільшення простору для міжнародних трансакцій, а національну модель економіки 

слід трактувати як організаційну структуру, яка дозволяє країні включитись у 

транснаціональні відтворювальні цикли та отримувати певну частку світового доходу. 

Тобто транснаціональні корпорації не вступають у протиріччя з цілями держави, 

оскільки є залежними від держави, перш за все, у плані гарантування прибутків, а 

адекватна політика держави сприятиме використанню переваг транснаціоналізації.  

 

 

1.2. Теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг. 

 

Провідною характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки 

виступають процеси глобалізації і транснаціоналізації, які визначили формування і 

функціонування глобальних багатопрофільних транснаціональних структур. 

Виступаючи суб’єктами глобальної економіки, ТНК формують глобальний 

відтворювальний контур, здатний до саморегулювання. Транснаціоналізація породжує 

процеси виробництва товарів та послуг, які здійснюються на базі технологічних 

ланцюгів, що виходять за національні межі; обмін відбувається на нових, міжанклавних 

стиках поділу праці, наслідком чого стає формування в системі світового господарства 
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інтерналізаційних відтворювальних центрів. В результаті національні економіки 

перетворюються на ланки глобальних відтворювальних циклів, а національні інтереси 

визначаються не географічними, а економічними кордонами [78, с. 216]. 

Транснаціоналізація – це перетворення виробництва на основі винесення 

окремих ланок виробничо-технологічних ланцюгів за національні рамки. При 

цьому стратегічний контроль в міжнародній мережі корпорацій не втрачає свого 

національного характеру. Процес транснаціоналізації модифікує традиційний 

міжнародний розподіл праці. Виникає нова його форма – міжкорпоративний 

поділ праці, який характеризує спеціалізацію господарюючих суб’єктів, що 

сформувались на традиційній основі [121, с. 23].  

Сучасні ТНК є важливою складовою єдиної світової економічної системи, 

вони виступають новими суб’єктами світогосподарського розвитку.  Міжнародні 

корпорації почали складатись ще до посилення процесів глобалізації, але сьогодні 

економіка перетворюється на світовий простір, на якому конкурують провідні 

міжнародні компанії.  

Функціонуючи одночасно в багатьох країнах, транснаціональні корпорації 

сформували глобальне економічне середовище, створивши  передумови для нового 

етапу інтернаціоналізації: прагнучи освоїти нові ринки, створюючи закордонні 

філіали, підрозділи, ТНК інтернаціоналізують міжнародний економічний обмін, 

призводячи до формування відкритої економіки [136, с. 71]. 

Фактично змістом інтернаціоналізації і є утворення міжнародних за 

масштабами і характером діяльності компаній. Саме міжнародна діяльність 

зазначених компаній, через транскордонне переміщення інвестиційних ресурсів і 

збільшення масштабів виробництва, виступає рішійною силою глобалізації. 

Фактично інтернаціоналізація відображає основну особливість процесу 

транснаціоналізації – заміну контрактних відносин зовнішнього ринку 

адміністративним координуванням рішень всередині ТНК.   

Таким чином, ТНК виступає домінуючим чинником внутрішньофірмової 

міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва, що визначає структуру та 

географічний напрям світової торгівлі. Спеціалізація і кооперування між 
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підприємствами ТНК, розташованими в різних країнах, призводить до розвитку 

внутрішньокорпоративного обміну, який, за оцінками UNCTAD, досягає третини 

міжнародного торговельного обігу (в США внутрішньофірмовий обмін становить 2/5, 

а в країнах Західної Європи – майже 1/3 обсягу міжнародної торгівлі) [71, с. 416–417]. 

Основна частина міжнародного бізнесу припадає на частку надзвичайно 

великих компаній, які називають глобальними або мультинаціональними 

компаніями (МНК). В рамках МНК між країнами переміщуються величезні обсяги 

капіталу, що здійснює вплив  на національну економіку і політику, у т.ч. на ринки 

послуг [191, с. 176]. Точного визначення МНК не існує, однак найчастіше 

мультинаціональною називають корпорацію, більше 25 % доходів якої пов’язані з 

операціями поза країною походження.  

Серед потужних багатонаціональних за сферою діяльності корпорацій 

переважають транснаціональні корпорації (ТНК) – національні за капіталом, але 

міжнародні за сферою розміщення підприємств, що їм належать. Інша форма 

міжнародних корпорацій – мультинаціональні – є інтернаціональними як за 

вкладеним у них капіталом, так і за сферою діяльності (наприклад, Daimler – Kreisler).  

Межі між транснаціональними і мультиціональними компаніями часто складно 

встановити, оскільки в багатьох транснаціональних компаніях представлені капітали 

різних країн, і при купівлі великих пакетів акцій іноземними компаніями, ТНК 

перетворюються на міжнаціональні [191, с. 177]. Фактично мультиціональні корпорації 

є міжнародними компаніями за  характером своєї діяльності, але національними за 

контролем за основними операціями, а ТНК – міжнародними за всіма параметрами.    

Термін «транснаціональна компанія» з’явився у міжнародному обігу в 

середині 70-х років ХХ ст. В економічній літературі наводяться різні визначення і 

класифікації ТНК. Так, Ф. Котлер поділяв корпорації на інтернаціональні, 

мультинаціональні (багатонаціональні) і глобальні. Вчені Гарвардського 

університету визначають, що транснаціональними є такі компанії, кількість 

зарібіжних філій яких є не менше шести.  

Під транснаціональною компанією (ТНК) розуміють також міжнародні фірми, 

що мають свої господарські підрозділи в двох або більше країнах, і керівництво 
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цими підрозділами здійснюється з одного або декількох центрів на основі такого 

механізму прийняття рішень, який дозволяє провести узгоджену політику і загальну 

стратегію, розподіляючи ресурси, технології і відповідальність для досягнення 

результату – отримання прибутку [54, с. 150].  

Враховуючи важливість визначення поняття «транснаціональна компанія», 

Комісія з транснаціональних корпорацій ООН запропонувала варіант визначення, 

відповідно до якого ТНК – це компанія, яка, по-перше, включає структурні одиниці у 

двох або більше країнах незалежно від юридичної форми і поля діяльності; по-друге, 

оперує в рамках системи прийняття рішень, яка дозволяє проводити узгоджену 

політику і здійснювати загальну стратегію через один або більше керівних центрів; 

по-третє, пов’язує окремі одиниці через власність або будь-яким іншим чином, коли 

одна або більше з даних одиниць можуть мати значний вплив на діяльність інших і, 

зокрема, ділити знання, ресурси і відповідальність з ними [121, с. 24]. 

За визначенням Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), 

транснаціональними корпораціями є фірми, що складаються з материнських 

компаній і їх зарубіжних філіалів. В свою чергу, материнською компанією є та, яка 

контролює активи підприємців в зарубіжних країнах, зазвичай через їх участь в 

акціонерному капіталі [234]. Частка у 10 % та більше звичайних акцій або голосів в 

акціонерному товаристві, або її еквівалент, розглядається як рубіж для отримання 

контролю над активами (хоча, наприклад, у Великобританії і Німеччині таким 

показником вважається 20 %). Відповідно зарубіжним філіалом вважається 

підприємство, в якому інвестор, що є резидентом іншої країни, володіє часткою, яка 

дозволяє йому здійснювати довгострокову участь в управління підприємством 

(зазвичай частка 10 % і більше в акціонерному капіталі або її еквівалент).  

Тобто, транснаціональна корпорація – це мережа виробничих одиниць – 

структурних підрозділів, які мають єдину країну походження (материнську структуру) 

і  розташовані в різних країнах. Відмінність ТНК від звичайної корпорації, яка 

займається зовнішньоекономічною діяльністю, полягає у тому, що ТНК переносить за 

кордон вже не товар, а сам процес вкладання капіталу, поєднуючи його із закордонною 

робочою силою в рамках міжнародного виробництва [54, с. 150-151]. Особливо 
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важливим це є для ТНК, що здійснюють свою діяльність у сфері послуг. Узагальнення 

теоретичних підходів до проблем виникнення ТНК наведено у табл. 1.2.  

Таблиця 1.2 

Узагальнення теоретичних підходів до проблем 

виникнення ТНК [123, с. 12–13]  

N 
п/п 

Теорія Автор Сутність 

1 Технологічна 
концепція 

Дж. Гелбрейт Розвиток ТНК за рахунок максимізації 
обсягів продажів у приймаючій країні 

2 Теорія 
монополістичних 
переваг 

С. Хаймер, 
Ч. Кіндлебергер,  
Е. Чемберлін 

ТНК використовує особливий вид 
конкуренції, виділяючи свій товар в 
особливу групу шляхом відносно невисоких 
витрат на рекламу, маркетинг    

3 Теорія життєвого 
циклу продукту 

Р. Вернон Будь-який товар проходить життєвий цикл, 
який складається з ряду стадій 

4 Теорія активного 
зростання 

Дж Бхаваті,  
Х. Джонсон, 
К. Алекжандро 

Концентрація країн, що розвиваються, на 
розширенні експорту сировини, під впливом 
специфіки порівняльних переваг цих країн у 
міжнародній торгівлі, негативно впливає на їх 
економічний стан  

5 Парадигма "летючих 
гусей" 

К. Акамацу Трьохфазність розвитку галузей приймаючої 
країни: імпорт – імпортозаміщення – експорт  

6 Теорія 
наздоганяючого 
циклу 

К. Акамацу Враховує процеси прискорення у різних 
галузях. Деталізує часовий вплив процесів 
переслідування лідерів економіки тими, що 
наздоганяють 

7 Теорія 
олігополістичного 
захисту 

Ч. Ніккерборкер Розвиток транснаціональних корпорацій  як 
гонка за лідером серед ТНК 

8 Теорія Хекшена-Оліна, 
парадокс Леонтьєва, 
теорія порівняльної 
вартості робочої сили  

Е. Хекшер,  
Б. Олін,  
В. Леонтьєв  

Обґрунтовує ефективність переміщення 
факторів виробництва з однієї країни в іншу. 
Вперше було поставлено під сумнів 
об’єктивність теорії Хешера-Оліна 

9 Теорія інтерналізації Р. Бакклі, 
М. Кассон 

Основною конкурентною перевагою ТНК є 
інтернальна структура, за якої власні ноу-хау є 
недосяжними для конкурентів  

10 Еклектична теорія Дж. Даннінг Виокремлення трьох груп факторів, що 
визначають транснаціоналізацію  та обсяги 
іноземних активів  

11 Теорія шляхів 
інвестиційного 
розвитку націй 

Дж. Даннінг Передбачає, що розвиток країни проходить 
через п’ять етапів, класифікаційними 
ознаками яких є готовність приймати і 
експортувати ПІІ. Розвиває положення теорії 
життєвого циклу та олігополістичного 
захисту, намагаючись теоретично дослідити  
еволюцію транснаціоналізації  

12 Теорія конкурентних 
переваг націй  

М. Портер  Визначено чотири групи факторів, що 
утворюють «ромб» конкурентних переваг  
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Оскільки у порівнянні з іншою формою мультинаціональних компаній  –

мультинаціональними – транснаціональні компанії переважають, термін 

«транснаціональні компанії» у більшості випадків відносять до усіх 

мультинаціональних компаній і дані щодо ТНК також відносять до всіх 

мультинаціональних компаній. Стосовно ТНК іноді застосовують інші критерії, ніж до 

мультинаціональних компаній. Під ТНК часто розуміють будь-які компанії, що мають 

свої підрозділи за кордоном. З іншої точки зору, до ТНК відносять компанії, що 

здійснюють діяльність у трьох чи більше країнах [191, с. 178]. 

Можна також стверджувати, що ТНК – це міжнародні концерни, тобто групи 

підприємств (дочірніх фірм) навколо іншого підприємства (материнської компанії), 

яка володіє акціями цих підприємств. Для того, щоб бути спроможною 

контролювати інші підприємства, головному підприємству у багатьох західних 

країнах достатньо мати від 20 до 40 % акцій (у США – 10–15 % внаслідок 

чисельності акціонерів) [71, с. 414]. Загалом прийнято вважати, що становлення ТНК 

відбулось з розвитком процесів глобалізації (табл. 1.3.). 

Таблиця 1.3 

Порівняльні характеристики транснаціональних (глобальних) та 

мультинаціональних компаній за структурними 

елементами діяльності [147, с. 171–172] 

Структурні 

елементи 

діяльності 

Мультинаціональні 

(багатонаціональні) компанії 

Транснаціональні (глобальні) 

компанії 

1 2 3 

Мета Врахування соціокультурних 

відмінностей кожного ринку 

(країни)  

Визначення глобальних, 

універсальних потреб, їх 

цілеспрямоване конструювання 

Життєвий 

цикл товару 

Різні стадії для кожного 

національного ринку 

Глобальний життєвий цикл 

Одномоментний вихід на ринок  

Конструкція Ймовірна модифікація для кожного 

ринку  

Міжнародні стандарти щодо 

проектування 

Адаптація Відповідає національним  

відмінностям кожного ринку 

Орієнтація на універсальні потреби і 

бажання  

Сегментування Товар для кожного сегмента 

(диференційований маркетинг), багато 

ринків, врахування регіонально-

національних відмінностей  

Пошук ідентичних сегментів ринку без 

урахування національних відмінностей. 

Експансія на ринки у світовому 

масштабі чч 

Конкуренція В межах певного національного 

ринку  

Позиції компанії обумовлюються її 

глобальним становищем 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

Виробництво Поєднання стандартизації з адаптаці-

єю товару щодо національних смаків  

Глобальна стандартизація. Стандар-

тизація через модуляцію конструкції 

Споживач Врахування національних (етичних) 

відмінностей  

Глобальна конвергенція бажань і 

потреб покупців  

Товар Товар (послуга) адаптований на основі 

базової конструкції. Торгова марка, 

споживчі характеристики наближені 

до потреб місцевих споживачів  

Розробка уніфікованого (глобального) 

товару (послуги). Акцент на його 

унікальності та відмінності  

Ціна Диференціюється з огляду на умови 

місцевих ринків, з урахуванням від-

мінностей у сприйнятті іміджу товару 

Розробка системи міжнародної та-

рифікації (актуально для Європейського 

Союзу з єдиною валютою) 

Просування Національний імідж продукту, який 

відтворює національні потреби 

Імідж відображає глобальні потреби. 

Єдина глобальна марка 

Збут  Використання національних каналів 

розподілу товарів  

Глобальна стандартизація розподілу 

 

Основними критеріями транснаціональної компаній є такі [128, с. 326]: 

– система міжнародного виробництва, що ґрунтується на розпорошенні 

виробничих одиниць по багатьох країнах;  

– проникнення в передові галузі виробництва, швидкий розвиток яких 

передбачає наявність величезних капіталовкладень і залучення 

висококваліфікованих працівників; 

– поведінка фірми.    

У процесі еволюції ТНК зазнали суттєвих змін (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Етапи еволюції транснаціональної діяльності корпорацій [11, с. 230]  

Етапи Характерні ознаки 
І етап: друга третина 
ХІХ ст. – перша половина 
ХХ ст.  

Інвестування в сировинні галузі іноземних економік. Створення в 
приймаючих країнах розподільчих та збутових підрозділів. 
Виробництво однакової або слабо диференційованої продукції  

ІІ етап: друга половина 
ХХ ст. – кінець ХХ ст. 

Посилення ролі зарубіжних збутових підрозділів ТНК. Інтеграція 
зарубіжних виробничих і збутових операцій.  
Стратегія диверсифікації. 

ІІІ етап: з кінця ХХ ст.  Утворення мереж внутрішньофірмових зв’язків регіонального або 
глобального масштабу.  
Інтеграція наукових досліджень та розробок матеріально-
технічного забезпечення, виробництва, розподілу, збуту.  
Формування ТНК у країнах, що не є економічно розвинутими.  

Фактично мова йде про становлення трьох основних видів ТНК – 

інтернаціональних корпорацій, мультинаціональних корпорацій, глобальних 

корпорацій (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5 

Характеристика видів ТНК [11, с. 232–233] 

Характерні ознаки 
Інтернаціональні 

корпорації 

Мультинаціональні 

корпорації 
Глобальні корпорації 

1. Тип взаємин 

материнської 

компанії і 

зарубіжних філій  

Етноцентричний Поліцентричний або 

регіоцентричний 

Геоцентричний 

2. Орієнтація Абсолютний приріст 

материнської компанії, 

зарубіжні філії 

створюються, як 

правило, тільки для 

забезпечення 

постачання або збуту  

Об’єднання компаній низки 

країн на виробничій або 

науково-технічній основі. 

Великий ступінь 

незалежності при 

проведенні операцій у 

кожній з країн. Філії великі 

і здійснюють різноманітні 

види діяльності, у т.ч. 

виробничу   

Інтеграція діяльності, 

що здійснюється в 

різних країнах 

(збирання виробів зі 

складових, які 

виробляються в різних 

країнах, та ін.). 

Материнська компанія 

розглядає себе не як 

центр, а як одну зі 

складових частин 

корпорації   

3. Відношення до 

зарубіжного ринку 

Зарубіжні ринки 

розглядаються тільки як 

продовження ринку 

базування материнської 

компанії 

Зарубіжні ринки часто 

розглядаються як більш 

важливий сектор діяльності 

ТНК у порівняння з 

внутрішнім ринком  

Ареною діяльності є 

весь світ 

4. Рівень 

централізації 

ухвалення 

управлінських 

рішень 

Висока децентралізація 

ухвалення 

управлінських рішень на 

рівні материнської 

компанії  

Децентралізація окремих 

функцій управління. Делегу-

вання повноважень дочірнім 

фірмам. Управлінські рішення 

ухвалюються на основі тісної 

координації між  мате-

ринською компанією і філіями   

Висока 

децентралізація 

ухвалення рішень при 

тісній координації 

між материнською 

компанією і філіями.  

5. Контроль за 

діяльністю 

зарубіжних філій 

Сильний контроль з 

боку материнської 

компанії.   

Філії, як правило, 

автономні.  

Філії, як правило, 

автономні.  

6. Кадрова політика Перевага віддається спів-

вітчизникам у зарубіжних 

філіях. Працівники країни 

базування ТНК призна-ча-

ються на всі можливі 

посади за кордоном  

У зарубіжних філіях 

переважають місцеві 

менеджери. Місцеві кадри 

приймаючої країни 

призначаються на ключові 

посади   

Кращі працівники із 

всіх країн 

призначаються на 

будь-які посади  

7. Організаційна 

структура  

Складна структура 

материнської компанії є 

простою у зарубіжних 

філіях 

Оргструктура з високим 

рівнем незалежності філій 

Вельми складна 

оргструктура з 

автономними філіями  

8. Інформаційні 

потоки  

Великий обсяг наказів і 

розпоряджень в адресу 

філій 

Невеликий потік інформації 

з материнської компанії, 

невеликий потік між 

філіями  

Значні потоки 

інформації з 

материнської компанії 

і між філіями  

Інтернаціональні корпорації представляють собою монополії країн 

походження, що мають певну кількість зарубіжних активів, завдяки яким 

господарська діяльність інтернаціоональних корпорацій має міжкраїновий 

(міжнародний) характер.  
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Мультинаціональні (багатонаціональні) корпорації, як зазначалось вище, – це  

міжнародні за характером діяльності корпорації, організаційна структура яких 

представляє собою поєднання компаній різних країн в рамках певного виробничого 

ланцюга. Мультинаціональні корпорації демонструють високий рівень 

автономності структурних підрозділів, які мають різну країнову приналежність.  

Глобальні корпорації – це корпорації, які демонструють єдиний підхід до 

здійснення міжнародної діяльності структурними підрозділами, що входять до її 

складу. Найбільш розповсюдженим підходом до здійснення діяльності 

глобальними корпораціями є міжнародна кооперація праці при створенні єдиного 

продукту або результату.  

Становлення глобальних корпорацій відбулось у 80-х роках ХХ ст. і нині 

відбувається їх розвиток, який демонструє потужність сучасного світового 

капіталу. Материнська компанія при цьому розглядає себе не як центр ТНК, а як 

складову частину [11, с. 233–234]. 

У якості критеріїв віднесення компаній до транснаціональних можуть 

використовуватись також такі: кількість країн, в яких діє компанія (як правило, 

від 2 до 6); певна мінімальна кількість країн, в яких розміщено виробничі 

потужності компанії; певний розмір компанії; мінімальна частка іноземних 

операцій  в доходах або продажах фірми (як правило, 25%); володіння не менше 

ніж 25% голосуючих акцій у трьох або більше країнах – той мінімум дольової 

участі у зарубіжному акціонерному капіталі, який забезпечував би фірмі контроль 

над економічною діяльністю іноземного підприємства і представляв би прямі 

іноземні інвестиції; багатонаціональний склад персоналу компаній, зокрема, їх 

вищого керівництва [121, с. 28]. 

Незважаючи на множину визначень ТНК, єдиний погляд на кількість країн 

перебування ТНК, який дозволив би кваліфікувати компанію як 

транснаціональну, відсутній. Загальноприйнятною вважається ситуація, коли для 

віднесення компанії до ТНК достатньо такого факту, як її діяльність більше, ніж в 

одній країні [54, с. 161].  
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Існуюче різноманіття характеристик ТНК, а також відсутність єдиних 

статистичних критеріїв створюють певні методологічні труднощі у виробленні 

єдиного підходу до даної категорії. Найбільш прийнятним вважається 

методологічний підхід Х. Перлмуттера, засновника біхевіорістської теорії, 

відповідно до якого транснаціональними можуть вважатись компанії, які у своєму 

розвитку дотримуються принципу геоцентризму, тобто у своїй діяльності не 

ототожнюють національну приналежність з рівнем професійної компетентності, і в 

існуючих рамках діяльності прагнуть мати таких фахівців, які були б здатні 

вирішувати проблему в будь-яких країнах світу, незалежно від їх національної 

приналежності. За визначенням Х. Перлмуттера, вищим принципом геоцентризму є 

глобальний підхід як до діяльності центральної штаб-квартири, так і до діяльності 

кожного філіалу, коли останній треба розглядати не як незалежне підприємство, а як 

елемент загальної корпоративної системи, що функціонує у світовому масштабі та є 

орієнтованим на досягнення глобальних і локальних цілей. При цьому кожен філіал 

вносить свій внесок у загальний корпоративний бізнес.  

В теперішній час виділяють такі типи транснаціональних корпорацій: 

– горизонтально інтегровані підприємства з підприємствами, що виробляють 

більшу частину продукту (послуги); 

– вертикально інтегровані корпорації, що мають одного власника і 

забезпечують єдині стандарти діяльності у міжнародному масштабі;  

– диверсифіковані корпорації, що застосовують в своїй діяльності 

інструменти інтеграції міжнародної економічної діяльності – як вертикальні, так і 

горизонтальні.  

Разом з тим, слід підкреслити, що велетенські розміри не є обов’язковими 

для ТНК. Часто ТНК бувають порівняно невеликими за масштабами операцій, але 

надзвичайно гнучкими, виключно ефективними з точки зору виробництва і 

прибутку, особливо у сфері послуг [71, с. 413–414]. 

Крім того, для ефективного функціонування ТНК може залучати в орбіту свого 

впливу малий бізнес, який складається з великої кількості венчурних підприємств, 

субпідрядників, дилерів тощо. Включення малого бізнесу в організаційну структуру 
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ТНК зумовлено як інтересами дрібних підприємців, так і вигодами, які приносить 

транснаціональним корпораціям взаємодія з малим бізнесом. Для малого бізнесу 

співробітництво з ТНК створює можливість застосування вартісних техніки і 

технології, використання консультацій менеджерів ТНК, можливість використання 

результатів НДДКР та маркетингових досліджень корпорацій. Разом з тим, ТНК 

використовують малий бізнес як канали швидкої і ефективної адаптації до місцевих 

умов виробництва і ринку збуту продукції та послуг. Наприклад, у сфері туризму. 

Дія системи усталених зв’язків ТНК з малим бізнесом має подвійне значення 

для розвитку інтеграційних процесів вшир та вглиб: по-перше, взаємодія ТНК з 

малим бізнесом сприяє проникненню іноземного капіталу до більш широкого 

кола країн; по-друге, формування усталених зв’язків ТНК з малим бізнесом 

сприяє структурній перебудові національного господарства країни, підвищенню 

його відкритості, а тому може розглядатись як один із напрямків інтеграції. 

Розширення діяльності ТНК у сфері послуг є принципово новим моментом 

процесу транснаціоналізації. Даний процес свідчить про зростання значущості 

послуг в економіці і про зміну власне характеру послуг, який все більше набуває 

міжнародного характеру надання. Головною причиною транснаціонального 

масштабування надання послуг є глобальний характер інформаційних мереж, що 

надає можливість моніторингу ситуації на світовому ринку послуг. При цьому 

транснаціоналізація сфери послуг може розглядатись подвійно – як 

транснаціоналізація діяльності корпорацій, що надають послуги, і як використання 

послуг у процесі транснаціоналізації корпорацій.  

Наведена тенденція отримує у сфері послуг такі конкретні прояви [54, с. 153]:  

– у загальному вигляді завдання менеджменту ТНК, що надають послуги, є 

тотожними завданням, які стоять перед будь-якою іншою ТНК. Ці завдання 

конкретизуються та уточнюються з урахуванням місцевих особливостей країни 

перебування; 

– одночасно послуги можна розглядати окремо від інших видів діяльності. 

Завдання, що стоять перед менеджментом ТНК з надання послуг, вирішуються 
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відповідно до стратегії і тактики вибору лінії поведінки на ринку, включаючи 

можливості пригнічення конкурентів та вихід на ринки нових регіонів світу; 

– крім того, зростання значення послуг розглядається з точки зору надання 

послуг спеціалізованими ТНК тим компаніям, які мають в цьому потребу - 

взаємодія  та взаємне доповнення між ТНК та іншими компаніями, включаючи 

можливі спільні інвестиції.  

Загалом можна виділити такі джерела активізації транснаціоналізації у 

глобальній економіці [186, с. 79–80]: 

– використання переваг володіння природними ресурсами (або доступу до 

них), капіталом і знаннями, особливо результатами НДДКР; 

– можливість оптимального розміщення структурних підрозділів у різних 

країнах з урахуванням розмірів внутрішнього ринку, темпів економічного 

зростання, ціни і кваліфікації робочої сили, цін і доступності інших економічних 

ресурсів, розвиненості інфраструктури, а також політико-правових чинників, 

серед яких найважливішим є політична стабільність (особливо важливим 

викладений комплекс є для ТНК в сфері туризму); 

– можливість акумулювання капіталу в рамках системи ТНК, включаючи 

позичкові кошти в країнах розміщення зарубіжних філій, і його вкладення в 

найбільш вигідних для компанії обставинах і місцях; 

– використання у власних цілях можливостей світової економіки – позик 

комерційних і фінансових інститутів приймаючої держави і третіх країн, а не 

лише країн базування материнської структури; 

– постійна поінформованість про стан цільових ринків у різних країнах, що 

дає змогу оперативно переводити потоки капіталів у країни, де формуються 

сприятливі умови для отримання максимального прибутку, і одночасно – 

диверсифікувати свою діяльність; 

– постійне удосконалення організаційної структури ТНК; 

– використання досвіду міжнародного менеджменту, у т.ч. оптимальної 

організації виробництва і збуту, підтримання високої репутації компанії.  
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Одночасно із заснуванням компаній, в основі яких – міжнародні фінансові 

ресурси, активізується процес міжнародних злиттів і поглинань, що у підсумку 

призводить до активізації їх міжнародної економічної діяльності і утворення формату 

ТНК. При цьому слід враховувати, що додатковий прибуток від прямого контролю за 

іноземними філіями приносить високий рівень знань і навичок персоналу, що 

зумовлює увагу до трудоресурсної складової процесу транснаціоналізації. 

Необхідно підкреслити, що швидкість процесу транснаціоналізації залежить від 

конкретної галузі. Ступінь транснаціоналізації галузі значною мірою визначається 

рядом нематеріальних змінних (НДДКР, витрати на маркетингові дослідження, 

кількість науковців, новизна та диференціація продукції і т. і.), що підвищує значення 

людського капіталу, якій володіє ексклюзивними знаннями – патентами, авторськими 

правами, управлінськими навичками тощо.  

Причинами, через які нематеріальні активи більшою мірою сприяють розбудові 

зарубіжних філіалів, ніж матеріальні активи, є такі: по-перше, нематеріальні активи є 

значно мобільнішими; по-друге, значна частка нематеріальних активів базується на 

знаннях, які мають характер суспільного блага. Ці активи легко трансформуються в 

додаткові конкурентні переваги за досить низьких витрат.  

Мобільність нематеріальних активів і суспільний характер їх певних 

категорій (зокрема тих, що базуються на знаннях) покладено в основу концепції 

економіки мультивиробництва, згідно з якою одна компанія з декількома 

структурними підрозділами є більш ефективною, ніж декілька незалежних фірм з 

одним виробничим підрозділом кожна [186, с. 97–98]. 

Особливо важливими положення даної концепції є для сфери послуг, яка значною 

мірою базується на людському капіталі, у т.ч. за рахунок активів, що базуються на 

знаннях (патентів, торговельних марок). Філії ТНК можуть надавати (імпортувати) 

послуги в обмін на репатрійовані прибутки, роялті, платежі тощо. 

Загалом інвестування в нематеріальні активи зумовлює 

внутрішньокорпоративну інтерналізацію. Важливим нематеріальним активом 

ТНК є репутація. Через суспільну природу нематеріальних активів, яка полягає в 

тому, що вартість знань може бути легко розподілена між багатьма учасниками 
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ринку, процес інтерналізації нематеріальних активів відбувається саме на 

внутрішньокорпоративному рівні через пряме іноземне інвестування, яке є 

ефективним засобом зниження корпоративних витрат і підвищення 

конкурентоспроможності ТНК [186, с. 100–101]. 

Загалом, комплекс детермінант ТНК при створенні зарубіжних філіалів є 

достатньо розгалуженим. Специфічні переваги сучасних ТНК проявляються, 

перш за все, у технологічних перевагах у вигляді ресурсів знань і здатності 

постійно створювати вказані переваги, у високій кваліфікації управлінського 

персоналу, у потужних ресурсах капіталу.  

На практиці всередині ТНК протиставлення зовнішньої торгівлі і міжнародного 

виробництва не спостерігається. Транснаціональні компанії виступають не стільки як 

взаємозамінні, скільки як взаємодоповнюючі суб’єкти господарювання за кордоном. 

Більш того, що стосується послуг, то надання їх зарубіжним споживачам часто стає 

можливим лише в результаті створення за кордоном філії материнської компанії. 

Таким чином, на рівні ТНК фактично відбулось зрощення прямих інвестицій і 

міжнародної торгівлі, що сформувало принципово нові механізми економічного 

розвитку в системі світового господарства.  

Використання ефекту масштабу дозволяє ТНК розширити вплив на ринок і 

здійснити більш глибоку спеціалізацію своїх підрозділів, розташованих в різних 

країнах, що у підсумку призводить до збільшення масштабів виробництва і 

зниження його витрат.  

Таким чином, утворення ТНК дало потужний поштовх розвитку 

міжнародних економічних зв’язків, оскільки діяльність суб’єктів господарювання, 

які знаходяться під єдиним контролем, є більш передбачуваною і містить менше 

елементів ризику, ніж у випадках множинного підпорядкування. Саме тому на 

сучасному етапі більше третини міжнародної торгівлі припадає на структурні 

підрозділи транснаціональних корпорацій. В цілому ТНК контролюють 70–90 % 

ринків товарів, послуг і технологій. Загальний обсяг реалізації 200 найбільших 

корпорацій становить понад 30% світового валового внутрішнього продукту [71, 

с. 413]. За обсягом доходу найбільші ТНК займають 13–14 місце у світі у 
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порівнянні з розміром ВВП держав, але на відміну від національних держав, які 

часто у своїй діяльності обмежені міжнародними угодами і конвенціями, ТНК не 

мають таких обмежень, що ставить їх у більш вигідні умови на світовому ринку.  

Важливим аспектом також є характеристика середовища, в якому 

функціонують ТНК (табл. 1.6), оскільки у багатьох ТНК досить високою є питома 

вага зайнятих на підприємствах, розташованих за межами країн їх походження 

(Nestle, Швейцарія – 96 %; ІТТ, США – 72 %; Unilever, Великобританія-Нідерланди – 

70 %; Zinger, США – 60 %). Загалом в розвинутих країнах високою є частка 

працюючих на підприємствах за кордоном: у Швейцарії на 100 працюючих на 

підприємствах у країні припадає 79 робітників і службовців, зайнятих на 

швейцарських підприємствах за кордоном; у Швеції -  20 осіб, у Фінляндії – 17, у 

Німеччині – 12 [71, с. 415]. 

Таблиця 1.6 

Класифікація відмінностей національного та світогосподарського 

середовища [71, с. 442–443] 

Внутрішньонаціональне Міжнародне 

Одна основна мова, національність, 

культура 

Багатомовність, багатонаціональність і 

багатокультурність 

Відносно однорідний ринок Фрагментарні і різноманітні ринки 

Необхідні дані зазвичай достовірні і 

легко збираються 

Збір даних – складне завдання, що вимагає істотно 

більшого бюджету і особового складу  

Політичні чинники відносно неважливі Політичні чинники часто життєво важливі 

Відносна свобода від урядового 

втручання  

Національні економічні плани, урядовий вплив на 

рішення бізнесу є звичайним явищем 

Відносно стабільне навколишнє 

середовище 

Численність середовищ, велика ймовірність 

нестабільності, але і потенційної прибутковості  

Однаковий фінансовий клімат Різноманітність фінансових кліматів, ранжованих від 

дуже консервативних до широко інфляційних   

Одна валюта Численність валют, що розрізняються стабільністю 

і реальною вартістю  

Правила бізнесу розроблені і зрозумілі Правила різні, змінні й часто незрозумілі  

Для ефективної діяльності ТНК за кордоном може виявитись недостатньо 

напрацьованого досвіду в крані базування або в країні, де вже функціонують 

структурні підрозділи корпорації. Забезпечення даної діяльності потребує вивчення 

таких питань: економічної структури країни проникнення, її законодавства, 

існуючих форм власності; визначення потенційних партнерів або конкурентів серед 

місцевих фірм та інших іноземних компаній; врахування відмінностей між 
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індивідуальними і соціальними групами, культурних особливостей (ефективне 

управління діяльністю ТНК передбачає обов’язкове врахування особливостей 

культурного та суспільного середовища) [11, с. 235–236].   

Таким чином, процеси інтернаціоналізації і глобалізації світової економіки як 

визначальні тенденції розвитку останньої, починаючи з другої половини ХХ ст., 

активізували зростання і значення чинника транснаціонального розвитку, 

здатного не тільки здійснювати вплив на світову економічну ситуацію, але і 

контролювати її [121, с. 36]. 

Вплив ТНК розповсюджується як на економіку країни походження (країни 

материнської компанії), так і на економіку приймаючих країн (місця 

розташування структурних підрозділів). Для материнської компанії переведення 

діяльності за кордон може призводити до зниження темпів зростання, безробіття. 

Тим не менш, ТНК зазвичай отримують від держав певні преференції, оскільки їх  

діяльність має ряд позитивних наслідків: укріплення позицій країни у світовій 

економіці, залучення іноземних інвестицій тощо. У сфері послуг така підтримка 

може проявлятись у наданні  результатів досліджень щодо стану ринку 

приймаючих країн, підтримці з боку державних структур та бізнес-спільнот.  

Переваги для приймаючої країни полягають у збільшенні кількості (створенні 

нових) робочих місць, підвищенні якості робочої сили, покращенні ситуації із 

зайнятістю в національній економіці тощо. Одночасно діяльність іноземних 

компаній може перешкоджати діяльності національних суб’єктів господарювання, 

орієнтуючи останніх на обслуговування внутрішнього ринку або структурних 

підрозділів ТНК в країні і за кордоном [191, с. 194].  

Таким чином, ТНК перетворились на центри прийняття рішень у світовому 

масштабі, активно впливаючи на розвиток світової економіки в цілому. Особливого 

характеру транснаціоналізація світового господарства набуває у галузевому розрізі, 

зокрема на ринку туристичних послуг, зростання якого на сучасному етапі відображає 

стрімкий характер розвитку світового ринку послуг.  

Отже, виступаючи суб’єктами глобальної економіки, ТНК формують 

глобальний відтворювальний контур, здатний до саморегулювання, наслідком чого 
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стає формування в системі світового господарства інтерналізаційних 

відтворювальних центрів. При цьому процес транснаціоналізації модифікує 

традиційний міжнародний розподіл праці, виникає нова його форма – 

міжкорпоративний поділ праці, а основною особливістю процесу 

транснаціоналізації стає заміна контрактних відносин зовнішнього ринку 

адміністративним координуванням рішень всередині ТНК.     

Під транснаціональною корпорацією запропоновано 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.     

Оскільки, внаслідок обмеженості в постіндустріальній економіці ефекту 

масштабу, тенденція концентрації виробництва замінюється тенденцією його 

децентралізації, 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.  

 

 

1.3. Організаційно-економічні засади транснаціоналізації ринку 

туристичних послуг на етапі глобалізації.   

 

Міжнародна торгівля послугами, як один з елементів товарообігу, в умовах 

глобалізації досягла величезних масштабів і стала розглядатись як самостійна 

сфера зовнішньоекономічних відносин, що набула великого значення для 

розвитку економіки всіх країн. Останнє пов’язано зі швидким збільшенням обсягу 

послуг, що надаються, а також із суттєвою зміною їх структури [176, с. 231].     



44 

Стрімке зростання сфери послуг стало однією з визначальних ознак ХХІ ст. 

До кінця ХХ ст. послуги досягли 80 % обсягу світового ВВП. Поступово вони 

набули все більш важливого значення у сучасному світовому господарстві і 

перетворились на домінуючу галузь національної економіки багатьох країн. За 

даними міжнародної статистики, частка послуг у валовому національному 

продукті (ВНП) індустріально розвинених країн коливається від 2/3 до ¾. 

Неухильно зростає значення послуг і в економіці країн, що розвиваються, де їх 

частка становить більше ½ ВНП. Сьогодні на дану сферу припадає приблизно 

65 % працездатного населення планети [127, с. 126].   

Компанії сфери послуг мають переважно невеликі розміри. Залучення до 

міжнародних економічних відносин середніх і малих компаній стало новим 

явищем у розвитку світової економіки. Створене транснаціональними компаніями 

глобальне економічне середовище виявилось надзвичайно привабливим і для 

більш масового підприємницького сектору – малих мультинаціональних 

компаній, – у чому свою роль відіграв прорив у технологіях міжнародних 

комунікацій [176, с. 65–66].  

Розвиток інформаційних технологій і нівелювання значення географічних 

кордонів призводить до того, що просторові параметри діяльності компаній не 

залежать не лише від місця розташування компаній, а й від їх розміру.  Так, 

виробники послуг пропонують їх на ринках інших країн, не покидаючи територію 

своїх країн, що докорінним чином змінює уяву про те, що порівняльними 

перевагами в області експорту послуг володіють лише розвинуті країни.   

Нові інформаційні технології значно полегшили умови ведення міжнародного 

бізнесу, в результаті революції в комунікаціях можливості інтернаціоналізації 

діяльності з’явились не лише у великих, а й у середніх і малих фірм. Для 

майбутнього світової економіки можливість участі у міжнародному розподілі праці 

середніх і малих фірм є принципово важливою, оскільки в постіндустріальному 

суспільстві внаслідок обмеженості ефекту масштабу тенденція концентрації 

виробництва змінюється тенденцією його децентралізації. Від того, наскільки 
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ефективним виявиться малий і середній бізнес в організації міжнародної кооперації, 

залежить в кінцевому підсумку розвиток світової економіки загалом. 

Крім того, важливими рисами сучасного ринку послуг є те, що, по-перше, на 

зовнішній ринок виходять не лише малі і середні фірми, а й транснаціональні 

корпорації, поява яких призвела до розмивання меж між окремим видами послуг; по-

друге, послуги перетворились на складовий елемент внутрішньовиробничої діяльності 

ТНК, що актуалізувало питання про необхідність регулювання ринку послуг на 

міжнародному, регіональному і галузевому рівнях, про що мова піде нижче.     

Особливе місце в системі світового ринку послуг належить туристичним послугам 

як самостійній галузі світової економки, яка складається з розгалуженої організаційної 

структури туристичних агенцій, видавничих і маркетингових підприємств, готельних 

мереж тощо. Учасниками міжнародного ринку туристичних послуг, в першу чергу, є 

громадяни промислово розвинутих країн, які подорожують до інших країн. Більше 

половини всіх поїздок в рамках міжнародного туризму припадає на країни Європи.  

Туристична сфера є доволі специфічною сферою (рис. 1.2), яка динамічно 

розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце у 

світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, кількістю зайнятих, 

обсягом експорту послуг, як джерело доходів для національних бюджетів. Рівень 

споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Типи і категорії туризму [173, с. 25] 
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З економічної точки зору, туристична послуга – це продукт, що 

виробляється і реалізується в процесі взаємозв’язку і взаємодії різних організацій, 

які володіють туристичними ресурсами. Під останніми розуміють ліцензії на 

здійснення діяльності з формування та продажу туристичних пакетів, страхування 

туристів, приміщення для розміщення подорожуючих, можливості із забезпечення 

харчування, заклади оздоровлення, транспортні засоби для переміщення туристів 

і т.і. [11, с. 53].   

Крім того, під туристичною послугою розуміють, по-перше, будь-який обмін 

чи продаж людської праці, пов’язаної з прямим або опосередкованим 

задоволенням потреб перед подорожжю, під час неї або у місці туристичного 

перебування, що залежать від наявності клієнта-туриста; по-друге – будь-які 

суспільно корисні дії, які забезпечують задоволення матеріальних і 

нематеріальних (духовних) потреб людини, що однаково стосуються як 

обслуговування особи туриста (потреби розміщення, харчування тощо), так і його 

особистості (культурно-розважальні тощо); по-третє, будь-які дії, котрі 

задовольняють потреби туристів, пов’язані з подорожжю та реалізацією мети 

перебування на туристичній території, тобто задовольняють потреби туристів 

перед подорожжю, під час подорожі, відпочинку та після неї [79, с. 156].    

Основними чинниками, що спонукають іноземні і вітчизняні компанії 

надавати туристичні послуги, є такі [14, с. 162–164]:    

– економічні – передбачають досягнення максимальної корисності та 

забезпечення прибуткового фінансування будь-якого підприємства (фірми), що 

займається наданням туристичних послуг за рахунок задоволення 

найвибагливіших проблем споживачів – туристів, що, у свою чергу, забезпечує 

надходження додаткових коштів до бюджету; 

– соціально-політичні – передбачають розвиток та встановлення 

дипломатичних взаємовідносин між різними країнами міжнародного простору, що 

відрізняються економічними механізмами, культурою господарювання, 

національним складом, устроєм тощо, завдяки міжнародному туризму; 
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– аналітичні – спрямовані на дослідження економічних, кліматичних, 

екологічних умов для визначення можливості подальшої міграції; 

– пізнавальні – характеризують допитливу натуру людини, підкріплену 

відповідною платоспроможністю. Дана група чинників обумовлює інтерес до 

історичних, культурних, природно-кліматичних об’єктів.   

Під туристичним ринком розуміють сукупність організаційно-економічних 

відносин з приводу організації та купівлі-продажу туристичних послуг. Особливістю 

туристичного ринку є те, що на відміну від звичайних ринків, покупці 

переміщуються до місця продажу товару – туристичних послуг.  

Хоча ринок туристичних послуг є невід’ємним елементом загального ринку 

послуг, він має значні відмінності від інших ринків завдяки таким специфічним 

ознакам [79, с. 162–165]: 

– туристичні послуги можуть бути як одиничними (такими, що стосуються 

конкретних матеріальних речей або людей) так і пакетними (пов’язаними з 

виїздом, перебуванням та поверненням до місця постійного проживання). 

Поєднуючись, вони формують комплементарний характер туристичних послуг; 

– субституційність (замінність) послуг, що визначається економічним 

станом туриста і ознаками замінних послуг; 

– внутрішня диспропорція – комплементарний та субституційний характер 

задоволення послуг істотно впливає на рівень та якість обслуговування 

туристичного руху; 

– диференційований попит на туристичні послуги (з огляду на часові, 

просторові й видові чинники) – у цьому сенсі підприємства мають розвивати 

відповідні послуги з урахуванням власних економічних можливостей; 

– оскільки надання туристичних послуг менше піддається впливу технічної 

складової, ніж сфера матеріального виробництва, важливого значення набуває 

персональна комунікація (тобто підбір і управління персоналом), що обумовлено 

характером послуг, пов’язаних с особистим контактуванням; 
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– присутність споживача – виробництво туристичної послуги відбувається 

у присутності клієнта, послуга споживається в момент виготовлення, її не можна 

складувати;    

– абстракційний характер – потенційний турист не має змоги випробувати 

продукт, який купує (туристичну послугу спочатку продають, а потім надають і 

споживають); 

– туристичні послуги виконують важливу суспільну функцію – 

забезпечуючи відпочинок, вони сприяють повному відновленню біологічних і 

фізичних сил, які були спожиті людиною у процесі праці і навчання та під час 

виконання нею інших обов’язків; 

– туристичні послуги більшою мірою, ніж інші, створюють підґрунтя для 

різноманітної господарської діяльності – є спрямованими на задоволення потреб, 

які народжуються під час туристичної подорожі; 

– туристичні послуги чітко визначають ринок споживача (особливо у сфері 

розміщення і харчування),  що зумовлює особливу роль маркетингової складової 

у його функціонуванні. 

Сьогодні туризм займає значне місце у міжнародних відносинах. Близько 650 

млн. ос. щорічно відвідують іноземні країни з туристичною  метою. Міжнародний 

туризм є не тільки популярним видом відпочинку, а й сферою світової економіки, 

що активно розвивається (табл. 1.7).  

Основними чинниками, що впливають на розвиток виїзного туризму у 

високорозвинутих країнах, є економічні і соціальні, перш за все, зростання 

особистих доходів громадян (потенційних туристів) вище меж, достатніх для 

задоволення необхідного обсягу потреб. Розвиток міжнародного туризму в 

країнах, що переважно приймають туристів, обумовлений прагненням збільшити 

приплив іноземної валюти і створити робочі місця. Багато країн завдяки 

міжнародному туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу [58, 

с. 338–339].    

Міжнародний туризм охоплює поїздки за межі країни, що пов’язано з 

дотриманням певних формальностей – митний, валютний, медичний контроль 
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(внутрішній туризм, на відміну від міжнародного, не пов’язаний з перетином 

кордону, отже, не вимагає дотримання туристичних формальностей).  

Таблиця 1.7 

Фактори зростання привабливості для туристів окремих регіонів світу  

[73, с. 162–163]    

Найпопулярніші 
країни регіону 

Фактори зростання привабливості 

Південноамериканський регіон 

Бразилія Широкий розвиток екологічних турів по Амазонії 
Екзотична природа 
Сучасна архітектура 

Європейський регіон 
Франція 
Велика Британія 
Німеччина 
Фінляндія 
Швеція 

Висока концентрація історичних та культурних цінностей 
 
Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних 
турів) 

Середземноморський регіон 

Кіпр 
 

Вигідна система оподаткування 
Сучасна банківська мережа 
Добре налагоджена структура комунікацій 
Спрощена процедура створення офшорних компаній (10 днів) 
Забезпечена державою повна конфіденційність з усіх питань, що 
стосуються засновників компаній та їх банківських рахунків 

Ізраїль Збільшення прочанського туризму 
Наявність широкого спектра оздоровчих центрів  
Тури по чотирьох морях 
Наявність молодіжних таборів 
Зростання ділових зв’язків 

Регіон в цілому 
(Греція, Іспанія, 
Італія) 
 

Розвинута інфраструктура туризму 
Високий рівень обслуговування 
Комфортний клімат 
Велика тривалість туристичного сезону 
Поєднання відпочинку біля моря з оглядом визначних пам’яток 

Азійський регіон 
Обєднані 
Арабські 
Емірати  

Низькі ціни на електроніку та побутову техніку високої якості 
Високий рівень сервісу 
Мінімальні податки 
Великий досвід каргоперевезень 
Спрощена система візового режиму 

Регіон в цілому Екзотична природа і культура 
Політична стабільність 
Зручний транзитний шлях для туристів, що летять в Австралію та Океанію 
Головний напрямок пляжного відпочинку взимку 

 

У міжнародному туризмі виокремлюють дві форми – в’їзний і виїзний. До 

в’їзного туризму відносять подорожі певною країною тих осіб, які в ній постійно 

не проживають. До виїзного туризму відносять подорожі осіб, які, подоружуючи і 
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виїжджаючи в різні країни, мають постійне місце проживання в певній країні. У 

цьому зв’язку виділяють країну походження туриста (виі виїзний туризм) і країну 

призначення (в’їзний туризм) туриста. Зазвичай країни зацікавлені у розвитку 

в’їзного туризму, оскільки це приваблює в країну валютні ресурси, стимулює 

економічну активність. Фірми, які займаються розвитком в’їзного туризму, 

отримали назву рецептивних (приймаючих) фірм.  

Серед дослідників немає одностайності щодо галузевої структури туризму, 

однак більшість з них виокремлюють нижчевикладені види міжнародного 

туризму.  

В залежності від змісту і цілей, міжнародну туристичну діяльність можна 

класифікувати таким чином: подорожі з метою розваг і відпочинку; діловий туризм; 

освітній туризм; екологічний туризм; релігійний туризм [226].       

Одним із різновидів міжнародного туризму є паломницький туризм і 

релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості. Різновидом 

паломницького туризму є духовно-паломницький туризм.  

Міжнародний туризм визначається як поїздка жителя певної країни в іншу 

країну для відпочинку, ділових та інших цілей, а міжнародна торгівля 

туристичними послугами представляє собою трансакції між жителями різних 

країн за умови, що поїздка є обов’язковою умовою споживання послуг і товарів. 

Туристичні послуги  демонструють гетерогенний зв’язок діяльності – від послуг, 

специфічних для індустрії туризму (наприклад, розміщення туристів) до 

широкого набору послуг – об’єктів розгляду на міжнародних економічних 

нарадах. Гетерогенність створює численні зв’язки туристичного сервісу з іншими 

сферами економіки [58, с.339].    

До чинників, що сприяють розвитку міжнародного туризму, відносять мирне 

співіснування населення на більшій частині планети, підтримку державних органів у 

більшості країн, що розвивають міжнародний туризм, зростання суспільного 

багатства, скорочення робочого часу, розвиток транспорту тощо. До сприятливих 

демографічних чинників належать зростання середньої тривалості життя, 
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підвищення рівня урбанізації. Фактично в теперішній час міжнародний туризм стає 

основою глобального стилю життя.  

До чинників, що перешкоджають розвитку міжнародного туризму, можна 

віднести достатньо віддалене від основних географічних маршрутів місце 

розташування, сейсмічну активність і стихійні лиха, громадянські війни і 

економічний спад в країнах, міжнародний тероризм.  

Міжнародний туризм впливає на розвиток як окремих країн, так і світової 

економіки в цілому. У 60–70-х роках ХХ ст. міжнародний туризм набув всесвітнього 

характеру, внаслідок чого утворився світовий ринок туристичних послуг, у якому 

беруть участь усі без винятку країни. [135, с. 147]. 

Крім того,  важливим є значення туризму й для ринку робочої сили. За наявними 

даними, у більшості країн індустрія туризму (включаючи внутрішній) є найбільшою 

за кількістю зайнятих робочих місць, оскільки належить до числа найбільш 

працемістких галузей. Наприклад, в Північній Америці на неї припадає 5 % ВНП і 

8 % всіх працюючих, в Західній Європі – 7 % і 11 % відповідно [58, с. 341]. 

На сьогодні туризм як джерело надходження валюти посідає друге місце у 

світі після товарного експорту. Доходи від міжнародного туризму дають 

можливість країнам активізувати платіжний баланс, створити резерви іноземної 

валюти для закупівлі на світовому ринку найновітніших імпортних засобів 

виробництва чи предметів споживання. Таким чином, зростання 

платоспроможності країни за рахунок іноземних відвідувачів значно сприяє 

зростанню показника валового національного продукту.  

Незважаючи на суттєві відмінності, міжнародний і внутрішній туризм між 

собою тісно пов’язані. Внутрішній туризм виступає свого роду каталізатором 

міжнародного туризму, сприяючи освоєнню нових рекреаційних ресурсів і 

районів, створенню базової туристичної інфраструктури, підготовці фахівців і тим 

самим – пожвавленню інтеграційних процесів і формуванню єдиного світового 

туристичного простору [234]. Економічний ефект від міжнародного туризму 

полягає також у тому, що підвищуючи працездатність працівників внаслідок 
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активно проведеного відпочинку за кордоном, він сприяє зростанню 

продуктивності праці у всіх сферах національної економіки [135, с. 147]. 

В результаті витрат іноземних туристів в країні перебування, по-перше, 

збільшуються доходи туристичних фірм (прямий ефект); по-друге, підвищується 

попит з боку туристичного сектора економіки на товари і послуги постачальників, що 

в свою чергу, сприяє зростанню доходу у всіх секторах (опосередкований ефект); по-

третє, збільшуються особисті доходи населення, прямо або опосередковано 

пов’язаного з туристичним бізнесом, що викликає зростання споживчого попиту 

(вимушений ефект). Поєднання опосередкованого і вимушеного ефекту утворює 

вторинний ефект [58, с. 340–341].    

Розвиток міжнародного туризму відбувається в результаті дії ряду чинників: 

– збільшення обсягу ділових поїздок як наслідок економічного зростання у 

світовій економіці і необхідності розвитку комунікацій в процесі бізнес-взаємодії на 

міжнародному рівні; 

– розвиток транспортної інфраструктури і зменшення вартості міжнародних 

поїздок і подорожей; 

– розширення транскордонної діяльності міжнародних компаній і становлення 

міжнародного характеру використання робочої сили; 

– збільшення кількості вільного часу як результат підвищення рівня добробуту, 

перш за все, в розвинутих країнах; 

– глобалізація фінансового ринку і спрощення системи міжнародних платежів. 

 При цьому специфіка обслуговування міжнародних туристів має 

генералізований характер і зводиться до таких основних моментів: 

– функціонування величезної кількості економічних суб’єктів, діяльність яких 

на сучасному етапі спрямована на використання різноманітних інноваційних 

технологій надання туристичних послуг; 

– дії щодо обслуговування міжнародних туристів мають процесний характер: 

процес вибору турпродукту споживачем є таким же важливим елементом 

обслуговування туриста з боку компанії, як і організація майбутньої подорожі та її 

результат; 
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– чітке розуміння того, що компанія свої основні функції (розробка продукту, 

продаж продукту, обслуговування клієтів) має виконувати як у форматі b2b (business 

to business), так і у форматі b2c (business customers). 

 Фактично розвиток міжнародного туризму відбувається в такій системі 

перехідних координат: від управління матеріальними активами – до управління 

нематеріальними активами (інтелектуальним капіталом); від стійких господарських 

зв’язків – до створення альянсів; від тривалої роботи із формування репутації – до 

просування бренду; від надання послуг з обслуговування – до формування 

унікального туристичного продукту. 

Для  компаній сфери туристичних послуг рішення щодо виходу на зовнішній 

ринок може виявитись перспективним не тільки з точки зору реалізації 

накопиченого потенціалу і пошуку короткострокового прибутку, а й з позицій 

довгострокової стратегії. В якості причин інтернаціоналізації діяльності компаній у 

сфері туристичних послуг можна назвати, по-перше, стандартизацію споживчих 

уподобань, по-друге - викликану економічним зростанням появу середнього класу, 

по-третє, наявність глобальних покупців – фірм, які інтернаціоналізували свої 

операції і які налаштовані на продовження співробітництва з національними 

постачальниками туристичних послуг, по-четверте, створення всесвітньої системи 

телекомунікацій, створення можливостей для економії на масштабах діяльності, 

зниження витрат на транспортні послуги, розвиток високотехнологічних послуг і 

відповідної матеріальної і кадрової бази, прагнення використовувати конкурентні 

переваги, втілені у способах організації виробництва туристичних послуг [176, с. 68].   

Фактори інтернаціоналізації сфери туристичних послуг можна об’єднати в 

такі групи: 

1) технологічні причини – нові інформаційні технології і телекомунікації, 

створення виробничої інфраструктури, наявність ефекту масштабу, зниження 

транспортних витрат; 

2) економічні причини – конкуренція, що сприяє інтернаціоналізації, 

наявність міжнародних фірм у галузі туристичних послуг,  створення необхідного 

ділового середовища за кордоном; 
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3) соціальні причини – наявність в приймаючій країні середнього класу – 

споживача послуг.   

Разом з тим, на шляху міжнародної торгівлі послугами існує ряд перешкод: 

рестрекційна політика урядів, характер послуги як товару, її невіддільність від 

виробника. Оскільки надання послуг за кордоном тісно пов’язано з переміщенням 

людей, національні уряди завжди будуть регламентувати цей процес за допомогою 

імміграційної, візової та митної політики. Часто перешкодою на шляху експорту 

послуг стають мовні бар’єри та міжкультурні протиріччя (на відміну від торгівлі 

товарами, торгівля послугами розглядається значно більшою мірою в контексті 

культурної взаємодії). 

Крім того, необхідно враховувати, що існують негативні наслідки розвитку 

міжнародного туризму [135, с. 149]: 

– по-перше, ймовірність імпорту інфляції: приїзд в країну великої кількості 

іноземних туристів з високою купівельною спроможністю, що може спричинити 

інфляцію, яка може поширитись на інші сектори економіки і навіть призвести до 

певних структурних зрушень; 

– по-друге, наслідки, пов’язані з ефектом імітації способу життя та поведінки 

іноземних туристів, що вступають у протиріччя з традиційними цінностями 

місцевого населення; 

– екологічні, які спричинені прискореною індустріалізацією природних 

ландшафтів, будівництвом транспортної інфраструктури тощо.       

Загалом на сьогодні не існує загальноприйнятої методики вимірювання  впливу 

туризму на національні економіки. Основною причиною є відсутність стабільної, 

зрозумілої та уніфікованої у міжнародному масштабі інформаційної бази щодо 

розвитку туристичної галузі. Наявна статистична інформація є неповною і зазвичай 

стосується кількості міжнародних подорожей. Відповідно також складно оцінити 

соціальне значення туризму як фактора економічного зростання [135, с. 153–154], що 

зумовлює необхідність емпіричних досліджень у даному напрямі (що буде здійснено 

в аналітичному розділі). 
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Міжнародний ринок туристичних послуг як система взаємозв’язків (рис. 1.3) 

об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними 

покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію.    

Оскільки кількість людей, охоплених туристичними поїздками, постійно 

зростає, туризм дедалі більше впливає як на світову економіку, так і на форми 

надання туристичних послуг. Зокрема, спостерігається активізація процесу 

транснаціоналізації ринку туристичних послуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Загальна структура міжнародного ринку туристичних послуг * 

*розроблено з використанням [99, с. 65]   
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Разом з тим, існують інші галузі, де діяльність компанії в країні розташування 

материнської структури у поєднанні з діяльністю дочірніх підрозділів (структур) за 

кордоном дозволяє проникати на внутрішній ринок приймаючих країн за рахунок 

ефекту масштабу, як результат активізації міжнародної конкуренції.   

До таких галузей, де діє глобальна конкуренція, належить сфера 

туристичних послуг, для якої особливо важливо мати ємні ринки надання послуг, 

щоб за рахунок ефекту масштабу мати можливість розвивати підприємства галузі.  

Для туристичної галузі особливо важливим є те, що обсяг транскордонної 

торгівлі, завдяки швидкому розвитку електронної торгівлі і телекомунікаційних 

мереж, швидко зростає. Більш того, за допомогою електронних засобів зв’язку 

частково можна замінити комерційну присутність і присутність фізичної особи 

транскордонною торгівлею. Експортери послуг можуть використовувати 

транскордонні  постачання у внутрішньофірмових відносинах, у взаємодії з 

клієнтами і стратегічними партнерами або (у випадку комерційної присутності) із 

штаб-квартирами незалежно від фактичного способу надання послуг [52, с. 80–81]. 

Обмін послугами займає важливе місце у міжнародній торгівлі. Суттєвою рисою 

останніх десятиліть стало формування глобального ринку туристичних послуг, до якого 

через механізм транснаціоналізації вказаного ринку залучені практично всі країни. Він 

характеризується високою динамікою, швидким науково-технічним прогресом, 

уніфікованістю підходу до регулювання використання туристичних послуг.      

Транснаціональні туристичні компанії виходять на світовий ринок 

туристичних послуг в декілька етапів. Перший етап – експорт туристичних  

послуг, який передбачає, що підрозділи компанії з надання послуг 

розташовуються в країні її походження, а сам процес надання послуги 

спрямовується за кордон, що дозволяє компанії збільшити обсяг продажів 

туристичних послуг, зменшуючи ризики. При постачанні туристичних послуг на 

експорт виникає низка проблем, пов’язаних з зарубіжним і внутрішнім 

законодавством, іноземною валютою, культурою.  

Другий етап – ліцензування і франчайзинг. При ліцензуванні компанія-

ліцензіар надає певні ресурси компаніям-ліцензіатам (технології надання послуг, 
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управлінські навички, патенти і права на використання торгових марок), що 

дозволяє ліцензіату виробляти і надавати туристичні послуги, аналогічні тим, що 

виробляються ліцензіаром.  

 За допомогою ліцензування і франчайзингу туристична фірма може відносно 

просто отримати доступ до міжнародних ринків послуг, причому з невеликими 

витратами. Але участь і контроль над цими ринками з боку франчайзера є 

обмеженими внаслідок існування інструментів протекціонізму на рівні лібералізації 

міжнародної торгівлі туристичними послугами (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Інструменти протекціонізму та рівні лібералізації міжнародної 

торгівлі туристичними послугами *  

*розроблено з використанням [73, с. 169]    
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Прямі інвестиції у виробництво туристичних послуг забезпечують 

туристичним компаніям найбільш високий рівень участі у міжнародній торгівлі 

даними послугами. Прямі інвестиції, які передбачають участь компаній у 

виробництві туристичних послуг, відрізняють дану стратегію виходу на ринок від 

решти, що допускають значно менший ступінь контролю за зарубіжною 

діяльністю. В результаті вивозу інвестицій компанія з надання туристичних 

послуг стає власником компаній в різних країнах.  

Якщо туристична компанія не збільшує своє виробництво, то її частка на ринку 

буде скорочуватись на користь конкурентів, що змушує туристичні фірми виходити 

на нові ринки, освоювати нові території. Найбільш ефективним способом вирішення 

даного завдання є транснаціоналізація економічної діяльності.  

На відміну від галузей матеріального виробництва, де даний процес 

спостерігався вже на рубежі ХІХ–ХХ ст., в туризмі даний процес розпочався 

порівняно недавно – в 70-х роках ХХ ст., однак відбувається дуже швидко, 

охоплюючи всі сектори туристської індустрії. Так, у сферах розміщення і 

громадського харчування сформувались величезні готельні і ресторанні ланцюги, 

серед туристичних фірм виділився ряд туроператорів, які встановили контроль 

над основними ринками організованих подорожей.      

Зростання обсягів виробництва туристичних послуг веде до економії, 

оскільки туристичні компанії здатні знизити витрати за рахунок власної 

інфраструктури, спеціалізації, власного виробництва турпослуг тощо. Виникає 

ефект масштабу, який відображає залежність питомої собівартості (витрат) від 

обсягу виробництва туристичних послуг.  

Він дозволяє відносно великим фірмам виробляти і збувати продукцію з 

більш низькими середніми витратами у порівнянні з невеликими підприємствами. 

По мірі зростання обсягу туристичних послуг відбувається економія витрат з 

управління компанією, з фінансування проектів, з розподілу ризиків. Не можна не 

враховувати також роль людського чинника. Великі компанії здатні більш 

раціонально використовувати кваліфікованих фахівців (перш за все, у сфері 

управління), що неминуче призводить до зміни становища  на ринку. В сфері 



59 

туризму ефект масштабу досягається за рахунок збільшення попиту на певні тури 

при переході до групового обслуговування або диверсифікації.  

Концентрація виробництва у сфері міжнародного туризму здійснюється 

двома шляхами: внутрішнім і зовнішнім. У першому випадку спостерігаєтьмя 

внутрішнє зростання як результат збільшення економічного результату і 

відповідно – укрупнення масштабів діяльності. У другому випадку спостерігається 

міжнародна кооперація або злиття широкого кола підприємств – інтеграція, 

диверсифікація або конгломерація.  

У міжнародному туризмі, як і в інших галузях, існують різні способи 

інтеграції – від поглинання конкурентів до придбання їх контрольних пакетів 

акцій. Широко практикується горизонтальна інтеграція – перехресне  володіння 

акціями різних компаній, об’єднання зусиль в області менеджменту, укладання 

договорів щодо консорціуму. Вони роблять інтеграцію більш гнучкою і тому 

отримують переважний розвиток в міжнародній туристичній індустрії. З цим 

пов’язана ще одна особливість інтеграції в туризмі. Підхід, який співпадає з 

очікуваннями клієнтів, базується на збільшенні кількості структурних підрозділів 

міжнародної компанії, що надають відповідні послуги. Тобто відбувається 

зростання результативності міжнародної економічної діяльності за рахунок 

економії на масштабі виробництва. По-перше, така мережа поєднує територіально 

розділені регіони, генерує міжнародні туристичні потоки і дестинації, що їх 

приймають; по-друге, краще виробляти туристичний продукт по частинах, що 

відповідає його комплексному сприйманню споживачем, ніж концентрувати 

зусилля на наданні одного виду туристичних послуг.  

Кардинальне зростання результативності діяльності туристичних ТНК 

відбулось із переходом туризму в розряд масового явища. Разом із  зростанням 

попиту на міжнародні подорожі збільшувалась кількість горизонтальних об’єднань, 

що стосується, перш за все, готельного господарства та інших секторів туризму, в 

яких ефективність розуміється як встановлення контролю над споживчим попитом з 

метою приведення його у відповідність до фіксованої пропозиції. Готельні ланцюги 

отримують економічний ефект завдяки централізованому управлінню, спільним 
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маркетинговим зусиллям, включаючи створення спільних міжнародних збутових 

служб. Туроператорська і турагентська діяльність характеризується низькою 

капіталоємністю, тому процеси горизонтальної інтеграції часто протікають у вигляді 

злиттів або шляхом придбання контрольних пакетів акцій [17, с. 26–27]. 

Вертикальна інтеграція має прояв в утворенні вертикальних господарюючих 

систем, в рамках яких діючі суб’єкти міжнародної туристичної діяльності не 

змінюються, однак виступають як єдиний організм. Ініціатива створення 

вертикально інтегрованих туристичних мереж зазвичай надходить від великих 

туроператорів, які відкривають власні агентські представництва, або від 

постачальників міжнародних туристських послуг. Підвищену активність тут 

проявляють авіаційні компанії, зокрема в сегменті міжнародного туризму, 

зумовлюючи особливість останнього. 

Диверсифікація передбачає об’єднання в рамках однієї ТНК  функціонально і 

технологічно різноспрямованих підприємств. Туристичні компанії, навіть 

транснаціональні, рідко розповсюджують свої інтереси за межі галузі, ініціатива 

диверсифікації надходить, як правило, від інших галузей економіки, яких сфера 

міжнародного туризму приваблює в силу ряду обставин: низькі бар’єри виходу на 

ринок подорожей (включаючи невисокі капітальні витрати в ряді секторів); 

прискорений розвиток туристичного бізнесу, з яким пов’язується можливість 

компенсації збитків і ризиків підприємств, які входять до диверсифікованих компаній.  

Конгломерація – поєднання в рамках єдиного процесу економічної діяльності 

компаній, які не мають прямих виробничих зв’язків (як елементи виробничого 

ланцюга) і мають різну галузеву приналежність (в туризмі конгломерація найчастіше 

зустрічається в США і Японії). Метою створення конгломератів є отримання 

великих прибутків за рахунок операцій з цінними паперами. Для здійснення 

конгломератних злиттів і поглинань необхідними є відповідні фінансові ресурси і 

обізнаність щодо стану справ в компаніях галузі, якими зазвичай володіють банки і 

фінансові компанії, внаслідок чого відмінною рисою сучасного процесу 

концентрації на міжнародному ринку туристичних послуг є широке представництво 

банківських структур. Особливо активно даний процес відбувається в Німеччині, де 
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ряд провідних банків (Drezdner Bank, Kommerzbank, Doiche Bundesbank) і страхових 

компаній розширюють свою присутність на міжнародному туристичному ринку, 

виступають акціонерами або входять до ради директорів багатьох туроператорів, 

об’єднань турагенств тощо, контрольованих міжнародними туристичними групами.  

В результаті внутрішнього зростання окремих підприємств і укрупнення 

господарських одиниць шляхом інтеграції, диверсифікації і конгломерації 

відбувається посилення концентрації міжнародного ринку туристичних послуг. 

Випуск туристичної продукції зосереджується на все меншій кількості 

транснаціональних туристичних фірм.        

Таким чином,  процеси транснаціоналізації можуть здійснюватись не лише на 

базі внутрішньофірмових відносин ТНК, але й за їх межами: в рамках ліцензійних, 

субпідрядних та інших контрактів. В західній економічній літературі було винайдено 

неологізм "ліфрексдінг", в якому поєднано такі форми зарубіжної діяльності, як 

обмін ліцензіями (ліцензійний договір), угода щодо франчайзингу, експорт і прямі 

інвестиції. В умовах глобалізації економіки особливого значення набувають процеси 

транснаціоналізації в рамках стратегій діяльності ТНК [29, с. 32]. 

ТНК у сфері туристичних послуг застосовують чотири альтернативних 

форми діяльності [191, с. 193–194]:   

1) дублювання моделі ведення бізнесу – компанія у своїй зарубіжній 

діяльності дотримується тієї моделі надання туристичних послуг, яка показала 

себе ефективною у своїй країні; 

2) мультилокальна – сукупність окремих, відносно незалежних компаній, 

кожна з яких обслуговує певний ринок. Кожне дочірнє підприємство за даних 

умов має можливість адаптувати свою діяльність до вимог місцевих споживачів з 

метою максимального задоволення очікувань останніх. Оскільки кожна дочірня 

компанія має реагувати на зміни, які відбуваються на місцевому ринку, вона 

отримує значні повноваження від материнської компанії; 

3) глобальна стратегія ТНК – за даної стратегії світ розглядається як 

глобальний ринок, на якому мають вироблятись стандартизовані послуги, які 

відповідали б вимогам споживачів в усьому світі. Глобальна корпорація прагне 
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отримати економію від збільшення масштабів виробництва і створює структурні 

підрозділи в різних країнах з метою одночасного масштабування процесу надання 

послуг. При цьому глобальний ринок розглядається як простір, поділений на 

національний і зарубіжний сегменти; 

4) транснаціональна стратегія – діяльність компаній, які обрали дану 

стратегію, побудована на поєднанні переваг підвищення ефективності за рахунок 

глобалізації операцій і переваг передачі більш широких повноважень керівництву 

місцевих дочірніх компаній. В рамках даної  стратегії ТНК ретельно підходить до 

питання щодо розподілу повноважень між материнської компанією і структурними 

підрозділами. Транснаціональна стратегія особливо підходить для ринку 

туристичних послуг, оскільки тут існує потреба поєднувати глобальний масштаб 

діяльності з адаптацією до місцевих умов.    

Можна виділити такі передумови розвитку транснаціоналізації ринку 

туристичних послуг [11, с. 53–54]:    

– надання міжнародних туристичних послуг є особливим видом діяльності. У 

порівнянні з міжнародною торгівлею товарами, туристичні послуги не є мобільними. 

Міжнародний туризм є переміщенням споживачів цих послуг, тобто туристів; 

– особливості розрахунку прибутку від міжнародного туризму (різниця між 

надходженнями від туризму та міжнародними туристичними витратами). За 

даними Всесвітньої туристичної організації, у світі нараховується 15 країн, які 

спеціалізуються на туристичних послугах, в яких надходження від туризму 

перевищують прибутки від експорту; 

– туристичний бізнес, особливо міжнародний, є доволі прибутковим як для 

держави, так і для економічних суб’єктів на мікрорівні, дає швидкий економічний ефект 

(окупність становить 2-4 роки, а витрати на створення одного робочого місця є у 20 

разів меншими, ніж у промисловості). При цьому туристичні послуги не вичерпуються, 

відтворюються безперервно, існує можливість їх постійного удосконалення; 

– туристичний бізнес є сферою економіки, яка потребує участі значної 

кількості робочої сили, що зумовлено специфікою  процесу надання туристичної 

послуги, який включає цілий комплекс послуг, що надаються туристам протягом 
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відпочинку. Індустрія туризму відноситься до числа найбільш трудомістких 

галузей; 

– витрати іноземних туристів в країні перебування мають потрійний вплив 

на економіку країни: збільшення прибутку туристичних фірм, підвищення попиту 

з боку туристичного сектору на товари та послуги постачальників, збільшення 

особистих прибутків населення, пов’язаного з туристичним бізнесом; 

– міжнародний туризм як вид економічної діяльності є джерелом 

надходження валюти.    

Головними напрямками розвитку транснаціональних туристичних компаній 

є такі [193] :    

– забезпечення постійного підвищення якості послуг, що надаються, шляхом 

покращення інфраструктури і рекреаційних засобів як для місцевих жителів, так і 

для туристів; 

– підвищення рівня життя в країнах функціонування ТНК шляхом 

отримання вигоди від туризму; 

– забезпечення орієнтирів для відповідних видів розвитку в межах 

туристичних територій і адекватні пропозиції для їх розвитку; 

– розробка програм розвитку туризму, які посилюють використання 

культурних, економічних і соціальних особливостей курортних регіонів; 

– розробка щорічної політики розвитку туристичної діяльності; 

– оптимізація задоволення споживачів.     

Загальна концептуальна схема транснаціоналізації ринку туристичних 

послуг представлена на рис. 1.5.   

З урахуванням вищевикладеного, транснаціоналізацію ринку туристичних 

послуг слід 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. 
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Рис.1.5. Концептуальна схема транснаціоналізації ринку туристичних послуг 

 Передумови транснаціоналізації  
ринку туристичних послуг   

- переміщення споживачів туристичних послуг  
- особливості розрахунку прибутку від 

міжнародного туризму 
- туристичний бізнес дає швидкий прибуток 
- потреба у залученні значної кількості робочої сили 
- потрійний вплив витрат іноземних туристів на 

економіку  
 

Адміністративно-правові заходи 

 
- стимулювання підприємницької ініціативи незайнятого населення     

щодо розвитку туристичної сфери 
- сприяння створенню сприятливих умов для стабільної діяльності 

суб’єктів туристичного бізнесу 
- забезпечення фінансової, кредитної та матеріально-технічної            

підтримки суб’єктів туристичного бізнесу  

Інноваційно-інвестиційні заходи 

 
- створення умов для інноваційних шляхів розвитку туристичної сфери 

ринку 
- впровадження сучасних технологій прийому та обслуговування туристів  
- модернізація наявних робочих місць для працівників туристичної       

сфери з метою підвищення продуктивності праці 
- створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій у розвиток 

туризму в регіоні 
- реалізація інноваційних проектів щодо створення нових підприємств 

туристичної сфери в регіоні 

Просторово-територіальні заходи 

 
- оптимізація міжрегіонального співробітництва щодо підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для туристичної сфери  
- стимулювання міжрегіонального обміну турами в туристичній сфері         

з метою обміну досвідом 
- забезпечення міжрегіонального обміну інформацією з метою         

забезпечення ефективного використання трудоресурсного                   
потенціалу туристичної сфери 

- оптимізація використання специфічних туристичних ресурсів з         
метою підвищення рівня зайнятості в регіоні 

- використання можливостей неповної зайнятості та гнучких форм 
зайнятості в туристичній сфері 

Соціально-економічні заходи 

 
- створення умов щодо розвитку туристичної сфери в регіоні з метою 

забезпечення зайнятості 
- сприяння створенню робочих місць у туристичній сфері регіону 
- сприяння самоосвіті та професійному навчанню працівників         

туристичних підприємств регіону 
- розробка та реалізація міжрегіональних та регіональних програм 

розвитку туризму, спрямованих на оптимізацію використання                             
трудоресурсного потенціалу 

Стратегічні заходи 

 
- комплексний розвиток туристичного бізнесу  прикордонних територій 

на засадах створення кластерних утворень 
- включення до міжнародних інформаційних мереж рекреаційно-

туристичних послуг 
- розробка і реалізація спільних міждержавних програм розбудови 

сфери туристичних послуг 
- включення до сфери міжнародних туристичних перевезень  
- реалізація заходів щодо розвитку міжнародної транспортної та 

рекреаційно-туристичної інфраструктури 
- розширення рекреаційно-туристичних можливостей прикордонних 

територій 
- створення туристичних кластерів в рамках транскордонного     

співробітництва 
- розробка та облаштування міжнародних туристичних маршрутів 
- підготовка висококваліфікованих кадрів для діяльності в             

рекреаційно-туристичній сфері  

Поточні заходи  

 
- розробка стратегії розвитку туристичних регіонів   
- проведення міжнародних туристичних форумів  
- заходи щодо активізації міжнародного туристичного обміну  
- обмін інформацією між країнами для розміщення на туристичних 

сайтах і в туристично-інформаційних центрах 
- проведення міжнародних туристичних ярмарків, форумів 
- організація і проведення семінарів з обміну досвідом у сфері      

міжнародного туризму 
- розвиток мережі спільних туристичних маршрутів 
- створення атласів історичних пам`яток країн з метою активізації 

міжнародних туристичних маршрутів 

Організаційні заходи 

 - створення організаційних туристичних структур у формі                   
міжнародних асоціацій, кластерних утворень, консорціумів тощо  

- регулювання і моделювання туристичних потоків з орієнтацією на 
міжнародні коридори 

- проведення маркетингових досліджень 
- організація рекламних кампаній   
- формування асортиментної політики 
- розробка маркетингово-інформаційних систем 
- впровадження єдиної системи якості послуг 

Результати транснаціоналізації ринку туристичних послуг 

 
- вирівнювання якості життя країн – учасників міжнародного співробітництва у туристичній сфері 
- активізація економічної діяльності периферійних територій завдяки їх залученню до міжнародної туристичної діяльності 
- диверсифікація розвитку світової сфери послуг через розвиток міжнародного туризму 
- підвищення ефективності управління розвитком міжнародних туристичних регіонів 
- формування спільних міжкраїнових проектів трудоресурсного забезпечення туристичної сфери 
- об`єднання  інформаційного, інноваційного та навчального простору в рамках міжнародного туристичного співробітництва 
- формування транснаціональних корпорацій у сфері туризму як ознаки нового конкурентного середовища на міжнародному ринку туристичних послуг 

Форми діяльності  
туристичних ТНК   

- дублювання моделі 
ведення бізнесу 

- мультилокальна стратегія 
- глобальна стратегія 
- транснаціональна 

стратегія  
 

Розвиток транснаціоналізації ринку туристичних послуг    

Концентрація виробництва у сфері міжнародного туризму   

Внутрішнім шляхом 
-  укрупнення в рамках окремої господарюючої одиниці 
      внаслідок капіталізації прибутку   

Зовнішнім  шляхом 
- міжнародна кооперація турпідприємств   
- злиття туристичних підприємств   

- інтеграція  
- диверсифікація  
- конгломерація    

 Специфічні ознаки ринку 
туристичних послуг   

 Чинники розвитку сфери 
міжнародних туристичних послуг   

- комплементарний характер  
- субституційність  
- внутрішня диспропорція 
- диференційований попит  
- персональна комунікація 
- присутність споживача   
- суспільна функція  
- ін.  
 

- економічні 
- соціально-політичні 
- аналітичні 
- пізнавальні  
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В контексті вищевикладеного, слід зазначити, що за прогнозами Всесвітньої 

туристичної організації, світова індустрія туризму входить в період постійного 

збільшення обсягу міжнародних подорожей, зростання конкуренції на ринку 

туристичних послуг, що потребуватиме безперервного аналізу розвитку 

транснаціоналізації останнього з метою задоволення потреб споживачів 

міжнародного туристичного продукту. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що через механізм 

транснаціоналізації, внаслідок концентрації виробництва у сфері міжнародного 

туризму, до глобального ринку туристичних послуг залучено практично всі 

країни. При цьому транснаціоналізацію ринку туристичних послуг слід 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, - що втілено у 

концептуальній схемі транснаціоналізації ринку туристичних послуг .  

 

Висновки до розділу 1 

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 
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значення транснаціональних корпорацій тощо. Підкреслено основну роль ТНК у 

створенні історично закономірних умов глобалізаційного переходу економіки до 

збільшення простору для міжнародних трансакцій.  

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 розподіл 

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 
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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, 

соціальнополітичних, 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 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 

адміністративноправовому, інноваційно-інвестиційному, просторово-

територіальному, соціальноекономічному 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. 

Основні положення дисертаційної роботи, що викладеноу першому розділі, 

оприлюднені у наукових публікаціях автора [38, 39, 43, 45, 47, 49, 156, 160 - 162, 166]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

2.1. Дослідження тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг. 

 

Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується радикальною 

трансформацією міжнародних економічних відносин, структурними змінами у 

світовій економіці, посиленням уваги до потреб розвитку туризму як каталізатора 

соціально-економічних та культурних змін розвитку соціуму.    

Як важлива форма міжнародних економічних відносин, туризм набув 

значних масштабів у другій половині ХХ ст. Якщо в 1950 р. туристичними 

послугами користувались 25 млн. ос., то наприкінці ХХ ст. цей показник становив 

592 млн. ос. [82, с. 146], у 2016 р. – 1,235 млрд. ос., у 2017 р. – 1322 млн. ос. 

(рис. 2.1). При цьому, за даними Всесвітньої туристичної організації (UNWТO), 

за 1975–1990 рр. кількість міжнародних прибуттів подвоїлась – з 222 млн. 

прибуттів до 435 млн. Одночасно зі зростанням кількості подорожуючих у світі 

відбулись зміни і в туристичній індустрії, зумовлені великою мірою процесами 

інтернаціоналізації і глобалізації.  

Загалом світова індустрія туризму розвивається достатньо стабільно. При 

цьому закономірно спостерігається територіальна нерівномірність світового 

туристичного ринку, що пояснюється різними рівнями соціально-економічного 

розвитку країн і регіонів. Так, на Західну Європу припадає більше 70 % світового 

туристичного ринку, 20 % – на Америку і 10 % – на Азію, Африку і Австралію 

(рис. 2.2.). 

Успіх європейських країн на світовому ринку туризму (616,2 млн. ос. або 

49,9% від світового обсягу) можна пояснити не лише наявністю всесвітньо 

відомих культурно-історичних і природних пам’яток, розвинутою індустрією 

туризму, торгівлі, але й традиційним уподобанням європейських жителів 
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проводити відпустку у близькому зарубіжжі. Близько 90% туристів в Європі 

становлять самі європейці.  

 

Рис. 2.1. Динаміка міжнародних туристичних прибуттів у 1995-2017 рр., млн. ос.  [243] 

В рамках європейського регіону лідирує середземноморська група країн: 

Іспанія, Італія, Греція, а також Німеччина, Бенілюкс та Австрія, на які припадає 

до 20% туристських прибуттів. Країни Східної Європи (Болгарія, Хорватія, Чехія, 

Чорногорія) займають близько 11% міжнародних туристських прибуттів.  

 

Рис. 2.2. Розподіл світового туристичного ринку за регіонами світу у 2017 р., % 

В американському регіоні біля ¾ доходів від міжнародних прибуттів 

припадає на США, Канаду і Мексику. Слід відзначити, що США мають найбільш 

розвинуту готельну мережу в світі і високорозвинуту транспорту індустрію.  

Відносно незначне місце на сучасному світовому ринку туристичних послуг 

займають Африка (ЮАР, Туніс, Марокко, Сейшельські Острови) та Близький 

Схід (ОАЕ, Саудівська Аравія) – 4 % і 2 % відповідно.  
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Темпи зростання кількості туристів у світі в регіональному розрізі 

представлено в табл. 2.1. Слід відзначити, що в цілому зберігається залежність 

світового ринку туризму від розвинутих країн, а його динаміка обумовлена 

збільшенням попиту з боку країн, що розвиваються.   

Таблиця 2.1 

Темпи приросту кількості туристів у світі у 2008–2017 рр. [237; 243] 

Регіон 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Світ 1,9 -3,9 6,5 4,6 4,7 4,6 4,0 4,5 3,9 7,0 

Європейський  0,3 -5,1 3,1 6,4 3,9 4,8 1,7 4,8 2,1 8,4 

Азійсько-

Тихоокеанський 

1,1 -1,6 13,2 6,2 7,1 6,9 6,1 5,4 8,6 5,6 

Американський 2,7 -4,7 6,3 3,6 4,5 3,1 8,5 5,9 3,5 3,3 

Африканський 2,9 4,6 9,3 -0,7 4,6 4,4 0,6 -2,9 8,1 9,0 

Близькосхідний 20,0 -5,4 13,1 -9,6 2,2 -2,9 8,7 0,6 -3,7 4,0 

 

Хоча європейські країни залишаються головним центром культурно-

пізнавального туризму, останнім часом все більшого значення для даного виду 

рекреації набуває Азія, зокрема Китай і Індія. Країни АТР у 2016 р. відвідало 

308,4 млн. туристів (25 % загальносвітової кількоcті), країни Північної і Південної 

Америки – 199,3 млн. ос. (16,1 %), країни Близького Сходу і Африки –53,6 млн. 

ос. і 57,8 млн. ос.. відповідно (4,3 % і 4,7 % відповідно).  

Слід відзначити, що за останні роки географічна структура ринку туристичних 

послуг не зазнала серйозних змін. Найбільша кількість туристів відвідує Францію, 

США, Іспанію, Китай і Італію (табл. 2.2). При цьому однією з найбільш характерних 

тенденцій розвитку міжнародного туризму в теперішній час є переважання кількості 

туристів, які подорожують до країн близькорозташованих регіонів у порівнянні з 

кількістю туристів, налаштованих на подорожі на дальні відстані.  

Частка туризму перевищує 10 % обсягу світової торгівлі товарами й 

послугами, що надало галузі можливість посісти третє місце після обсягів 

міжнародної торгівлі в сегменті нафти та автомобілів, і очікується, що до 2020 р. 

туризм вийде на перше місце за даним показником (з темпами зростання 4,1 % на 

рік – табл. 2.3), а вартість подорожей складе 1560 млн. дол. США.   
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Таблиця 2.2 

Країни-лідери за кількістю прийнятих міжнародних 

туристів у 2015-2016рр., млн. ос. [237; 243] 

2015 р. 2016 р. 

Ранг Країна 
Кількість 

 відвідувань 
Ранг Країна 

Кількість 

відвідувань 

1 Франція 84,5 1 Франція 82,6 
2 США 77,5 2 США 75,6 
3 Іспанія 68,2 3 Іспанія 75,6 
4 Китай 56,9 4 Китай 59,3 
5 Італія 50,7 5 Італія 52,4 
6 Туреччина 39,5 6 Великобританія 35,8 
7 Німеччина 35,0 7 Німеччина 35,6 
8 Великобританія 34,4 8 Мексика 35,0 
9 Мексика 32,1 9 Таїланд  32,6 
10 Таїланд 29,9 10 Туреччина н.д. 

 

Таблиця 2.3 

Прогноз динаміки міжнародного туризму до 2030 р. [243] 

Макрорегіони 

Міжнародні туристичні 

прибуття, млн. ос. 

Середньорічні темпи 

приросту, % 
Частка, % 

Фактичні дані Прогнози 
Фактич

ні дані 
Прогнози 

2010 2030* 

1980р. 1995р. 2010р. 2020р.* 2030р.* 
1980-

`95 

`95-

2010 

2010-`30*,  з них 

Се-

ред-

ні 

2010-

`20 

2020-

`30 

Світ 277 528 940 1360 1809 4,4 3,9 3,3 3,8 2,9 100 100 

для країн з розвинутою 

економікою  

194 334 498 643 772 3,7 2,7 2,2 2,6 1,8 53 43 

для країн, що 

розвиваються 

83 193 442 717 1,037 5,8 5,7 4,4 4,9 3,8 47 57 

Африка 7,2 18,9 50,3 85  134 6,7  6,7  5,0 5,4 4,6 5,3 74 

Америка 62,3 109,0 149,7 199 248 3,8 2,1 2,6 2,9 2,2 15,9 13,7 

Азія і Тихоокеанський 

регіон 

22,8 82,0 204,0 355 535 8,9  6,3 4,9 5,7 4,2 21,7 29,6 

Європа 177,3 304,1 475,3 620 744 3,7 3,0 2,3 2,7 1,8 50,6 41,1 

Близький Схід 7,1 13,7 60,9 101 149 4,5 10,5 4,6 5,2 4,0 6,5 8,2 

* прогноз 

Вклад міжнародного туризму у світовий ВВП (табл. 2.4) у 2017 р. становив 

майже 9 % (11 % у 2016 р.), забезпечуючи зайнятість (табл. 2.5) більше 10 % 

робочої сили (розвиток туристичної індустрії прямо або опосередковано 

підтримує кожне 12-те робоче місце в світі, забезпечивши лише в 2015 р. приріст 
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майже 2,5 млн. робочих місць у туризмі, готельному бізнесі, авіаперевезеннях, 

ресторанному бізнесі), 11 % інвестицій (табл. 2.6) і майже стільки ж податкових 

надходжень, що свідчить про здатність галузі стимулювати економічне зростання 

і створення великої кількості робочих місць.  

Таблиця 2.4 

Вклад міжнародного туризму у світовий ВВП, млрд. дол. США [232] 

 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р.* 2028р.* 
Світ 

Прямий вклад Т&Т у GDP 2 086,8 2 169,1 2 258,5 2 362,3 2 456,2 2 570,1 2 674,2 3890,0 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 6 758,8 7 017,8 7 297,8 7 606,7 7 936,7 8 272,3 8 604,5 1 250,1 

Америка 
Прямий вклад Т&Т у GDP 683,6 698,8 712,8 741,7 755,2 769,0 794,8 1 040,2 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 1 982,3 2 021,6 2 077,8 2 116,5 2 163,0 2 199,5 2 269,3 2 939,8 

Європа 
Прямий вклад Т&Т у GDP 654,5 666,6 692,9 711,7 725,4 760,1 781,6 991,4 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 1 843,1 1 873,8 1 921,9 1 967,7 2 020,2 2 098,7 2 155,5 2 687,3 

 Азія 
Прямий вклад Т&Т у GDP 619,1 671,2 713,3 765,1 828,9 884,0 934,0 1611,6 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 1 909,9 2 061,9 2 193,1 2 357,9 2 547,8 2 686,1 2 832,3 4 846,7 

Африка 
Прямий вклад Т&Т у GDP 63,3 62,9 66,5 66,6 66,8 72,8 75,6 113,2 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 154,4 156,8 164,7 167,2 167,1 177,6 184,3 278,2 

Близький Схід 
Прямий вклад Т&Т у GDP 66,2 69,6 73,0 77,2 79,9 84,4 88,2 133,6 
Сумарний  вклад Т&Т y GDP 186,6 196,1 204,5 211,2 214,3 224,2 233,9 365,7 

*– прогноз 

Таблиця 2.5 

Вклад міжнародного туризму у світову зайнятість, млн. ос. [232] 

 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р.* 2028р.* 
Світ 

Прямий вклад Т&Т у 
зайнятість  

108,131 109,640 111,658 114,014 116,095 118,454 121,356 150,139 

Сумарний вклад Т&Т y 
зайнятість 

276,819 283,329 290,135 298,802 306,003 313,221 322,666 413,556 

Америка 
Прямий вклад Т&Т у 
зайнятість 

15,351 12,344 15,624 16,132 16,360 16,408 16,823 20,442 

Сумарний вклад Т&Т y 
зайнятість 

38,630 39,236 40,192 41,232 41,957 42,038 43,050 52,385 

Європа 
Прямий вклад Т&Т у 
зайнятість 

13,059 13,170 13,244 13,595 13,896 14,424 14,752 17,431 

Сумарний вклад Т&Т y 
зайнятість 

33,836 34,056 34,202 34,639 35,497 36,618 37,404 42,553 
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Продовження табл. 2.5 

 Азія 

Прямий вклад Т&Т у 

зайнятість 

68,707 70,102 71,722 73,174 74,620 75,982 77,789 96,774 

Сумарний вклад Т&Т y 

зайнятість 
154,475 158,686 163,372 168,701 173,418 176,717 182,047 241,221 

Африка 

Прямий вклад Т&Т у 

зайнятість 
8,813 8,861 8,854 8,894 8,957 9,297 9,592 12,519 

Сумарний вклад Т&Т y 

зайнятість 
21,161 21,701 21,779 22,064 21,990 22,771 23,482 30,769 

Близький Схід 

Прямий вклад Т&Т у 

зайнятість 

2 200,6 2 163,6 2 214,7 2 219,2 2 262,4 2 344,1 2 399,9 2 974,8 

Сумарний вклад Т&Т y 

зайнятість 
5 158,9 5 135,8 5 251,3 5 277,1 5 349,0 5 528,2 5 701,7 7 215,1 

*- прогноз 

Таблиця 2.6 

Капітальні інвестиції у туристичну галузь, млрд. дол. США[232] 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Світ  705,6 724,4 760,6 804,8 848,6 882,4 

Америка 205,1 207,1 219,2 236,3 247,0 254,2 

Європа 184,5 179,3 182,1 187,1 207,4 217,3 

Азія 250 268,2 286,2 307,5 323,3 338,5 

Африка 24,2 25,8 27,1 28,3 27,6 28,2 

Близький Схід  41,7 44,0 46,2 45,6 43,2 44,2 

 

Рекордні доходи від міжнародного туризму було отримано у 2014 р. та у 2017 р. 

– більше ніж 1,2 трлн. дол. США (рис. 2.3). Зростання доходів від міжнародного 

туризму у 2014р. напряму пов’язано зі зростанням міжнародних туристичних 

прибуттів і відповідно – витратами на проживання, харчування, розваги та ін. В 

період 1990–2017 рр. спостерігається стабільне зростання доходів від іноземного 

туризму: з 271 млрд. дол. США до 1370 млрд. дол. США (виключення становлять 

роки, наступні за кризовими: 2009 р. – 905 млрд. дол.  США, 2015 р. – 1232 млрд. 

дол. США, 2016 р. – 1196 млрд. дол. США). Крім того, близько 221 млрд. дол. 

США у 2016 р. становив дохід від пасажирських перевезень [67]. 

На міжнародний туризм припадає близько 7 % загального обсягу світового 

експорту (галузь поступається за цим показником лише паливній та хімічній 

промисловості) і 30% експорту послуг. За 2012-2016 рр.  відбулось зростання 
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вартісних показників експорту та імпорту туристичних послуг на 14,5 % і 27,2 % 

відповідно (рис. 2.4). (падіння світового експорту-імпорту в 2016 р. у порівнянні з 

2015 р. пов’язано не стільки зі зниженням попиту на міжнародний туризм, скільки з  

коливаннями курсу валют).   

 

Рис. 2.3. Динаміка доходів від міжнародного туризму у 1990–2017 рр.,         

трлн. дол. США [243] 

 

Рис. 2.4. Обсяги світового експорту та імпорту туристичних послуг у 

2012–2016 рр., млрд. дол. США [9] 

Незважаючи на зниження темпів розвитку зовнішньої торгівлі туристичними 

послугами, розвинуті країни залишаються лідерами на світовому ринку, 

забезпечуючи  станом на 2016 р., за даними ЮНКТАД, 53 % світового експорту 

туристичних послуг (рис. 2.5). Як можна бачити з даних рис. 2.5, країни, що 

розвиваються, швидкими темпами нарощували обсяги експорту туристичних 

послуг, що дозволило їм наблизитись до  позицій розвинутих країн із значенням 

45% світового ринку. Країни з перехідною економікою, які забезпечують 2 % 

світового експорту, не здійснюють суттєвого впливу на розвиток туристичного 

сегменту світового господарства.  
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Значення міжнародного туризму для світової економіки продовжує зростати, 

галузь займає провідне місце в переліку галузей, що створюють значну величину 

доданої вартості.  

Для багатьох країн міжнародний туризм став важливим джерелом валютних 

надходжень, 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. У таких країнах, як Австрія, Швейцарія, 

Чехія, Угорщина, Італія, Франція, Іспанія, туризм належить до пріоритетних галузей, 

внесок яких у валовий національний дохід становить 15–35 %. Загалом Західна 

Європа отримує близько 70 % доходів світового туристичного ринку, Америка – 

20 %, Австралія – 10 % [99, с. 35]. У більшості країн, що розвиваються, на іноземний 

туризм припадає 10–15 % доходів від експорту товарів і послуг. 

 

Рис. 2.5. Структура світового експорту туристичних послуг за групами 

країн у 2012–2016 рр., % [9] 

За даними UNWТO, більша частина світових надходжень від туризму 

припадає на Європу (36,7 % або 447,3 млрд. дол. США в 2016 р.) і Азійсько-

Тихоокеанський регіон (33 % або 366,7 млрд. дол. США). Одночасно зростає 

значення країн Нового Світу: на Північну і Південну Америку в сукупності 

припадає п’ята частина надходжень (25,7 % або 313,2 млрд. дол. США, що на 

1,9 % або 7,6 млрд. дол. США вище у порівнянні з попереднім роком). Близький 

Схід і Африка мають набагато меншу питому вагу у світовій туристичній 

індустрії (менше 1/10 сукупних грошових надходжень). Традиційно лідерство за 

обсягом фінансових надходжень належить США, Китаю, Іспанії і Франції, хоча 
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тенденція зміни обсягів вказаних надходжень є неоднозначною (табл. 2.7), що 

визначає деяке зменшення загальносвітових показників у 2016 р. (див. рис. 2.3).  

Сфера туризму є глобальною, тому конкуренція між країнами за частку 

вказаного ринку з кожним роком все більше загострюється, що детальніше буде 

розглянуто нижче. При цьому загальний вклад туризму у ВВП країн (Додаток Б, 

таблиця Б.1), як і вклад у ВВП на міжнародному рівні, є значно вищим у порівнянні 

з прямим вкладом у ВВП (Додаток Б, таблиця Б.2), що є проявом дії галузевого  

кумулятивного ефекту, перш за все, в сегменті міжнародного туризму (туризм, 

позитивно впливаючи на розвиток готельно-транспортної складової, роздрібної 

торгівлі, сфери харчування,  галузей інфраструктури, культури та спорту і т.і., 

створює важелі розвитку економіки приймаючих країн та створення нових робочих 

місць в дотичних сферах діяльності). 

Таблиця 2.7 

Країни-лідери за кількістю валютних надходжень від міжнародного туризму 

в 2013–2016 рр., млрд. дол. США [67; 235] 

Ранг Країна 
Доходи 

2016р. 2015р. 2014р. 2013р. 

1 США 205,9 4205,5 177,2 172,9 

2 Іспанія 60,3 56,5 65,2 62,6 

3 Китай 44,4 45,0 44,0 51,7 

4 Франція 44,9 45,9 55,4 56,7 

5 Велика Британія  45,5 45,5 45,3 41,0 

6 Таїланд  49,9 44,6 38,4 41,8 

7 Італія 40,2 39,4 45,5 43,9 

8 Німеччина 37,4 36,9 43,3 41,3 

9 Гонконг 32,9 36,2  38,4 38,9 

10 Макао 29,9 31,3 50,8 51,8 

Міжнародний туризм дає змогу відносно швидко акумулювати інвестиційні 

кошти, вирішувати проблеми зайнятості, розвивати малий бізнес і кустарне 

виробництво тощо [82, с. 148]. За оцінками фахівців, нині в туріндустрії працює понад 

235 млн. осіб, кожне 16-те робоче місце у світі припадає на туризм, кожна 12-та 

працездатна людина в світі зайнята у даному секторі [99, с. 35].  

Переважна кількість робочих місць у туризмі належить малим і середнім 

підприємствам. Як свідчать результати досліджень, в туризмі нові робочі місця 

створюються в 1,5 рази швидше, ніж в інших галузях. При цьому нові робочі 
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місця та підприємства з’являються здебільшого в менш розвинутих країнах, що 

сприяє вирівнюванню економічної ситуації у світовій економіці. Туризм також 

сприяє розвитку супутнього малого та середнього бізнесу, що, в свою чергу, 

стабілізує економіку будь-якої країни, що є особливо важливим для країн з 

високим рівнем безробіття, оскільки туристичний бізнес стимулює розвиток інших 

галузей господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва 

товарів народного споживання [99, с. 35]. 

Для дослідження ринку міжнародного туризму необхідним є аналіз 

міжнародних туристичних потоків,  нерівномірність розподілу яких у різних 

регіонах і країнах є однією з особливостей розвитку сучасного туризму. У 

відповідності до поділу UNWTO, розрізняють шість туристських макрорегіонів: 

Європейський, Американський, Азійсько-Тихоокеанський, Африканський, 

Південно-Азійський, Близькосхідний (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8  

Міжнародні туристичні прибуття за регіонами світу у 2010–2016 рр.,  

млн. ос. [243] 

Макрорегіони Міжнародні туристичні прибуття 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Всього у світі 935 980 1035 1129 1138 1183 1235 

Європа 527,3 502,3 534,8 563 588 609 616,2 

Азія і Тихоокеанський 

регіон  

195,2 217,1 232,9 248 263 277 308,4 

Американський регіон 190,4 156 162,1 169 181 191 199,3 

Африка 47 50 52,3 56 56 52 57,8 

Близький Схід 35,9 54,8 52,6 52 50 53 53,6 

Так, Європейський макрорегіон представлено країнами Західної, Північної, 

Південної, Центральної і Східної Європи, у тому числі колишніми республіками 

СРСР,  також до його складу входять Ізраїль, Кіпр, Туреччина. Американський 

макрорегіон включає Північну, Південну, Центральну Америку з урахуванням 

островних держав і територій Карибського басейну. Азійсько-Тихоокеанський 

макрорегіон представлено країнами Східної і Південно-Східної Азії, Австралією і 

Океанією, Африканський і Південно-Азіатський – відповідно країнами Африки (за 

виключенням Єгипту і Лівії) і країнами Південної Азії. Близькосхідний 

макрорегіон об’єднує Західну і Південно-Західну Азію, Єгипет і Лівію.  
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Переважно туристи виїжджають з високорозвинутих країн, які, у відповідності до 

термінології UNWТO, є країнами – постачальниками туристів. До даної групи входять 

країни, де відсоток населення, що виїжджає у закордонні подорожі, більше 10. 

Кількість таких країн є незначною (12–17), однак цей список постійно розширюється. 

До недавнього часу до їх кола, окрім високорозвинутих країн Північної Америки, 

Західної та Північної Європи, Японії, входили також держави Східної Європи, регіону 

Перської Затоки. На сьогодні до них додаються нові індустріальні країни, країни, що 

розвиваються – Республіка Корея, Сінгапур та ін. [67]. 

Загалом оцінка міжнародних туристських потоків свідчить про активізацію 

сфери міжнародного туризму (рис. 2.6), що буде і далі сприяти глобальному 

економічному відновленню. За оцінками UNWТO, в країнах зі зростаючою 

економікою частка міжнародного туризму буде зростати і надалі. Кількість 

міжнародних туристичних прибуттів буде збільшуватись приблизно у 2 рази 

швидше (+4,4%), ніж в країнах з розвинутою економікою (+2,2%). На країни зі 

зростаючою економікою (Латинська Америка, Центральна, Східна і Східно-

Середземноморська Європа, Азія, Африка і Близький Схід) припадатиме 

приблизно 30 млн. прибуттів на рік, в той час, як кількість міжнародних прибуттів 

у традиційних напрямках (Північна Америка, Європа, Азійсько-Тихоокеанський 

регіон) становитиме приблизно 14 млн. прибуттів на рік [243]. 

Слід відзначити, що нові індустріальні країни акумулюють розвиток ділового 

туризму, лідерами серед розважального туризму виступають Південна Корея, 

Японія (яка займає друге місце після США за розвитком індустрії розваг) і 

Тайвань. Завдяки відкриттю нових пляжів на Південному узбережжі і культурно-

розважальним поїздкам на північ країни, одним з найбільш значущих напрямків у 

сфері туризму стає Таїланд. Також на світову динаміку розвитку туризму 

впливають швидкозростаючі обсяги відвідувань Африки і Близького Сходу.  

При цьому 20–30 % загальної кількості осіб, що подорожують за кордон, 

становлять масові, або групові туристи, решта 70–80 % плюс індивідуальні 

туристи. Хоча більша частина подорожуючих – індивідуальні туристи, останніми 

роками спостерігаються зміни на користь масового туризму, що є наслідком 
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впливу таких факторів: збільшення вільного часу; зниження цін на 

авіаперевезення; збільшення кількості чартерних рейсів для зручності туристів, 

які подорожують групами; зростання зацікавленості туроператорів масовим 

туризмом як бізнесом, що дає значні прибутки; пошук нових економічно вигідних 

напрямків; збільшення кількості робочих місць у масовому туризмі; збільшення 

кількості туристів, які подорожують автобусами, завдяки низькій ціні турпакета 

[99, с. 41–42]. 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка міжнародних туристичних прибуттів за регіонами світу у 

2010–2016 рр.,  млн. ос. [243] 

Зростають обсяги подорожей з рекреаційною метою, порівняно з обсягом 

ділового туризму. Так, якщо в 70-тих роках ХХ ст. на ринку міжнародного туризму 

переважав діловий сегмент, то тепер 60 % туристів подорожують з метою відпочинку 

і лише 13 % – з діловою метою (рис. 2.7). Прогнозується, що туризм розвиватиметься 

за рахунок зростання кількості подорожуючих з рекреаційною метою, хоча діловий 

туризм матиме важливе значення для світового туризму в цілому [99, с. 42].   

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р.

Міжнародні туристичні прибуття

Всього у світі 935 980 1035 1129 1138 1183 1235

Європа 527.3 502.3 534.8 563 588 609 616.2

Азія і Тихоокеанський регіон 195.2 217.1 232.9 248 263 277 308.4

Американський регіон 190.4 156 162.1 169 181 191 199.3

Африка 47 50 52.3 56 56 52 57.8

Близький Схід 35.9 54.8 52.6 52 50 53 53.6
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Рис. 2.7. Розподіл міжнародного туризму за цілями подорожей у 2016 р.  

Загалом з кінця 80-х років ХХ ст. спостерігається перехід від масового 

стандартизованого туризму (який відрізняється однорідністю мотивації споживачів і 

конвеєрною формою надання послуг) до масового диференційованого, що призвело 

до появи нових туристичних підприємств, збільшення обсягу виробництва 

туристичного продукту. Так, за оцінками "Pleasure Travel Market Survey", розподіл 

мотивації виїзного туризму виглядає таким чином (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Розподіл мотивації виїзного туризму [99, с.84] 

Зміст мотивів 

Оцінка 

(за чотирибальною 

шкалою) 

– знайомство з різними людьми 3,11 

– можливість розширити свій світогляд 3,10 

– міркування особистої безпеки 3,01 

– можливість випробувати інший спосіб життя 2,97 

– участь в організованих чи неформальних розвагах 2,92 

– релаксація 2,85 

– можливість побути разом усією родиною 2,84 

– можливість поговорити про подорож після повернення 2,55 

– зустріч з людьми, що мають однакові інтереси 2,55 

– можливість відволіктись від щоденної роботи 2,47 

– можливість відволіктись від домашніх турбот 2,36 

– можливість отримати насолоду і набратись нових сил 2,33 

– можливість відчути розкішний спосіб життя 2,20 

– можливість випробувати більш примітивний спосіб життя 1,91 

– можливість нічого не робити 1,83  

Наприкінці ХХ ст. відбулись суттєві зміни на ринку міжнародного туризму, 

з’явились нові популярні туристичні регіони (країни Південно-Східної Азії 

(В’єтнам, Камбоджа, Лаос), Латинської Америки (Чилі), Африки (ПАР) та ін.) і у 

зв’язку з цим посилилась конкуренція у сегменті надання туристичних послуг [99, 

Відпочинок та 

святковий туризм
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Здоровья, паломниц
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с. 43]. Конкуренція зростає між туристичними компаніями як всередині регіону, 

так і за його межами.   

Відповідно до прогнозу UNWTO, кількість міжнародних туристських 

прибуттів у світі  до 2020 р. становитиме 1,4 млрд. ос., а до 2030 р. – 1,8 млрд. 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 – Азії, Латинській Америці, Центральній і Східній Європі, 

Східному Середземномор’ї, Близькому Сході і Африці (+4,4%), більш повільно – 

в розвинутих країнах (+2,2 %). При цьому країни, що розвиваються, до 2030 р. 

займатимуть 57 % туристичного ринку (що еквівалентно більше ніж 1 млрд. 

міжнародних туристських прибуттів), і вже до 2020 р. надходження в першій 

групі країн перевищать надходження від туризму в розвинутих країнах [235].  

Найбільш суттєве зростання буде спостерігатись в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні, де число прибуттів зросте на 331 млн. і досягне 535 млн. ос. (+4.9 % на рік). 

На Близькому Сході і в Африці кількість туристичних прибуттів зросте більше ніж 

удвічі: з 61 млн. ос. до 149 млн. ос. і з 50 млн. ос. до 134 млн. відповідно. Зростання 

ринку Європи буде порівняно повільним (з 475 до 744 млн. ос.).  

За рахунок швидкого зростання туристичних відвідувань зростатиме  питома 

вага АТР (до 30 % в 2030 р. у порівнянні з 22% в 2010 р.), Близького Сходу (з 6 % до 

8 %) і Африки (з 5 % до 7 %). І, навпаки, буде знижуватись частка Європи (з 51 % до 

41 %) і Америки (з 16 % до 14 %), в основному через повільне зростання порівняно 

усталених туристичних напрямків [235]. За прогнозними оцінками UNWTO, 

найбільш перспективними напрямками і видами туризму у ХХІ ст. будуть такі 

(табл. 2.10). За прогнозами UNWТO, основними тенденціями розвитку міжнародного 

туристичного ринку стануть такі [67]: 

– зросте частка міжрегіональних поїздок на дальні відстані (до 2020 р. – до 

24,2 %). Намічається тенденція до подальшого зниження цін на такі поїздки як 

результат розповсюдження нової високошвидкісної авіатехніки;  
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Таблиця 2.10 

Найбільш популярні туристичні напрямки у світі до 2020 р. 

(за прогнозом UNWТO) [243] 

 Країна Кількість туристичних прибуттів, млн. ос. 

1 Китай 137,1 

2 США 102,4 

3 Франція 93,3 

4 Іспанія 71,0 

5 Гонконг 59,3 

6 Італія 52,9 

7 Великобританія 52,8 

8 Мексика 48,9 

9 Росія 47,1 

10 Чехія 44,0 

– посилиться вплив на туризм зовнішніх чинників – економічної та 

політичної ситуації, рівня безпеки подорожей; 

– значний вплив на туризм здійснюватимуть: система комп’ютерного 

резервування, технологічний розвиток, удосконалення авіаперевезень, електронна 

інформація, комунікаційні системи; 

– розшириться використання повітряного транспорту (завдяки збільшенню 

кількості зручних прямих рейсів);  

– витрати на всі види подорожей, в першу чергу транспортні витрати, будуть 

збільшуватись швидше, ніж інші статті сімейного бюджету (на сьогодні в бюджеті 

родини середнього класу на туризм припадає 8–12 %, що більше, ніж витрати на 

харчування, одяг, меблі). Мандрівки стануть частішими, але менш тривалими. В 

цілому ж витрати на подорожі зростуть за рахунок більш якісного відпочинку; 

– сезонні зміни ринкової кон’юнктури в найближчому майбутньому  

перестануть бути проблемою для індустрії туризму, оскільки маркетинг буде 

сприяти їх вигідному використанню; 

– більш активно за інших будуть подорожувати такі вікові групи, як літні 

люди і молодь; 

– стан оточуючого середовища стане одним з домінуючих чинників 

залучення туристів, особливо у сільських і прибережних районах; 

– продовжиться зростання попиту на туризм, пов’язаний з відвідуванням 

культурних пам’яток, а також з активним відпочинком.  
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Щодо України, розвиток туристичної галузі країни характеризувався 

показниками достатньо динамічного входження держави до міжнародного 

туристичного ринку. Зокрема, за темпами зростання міжнародних прибуттів Україна 

значно випереджає розвинуті країни: середньорічні темпи економічного зростання 

ринку туристичних послуг розвинутих країн становили 6 % на рік, України – 9 %, що 

є близьким до темпів зростання світового ринку туризму загалом, але дещо менше 

показників зростання країн, що розвиваються (10 %). Слід відзначити, що однією з 

вагомих причин відмінностей вказаних показників є вартісний чинник – вартість 

відпочинку в розвинутих країнах є значно більшою, ніж в інших групах країн.   

Однак, незважаючи на позитивну динаміку розвитку туристичної сфери 

України протягом 2005–2013 рр. (рис. 2.8), якщо показник кількості відправлень 

демонстрував достатньо стійку позитивну динаміку, то на показник кількості 

прибуттів, починаючи з 2014 р., суттєвим чином вплинула нестабільність 

соціально-політичної ситуації в державі, що позначилось на динаміці доходів від 

надання туристичних послуг у складі ВВП України (рис. 2.9). Більш детально 

ситуацію в Україні буде розглянуто нижче. 

 

Рис. 2.8. Динаміка темпів зростання міжнародних прибуттів у розвинених 

країнах та країнах, що розвиваються, у 2005-2016 рр.% [138, с.147]  

При цьому слід враховувати дію таких тенденцій:  

– зростання геополітичної напруженості в багатьох регіонах світу, що 

негативно впливає на один з визначальних факторів розвитку туризму – безпеку 

подорожей;  
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Рис. 2.9. Зміна частки доходів від надання туристичних послуг у складі ВВП  

України у 2011–2017 рр., тис. осіб. [61] 

– перспективи розвитку міжнародного туризму обумовлені одночасною дією 

різноспрямованих тенденцій: з одного боку, країни з розвинутою економікою та 

країни, що розвиваються, демонструють уповільнення темпів економічного 

зростання, а з іншого – спостерігається посилення взаємозв’язку складових 

світової економіки в умовах глобалізації; 

– збільшується вплив Т&Т-сфери на розвиток ринку праці – на сьогодні 

туризм забезпечує  приблизно 120 млн. прямих робочих місць і 125 млн. 

опосередкованих у суміжних галузях, і,  за наявними прогнозами, даний показник 

може суттєво зрости до 2020 р.;  

– тенденцією останніх років є активізація процесів злиттів і поглинань на 

міжнародному ринку туристичних послуг, що призвело до суттєвих структурних 

зрушень на даному ринку – відбулось спрямування стратегічних інвестицій в 

авіаційну галузь і в розвиток туристичних он-лайн  послуг; 

– розвиток процесу глобалізації сприяв зростанню подорожей і туризму на 

зрілих ринках, яке, зокрема, було обумовлено збільшенням купівельної 

спроможності зростаючого середнього класу в багатьох країнах, що розвиваються.  

Загалом галузь подорожей і туризму продовжує бути визначальною з точки 

зору забезпечення економічного зростання, як в розвинутих країнах, так і в 

країнах, що розвиваються: розвинута сфера Т&Т сприяє підвищенню 

національного доходу і покращенню платіжного балансу, а також активізує ефект 

мультиплікатора  – сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни.  

0.38

0.47 0.45

0.36

0.27

0.50
0.64

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Частка доходу від надання туристичних послуг у складі ВВП України



85 

Визнання зростаючої ролі туризму щодо створення нових робочих місць, 

скорочення бідності, розвитку малого бізнесу, а також підвищення темпів 

економічного зростання знаходить свій прояв у формуванні стратегій розвитку 

туризму, як в розвинутих країнах, так і країнах, що розвиваються. Тому дослідження 

процесів і закономірностей розвитку міжнародного туризму є доволі актуальним.  

Однією з провідних тенденцій останніх років стало укрупнення і активне 

проникнення капіталу окремих компаній на зарубіжні ринки шляхом злиття або 

поглинання однорідних або суміжних (партнерських) компаній і утворення 

транснаціональних структур на світовому туристичному ринку.  

Таким чином, сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується 

посиленням уваги до розвитку туризму як каталізатора соціально-економічних 

перетворень. 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.   

Одночасно, хоча у туристичній індустрії відбулись зміни, зумовлені 

процесами транснаціоналізації і глобалізації, спостерігається територіальна 

нерівномірність світового туристичного ринку – зберігається залежність даного 

ринку від розвинутих країн, а його динаміка обумовлена збільшенням попиту з 

боку країн, що розвиваються. 

Для багатьох країн міжнародний туризм є важливим джерелом валютних 

надходжень, однією з провідних статей формування ВВП. Виходячи з того, що 

внаслідок дії кумулятивного ефекту, загальний вклад туризму у ВВП (особливо в 

сегменті міжнародного туризму), є значно вищим у порівнянні з прямим вкладом 

у ВВП (як на рівні країн, так і на міжнародному рівні), можна зробити 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.   
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2.2. Аналіз розвитку транснаціоналізації ринку туристичних послуг в 

умовах глобалізації. 

 

Однією з характерних ознак, що визначають в теперішній час розвиток світової 

економіки, є глобалізація, яка змінила стан світової економічної системи, 

інтерналізувавши чинники, технології і засоби виробництва [74, с. 74]. Вплив 

глобалізаційних процесів безпосереднім чином позначається на транснаціоналізації 

туристичної діяльності. При цьому у якості відповідних типологічних показників 

виступають такі: рівень соціально-економічного розвитку; сформованість ринкових 

структур; рівень розвитку індустрії туризму; участь у світовому туристичному 

процесі; характер експортно-імпортних туристичних зв’язків [35].   

Транснаціоналізація туристичної діяльності – одна з найважливіших 

характеристик сучасного ринку туристичних послуг, провідний напрям трансформації 

процесу туристичного виробництва, який багато в чому детермінує як кількісні 

показники світового туристичного потоку, так і його якісні критерії і структуру [74, 

с. 74]. Водночас процеси транснаціоналізації у туристичній індустрії розвиваються 

дещо інакше, ніж в будь-якій іншій сфері: на ці процеси впливають у тому числі й ті 

компанії, які безпосередньо не входять у структуру туристичної індустрії [24, с. 163]. 

Якщо розглянути рейтинг 100 найбільших ТНК світу останніх років, то до 

нього не входить жодна ТНК, яка б стосувалась туризму прямо або опосередковано. 

Це пояснюється тим, що, з одного боку, розрахунок обсягів міжнародної торгівлі 

туристичними послугами характеризується значною невизначеністю (оскільки 

туристична сфера об’єднує широкий спектр надання суміжних послуг); з іншого 

боку, у забезпеченні суміжними турпродуктами та послугами беруть участь численні 

та комплексні мережі агентів. Складність окреслення чіткої організаційної структури 

та узгодження туристичних «торговельних ланцюжків» особливо яскраво 

проявляється у випадку, коли материнська компанія володіє декількома 

транснаціональними готельними ланцюжками та здійснює капіталовкладення в різні 

сфери економічної діяльності: ресторанне господарство, підприємства сфери розваг, 

готельний бізнес тощо [24, с. 163].  
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Ініціатива інтернаціоналізації ринку туристичних послуг значно мірою 

належить країнам-постачальникам туристів, яким вона приносить найбільші 

вигоди. Більшість ТНК в туризмі є центрами фокусування міжнародних фінансів і 

базуються в країнах тріади: США – Західна Європа – Японія, а в останній час – і 

Гонконгу. Географія штаб-квартир підтверджує той факт, що інтернаціоналізація 

туристичного бізнесу бере свій початок в країнах, які генерують туристичні 

потоки і здійснюють зарубіжне інвестування [84, с. 3].      

Загалом у світовій індустрії туризму особливості транснаціоналізації галузі 

визначаються типами і підтипами національних туристичних ринків [35]:  

а) країни високого рівня економічного розвитку: 

- з переважанням міжнародного туризму імпортного спрямування; 

- з переважанням міжнародного туризму експортного спрямування; 

б) стабілізовані країни:  

- країни середнього рівня економічного розвитку з переважанням  

міжнародного туризму експортного спрямування; 

- нові індустріальні країни, орієнтовані на розвиток іноземного  туризму; 

- транзитивні країни з розвинутою ринковою інфраструктурою, де 

переважає міжнародний туризм експортного напрямку; 

в) країни, що реформуються: 

- країни перехідного типу, які формують ринкові структури, де 

переважає міжнародний туризм експортного спрямування; 

- країни перехідного типу, які формують ринкові структури і де 

переважає міжнародний туризм імпортного спрямування; 

- країни централізованої економіки з елементами ринкової, які 

орієнтовані на активізацію участі у міжнародному туризмі за рахунок 

нарощування експорту туристичних послуг; 

г) акумулюючі країни: 

- країни, що розвиваються, з середніми можливостями економічного 

розвитку, які орієнтовані на посилення участі в міжнародному туризмі 

за рахунок нарощування експорту послуг; 
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- країни, що розвиваються, з домінуванням іноземного туризму, які 

приймають туристів і де туризм є однією з провідних галузей 

економіки;  

д) пасивні країни:  

- країни планової економіки, які підтримують туризм як традиційну 

галузь господарства, не розширюючи участь у світовому 

туристичному процесі; 

- найменш розвинуті країни, які практично не приймають участі в 

міжнародному туризмі, а експорт послуг пов’язаний з дієвістю  

іноземного капіталу.  

Якщо в країнах перших двох типів розвиток ринку міжнародного туризму 

узгоджується з розвинутим ринком внутрішнього туризму, то в країнах третьої 

групи переважає ринок міжнародного туризму, але спостерігається відновлення 

ринку внутрішнього туризму. В країнах четвертого типу ринок міжнародного 

туризму переважає, оскільки туризм сприймається населенням здебільше як вид 

економічної діяльності, а не як складова стиля життя, на відміну від країн 

останнього типу, які не позиціонують туризм як провідну галузь [217].        

Крім того, на сучасному етапі суттєво розширилась і набула різноманіття 

суб’єктна структура міжнародного ринку туристичних послуг, що проявляється у 

зростанні чисельності туристів, вагомих змінах професійної, національної, 

соціальної структури останніх. Процеси транснаціоналізації і глобалізації в 

міжнародному туристичному бізнесі найбільше позначаються на індустрії 

гостинності, в якій вони набувають форми готельних ланцюгів і мереж , а також 

великих ТНК у формі міжнародних туроператорів і авіакомпаній [84, с. 3]. 

Готельні ланцюги охоплюють групу готелів, які мають єдину структуру 

управління, концепцію просування продукту і торгівельну марку. Серед 30 

найбільших готельних компаній – 22 американських, серед топ-10 – 9 

американських. В умовах жорсткої конкуренції з боку інтегрованих готельних 

ланцюгів незалежні готелі об’єднуються в готельні консорціуми, найбільшим з 
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яких є Utel International (Великобританія), який об’єднує більше 6,5 тис. готелів у 

137 країнах світу [24, с. 168]. 

При цьому структура основних ТНК (глобальних готельних мереж) на 

світовому ринку послуг в останні роки набула певних змін. Якщо протягом 2013–

2014 рр. (табл. 2.11) група IHG (Великобританія) зберігала своє лідерство на фоні 

зниження позицій Accor за рахунок продажу мережі Motel 6, то у 2017р. вона 

навіть не увійшла до ТОП-10 готельних компаній (табл. 2.12).  

Таблиця 2.11 

Топ-10 найбільших готельних мереж у світі у 2013–2014 рр. [83, с. 33]  

Рей 

тинг 

2014 р. 

Рей-

тинг 

2013 р. 

Глобальні 

готельні 

мережі (ТНК) 

Країна 

Кількість 

готелів, 

2014 р. 

Кількість 

готелів, 

2013 р. 

Кількість 

номерів, 

2014 р. 

Кількість 

номерів, 

2013 р. 

Збільшення 

номерного 

фонду, % 

1 1 IHG GB 4602 4480 675 982 658 348 2,7 

2 2 Hilton Hotels USA 3992 3861 652 378 631 131 3,4 

3 3 Marriot 

International USA 3672 3595 638 793 622 279 2,7 

4 4 Wyndham 

Hotel Group USA 7342 7205 627 437 613 126 2.3 

5 6 Choice USA 6198 6203 497 023 502 460 -1,1 

6 5 Accor FRA 3515 4426 450 199 531 714 -15.3 

7 7 Starwood 

Hotels and 

Resorts USA 1121 1076 328 055 315 346 4,0 

8 8 Best Western USA 4024 4018 311 611 295 254 5,5 

9 9 Home Inns CHI 1772 1426 214 070 176 562 21,2 

10 10 Carlson 

Rezidor Hotel 

Group USA 1077 1077 166 245 166 802 0,3 

Особливістю розвитку світового готельного ринку є входження китайських 

глобальних готельних мереж до десятки найбільших, домінуюча позиція Китаю за 

показником витрат на міжнародний туризм (табл. 2.13). 

Та сьогодні ТНК готельного ринку продовжують розвиток стратегії 

максимального географічного покриття і розширення асортименту пропонованих 

послуг [83, с. 34]. При цьому слід відзначити, що світовий ринок готельних послуг 

дзеркально відображає більш широкі тенденції ринку комерційної нерухомості, на 

якому переважає стратегія інвестицій в найменш ризикові проекти на противагу 

зниженню обсягу інвестицій у високодохідні проекти [83, с. 35]. 

Формування інтегрованих готельних ланцюгів свідчить на користь структурного 

характеру змін на світовому ринку готельних послуг. Так, до інтегрованих готельних 
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ланцюгів відноситься американська корпорація Sendount, в активі якої знаходиться 

найбільша в світі кількість готелів на умовах франшизи (більше 6 тис.), британський 

ланцюг готелів Intercontinental – світовий лідер за кількістю готельних номерів з 

глобальним охопленням (більше 540 тис. номерів в 100 країнах світу), французька 

клубна система «Середземноморський клуб», яка об’єднує 120 курортних містечок в 

США, Мексиці, країнах Карибського басейну, Південної Америки, Європи, Південної 

Азії, Австралії, іспанська готельна корпорація Sol Melia, яка нараховує 350 готелів в 30 

країнах на чотирьох континентах.  

Таблиця 2.12 

ТОП-10 готельнихмереж у світі у 2016- 2017 рр. [216, с.14]  

Рейтинг 

2017р. 

Рейтинг 

2016р. 

Глобальні 

готельні 

мережі 

(ТНК) 

Країна 

Вартість 

бренду, 

2017р., 

млрд. дол. 

США 

2017р./ 

2016р., 

% 

Вартість 

бренду, 

2016р. 

Рейтинг 

бренду, 

2017р. 

Рейтинг 

бренду, 

2016р. 

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+ 
 

Таблиця 2.13 

Витрати на міжнародний туризм [237, с. 13]  

Рей-

тин

г 

Країна 

Витрати на 

міжнародний 

туризм, млн. дол. 

США 

Темпи зростання, % 
Частка 

ринку 

2015 р. 2016 р. 2015 р./2014 р. 2016 р./2015 р. 2016 р. 

1 Китай 249,8 261,1 11,4 11,7 21,4 

2 США 114,7 123,6 8,6 7,8 10,1 

3 Німеччина  77,5 79,8 -0,6 3,2 6,5 

4 Велика Британія 63,3 63,6 8,8 13,8 5,2 

5 Франція 39,3 40,5 -3,5 3,3 3,3 

6 Канада 30,1 29,1 1,3 0,0 2,4 

7 Корея 25,3 26,6 9,0 5,4 2,2 

8 Італія 24,4 25, 1,4 2,4 2,0 

9 Австралія 23,8 24,9 6,1 6,0 2,0 

10 Гонконг 23,1 24,2 4,7 5,1 2,0 



91 

За оцінками експертів, обсяг капітальних інвестицій у світовий туристичний 

ринок демонстрував стійку тенденцію до збільшення, і становив у 2017р. 882,4 

млрд. дол. США (рис. 2.10). Основними інвесторами виступали інвестори із 

США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії і Австралії. Зберігається також 

тенденція домінування приватних інституційних інвесторів. Міжнародні 

інвестиції в готельний сектор світової економіки становлять близько 30 % 

загального обсягу інвестицій. 

 

 

Рис. 2.10. Обсяг інвестицій у світовий ринок туристичних послуг у 

2012–2017 рр., млрд. дол. США [232] 

Джерелом інвестицій виступають, в першу чергу, власні капітали глобальних 

готельних мереж. Дана обставина визначає зростання інвестицій в Америці на 1 

млрд. дол. США на рік. В європейському регіоні, на Близькому Сході і в Африці 

спостерігається збереження обсягів трансакцій на рівні 11,3–11,35 млрд. дол. 

США. Азійський регіон, хоча і демонструє незначне зростання обсягу трансакцій, 

однак основним стримуючим чинником виступає невисокий рівень ліквідності 

активів готельного сектору. Основні інвестиційні потоки є сконцентрованими в 

Австралії і Японії [209]. При цьому Японія є країною, яка продемонструвала 

найбільше зростання туристичного сектору за 2017 р. (табл. 2.14). 

В інших секторах індустрії туризму процеси транснаціоналізації йдуть так 

само активно, як і в готельному господарстві. У секторі громадського харчування 

найбільш відомими ТНК є ресторанний ланцюг McDonalds і американська 

корпорація Um Brende, яка входить до списку 500 найбільших компаній світу, а в 
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ресторанному бізнесі цей ланцюг закладів займає перше місце за кількістю 

підприємств – 33 тис. у більше ніж 100 країнах. Корпорація володіє декількома 

торговельними марками, чотири з яких (Kentucky Fried Chickens, Long Jon Silvers, 

Pizza Hart, Taco Bell) є світовими лідерами у відповідних категоріях страв.  

Таблиця 2.14 

Країни, що продемонстрували найбільше зростання Т&Т сфери за 

індексом конкурентоспроможності [228, с. 4]   

Країна Глобальний ранг 
Зростання у 

порівнянні з 2015р. 

Зміна рангу у 

порівнянні з 2015р. 

Японія 4 6,18 +5 

Азербайджан 71 5,98 +13 

Таджикистан 107 5,01 +12 

В’єтнам 67 4,80 +8 

Ізраїль  61 4,79 +11 

Алжир 118 4,68 +5 

Бутан 78 4,52 +9 

Габон 119 4,47 +5 

Республіка Корея 19 4,33 +10 

Єгипет  74 4,32 +9 

Перу 51 3,93 +7 

Індія 40 3,86 +12 

Мексика 22 3,86 +8 

Чад 135 3,83 +6 

Албанія 98 3,81 +8 

 

У секторі розваг також домінують американські корпорації, передусім, 

компанія Walt Disney, яка входить до числа 65 найбільших корпорацій США  

(річний дохід компанії перевищує 32 млрд. дол. США), курси акцій яких 

приймаються за основу при розрахунку індексу Dow-Jones [171, с. 3–4].     

Останнім часом відбулось значне збільшення числа і розмірів туристичних ТНК 

у світі. Серед них домінують американські корпорації, які проводять глобальну 

експансіоністську політику, зокрема американсько-французька фірма Carlson 

Wagonlit Travel, яка має більше 3000 офісів у більше ніж 145 країнах світу.  

Транснаціоналізація туристичного бізнесу пройшла у своєму становленні ряд 

етапів: 

– по-перше, транснаціоналізація туристичного бізнесу викликана загальною 

нестабільністю туристичного ринку, сезонними коливаннями попиту, а також 

нестійкістю факторів зовнішнього середовища. Таким чином, транснаціоналізація 
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ринку туристичних послуг спрямована на вирівнювання і нівелювання провалів і 

слабких місць світового туристського ринку, орієнтованого на формування стійкого 

міжнародного туристського обміну [56, с. 75];   

– по-друге, транснаціоналізація туристичного бізнесу розпочалась в середині 

ХХ ст., більше ніж на 50 років відстаючи від окремих галузей промислового і 

сільськогосподарського виробництва. Серед причин відставання процесу 

транснаціоналізації туристичної сфери можна зазначити більш пізнє, ніж становлення 

світового ринку товарів, перетворення міжнародного туризму у глобальне і масове 

явище, а також низьку інвестиційну привабливість об’єктів іноземної матеріально-

технічної бази туристичної діяльності через високу вартість інвестиційних проектів і 

їх вузьку спеціалізацію у наданні туристичних послуг [74, с. 74];   

– по-третє, транснаціоналізація міжнародного туризму розпочалась з появи 

готельних ланцюгів і транспортних компаній, чому сприяла наявність у 

підприємств даних галузей дороговартісної і здатної до подальшого перепродажу 

матеріально-технічної бази; 

– по-четверте, здійснення прямих зарубіжних інвестицій в готельну і 

транспортну сфери довгий час обмежувалось, з одного боку, слабкими 

можливостями для перепрофілювання відповідних об’єктів у випадку невдалого 

здійснення інвестиційного проекту, а з іншого – необхідністю одночасного 

розвитку готельного або транспортного бізнесу за декількома напрямками з 

метою досягнення ефективності транснаціональної туристичної діяльності; 

– по-п’яте, стимулом транснаціоналізації готельного і транспортного секторів 

туристичної діяльності став сам міжнародний туризм, який у 80-х роках ХХ ст. 

перетворився на масове явище, а також розповсюдження франчайзингу, який 

суттєво скорочував вхідні бар’єри на зарубіжні туристичні ринки та пов’язані з 

транснаціональною діяльністю ризики [66, с. 32] (ризики при здійсненні проекту 

повністю перекладались на власника підприємства, який брав зобов’язання 

франчайзингу, при цьому франчайзинг приносив стабільний дохід та сприяв 

просуванню торгової марки). У більшості випадків діяла закономірність – готельні 

мережі, авіакомпанії та туристичні підприємства з країн – традиційних туристичних 
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донорів (Велика Британія, Німеччина, Скандинавські країни, Бельгія) вкладали 

кошти у вигляді прямих інвестицій в готельні підприємства країн – популярних 

напрямків європейського туризму (Італія, Іспанія, Франція, Греція) [10, с. 522–523];    

– по-шосте, транснаціоналізація туристичного бізнесу охопила, перш за все, 

економічно розвинуті європейські держави. Включення США, а також країн, що 

розвиваються, до процесів транснаціоналізації туристичної  діяльності відбулось в 

60-тих роках ХХ ст. з розвитком транспорту і зв’язку, і завдяки їм – 

міжконтинентального туризму. Основна концепція американських готельних мереж 

– стандартизація якості обслуговування, відсутність вузької цільової аудиторії, 

єдність ціноутворення та просування на ринку. Американські готельні об’єднання 

відрізнялись від європейської моделі (табл. 2.15) набагато більшими розмірами 

готельних підприємств, а також спрямованістю на максимізацію присутності готелів 

в регіонах експансії готельних мереж. В подальшому дана концепція була втілена й 

розвинута європейськими компаніями [62, с.164]. Паралельно з американськими 

готельними мережами, на туристичний ринок Європи виходять великі 

авіаперевізники, банки, що надають фінансові послуги туристам (American Express 

та ін.) і страхові компанії. Щодо експансії європейських компаній в США, позиції 

європейських готельних мереж були значно слабкішими, окрема їх присутність 

спостерігалась в Нью-Йорку, Бостоні, Філадельфії, Новому Орлеані – в районах 

проживання вихідців з Європи [10, с. 550]. В той же час, європейські готельні мережі 

активно нарощують свою присутність в державах Близького Сходу, Північної 

Африки, Південно-Східної Азії, Східної Європи [144; 244];  

– по-сьоме, сучасний етап транснаціоналізації туристичного бізнесу 

відрізняється зростанням ролі туроператорів, які володіють як власним запасом 

фінансової міцності, так і доступом до фінансових ресурсів найбільших банків, а 

також укрупненням туристичних і готельних корпорацій в результаті активізації 

процесів злиттів і поглинань.         

 Активну транснаціоналізацію діяльності туроператорський та агентський 

сектори туристичного ринку почали реалізовувати в середині 80-х років ХХ ст. 

Саме в цей час, завдяки посиленню інтернаціоналізації сфери послуг, розвитку 
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транспортної та телекомунікаційної індустрій, міжнародний туризм 

перетворюється на глобальне явище, стає надзвичайно дохідною та рентабельною 

сферою міжнародної торгівлі, за низкою показників випереджає 

автомобілебудування, торгівлю вуглеводнями, легку промисловість тощо. 

Туристичні оператори стають привабливим об’єктом інвестицій, зливаються в 

холдинги з фінансовими інститутами, отримуючи тим самим доступ до 

фінансових ресурсів розвинених економік. На регіональних туристичних ринках 

посилюються позиції великих виробників, поширюється франчайзинг у 

відносинах між агентами й туроператорами, формується відповідна клієнтська 

аудиторія як результат транснаціоналізації ринку туристичних послуг [62, с.164]. 

Таблиця 2.15 

Топ-10 готельних мереж в Європі у 2017р. [185] 

Рейтинг  

2017р. 

Європейські готельні 

мережі  (ТНК) 

Кількість 

готелів 

Кількість 

номерів 

Збільшення 

номерного 

фонду, % 

1 AccorHotels 2604 282 814 +2,2 

2 IHG 599 92 234 +1,4 

3 Mariott Internatioal 434 88 824 +7,2 

4 Best Western 1108 79 010 -12,5 

5 Louvre Hotels 988 69 469 +2,9 

6 Whitbread 762 65 291 +8,3 

7 Hilton Worldwide 256 57 993 +1,1 

8 Carlson Rezidor 239 52 361 +2,1 

9 MN Hotel Group 310 46 519 -2,1 

10 Melia Hotels 207 45 874 -13,8 

 

До туристичних компаній-лідерів світового масштабу, які функціонують у 

системі франчайзингу, належать такі: 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).  

Міжнародні франчайзингові туристичні мережі, які успішно функціонують на 

національному ринку України, представлені такими туристичними підприємствами, 

як TUI Ukraine (франчайзингова туристична мережа – TUI - турагенція), DERTOUR 

(DERTOUR Ukraine), Carlson Wagonlit Travel (Carlson Wagonlit Travel Ukraine), 
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Trident (Trident Hit), Coral Travel ("Уповноважене агентство Coral Travel"), Anex 

Tour (Anex Tour Ukraine) та ін. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., під егідою загального стратегічного  

менеджменту розвиваються готельні мережі, авіакомпанії, туроператори, 

агентські мережі, формується нова мережева структура туристичних ТНК, 

здатних ефективно керувати сукупністю туристичних брендів на міжнародному 

туристичному ринку та відповідною матеріально-технічною базою. Крім того, 

виникла стратегія незв’язаної диверсифікації туристичних ТНК, яка передбачає 

активне співробітництво галузі з підприємствами сільського господарства, авіа- та 

вантажоперевезень, роздрібної торгівлі, засобів масової інформації, кіноіндустрії, 

сфери високих технологій тощо [62, с. 64].       

Щодо злиттів і поглинань як прояву транснаціоналізації, то наприкінці 90-х 

років ХХ ст. світовий туризм характеризувався високою інтенсивністю угод зі 

ЗіП. Зміст даних угод залежав від того, якою мірою є консолідованим 

туристичний ринок, на якому укладались угоди. У випадку високого ступеня 

консолідації ринку, злиття і поглинання є спрямованими, більшою мірою, на 

створення конгломеративних структур, які володіють диверсифікованим 

портфелем, що складається із різних видів бізнесу, у тому числі безпосередньо не 

пов’язаних з туризмом. На ринках, які консолідовані меншою мірою, угоди зі 

злиттів і поглинань переслідують традиційні експансіоністські цілі [190, с. 49].   

За рахунок злиттів і поглинань відбувається внутрішня реструктуризація 

великого туристичного бізнесу, коли корпорації нарощують власну присутність 

по всьому світу через освоєння мережевими структурами нових туристичних 

напрямків [76, с. 65–66]. Традиційно найсильніші позиції у злиттях і поглинаннях 

належать туристичним транснаціональним корпораціям США і країн 

Європейського Союзу [76, с. 75].     

Активізація процесів злиттів і поглинань на світовому туристичному ринку 

підтверджує, що процеси транснаціоналізації туристичної галузі на сьогодні 

відбуваються через процеси інтеграції, що робить галузь інвестиційно привабливою 

для реалізації транснаціональних інвестиційних проектів [59, с.178–179; 148, с.203].    
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Поряд з традиційною горизонтальною інтеграцією, яка відбувається шляхом 

злиття і поглинання, відкриття філіалів, франчайзингу, все більшого 

розповсюдження набуває вертикальна інтеграція, коли в єдине ціле 

об’єднуються туроператори, готелі, транспортні підприємства, а також заклади 

торгівлі, банки, страхові компанії та ін. (Додаток В). Фактично відбувається 

проникнення в туристичний бізнес транспортних, банківських, страхових, 

рекламних, торговельних, промислових компаній [35].      

Вертикальна інтеграція дає можливість туристичному оператору отримати 

абсолютне управління на всіх етапах створення та дистрибуції продукту, 

стандартизувати процеси надання послуг та забезпечити контроль рівня цін і 

якості, забезпечити високе завантаження власних потужностей. При цьому 

розрізняють два види вертикальної інтеграції: інтеграція «вперед» – охоплює 

інтеграцію туроператора зі всіма підприємствами, послуги яких є необхідними 

для формування пакету туристичних послуг; інтеграція «назад» – охоплює 

інтеграцію туроператора з усіма підприємствами, що беруть участь у збуті  

туристичного продукту [32, с.205].   

Типовим прикладом вертикальної та горизонтальної інтеграції в умовах 

глобалізації в туризмі є політика німецьких та британських туроператорів, що 

перетворились наприкінці ХХ ст. у вертикально інтегровані туристичні концерни, 

які домінують сьогодні на європейському туристичному ринку: TUI (Німеччина), 

Thomas Cook (Німеччина), My Travel (Великобританія), Rewe Touristic 

(Німеччина), First Choice (Великобританія), Kuoni (Швейцарія), Grupo Iberostar 

(Іспанія), Club Med (Франція), Alltours (Німеччина), Hotelplan (Швейцарія).    

Важливою причиною горизонтальної інтеграції туристичних концернів є 

використання ефектів масштабу, зумовленого зростанням обсягів виробництва, що 

досягається, перш за все, через централізацію функцій управління, спільного 

постачання тощо. Крім того, суттєва перевага як вертикальної, так і горизонтальної 

інтеграції полягає у збільшенні можливостей внутрішнього фінансування. Великі 

структури перебувають у меншій залежності від сторонніх інвесторів, посідають 
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кращі позиції для отримання вигідних умов зовнішнього кредитування, зростає 

кількість альтернатив залучення коштів на міжнародних фінансових ринках [32].   

Так, на початку 90-х років ХХ ст. відомий німецький концерн із виробництва 

сталі Preussag диверсифікував свою діяльність і спрямував значну частину капіталу 

у перспективну туристичну галузь, створивши потужний туристичний концерн TUI. 

Починаючи з 1998 р., TUI AG послідовно перетворюється в інтегрований 

туристичний концерн. Купівля таких туристичних підприємств, як Hapag Lloyd 

Touristic Union (чартерні авіалінії) і Thomas Cook (туроператор) була першим кроком 

виходу підприємства на міжнародний ринок. Наступним стратегічним кроком 

підприємства було його об’єднання у 2001р. з англійським туроператором Thomson 

Travel Group. Таким чином, концерн поширив інтеграцію на всіх рівнях процесу 

створення та збуту організованої туристичної подорожі: від готелів, авіакомпаній до 

туристичних агенцій та регіональних агенцій з прийому туристів у багатьох країнах 

шляхом участі у капіталі цих підприємств [33]. 

Загалом наприкінці 90–х років ХХ ст. на європейському туристичному ринку 

утворились два основні центри: найбільш масштабні туристичні концерни діяли в 

Німеччині та Великобританії. Причому в Німеччині спостерігалось потужне 

переплетення капіталу великих туроператорів, що дозволило успішно протистояти 

експансії іноземних туроператорів. Аналогічний високий ступінь вертикальної 

інтеграції туроператорів спостерігався у Великобританії. Однак протистояти 

експансії німецьких компаній на ринку виявилось складно через купівлю TUI 

британської Thomson Travel Group, внаслідок чого TUI перетворилась на найбільший 

інтегрований туристичний концерн в Європі. Запобігти монопольному становищу 

TUI на британському туристичному ринку вдалось завдяки втручанню Європейької 

Комісії, на вимогу якої TUI змушений був продати свої частки в Thomas Cook. 

На сьогодні TUI володіє повністю або частково 70 туроператорами в 16 

країнах, займаючи на цих ринках лідируючі позиції.  TUI  поділяє власну готельну 

мережу TUI Hotels&Resorts (285 готелів, загальна кількість місць – 162 тис.) з 

відомими готельними брендами Atlantica Hotels, Dorfhotel, Gran Resort Hotels, 

Grecotel, Grupotel, Iberotel, Magic Life, Nordotel, Paladein, RIU, ROBINSON Club, 
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Sol Y Mar, потужності яких забезпечують в середньому 15-20% потреб TUI в 

готельних місцях в основний туристичний сезон. До складу TUI входить також 

компанія TUI Airlines, яка володіє 118 літаками у семи власних структурних 

підрозділах Hapagfly, Brittania, Thomsonfly, Corsair, Arkefly, Jetair, Hixcom [229].  

Подібно до концерну TUI, вертикальну та горизонтальну інтеграцію 

здійснюють й інші відомі європейські туристичні концерни – Thomas Cook, Rewe 

Touristic тощо, зміцнюючи свої позиції у багатьох країнах світу.   

Щодо туристичної сфери США, на особливу увагу заслуговує досвід 

корпорації Cendant Corporation, яка виникла у 1998р. на основі готельної 

франчайзингової компанії HFS. На сьогодні обсяг збуту турпродукту компанії 

перевищує 20 млрд. дол. США, а прибуток перед оподаткуванням – 3 млрд. дол. 

США. Корпорація Cendant складається з чотирьох самостійних дивізіонів, що 

спеціалізуються на таких сферах, як нерухомість, готелі, оренда авмобілів, 

туристичний збут.  

Так, підрозділ Cendant Corporation, а саме Hospitality Services, є 

франчайзодавцем другої в світі готельної мережі (біля 6500 готелів), 

співпрацюючи з такими брендами, як Days Inn, Howard Johnson, Ramada, 

Travelodge, Super 8 Motels, Wingate Inn [32].  

На увагу заслуговує також досвід іншого структурного підрозділу Cendant 

Corporation – концерну Travel Netwоrk  (раніше – Cendant Travel Distribution 

Services), діяльність якого започатковано у 2001 р., і який спеціалізується на збуті 

туристичних продуктів. Travel Netwоrk, виступаючи одним з найбільших 

вертикально інтегрованих туристичних концернів у світі, має представництва та 

філії у 110 країнах світу, в яких працюють понад 5000 працівників.  

Відмінність Travel Netwоrk  від TUI, Rewe Touristic, Thomas Cook полягає у тому, 

що інтеграція відбувається не вздовж ланцюга створення вартості, а лише в напрямі 

від туроператора до збуту (типовий приклад інтеграції вперед).   

Новітнім явищем, яке суттєво вплинуло на транснаціоналізацію надання 

туристичних послуг, став прогрес інформаційних технологій. Ринок туристичних 

послуг, внаслідок своїх специфічних властивостей, одним з перших адаптував 
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досягнення в сфері телекомунікацій і автоматизованих систем обробки інформації 

до своїх потреб [74, с. 75].  

Так, TUI відкрив туристичні портали TUI.de, I-2-FLY.de, www.tui-hotels.com, 

протидіючи сильній туристичній конкуренції з боку незалежних туристичних 

порталів, які поступово з посередників у процесі збуту перетворюються на 

туроператорів, завойовуючи провідні позиції не лише на європейських туристичних 

ринках, а й на ринках Азії, Африки, країн пострадянського простору, виступаючи у 

якості глобального інтегрованого туристичного концерну світового масштабу.  

У власності корпорації Travel Netwоrk  перебувають одна з найбільших 

глобальних комп’ютерних мереж дистрибуції туристичних послуг Galileo, такі 

туристичні Інтернет-портали, як Cheaptickets, Shepherd, THOR, WizCom, Travel 

IPORT, готельна комп’ютерна система резервування Trust+Travelwire, ряд фірм-

розробників програмного забезпечення. Розвиваючи міжнародний сегмент 

діяльності, Travel Netwоrk  придбав у власність американський туристичний 

Інтернет-портал Orbitz, австралійську компанію Flairview з її Інтернет-порталами 

Hotelclub, Rates To Go, а також британський туристичний оператор Gullivers Travel 

Assosiates з його Інтернет-сторінкою Octopustravel, британський туристичний 

Інтернет-портал Ebookers, витративши на дані цілі понад 3 млрд. дол. США [32]. 

Таким чином, корпорацією були викуплені найважливіші Інтернет-канали 

збуту туристичного продукту, передусім у США та Великобританії, в результаті 

чого Travel Netwоrk  посідає на сьогодні третє місце у світі за обсягами продажів 

туристичних послуг через Інтернет  (після Expedia та Travelocity), поставивши 

перед собою амбітну мету створити глобальний туристичний Інтернет-портал на 

базі Orbitz, і відповідно  зайняти лідируючі позиції у зазначеному сегменті.  

Досвід міжнародної туристичної корпорації  Travel Netwоrk – це досвід 

транснаціоналізації мультиканального типу, що є суттєвою перевагою порівняно з 

традиційними Інтернет-порталами: по-перше, незважаючи на інтернет-бум, роль 

туристичних агенцій у майбутньому залишиться значною, тому потреба в 

глобальних комп’ютерних системах дистрибуції залишиться значною; по-друге, 

стратегія Travel Network полягає у наданні структурним підрозділам повної 

http://www.tui-hotels.com/
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самостійності при одночасному забезпеченні їх новими технічними платформами, 

під’єднанними до нових збутових каналів та їх комбінації. Так, купівля 

готельного Інтернет-порталу Hotelclub призвела до того, що не лише кінцевий 

споживач отримав доступ до готельних пропозицій через Інтернет, але і 

туристичні агенції – через систему резервування  Galileo Hotelclub. Зокрема, за 

цією схемою через Galileo доступними є пропозиції британського туроператора 

Gullivers Travel Assosiates та його Інтернет-порталу Octopustravel, що мають 

спільні позиції в Азії та Європі.  

Крім того, Travel Network виступає потужною базою для збуту послуг, що 

надаються іншими структурними підрозділами Cendant Corporation: місць у 

готелях та будинках власної франчайзингової мережі Hospitality Services, а також 

послуг з оренди авмобілів [32]. 

Загалом на сьогодні одним з найбільш популярних каналів розповсюдження 

в індустрії туризму і гостинності є Глобальні розподільчі системи (Global 

Distribution Systems – GDS) - універсальні системи, які дозволяють туристичним 

компаніям і рекреаційним підприємствам продавати свої продукти і послуги для 

мандрівників у всьому світі. GDS вперше було створено в середині 60-х років ХХ 

ст. для використання авіакомпаніями. Пізніше її активно почали впроваджувати в 

роботу туристичних агентств. На сьогодні даною системою можуть користуватись 

не лише туристичні агентства, а й напряму самі покупці [12].    

Більшість GDS (KIU, Amadeus, Abacus, Galileo, Worldspan, Sabre) є членами 

Міжнародної спілки аеротелекомунікацій SITA (Societe Internationale de 

Telecommunications Aeronautiques).     

Покращення кон’юнктури світового ринку туристичних послуг 

супроводжується деякими якісними перетвореннями, пов’язаними з  

консолідацією і інтенсифікацією туристичних потоків [202, с. 22]: 

по-перше, становлення світового туристичного ринку супроводжується 

процесами транснаціоналізації, руху міжнародних інвестицій, посиленням 

зв’язків між фірмами різних країн. Також в секторі туризму більш активно 

протікають інтеграційні процеси (горизонтальна і вертикальна інтеграція) в тому 
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числі на міжнародному рівні (переважно шляхом злиттів і поглинань однорідних 

або суміжних по бізнесу компаній). Наприклад, шляхом злиття відбувається 

розповсюдження по різних країнах світу готельних мереж Sheraton, Mariotte, 

Novotel, Sofitel Hilton та ін. Починаючи з 2012–2013 рр., посилились інтеграційні 

процеси між туристичним і транспортним сектором; 

по-друге, високі темпи зростання туристичного сектора супроводжуються 

оновленням його структури за рахунок виникнення нових видів туризму 

(пригодницький, культурно-пізнавальний, дослідницький, діловий, космічний), 

послуг (основні, додаткові, супутні), маршрутів, технологій обслуговування і т.п. 

Суттєво підвищується значущість інновацій і вплив чинника НТП; 

по-третє, постійно підвищуються вимоги до якості туристичних послуг, у 

т.ч. до сервісу і безпеки. При цьому слід враховувати, що в світі переважають 

індивідуальні туристи (70-80%), туризм з метою рекреації зі збільшенням 

тривалості перебування. Міжнародні туристи суттєво відрізняються за культурою, 

менталітетом, що потребує створення комбінованих туристичних продуктів 

(культурно-пізнавально-розважальних і т.п.), а також особливих умов 

(розміщення, перевезення, харчування, програми подорожі і т.і.), які враховували 

б етнічні і культурні особливості туристів; 

по-четверте, при постійному зростанні конкуренції на світовому ринку 

туристичних послуг, відкриваються нові маршрути. Збільшується просторовий 

контекст туристичних потоків, які стають все більш інтрарегіональними. При 

цьому туристична пропозиція стає перенасиченою і перевищує попит; 

по-п’яте, відбувається диверсифікація видів туризму за різними ознаками як 

на традиційних, так і на нових ринках. Інтенсивно розвивається комерційний і 

соціальний туризм, відбувається поглиблення спеціалізації фірм і центрів 

туризму. За різними видами туризму відбувається ускладнення туристичного 

продукту і виявлення його нових різновидів; 

по-шосте, міжнародний туризм більш активно розвивається в рамках 

інтеграційних угруповань, де створюються сприятливі умови, формується єдиний 

ринок туристичних послуг і полегшується мобільність населення. До таких 
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угруповань належать, перш за все, ЄС, КАРИКОМ та АСЕАН. Крім того, 

питаннями розвитку міжнародного туризму займаються такі організації, як 

НАФТА, МЕРКОСУР, ОЧЕС тощо.  

Таким чином, в теперішній час на світовому ринку туризму практично повністю 

домінують найбільші міжнародні транснаціональні корпорації, зокрема Tui 

(Німеччина), Carlton (США), Thomas Cook (Великобританія), Voyage (Франція), 

InterHojme (Швеція). Більшість найбільших систем готелів у світі належить капіталу із 

США: Sheraton, Holiday Inn, Marriott, Ramada. Широко відомі також Transzauz Fort 

(Великобританія), Accor, Clab Medintrens  (Франція), Gionle Sole (Іспанія).  

Серйозне посилення конкуренції призвело до активізації злиттів і поглинань 

в міжнародному туристичному бізнесі. Західні ТНК стали активно 

використовувати придбання сильних продавців, що мають великі обсяги 

реалізації і популярний бренд національного туроператора, характеризуються 

стрімким зростанням споживчого попиту на ринках як внутрішнього, так і 

міжнародного туризму. Прикладом застосування такої стратегії є туристичні 

ринки держав Східної Європи і СНД, вихід на які західних ТНК найчастіше 

починався з придбання одного з великих діючих національних туроператорів або 

агентської мережі. Так, прикладом проникнення на український ринок став 

створений спільний проект німецького концерну TUI Travel PLC та національного 

туроператора Вояж-Київ у 2010 р. (детальніше український сегмент 

транснаціоналізації світового ринку туристичних послуг буде розглянуто нижче). 

На даний час спостерігається активне проникнення капіталу різних  компаній 

на зарубіжні туристичні ринки. Так, найбільша американська корпорація в сфері 

туристичного бізнесу American Express поглинула цілий ряд невеликих іноземних 

компаній, які спеціалізуються на діловому туризмі (як зазначалось вище, на сьогодні 

на частку ділового туризму припадає 13 % від загального обсягу туристичного 

ринку; щорічні темпи  приросту ділового туризму становлять біля 8 % на рік).  

Німецький концерн С&N Touristic – основний конкурент TUI, створений у 

1999 р. в результаті злиття чартерної авіакомпанії Condor i групи Neckermann 

Reisen, на сьогодні є другим за обсягом обороту європейським туроператором. 
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С&N Touristic придбала французьку компанію Havas Voyages, а з метою 

розширення свого впливу на англійський ринок поглинула Thomas Cook.   

Великий британський туроператор First Choice з метою розширення власної 

агентської мережі придбав такі фірми-туроператори, як турецьку Tours, німецьку 

Nazar, французьку Marmara-Etapes Nouvelles, щвейцарсько-австрійську Taurus, 

бельгійську Bosphorus [212].  

Щодо стратегічних альянсів в туристичній сфері, найбільш успішними є 

приклади їх утворення в сфері готельного господарства, зокрема – укладання  

угоди про співробітництво між американською групою Carlson Hospitality 

Worldyard та японською корпорацією Four Season з метою розширення готельної 

мережі Rigent, що належить японській стороні. Із збільшенням ступеня уніфікації 

підходів до надання туристичних послуг вирішальним чинником стає не 

приналежність до певної мережі, а спільні дії на ринку. Деякі готельні мережі 

намагаються здійснювати експансію виключно за рахунок своєї прибутковості, 

що не лише негативно впливає на готельні підприємства середньої ланки, а й 

загострює конкуренцію між великими готельними концернами [24, с. 169]. 

Значну роль у розвитку туризму відіграє також підтримка галузі з боку державних 

органів: широкомасштабна реклама на державному рівні, сприяння у залученні 

іноземних інвестицій в туристичний сектор, модернізація інфраструктурної бази і т. п. 

Так, з метою розвитку туризму і диверсифікації експорту, уряд ОАЕ в 2003 р. побудував 

цілу мережу сучасних комфортабельних готелів і ділових центрів для міжнародних 

туристів. Було модернізовано аеропорти, закуплено декілька десятків надсучасних 

аеробусів на загальну суму близько 20 млрд. дол. США. В Єгипті за розпорядженням 

уряду було спеціально створено туристичну поліцію, головним завданням якої є 

забезпечення порядку та безпеки в найбільших туристських центрах країни.  

Одним з найважливіших напрямків діяльності із просування туристичних послуг 

на світовий ринок є щорічне проведення найбільших міжнародних виставок і 

ярмарків, до основних з яких належать міжнародна виставка ІТВ (Німеччина), World 

Travel Market (Великобританія), FITUR (Іспанія) та ін.  
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Таким чином, розвиток міжнародного ринку туристичних послуг 

відбувається у відповідності до загальносвітових тенденцій розвитку світового 

господарства – транснаціоналізації і глобалізації, що знаходить прояв у таких 

тенденціях розвитку вказаного ринку [74]: 

– високий динамізм. Впродовж останніх 20 років середньорічні темпи 

приросту кількості іноземних туристів становили більше 5 %, валютних 

надходжень – більше 10 %. Очікується, що до 2020 р. кількість іноземних туристів 

зросте до 1,360 млрд. ос., до 2030р. – до 1,809 мдрд. ос. ; 

– розвиток нових форм транснаціоналізації. Поряд з традиційною 

горизонтальною інтеграцією, яка відбувається шляхом злиття, поглинання, 

відкриття філіалів, франчайзингу, все більшого розповсюдження отримує 

вертикальна, коли в одне ціле об’єднуються туроператори, готелі, транспортні 

підприємства, заклади торгівлі, банки, страхові компанії і т.і. Фактично 

відбувається проникнення в туристичний бізнес транспортних, банківських, 

страхових, рекламних, торгових, промислових компаній; 

– зростання монополізації ринку. Так, три найбільших туроператора 

Німеччини контролюють 70 % ринку, майже половину туристичних ринків 

Франції і Великобританії контролюють три і чотири відповідно провідних 

туроператора, що певним чином знижує конкуренцію і звужує можливості вибору 

споживачів, натомість зростає конкуренція на міжнародному рівні; 

– диверсифікація. Економічно вигідним стає розгалуження суміжних 

напрямків діяльності, пов’язаних з наданням туристичних послуг,тим більше у 

світовому масштабі; 

– кооперація малих і середніх роздрібних туристичних підприємств. В 

умовах поступового витіснення малих і середніх туристичних фірм, в результаті 

транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг, вказані 

підприємства вимушені об’єднуватись, з метою вироблення загальної політики і 

покращення умов співробітництва, з потужними туроператорами, що є 

надзвичайно важливою тенденцією, оскільки малі і середні підприємства 

представляють собою основу туристичної індустрії; 
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– інформатизація міжнародного ринку туристичних послуг. Вплив 

інформацйних технологій позначається на підходах до визначення потреби в 

туристичних послугах, ідентифікації останніх з позиції змістовних потреб і якісних 

ознак. З удосконаленням засобів комунікації зростають можливості дистанційного 

придбання туристичних послуг незалежно від місця розташування компаній, що їх 

надають, і власне споживачів даних послуг, що призводить до вирівнювання цінових 

відмінностей у глобальному туристичному просторі. Завдяки розвитку комп’ютерних 

систем бронювання, в перспективі буде сформовано єдиний віртуальний туристичний 

ринок; 

– звуження спеціалізації, індивідуалізація надання туристичних послуг, 

підвищення вимог до їх якості як наслідок зростаючої конкуренції на світовому 

ринку. Мова йде про те, що на зміну стандартному набору готельних послуг  

приходить спеціалізація на обслуговуванні ділового туризму, конференці-сервіс, 

супутні послуги закладів харчування і т.п. Крім того, підприємства галузі все 

більшою мірою орієнтуються на обслуговування індивідуальних туристів. 

Зазначені процеси є наслідком зростання конкуренції на світовому ринку 

туристичних послуг. В той же час, відбувається переорієнтація на 

короткострокові, більш часті подорожі; 

– посилення державної підтримки туризму. Туризм, орієнтований на 

іноземного спожичача, є важливим джерелом валютних надходжень в країну, що 

є наслідком преференційної політики з боку держави в сфері кредитування, 

оподаткування, стимулювання розвитку інфораструктури і т.і.; 

– посилення взаємозв’язку світового ринку туристичних послуг з іншими 

ринками – нерухомості, праці, капіталу, інновацій. Так, на перетині інтересів 

ринку  туристичних послуг і ринку нерухомості сформувалась така форма 

туристичного розміщення, як timeshare (придбання нерухомості, власність на яку 

є обмеженою у часі). Якщо під час становлення цим бізнесом займались 

переважно малі компанії, то в теперішній час timeshare є сферою інтересів 

великих компаній – Record Condominium International (RCI), Interval International 

(II) та ін.  
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На основі проведеного дослідження можна виділити ряд провідних тенденцій 

транснаціоналізації  ринку туристичних послуг на етапі глобалізації світової 

економіки [83, с. 35]:     

– активне входження глобальних готельних мереж на національні ринки і 

ациклічний характер розвитку даного процесу у порівнянні з темпами зростання 

світової економіки. Входження міжнародних компаній відбувається, як правило, у 

формі поглинань національних учасників ринку, чиї активи знецінились в 

результаті впливу глобальної фінансової кризи 2008 р. При цьому найбільш 

активно даний процес розвивається в сегменті недорогих готелів; 

– найбільш розповсюдженими формами входження на національні ринки є 

франчайзинг і контракт на управління (management contract), що викликано 

достатньо консервативною стратегією розвитку глобальних мереж в умовах 

рецесії світової економіки; 

– зростання конкуренції між глобальними готельними ланцюгами і 

національними готельними мережами. Дана тенденція активно прослідковується 

на ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону;   

– позитивний вплив на розвиток інфраструктури туризму і сфери 

гостинності на національному рівні в ситуації активного входження на ринок 

глобальних готельних мереж.    

Відповідно, головними імперативами розвитку сучасного світового ринку 

туристичних послуг на етапі глобалізації мають стати такі [83, с. 35].      

– гармонізація діяльності міжнародних організацій і національних 

регуляторів у сфері туризму і готельного господарства; 

– адаптація національних готельних господарств до прийняття 

інституційних інновацій в контексті активізації процесів транснаціоналізації. 

Щодо інституційного аспекту, гармонізація діяльності міжнародних 

організацій в сфері регулювання міжнародного ринку готельних послуг 

проявляється, перш за все, в реалізації спільних программ і розробці регулюючих 

документів. Так, Всесвітня туристська організація (UNWTO) і Міжнародна 

асоціація готелів і ресторанів (IH&RA) підписали в 2014 р. Меморандум щодо 

взаєморозуміння (Memorandum of Understanding) з метою об’єднання зусиль у 



108 

розвитку індустрії гостинності (табл. 2.16). Меморандум спрямований на 

посилення співробітництва даних організацій і спільну реалізацію ініціатив, 

пов’язаних з індустрією туризму і розваг. В даному меморандумі зокрема 

підкреслюється роль індустрії туризму і розваг в досягненні економічного 

зростання і створенні робочих місць у світовій економіці [83, с. 32].    

Таблиця 2.16 

Результати діяльності Міжнародної асоціації готелів і ресторанів 

(IH&RA) [83, с. 32]     

Напрямки     

діяльності 

Отримані  

результати 

Захист інтересів 

учасників 

- Забезпечення гнучкості умов праці. Стандарти і правила 

регулювання надмірної ціни (Opposed Redundant & Costly Standards 

& Regulations) 

- Захист інтересів країн-членів в рамках міжнародної стандартизації 

готельного бізнесу (International Hotels Standartisation) 

- Боротьба проти незаконного використання товарних знаків 

- Боротьба проти збільшення ліцензійних зборів 

Реалізація ініціатив - Сприяння сталому розвитку туризму через заснування спільно з 

Програмою ООН з оточуючого середовища (UNEP) щорічної 

екологічної премії і публікацій доповідей "Sowing the Seeds of 

Change" (Започаткування змін) 

- Спільна реалізація програми з ЮНЕСКО "World Heritage Site Hotel 

Programme" ("Участь готелів у відновленні Всесвітньої 

спадщини") 

- Створення кодексу ЕСРАТ - Кодексу поведінки для захисту дітей 

від експлуатації в сфері подорожей і туризму (Code of Conduct for 

the Protection of Children from Exploitation in Travel Tourism) 

- Розробка стандартів забезпечення безпеки праці 

- Програма захисту від ВІЛ/СНІДу на робочому місці спільно з ООН 

Експертні оцінки і 

аналіз 

- Створення статистичних звітів з розвитку готельного бізнесу і 

глобальних готельних мереж 

- Спільні звіти з UNWТO – Звіти з класифікації готелів в контексті 

порівняльного аналізу систем класифікації готелів по усьому світу 

- Технічна допомога країнам в побудові систем класифікації готелів 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що динаміка 

подальшого розвитку міжнародного туристичного ринку буде залежати, з одного 

боку, від змін у структурі туристичного попиту, а з іншого – від удосконалення 

технологій випуску туристичного продукту, що впливатиме на моделі та 

організацію управління туристичною сферою. При цьому для досягнення 

максимального економічного ефекту від розвитку світової туристичної галузі нові 

підходи щодо заохочення розвитку туризму будуть базуватись на міжнародній 
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кооперації [24, с. 169], що виступає фундаментальною передумовою подальшої 

транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг.  

Щодо України, на сьогодні рівень включення країни до процесів 

транснаціоналізації ринку туристичних послуг не можна визнати високим. Для зміни 

становища, одночасно із розвитком туризму, Україні слід забезпечити зростання 

привабливості країни для міжнародних туристичних корпорацій, що дозволить 

діючим на вітчизняному ринку туроператорам, турагенствам, авіалініям стати 

об’єктами інтеграції на міжнародному ринку туристичних послуг.    

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

транснаціоналізація туристичної діяльності – одна з найважливіших 

характеристик сучасного ринку туристичних послуг, провідний напрям 

трансформації процесу туристичного виробництва в умовах глобалізації. При 

цьому більшість ТНК в туризмі є центрами фокусування міжнародних фінансів і 

базуються в країнах тріади, а процеси транснаціоналізації і глобалізації на 

міжнародному туристичному ринку найбільше позначаються на індустрії 

гостинності, в якій вони набувають форм готельних ланцюгів і мереж  великих 

ТНК у формі міжнародних туроператорів. 

Відповідно, характерною ознакою транснаціоналізації є посилення на 

регіональних туристичних ринках позицій великих виробників, зокрема 

поширення франчайзингу у відносинах між агентами й туроператорами. Крім 

того, спостерігається стратегія незв’язаної диверсифікації туристичних ТНК, а 

також активізація процесів злиттів і поглинань на світовому туристичному ринку, 

що свідчить про те, що транснаціоналізація галузі на сьогодні відбувається через 

процеси горизонтальної  та вертикальна інтеграції.   

 

2.3. Вплив транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг 

на розвиток туристичної сфериУкраїни. 

 

Поява глобальних чинників міжнародного туристичного ринку (капітал, 

торговельні марки, технології, можливості впливу на свідомість споживача) 

призвела до того, що жодна національна туристична економіка незалежно від 
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рівня її розвитку не може стати самодостатньою, виходячи з наявних чинників 

виробництва, не враховуючи пріоритети і норми поведінки основних учасників 

світогосподарської діяльності (туристичні ТНК, наднаціональні туристичні 

об’єднання і асоціації) [125, с. 27]. 

Міжнародний туризм у рамках інтегрованих економічних систем вирізняє 

об’єднання процесів туристичного виробництва країн, що забезпечується 

відповідними зовнішньополітичними і зовнішньоекономічними пріоритетами 

держав (зняття бар’єрів, обмежень на переміщення капіталу і робочої сили, 

формування аналогічних перешкод щодо третіх країн), спрощенням процедур 

виконання туристичних формальностей тощо. При цьому традиційне виробництво 

туристичних послуг в країні-реципієнті, навіть з урахуванням її природних або 

придбаних переваг, стає неможливим без участі капіталів, робочої сили, 

технологій, товарів туристичного споживання з країни-донора.  

Країна-донор вільно бере участь у туристичному виробництві країни-реципієнта, 

забезпечуючи не лише збільшення завантаженості її туристичних потужностей, але і 

зростання якості національного туристичного продукту. Паралельні зусилля 

інвесторів з країни – туристичного донора з просування туристичного продукту 

країни-реципієнта на власному туристичному ринку поглиблюють міжнародний 

розподіл праці, все сильніше позиціонуючи одну країну як місце для оперейтингу, 

іншу – як популярну туристичну дестинацію, що суттєво позначається на підвищенні 

інвестиційної привабливості туристичної індустрії країни-реципієнта [125, с. 25]. 

В умовах сьогоднішнього розвитку туристичного ринку України 

спостерігається значний приплив представництв транснаціональних корпорацій, 

які активно просувають продукт ринку закордонного туризму та вважають наш 

ринок перспективним і ємним.  

В контексті активізації процесів транснаціоналізації на туристичному ринку 

України складається неоднозначна ситуація. З одного боку, найбільш прибутковий 

його сегмент, пов’язаний з обслуговуванням іноземних гостей, консолідований за 

рахунок постійного нарощування присутності західних туристичних корпорацій, які, 

як зазначалось, активно просувають продукт на ринку закордонного туризму: 
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спільний проект TUI Travel PLC та ТОВ «Вояж-Київ» (ТОВ «ТТВК», TUI 

Туристична агенція); ТОВ "Пегас Туристік"; ТОВ «Туртесс Тревел» (як частина 

холдингу Turtess Tourism); ТОВ «Корал Тревел» (як частина міжнародного холдингу 

OTI Holding A.S.); ТОВ «ТЕЗ Тур» та ін. З іншого – менш привабливому сегменту 

галузі, спрямованому на обслуговування низькобюджетних внутрішніх туристів або 

надання окремих туристичних послуг (трансфери, екскурсійне обслуговування 

іноземців тощо), властиві риси початкової стадії консолідації (низькі вхідні бар’єри, 

велика кількість підприємств, що функціонують на ринку, без явно виражених 

лідерів, що створює високу конкуренцію в зазначених сегментах).  

За наявними даними, питома вага кількості туристів, які подорожували за 

пакетними турами міжнародних туроператорів та туристичних агенцій 

(табл. 2.17), в структурі імпорту туристичних послуг України складає 86-90%, що 

свідчить про абсолютне домінування іноземних компаній на українському 

туристичному ринку. 

В останні роки туристичне середовище, в якому країни конкурують за 

іноземних туристів, стає все більш складним. Економічні потрясіння, політична 

нестабільність і т.і. значно впливають на рівень туризму в багатьох країнах. На 

розвиток туризму у світовому масштабі впливають зміни, які відбулись в індустрії 

подорожей і туризму, структурі регіонального туристичного попиту тощо [53, с. 8]. 

За даних умов актуалізується питання оцінки конкурентоспроможності країн на 

міжнародному ринку туристичних послуг з метою посилення конкурентних переваг 

і нівелювання перешкод оптимальному включенню національних туристичних 

галузей до транснаціональних туристичних сструктур. Хоча вплив туризму в 

умовах транснаціоналізації відповідного ринку як на національні економіки, так і на 

світову економіку в цілому, можна назвати позитивним, існують численні 

перешкоди на національних рівнях, які гальмують розвиток країн, у т.ч. й України.   

На сьогодні Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму – ТТСІ 

(The Тravel & Tourism Competitiveness Index) оцінює чинники та елементи соціально-

економічної політики, які сприяють розвитку туристичного сектору в окремо взятій 

країні. Даний індекс був розроблений Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) і 
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базується на 90 показниках, які враховують різні аспекти, пов’язані з 

конкурентоспроможністю сфери подорожей і туризму (Т&Т) країн світу.  

Таблиця 2.17  

Ступінь консолідованості національного туристичного 

ринку України [125, с. 26–27]   

Назва компанії (холдингу) 

Кількість туроператорських 

офісів та представництв 

(франчайзерів, уповноважених 

чи незалежних рітейлових 

агентств) 

Частка в 

структурі 

імпорту 

закордонного 

турпродукту   

World of TUI 

TUI Travel PLC є групою туристичних 

компаній, що здійснює діяльність майже в 

180 країнах світу і обслуговує понад 30 млн. 

клієнтів більше ніж на 25 ринках. 

TUI Travel здійснює свою діяльність на 

перспективних і зростаючих ринках 

65 офісів по Україні, з них 25 – у 

м.Києві 

8,2 % 

ТОВ «Пегас Туристик» 

Є частиною холдингу Pegas Touristic 

9 власних офісів, включаючи 2 

офіси в Білорусі, 1 – в Молдові 

 6,2 % 

ТОВ «Туртесс Тревел» 

Є частиною холдингу Turtess Touirism (в 

Єгипті та ОАЕ – Travko Travel, Planet Tours, 

в Таїланді – Asian Travels Ltd., в Тунісі - 

Meditravel) 

8 власних філій в Україні та 

мережа турагенств Tartess 

Partners – понад 40 офісів 

18,9 % 

ТОВ «Корал Тревел» 

Частина міжнародного холдингу OTI 

Holding A.S. 

8 власних офісів по Україні та 

понад 250 точок продажу мережі 

16,9 % 

ТОВ «ТЕЗ Тур» 

Частина міжнародного холдингу з 

представництвами в 38 країнах світу. На 

туристичному ринку з 1994 року. 

Представництво в Україні відкрилось у 

2003р.   

6 власних офісів по Україні та 

понад 1000 агентств з продажу 

турів  

30,7 % 

ТОВ «Анекс Тур» 

Частина міжнародного багатопрофільного 

туроператора ANEX TOUR 

8 власних офісів та розгорнута 

мережа збуту незалежних 

турагенств 

17 % ринку 

виїзного 

туризму за 

напрямами 

Туреччина, 

Єгипет 

При підготовці ТТСІ використовують комбінації даних із загальнодоступних 

джерел і інформацію від міжнародних організацій і експертів в області подорожей і 

туризму. Даний індекс було розроблено у тісному співробітництві з Міжнародною 
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асоціацією повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародним союзом охорони природи 

(IUCN), Всесвітньою туристською організацією (UNWTO), Всесвітньою радою з 

подорожей і туризму (WTTC). У формуванні індексу приймають участь ряд 

ключових транснаціональних компаній: Airbus, EADS, BAE Systems, The Bahrain 

Economic Development Board, Bombardier, Delta, Deutsche Lufthansa/Swiss, Embraer, 

Etihad Airways, Hilton, Jet Airways, Lockheed Martin, Marriott, Safran, Starwood Hotels 

& Resorts, VISA. За допомогою індексу ТТСІ, який враховує рівень розвитку кожного 

чинника,  вимірюють привабливість галузі Т&Т. 

При цьому до 2013 р. Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму  

розраховувався на основі трьох субіндексів:     

– регуляторне середовище в туристичному секторі – охоплює ті елементи 

нормативно-правової бази, які пов’язані з компетенцією уряду; 

– підприємницьке середовище і інфраструктура для туристичного бізнесу – 

охоплює елементи бізнес-середовища і «жорсткої» інфраструктури в кожній країні; 

– людські, культурні і природні ресурси в секторі подорожей і туризму – 

охоплює «м’які» елементи, які характеризують забезпеченість людськими, 

культурними і природними ресурсами в кожній країні.  

Дані субіндекси базувались на 14 складових (Додаток Д, рис. Д.1). 

В 2015р. було застосовано іншу методику формування ТТСІ  (Додаток Д, рис. 

Д.2), в якій було враховано дещо інші чинники, і  використано чотири субіндекси: 

– сприятливість оточуючого середовища – фіксує основні параметри, 

необхідні для роботи і подорожей в країні; 

– політика Т&Т і сприятливі умови – розглядає політику конкретних країн 

або стратегічні аспекти, які впливають напряму на індустрію Т&Т;  

– інфраструктура – описує доступність і якість фізичної інфраструктури 

кожної компоненти; 

– природні і культурні ресурси – фіксує основні переваги для відвідування 

країни.  

Концептуально нова методика спирається на більш широке коло показників і 

оптимізує розподіл змінних, використовуючи ряд нових показників (90 замість 
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79). з яких 2/3 є статистичними показниками, а третина – експертними даними. 

Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму (ТТСІ) покладено в 

основу Рейтингу конкурентоспроможності країн і регіонів у сфері подорожей і 

туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Report). Даний рейтинг оцінює 

сукупність чинників і умов, які сприяють розвитку індустрії подорожей і туризму 

та публікується раз на два роки для 140 країн.   

В табл. 2.18 наведено перелік країн, які займають лідируючі позиції в 

рейтингу галузі подорожей і туризму на основі індексу ТТСІ за 2008–2017 рр. Як 

можна бачити з даних таблиці, починаючи з 2008 р., Швейцарія займала 

лідируючу позицію, але у 2015 р. рейтинг очолила Іспанія. Наступні позиції 

займають Франція, Німеччина, Японія, Великобританія, США, Австралія, Італія, 

Канада, Швейцарія.  

Якщо у 2015 р. Україна до даного рейтингу не увійшла через недостатню кількість 

даних (як зазначено у звіті), то у 2017 р. держава зайняла 88 місце, незважаючи на деяке 

підвищення позицій країни у 2013 р. порівняно з 2011 р. (76 і 85 місце відповідно). При 

цьому показники України буди меншими за середнє  значення індексу 

конкурентоспроможності Т&Т протягом останніх періодів вимірювання.   

З метою ідентифікації чинників, що визначають позиції країни в рейтингу 

конкурентоспроможності сфери Т&Т та визначення напрямків розвитку 

туристичної галузі, необхідно звернутись до відповідного факторного аналізу 

(фактори, що аналізуються, слід розглядати як вектори розвитку, що вказують на 

ключові конкурентні переваги і недоліки сектору подорожей і туризму). 

Враховуючи розташування України і наявні ментальні уподобання, зосередимо 

увагу на Європейському сегменті розвитку міжнародного туристичного ринку 

(Додаток Д, таблиця Д.1). 

Перш за все, слід відзначити, що хоча Європа виступає провідним культурним 

центром на світовому туристичному ринку, культурні пам’ятки нерівномірно 

розподілені по країнах. І хоча багато європейських країн мають давню історію, лише 

деякі з них досягли значного прогресу у просуванні своїх культурних артефактів до 

туристично привабливого рівня. Так, хоча туристичні пам’ятки присутні і в Італії, і в 
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Іспанії, Іспанія веде себе стратегічно більш активно, ніж Італія, результатом чого є 

лідируюче місце країни в  рейтингу Т&Т – 2015, Т&Т – 2017. Крім того, достатньо 

швидко змінюється бізнес-середовище, яке впливає на розвиток міжнародного 

туризму, що пов’язано з інституційними процесами і зрушеннями.  

Таблиця 2.18 

Рейтинг країн в галузі подорожей і туризму за 2008-2017 рр. [240] 

Країна 
Індекс  ТТСІ 

2017 

 Рейтинг за індексом ТТСІ 

2017р. 2015р. 2013р. 2011р. 2009р. 2008р. 

Іспанія 5,43 1 1 4 8 6 5 

Франція 5,32 2 2 7 3 4 10 

Німеччина  5,28 3 3 2 2 3 3 

США 5,12 6 4 6 6 8 7 

Великобританія 5,20 5 5 5 7 11 6 

Швейцарія 4,94 10 6 1 1 1 1 

Австралія 5,10 7 7 11 13 9 4 

Італія 4,99 8 8 26 27 28 28 

Японія 5,26 4 9 14 22 25 23 

Канада 4,97 9 10 8 9 5 9 

Сінгапур 4,85 13 11 10 10 10 16 

Австрія 4,86 12 12 11 4 2 2 

Гонконг 4,86 11 13 15 12 12 14 

Нідерланди 4,64 17 14 13 14 13 18 

Португалія 4,74 14 15 20  18 17 15 

Нова Зеландія 4,68 16 16 12 19 20 19 

Китай 4,72 15 17 45 39 47 62 

Ісландія 4,50 25 18 16 11 16 11 

Ірландія 4,53 23 19  19 21 18 21 

Норвегія 4,64 18 20 22 20 19 17 

Греція 4,51 24 31 32 29 24 22 

Туреччина 4,14 44 44 46 50 56 54 

РФ 4,15 43 45 63 59 59 64 

Болгарія 4,14 45 49 50 48 50 43 

Грузія 3,70 70 71 66 73 73 72 

Україна 3,50 88 Немає даних 76 85 77 77 

Єгипет 3,64 74 83 85 75 64 66 

Молдавія  3,09 117 111 99 101 93 98 

З урахуванням вищевикладеного, визначення перспектив розвитку 

туристичної галузі України має базуватись на аналізі індикаторів розвитку 

туристичної галузі держави, що містяться в рейтингу конкурентоспроможності 

подорожей і туризму (ТТСІ) WEF.   

Якщо розглядати фактори, які визначають обсяг ринку міжнародного туризму 

України, то, перш за все, слід відзначити наявність туристичних ресурсів як одну з 
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основних передумов для інтенсивного розвитку туризму. До вказаних ресурсів, що 

визначають конкурентні позиції (у тому числі потенційні) України на світовому ринку 

туристичних послуг, належать природно-рекреаційні ресурси, історичні пам’ятки, 

санаторко-курортні заклади, кліматичні умови тощо. За наявними оцінками, загальний 

внесок туристичної сфери до ВВП України у 2016 р. становив 128,5 млрд. грн. або 

5,6 % ВВП, прямі витрати туристів становили 35 млрд. грн., або 1,52 % ВВП [90, 

с. 136]. При цьому чітко прослідковується кумулятивний ефект, оскільки частка 

прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП України (рис. 2.11). є в декілька 

разів меншою за сумарну величину надходжень. Крім того, якщо у країнах, що 

активно займаються розвитком туристичної сфери, частка прямого внеску галузі у 

ВВП знаходиться на рівні 25–45 %, то в Україні ця величина варіюється від 2,3 % у 

2012 р. до 1,52 % у 2016 р. [130, с.411] 

 

Рис. 2.11. Частка прямих і загальних надходжень від туристичної сфери до 

ВВП України у 2012–2016 рр., % [231, с.3] 

Можна зробити висновок, що туристичний потенціал України на сьогодні 

розкрито не повною мірою, про що свідчить незначна частка туристичної галузі у 

структурі ВВП країни, на відміну від показників світового ринку туризму (9 % 

світового ВВП в середньому). Крім того, на розвиток туристичної сфери України, 

починаючи з 2014 р., вплинули події на Сході держави.  

Щодо впливу туризму на зайнятість, у 2016р. на галузь загалом припадало  

923,1 тис. робочих місць в країні, що складало 5,6% від загальної кількості 

зайнятого населення [90, с. 136].  
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Про значення міжнародного туризму для розвитку держави свідчить і той факт, 

що внутрішні туристичні потоки країни на 70-80% забезпечені іноземними туристами 

і на 20–30 % – вітчизняними (рис. 2.12). Протягом 2001–2014 рр. частка внутрішніх 

туристів на ринку мала тенденцію до зменшення, і навіть різке скорочення в’їзного 

туризму у 2014 р. не істотно вплинуло на структуру туристичних потоків [53, с. 16]. 

 

Рис. 2.12. Динаміка структури внутрішніх туристичних потоків в Україні у 

2001–2016 рр.,% [61]   

Впродовж 2009–2013 рр. динаміка в’їзних туристичних потоків повільно 

зростала в середньому на 4,4 % на рік. [55, с. 16] І хоча після падіння 2014 р. певне 

пожвавлення в даному сегменті спостерігається, довоєнні обсяги поки не 

досягнуто (рис. 2.13), у т.ч. через втрату туристичних територій Криму, політичну 

та економічну нестабільність в країні. Одночасно спостерігається загальний 

позитивний тренд кількості громадян України, які виїжджали за кордон.  

 

Рис. 2.13. Туристичні потоки в Україні у 2005–2017 рр., тис. ос. [61] 
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У структурі зовнішньої торгівлі туристичними послугами експорт скоротився 

майже в 2 рази (з 51,9 % у 2008–2010 рр. до 25–27 % у 2014–2017 рр.), з очевидною 

перевагою імпорту (рис. 2.14). та зростанням від’ємного балансу за статтею 

подорожей.  

 

Рис. 2.14. Динаміка експорту-імпорту туристичних послуг України у 

2008-2017 рр., млн. дол. США [61] 

Іноземні туристи згенерували для держави 5,83 млрд. дол. США, що 

становило 7,1 % від загального обсягу експорту країни. Інвестиції в туристичну 

галузь у 2016 р. становили 4 619,2 млн. грн., що на 720 млн. грн. більше у 

порівнянні з 2014 р., але це становить лише 1,29% загальних капітальних 

інвестицій в економіку країни.  Найбільша частка капітальних інвестицій у 2016 р. 

була спрямована на тимчасове розміщення й організацію харчування – 32 %, на 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок припадало 21 % капітальних івестицій. 

Найменша частка інвестицій припадає на діяльність туристичних операторів і 

агенств – 1,06 % від загального обсягу капітальних інвестицій. Проте за 

аналізований період частка, яка припадає на фінансування туристичних 

операторів та агенств, зросла з 31,7 млн. грн. до 49 млн. грн., що свідчить про 

активізацію  діяльності суб’єктів туристичної діяльності на ринку. Слід також 

відзначити, що в 2016 р. були відсутні капітальні вкладення у функціонування 

бібліотек, архівів, музеїів та інших закладів культури (табл. 2.19) [130, с.411-412].  

Загалом, незважаючи на позитивну динаміку зростання обсягів капітальних 

вкладень у туристичну сферу, Україна має низький рівень іміджу на світовому 
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інвестиційному ринку. У більшості рейтингів країна посідає останні місця за 

інвестиційною привабливістю [130, с. 412]. 

Таблиця 2.19 

Структура та динаміка капітальних інвестицій у туристичну сферу України у 

2014-2016рр., млн. грн. [61]     

Показник 
Роки 

2014р. 2015р. 2016р. 

Капітальні інвестиції всього в Україні  219 419,9 273 116,4 359 216,1 

Капітальні інвестиції у сферу туризму 3 898,3 4 704,6 4 619,2 

1. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (усього), у т.ч.: 508,7 1 044,3 969,9 

- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  52,1 84,9 200,4 

- функціонування бібліотек, архивів, музеїів та інших закладів 

культури 
41,3 124,7 0 

- надання інших видів послуг  21,4 3,3 0 

2. Діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг, у т.ч.: 393,9 831,4 644,6 

- діяльність у сфері спорту  301,4 686,7 368,5 

- організація відпочинку та розваг  92,5 144,7 276,1 

3. Тимчасове розміщення і організація харчування 1 482,0 1 393,1 1477,9 

4. Тимчасове розміщення, у т.ч.: 867,1 890,2 756,1 

- діяльність готелів і подібних засобів  тимчасового розміщення 798,5 814,8 697,6 

- діяльність засобів розміщення на період відпустви та іншого 

тимчасового проживання 
58,9 66,6 50,1 

- інше 9,7 8,8 8,4 

5. Діялність із забезпечення стравами та напоями (у т.ч. ресторана 

справа) 
614,9 502,9 721,7 

6. Діяльність туристичних агенств, туристичних операторів, надання 

інших послуг із бронювання та пов’язана із цим діяльність   
31,7 42,7 49,0 

За оцінками World Travel & Tourism Council (WTTC), в 2014р. очікувалось 

зростання інвестицій на 6,2 % [245], однак  політична і економічна ситуація в 

державі не сприяла подальшому розвитку туризму в країні, що призвело до 

скорочення багатьох показників.   

Протягом 2008–2017 рр. Україна займала 77-е, 85-е, 76-е, 88-е місця у 

світовому рейтингу відповідно (див. табл. 2.18). Можна говорити про те, що в 

цілому позиція України не змінювалась, при загальній тенденції до погіршення 

показників. При цьому загальні оцінки України в індексі 
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конкурентоспроможності сфери Т&Т, як правило, нижче позицій більшості 

співстаних країн (Польща, Туреччина, Румунія, Азербайджан) (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Україна і співставні країни в рейтингу конкурентоспроможності 

подорожей і туризму у 2017р.  [245] 

Якщо розглянути формування субіндексів конкурентоспроможності України 

в галузі Т&Т (рис. 2.16), можна зробити такі висновки. По-перше, Україна має 

достатньо високі позиції в рейтингу за напрямками «Здоров’я і гігієна» (8), 

«Цінова конкурентоспроможність» (45). Проблемними є такі напрямки: безпека і 

захист (127 позиція), бізнес-середовище (124), природні ресурси (115), екологічна 

стійкість  (97), пріоритезація подорожей і туризму (90).  

 

Рис. 2.16. Огляд позицій України за показниками індексу туристичної 

конкурентоспроможності у 2017 р. [228, с. 330] 
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Щодо змін у динаміці (Додаток Д, таблиця Д.2), позитивні зрушення 

стабільного характеру (протягом останніх 10 років) спостерігаються за такими 

показниками: людські ресурси і ринок праці; цінова конкурентспроможність; 

міжнародна відкритість. Негативні зрушення мали місце за такими напрямками: 

наземна та портова інфраструктура; ІКТ готовність; безпека і захист; бізнес-

середовища.   

Крім того, особливо важливою є та обставина, що, незважаючи на значення 

людських ресурсів для розвитку галузі, як зазначалось вище, Україна за даним 

показником займає лише 41 позицію, що не можна визнати задовільним, 

зважаючи на інтелектуальний потенціал держави і кумулятивний ефект, 

створюваний людськими ресурсами належної якості. Так, позитивна динаміка 

відзначається за складовими людських ресурсів і доступності кваліфікованої 

робочої сили, а за складовими освіти і навчання Україна систематично втрачає 

позиції, що пояснюється тим, що в більшості країн світу швидко зростають 

вимоги до фахівців в галузі Т&Т. Таким чином, Україна у сфері людських 

ресурсів має умовні переваги, які не є стійкими в довгостроковій перспективі.     

Загалом Україна за основними показниками індексу 

конкурентоспроможності туристичної галузі не займає лідируючі позиції 

(Додаток Д, таблиця Д.3). Основні стимулюючі і основні стимулюючі чинники 

розвитку туристичного ринку України представлені в табл. 2.20.  

Визначення можливостей і перешкод для розвитку туристичної галузі дає 

можливість сконцентувати увагу держави на розвитку туристичної 

інфраструктури, ремонті доріг, гарантій безпеки туристів, підвищенні рівня життя 

населення та забезпеченні доступу до інформаційних систем в туризмі. 

Подолання негативних тенденцій на ринку туристичних послуг є можливим 

шляхом його стратегічного розвитку за рахунок становлення туризму як 

високоприбуткової галузі економіки та формування конкурентоспроможного 

туристичного продукту на світовому ринку [90, с.136-137]. 
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Таблиця 2.20 

Основні стримуючі і основні стимулюючі чинники розвитку 

туристичного ринку України [90, с.137]  

N п/п Основні стримуючі чинники % Основні стимулюючі чинники % 

1 Нестабільна політична ситуація та 

небезпека тероризму 
14,5 

Наявність культурно-історичних 

пам’яток  
19,3 

2 Низька купівельна спроможність 

населення   
13,6 

Рівень освіти та культури 

населення країни 
18,2 

3 Слабо розвинута інфраструктура 

в’їзного туризму  
12,6 

Розвиток креативних галузей 

(сувенірна продукція, мистецтво, книги) 
16,5 

4 Якість доріг та інфраструктура 

повітряного транспорту 
12,3 

Наявність природно-ресурсного 

потенціалу 
13,2 

5 Захист прав власності суб’єктів 

туристичного ринку 
11,8 

Впровадження новітніх СRМ - 

систем 
9,8 

6 Рівень кваліфікації фахівців 

туристичного ринку 
10,2 

Зручне розташування України в 

центрі Європи 
9,1 

7 Недобросовісна поведінка суб’єктів 

туристичної діяльності 
7,6 

Широкий спектр туристичних маршрутів 

(у т.ч. індивідуальні, одноденні) 
7,5 

8 Правова база, що регулює ринок 

туристичних послуг  
6,8 

Оптимальна цінова політика в 

наданні туристичних послуг   
6,4 

9 Ефективність маркетингу для 

залучення туристів 
5,7 

 
 

10 Впровадження і розвиток 

інформаційних порталів 
4,9 

 
 

Всього, %  100  100 

Таким чином, підвищується значення  трудоресурсного аспекту функціонування 

туристичної  галузі, від успішності якого залежать перспективи включення України до 

процесів транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг і як наслідок – 

подальший розвиток вітчизняних туристичних фірм. Так, на сьогодні лише незначна 

частка українських туроператорів залучена до обслуговування в’їзних туристів (552 з 

1838 у 2016 р., 498 з 1743 у 2017р.), крім того, частка ліцензованих туроператорів за 

останнє десятиліття скоротилась з 26,9% до 2,7%, що підтверджує недостатній розвиток 

туристичної інфраструктури в країні. Наслідком ситуації, що склалась, на додаток до 

подій після 2014 року, стало значне скорочення кількості іноземних туристів в державі 

(рис.2.17). Основні показники розвитку ринку туристичних послуг в Україні 

представлено в табл. 2.21. 
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Рис. 2.17. Динаміка кількості туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами, ос. [55, с.17] 

Ще одним свідченням недостатньої розвинутості в Україні туристичної 

інфраструктури є показники сезонності на вітчизняному туристичному ринку. 

Розбіжності між динамікою продажів та надходженнями в гарячий та низький 

сезони становлять близько 30 % для ринку готельних послуг та 50 % – для ринку 

організації подорожей [55, с. 17]. За оцінками Світового економічного форуму, на 

сьогодні наша держава використовує лише третину туристичного потенціалу.  

Крім того, за даними UNWTO, частка України в туристичних потоках Європи 

становить близько 4% та близько 0,9% в обсязі загальноєвропейських надходжень 

від туристичної діяльності. Суттєва розбіжність у структурі натуральних та 

грошових потоків може свідчити про низьку ефективність української 

туристичної сфери та рівень використання наявних туристичних ресурсів [238]. 

Слід також відзначити незначний обсяг інвестицій в галузь – на рівні 0,1 % 

державного бюджету, що є недостатньою величиною для стимулювання розвитку 

галузі  (наприклад, в Туреччині дана величина становить 0,5%). Так, хоча 

протягом 2001–2011 рр. обсяги інвестицій у готельну та ресторанну сфери зросли 

з 469 млн. грн. до 4908 млн. грн. (в 10,5 разів), протягом 2011–2014 рр. обсяг 

капітальних інвестицій у сферу розміщення та харчування туристів скоротився до 
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1,5 млрд. грн. І продовжує скорочуватись в подальшому [55, с. 16]. Станом на 

2016р. у порівнянні з 2010р. розмір інвестицій у розвиток туристичної галузі 

України зменшився вдвічі, на відміну від країн  Східної і Центральної Європи: в 

2010–2016 рр. найбільший приріст продемонстрували Польща (+23 % інвестицій), 

Чехія (+22 %), Румунія (+22 %). На сьогодні частка інвестицій у розвиток 

туристичної галузі в Україні становить 2 % до загального обсягу інвестицій, що 

значно нижче як за загальноєвропейські (4,9 %), так і світові показники (4,4 %).  

Таблиця 2.21 

Соціально-економічні показники розвитку туристичної галузі в Україні 

у 2007–2016 рр. [90, с. 136]  

N 

п/п 
Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 Прямий внесок туризму у ВВП, млрд. грн. 29 30 22 29 35 

2 Частка прямого внеску туризму у ВВП, % 2,03 2,04 1,41 1,47 1,52 

3 Загальний внесок туризму у ВВП, млрд. грн.  105,1 111,3 86,6 109,1 128,5 

4 Частка загального внеску туризму у ВВП, % 7,5 7,6 5,5 5,5 5,6 

5 Прямий внесок туризму в зайнятість, тис. ос. 382,4 368,0 224,1 213,4 247,2 

6 Частка прямого внеску туризму у зайнятість, % 1,9 1,8 1,2 1,3 1,3 

7 Загальний внесок туризму в зайнятість, тис. ос. 1417,6 1388,3 879,3 809,8 923,1 

8 Частка загального внеску туризму в 

зайнятість, % 
7,0 6,8 4,9 4,9 5,0 

9 Капіталовкладення в туризм, млрд. грн. 6,5 5,8 5,0 5,3 5,7 

10 Частка капіталовкладень в туризм, % 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 

11 Частка доходів від туризму в загальному 

експорті країни, % 
6,9 7,3 3,5 2,1 2,2 

12 Частка витрат в туризм в загальному імпорті 

країни, % 
5,5 6,5 7,8 10,8 10,5 

13 Надходження туристичного збору в місцеві 

бюджети, млн. грн. 
- - 24,77 37,13 54,10 

 

У підсумку це призводить до того, що на сьогодні Україна використовує 

лише третину наявного туристичного потенціалу [55, с. 15]. Крім того, в Україні, 

на відміну від більшості країн ЦСЄ, переважає внутрішній попит (рис.2.18), що 

свідчить про орієнтованість туристичної галузі переважно на внутрішній ринок. 

За підсумками 2016р., показник витрат іноземних туристів продемонстрував 

реальне зростання на рівні 6%, але істотно на структуру витрат це не вплинуло.    
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Рис. 2.18. Структура витрат внутрішніх та іноземних туристів в Україні та 

країнах ЦСЄ у 2016р., % [61; 243] 

Певні зміни відбулись в структурі в’їзного туристичного потоку України 

(рис.2.19): так, на 86 % протягом 2012–2016 рр. скоротився потік туристів із Росії.  

 

 

Рис. 2.19. Структура в’їзного туристичного потоку України  

у 2012 р. та 2016 р., % [61] 

 Найбільшу кількість відносних конкурентних переваг Україна отримала в рамках 

складової здоров’я і гігієни (8 місце зі 136 країн світу): країна входить до п’ятірки 

лідерів у світі за кількістю лікарняних койко-місць на душу населення, а також займає 

19 місце за щільністю медиків у розрахунку на 1 тис.  населення (хоча слід визнати, 

що це сугубо кількісні показники, які не враховують якість медичного обслуговування, 

доступність медичних послуг, а також завантаженість ліжок і докторів).  
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Перевагою України є те,що вона займає 2 місце за коефіцієнтом паритету 

купівельної спроможності (що означає, що туристи, які приїжджають з країн з 

меншим значенням даного коефіцієнта, мають можливість придбати в Україні 

більшу кількість товарів і послуг за таку ж суму коштів), в рамках цінової 

складової в Т&Т – секторі (45 місце), Ще у 2011р. туристичний портал Lonely 

Planet зарахував Україну до десяти країн, які можна відвідати без істотних витрат.  

Разом з тим, найбільша кількість бар’єрів щодо зростання 

конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі і включення до процесів 

транснаціоналізації ринку туристичних послуг містяться в секторі державної політики 

і регулювання. Низький захист прав власності (129 позиція) і негативний вплив 

регуляторного середовища на приплив іноземних інвестицій (128 місце) обмежують 

бажання іноземних компаній працювати на вітчизняному ринку (122 позиція).  

Також приплив іноземних туристів в країну обмежують відносно високі візові 

обмеження (105 позиція) і недостатня відкритість у двосторонніх угодах з 

авіаперевезень (111 позиція).   

Крім того, за пріоритетністю розвитку в рамках державної політики сектор 

туризму знаходиться на 122 позиції, а за ефективністю туристичного маркетингу 

– на 103-й  [228, с.331]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що основними чинниками, 

які гальмують розвиток туристичної галузі України та зростання рівня 

конкурентоспроможності даного сектору на міжнародному ринку туристичних 

послуг, можна назвати такі: недосконала нормативно-правова база та відсутність 

цільових програм розвитку сфери туризму;  відсутність пріоритетного підходу щодо 

розвитку туристичної галузі України; застарілість матеріально-технічної бази та 

номерного фонду об’єктів інфраструктури; недооцінка значення туризму для 

посткризового відновлення країни та подальшого нарощування рекреаційного 

потенціалу держави; низький рівень обслуговування, сервісу та якості надання 

туристичних послуг; низькі темпи зростання обсягу капіталовкладень в туристичну 

галузь (на відміну від інших країн Східної Європи) [141, с. 60–61]. 
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Таким чином, в контексті включення України до процєсів транснаціоналізації 

міжнародного ринку туристичних послуг  значно зростає важливість 

інституційно-нормативних важелів впливу на національний ринок туристичних 

послуг з метою гармонізації та уніфікації регуляторного впливу на розвиток 

туристичного ринку на державному та міжнародному рівні, що є особливо 

важливим на етапі глобалізації світової економіки.    

Відповідно, в умовах транснаціоналізації міжнародного туристичного ринку, 

коли зміщуються акценти і співвідношення чинників, які визначають міжнародну 

конкурентоспроможність галузі, для отримання максимального ефекту від 

туристичної діяльності на зовнішніх ринках необхідно враховувати всі новітні 

тенденції і зрушення на світовому ринку туристичних послуг.       

Про особливість динаміки туристичних потоків України свідчать дані 

Додатку Е. На фоні суттєвого скорочення протягом 2014–2016 рр. решти 

показників, представлених в таблиці (внаслідок анексії АР Крим та окупації 

східних територій країни), кількість громадян України, які виїжджали за кордон, 

зберегла позитивну динаміку, що навряд чи пов’язано із суто туристичними 

цілями, оскільки серед країн, до яких виїжджали громадяни, за підсумками 2016 р. 

лідирують Польща (10 111 086 ос.), Російська  Федерація (3 859 820 ос.), 

Угорщина (2 893 370 ос.), Молдова (1 655 775 ос.), Білорусь (1 114 457 ос.), і лише 

один напрямок – Єгипет (417 949 ос.) є суто туристичним [61]. Щодо решти 

показників, представлені дані за трирічний період (2014–2016 рр.) не дозволяють 

зробити висновки щодо усталеності наявних тенденцій, тому вищенаведений 

аналіз до початку 2014 р. слід вважати більш репрезентативним.   

Оскільки Україна є активним суб’єктом світового господарства, зокрема і в 

туристичній сфері, включення вітчизняного туристичного ринку до процесів 

транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг є неминучим. Наслідком 

такого включення буде посилення конкуренції в якісному та ціновому сегменті ринку 

туристичних послуг,  нівелювання цінових розходжень в бік мінімізації вартісного 

чинника.  В той же час, домінування  на досліджуваному ринку потужних іноземних 

компаній створює певні загрози для національних туроператорів, що може мати 
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подвійні наслідки – з одного боку, злиття і поглинання вітчизняних туристичних 

підприємств, а з іншого – ліквідацію останніх як результат посилення конкуренції у 

сфері надання туристичних послуг. 

 Даний рівень транснаціоналізації є найбільш вірогідним при вступі України до 

світового ринку туристичних послуг. (Хоча політична нестабільність та економічна 

криза останніх років негативно позначилась на планах експансії міжнародних 

туроператорів на ринок України).   

Щодо іншого рівня – формування ТНК, для яких країною функціонування 

може стати Україна – з огляду на стан речей у національній туристичній галузі, це 

є практично неможливим. Така корпорація може сформуватись лише за умов 

значної фінансової підтримки держави, великих інвестиційних коштів та 

конкурентоспроможного національного туристичного продукту [24, с. 169]. 

У будь якому випадку, транснаціоналізація міжнародного ринку туристичних 

послуг впливає на стан туристичного ринку України і зумовлює необхідність 

розробки державної політики щодо стимулювання розвитку вітчизняної 

туристичної галузі в контексті підвищення конкурентоспроможності останньої на 

міжнародному туристичному ринку.    

Підсумовуючи вищивикладене, слід відзначити, що рівень включення країни 

до процесів транснаціоналізації ринку туристичних послуг на сьогодні не можна 

визнати високим, проявом чого є абсолютна монополізація українського ринку та 

зосередження фінансових потоків в закордонних компаніях. Відповідно, 

туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, як у 

порівнянні з країнами, що активно займаються розвитком туристичної сфери, так і 

у порівнянні з показниками  світового ринку туризму.  

Одночасно включення вітчизняного туристичного ринку до процесів 

транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг є неминучим, що 

призведе до значної конкуренції на туристичних ринках країн, підвищення якості 

послуг, розширення їх асортименту, зниження цін на послуги, та вимагатиме 

удосконалення регулювання включення країни до міжнародного ринку 

туристичних послуг. 
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Висновки до розділу 2 

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 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 вкладом у ВВП (як на рівні країн, так і на міжнародному рівні). 
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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. 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 переважна частина туристичних ТНК 

базуються в країнах тріади: США – Західна Європа – Японія (а в останній час – і 

Гонконг).  

Найбільшим чином процеси транснаціоналізації і глобалізації на 

міжнародному ринку туристичних послуг впливають на розвиток готельної 

індустрії. Як наслідок – відбувається формування готельних ланцюгів і мереж, а 

також міжнародних туроператорів, які здійснюють діяльність транснаціоналної 

спрямованості. 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 
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близько 30% загального світового обсягу інвестицій) 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.  

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 філіалів, 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 
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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.  

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 
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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 в 2 рази (з 492,9 млн. дол.. США у 2008р. до 258,6 млн. дол. США у 2017р.).  

За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що включення 

вітчизняного туристичного ринку до процесів транснаціоналізації міжнародного 

ринку туристичних послуг є неминучим. В той же час, домінування на 

досліджуваному ринку потужних іноземних компаній створює певні загрози для 

національних туроператорів, що може мати подвійні наслідки – з одного боку, злиття і 

поглинання вітчизняних туристичних підприємств, а з іншого – ліквідацію останніх як 

результат посилення конкуренції у сфері надання туристичних послуг.  Підкреслено, 

що даний сценарій транснаціоналізації є найбільш вірогідним в процесі інтеграції 

України до світового ринку туристичних послуг.   

 

Основні положення дисертаційної роботи, що викладеноу другому розділі, 

оприлюднені у наукових публікаціях автора [40-42, 46, 48, 50, 51, 154, 163-165]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

3.1. Удосконалення регулювання включення країн до міжнародного 

ринку туристичних послуг. 

 

Процеси глобалізації здійснюють різний вплив на країни і регіони світу: одні 

економіки більшою мірою стають вигодонабувачами глобалізаційного процесу, 

інші – навпаки. Багато залежить від того, чи усвідомлюється на національно-

державному рівні певної країни необхідність активної політики щодо управління 

включенням національної економіки до світового господарства, що 

глобалізується, регулювання її адаптації до вимог і викликів якісно нової епохи 

розвитку міжнародних економічних відносин – етапу глобалізації [52, с. 325]. 

В ході достатньо тривалої еволюції світової економіки були сформовані 

численні інститути та інструменти контролю за функціонуванням ринкової 

економіки на різних рівнях. В умовах глобалізації  (і, перш за все, при реалізації її 

неоліберального варіанта), коли відбувається становлення глобальних ринків, 

контроль за ними з боку національних за своїм походженням і функціями 

інститутів втрачається, а по-справжньому розвинуті міжнародні інститути поки не 

склались (певною мірою такі функції виконують ООН, міжнародні економічні 

організації, урядові організації). Разом з тим, майбутнє глобальних ринків багато 

в чому залежить від інститутів, здатних надати їм стійкості [52, с. 335].    

Відкритість економіки, з одного боку, сприяє підвищенню її ефективності, 

конкурентоспроможності, а з іншого – спричиняє певні втрати в контексті 

економічної безпеки країни. Вказані інститути здатні нівелювати негативні 

наслідки відкритості національних економічних систем в глобальній економіці, 

зумовлюючи поєднання прагматичної відкритості з розумним протекціонізмом як 
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важелем формування оптимальної відкритості, рівень якої залежить від багатьох 

факторів економічного, технологічного, історичного характеру.      

При цьому слід враховувати, що глобалізація не лише уніфікує та гомонізує 

світовий економічний простір на основі новітніх чинників економічного 

зростання, а й урізноманітнює моделі та типи економічного розвитку внаслідок дії 

ряду чинників [57, с. 280–281]:  

– основний мотив факторів і стимулів світогосподарського розвитку 

формується в межах конкретних національних економічних моделей і не 

компенсується механізмом глобального регулювання;  

– в умовах глобального економічного розвитку зберігає своє значення 

національно-культурний чинник, свідченням чого є функціонування автономних 

«етнічних мереж відносин», які не «розчиняються» у сучасному 

світогосподарському середовищі; 

– успіхи, яких досягли окремі країни у глобальній економіці, безпосередньо 

пов’язані з їх здатністю перетворити свої національно-цивілізаційні особливості 

на потужний чинник глобальних конкурентних переваг.  

Крім того, дієвість важелів державного регулювання в умовах глобалізації 

підтверджено досвідом розвинутих країн світової економіки, незважаючи на 

«розмивання» ролі держави в умовах глобалізації [57, с. 201]: 

– вони використовують систему державного управління функціонуванням 

ринків в інтересах своїх економічних суверенітетів; 

– порушують вимоги ефективності, властиві вільній конкуренції, 

намагаючись нівелювати наслідки недосконалості ринкового саморегулювання.   

Таким чином, виникає необхідність виділення загальних напрямків  

забезпечення дієвості механізмів державного регулювання, які б передбачали 

створення нових або трансформацію існуючих механізмів таким чином, щоб вони 

в основі своїй були орієнтовані на включення країн до глобалізаційних процесів. 

Виходячи з того, що процес глобалізації ускладнює, диференціює, наповнює 

новим змістом функції держави, "вбудовуючи" національну економіку в набагато 

більш складні структури загальнопланетарного рівня, держава виступає 
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своєрідним упорядковуючим чинником глобальних і локальних соціально-

економічних перетворень. Виникає потреба у розробці такої моделі соціально-

економічного розвитку, яка б мала довгострокові орієнтири і такі механізми 

протистояння глобальній конкуренції, які б базувались на беззаперечних 

(унікальних) конкурентних перевагах та/або забезпеченні найвищих стандартів 

надання туристичних послуг, які існують на відповідному ринку в умовах 

глобалізації і транснаціоналізації останнього [57, с. 281–282]. 

Таким чином, державі відводиться роль спрямовуючої сили у забезпеченні 

такого напряму соціально-економічних перетворень, який би через активізацію 

економічної діяльності у кінцевому підсумку призводив до підвищення рівня 

життя в країні. Фактично мова йде про те, що при забезпеченні інтеграції до 

глобальної  світогосподарської системи держава, у т.ч. на галузевому рівні має 

керуватись як економічними, так і соціальними критеріями [57, с. 289].  

З проблемою державного контролю за ринковою економікою в умовах 

глобалізації тісно пов’язано поняття «суспільні блага». Суспільні блага – це блага, 

споживання яких не є виключним (не можна завадити індивіду користуватись ними) і 

які не є об’єктом суперництва (використання блага одним індивідом не знижує 

можливості його споживання іншим). До категорії суспільних благ, поряд із 

забезпеченням права власності, конкурентним середовищем на ринках, установами 

охорони здоров’я і освіти, суспільними спорудами тощо, відноситься й сфера туризму.  

Як відомо, ринок сам по собі характеризується так званими "провалами" в 

певних сферах, до числа яких відноситься неможливість ринковими способами 

забезпечити населення суспільними благами, до яких відносяться туристичні 

послуги. За відсутності корегування з боку держави та інститутів світової 

економіки на глобальному ринку, виробництво даних благ неминуче буде 

скорочуватись внаслідок зменшення попиту на них. На рівні національних 

економік проблема суспільних благ була усвідомлена досить давно, і держава 

забезпечує своїм громадянам подібні блага, організовуючи їх виробництво і 

розподіл на неринкових принципах або з обмеженим використанням останніх. 

Однак на рівні глобалізованої економіки ситуація є іншою.  
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У глобалізованій економіці характерною ознакою стає наявність негативних 

зовнішніх ефектів (екстерналій) господарської діяльності. Для туристичної галузі 

особливо важливими є екологічні наслідки для оточуючого середовища, коли 

пов’язані з екологічним забрудненням витрати перекладаються на все суспільство і 

позначаються на розвитку туризму, у тому числі міжнародного. Завдання держави 

у даному випадку полягає в тому, щоб зовнішні витрати (витрати для суспільства) 

інтерналізувати – перетворити на внутрішні витрати для компанії, діяльність якої 

викликає забруднення). На національному рівні існують і функціонують (з більшим 

або меншим успіхом) інститути суспільного і державного контролю за ринковою 

економікою, які нейтралізують дані «провали» ринку.  

Ще один вид «провалів» ринку пов’язаний із тим, що сучасна ринкова 

економіка ні на національному, ні на глобальному рівні не є, за виключенням ряду 

секторів, економікою досконалої конкуренції. На сучасному ринку, як правило, 

домінують олігопольні структури, функціонують монопольно-конкурентні фірми. 

Це створює можливість для отримання вказаними структурами додаткового 

прибутку за рахунок споживачів, якщо уряди не будуть обмежувати їх прагнення 

встановити владу над ринком, здійснюючи антимонопольну економічну політику. 

В багатьох країнах накопичено значний досвід здійснення подібної 

антимонопольної політики, однак на наднаціональному/міжнародному рівні 

відповідних інститутів контролю над ринком не існує, за виключенням підрозділу 

Європейської комісії в ЄС, який  здійснює відповідні функції в Євросоюзі. За 

відсутності такого контролю над глобальними товарними і фінансовим ринками 

реалізація принципів економічного лібералізму набуватиме, скоріше, бажаного, 

ніж реального характеру [52, с. 337].    

В умовах глобалізації світової економіки (і особливо у зв’язку з реалізацією її 

неоліберальної моделі) забезпечення населення суспільними благами, оптимальне 

використання спільних ресурсів, інтерналізація (трансформація у внутрішні 

ефекти) негативних екстерналій господарської діяльності, а також нейтралізація 

монополістичної поведінки великих фірм виявились поставленими під питання. 

Крім того, багато дослідників вважають, що найбільшу загрозу в умовах 
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дерегулювання глобальних ринків, навіть для багатих країн, несе породжувальна 

глобалізацією (а точніше – її неоліберальним варіантом) небезпека антисоціальної 

спрямованості економічного розвитку, скорочення обсягу суспільних благ, що 

надаються населенню, у т.ч. туристичних послуг.  

Слід відзначити, що хоча сфера послуг, зазвичай, більшою мірою захищена 

державою від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва, до 

останнього часу у міжнародному масштабі регулювання в цій сфері відбувалось 

тільки в рамках спеціалізованих організацій, зокрема кодексів, вироблених в 

ОЕСР. Відповідно, цілий ряд обставин формує передумови для перенесення на 

міжнародний і наднаціональний рівні функції забезпечення населення певними 

послугами [82, с. 338–339]: 

– по-перше, зростання в умовах глобалізації взаємозалежності і 

взаємодоповнюваності національних економік зближує і галузеві ринки останніх, 

зокрема ринки туристичних послуг країн. Розвиток співробітництва між ними надає 

можливість оптимізувати структуру виробництва суспільних благ, здійснювати 

економію на масштабі, спільно протидіяти негативним зовнішнім ефектам і т.і.; 

– по-друге, в умовах глобалізації світової економіки стають все більш 

численними і масштабними прояви міжкраїнових екстерналій, як позитивних, так 

і негативних. Це підштовхує країни до вироблення спільної політики в даній 

галузі, спільного регулювання тих секторів господарської діяльності людства, в 

яких виникають міжкраїнові зовнішні ефекти; 

– по-третє, досвід світового економічного розвитку кінця ХХ – початку 

ХХІ століття свідчить, що глобальні ринки також не позбавлені дефектів 

функціонування («провалів»), що особливо яскраво проявилось на прикладі 

функціонування фінансових ринків (у вигляді ланцюга фінансових криз); 

– по-четверте, слід відзначити тенденцію передачі на наднаціональний і 

міжнародний рівень частини функцій національних держав у тому випадку, коли 

саме на вказаному рівні дані функції можуть бути більш ефективно реалізовані 

(дана тенденція відповідає принципу субсидіарності при побудові системи 

управління будь-якого суспільства).                    
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Одночасно реалізація вказаного підходу потребує проведення ряду серйозних 

організаційних заходів, які умовно можна поділити на ряд напрямків [207]: 

– зміни у позиціонуванні в рамках глобальної економічної системи наявних 

міжнародних інститутів (перш за все, установ системи ООН), що сприятиме 

контролю за спонтанними процесами ринкової глобалізації в її неоліберальному 

варіанті і результативному реагуванню на глобальні виклики ХХІ ст.; 

– інвестування в людський і соціальний капітал, що дозволить вирішити 

проблему трудоресурсного забезпечення галузевих ринків, у т.ч. ринку 

міжнародних туристичних послуг, з метою скорочення наявних галузевих 

диспропорцій та диспропорцій функціонування ринку праці.        

Нові виклики розвитку міжнародного туризму створюють такі обставини: поява 

нових загроз безпеці подорожуючих, диференціація туристів (за культурною ознакою, 

доходами, освітою і т.п.), постаріння населення, прогрес технологій, прискорення 

темпів урбанізації, кліматичні зміни. У цьому контексті  на національному рівні 

виникає необхідність якісної зміни пропозиції туристичних послуг і модернізації 

туристичної індустрії у відповідності до глобальних імперативів (табл.3.1) [202, с. 22].  

Таблиця 3.1 

Імперативи модернізації туристичної інфраструктури країн [202, с.23] 

Імператив Характеристики і напрямки модернізації 

Інноватизація Передбачає підвищення інноваційної активності в усіх сферах залучення і 

обслуговування міжнародних туристів, реалізацію новітніх світових досягнень і 

досвіду, удосконалення всіх компонентів інфраструктури; проявляється у 

випуску нових видів туристського продукту; використання нової техніки і 

технології, туристських ресурсів, зміни в організації сервісу і споживання; 

новий маркетинг і менеджмент; виявлення нових ринків.  

Екологізація  Передбачає зменшення навантаження на оточуюче середовище, збільшення 

зусиль щодо її захисту, розповсюдження відповідних цінностей; проявляється у 

впровадженні інновацій відповідної спрямованості і нових стандартів 

обслуговування і відпочинку туристів. 

Соціалізація Передбачає зближення особистих і суспільних потреб, більш повне і 

різноманітне задоволення потреб туристів; проявляється у здійсненні соціально 

орієнтованих трансформацій туристичної діяльності, впровадженні мережевих 

сервісів, створенні індивідуалізованого туристичного продукту; реформування 

готельних і ресторанних ланцюгів обслуговування.   

 

Врахування дії зазначених імперативів має передбачати активізацію 

державної політики у сфері туризму, здійснення додаткового стимулювання 
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підприємств галузі при дотриманні умов ринкової конкуренції. При цьому 

державне регулювання має бути спрямоване не тільки на покращення 

матеріально-технічних основ функціонування галузі, але й на зміну структури 

туристичних потоків. Для стимулювання може бути використано широкий 

арсенал методів стимулювання туристичного сектору, наявних у світовій 

практиці. Спеціальна підтримка держави має включати: надання податкових, 

кредитних, земельних, тарифних пільг, бюджетне фінансування інфраструктурних 

і освітніх проектів у туристичній галузі. Ці методи мають відігравати 

модернізаційну роль в процесі дотримання вказаних імперативів.  

Особливо важливу роль для розвитку туристичної галузі відіграє людський 

чинник. Важливість врахування трудоресурсного аспекту туристичної діяльності 

продиктована тим, що спираючись лише на принципи економічної корисності, без 

розуміння менталітету, культури і т.п. неможливо забезпечити ефективний 

розвиток сфери туризму. 

На міжнародному ринку туристичних послуг людський чинник слід 

розглядати як важіль протидії стихійності глобалізації в контексті 

трудоресурсного забезпечення транснаціональних туристичних мереж, які 

взаємодіють з національними органами управління і міжнародними організаціями 

відповідного профілю. В цілому міжнародні зусилля є спрямованими на 

посилення регулюючого впливу для встановлення рівноваги між ринковими і 

неринковими регуляторами у глобальному масштабі.    

Дана діяльність співпадає з позицією Програми розвитку ООН, відповідно до 

якої світ, інтегрований у глобальному масштабі, потребує більш ефективного 

регулювання з метою збереження переваг глобальної ринкової конкуренції і 

спрямування сил глобалізації на підтримку прогресу людства [233]. 

Міжнародний туризм є одним з важливих об’єктів міжнародного 

регулювання. У 1975 р. було засновано Всесвітню організацію з туризму 

(UNWTO), експерти якої стали розглядати міжнародний туризм з точки зору країн 

– постачальників туристів та з точки зору приймаючих країн. До першої групи 

належать країни з високим рівнем життя (США, Німеччина, Австрія, Велика 
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Британія, Швеція), до другої – країни, туристична привабливість яких перевищує 

у кількісному вимірі власне населення (Італія, Швейцарія, Греція, Туреччина, 

Кіпр, Єгипет, Таїланд, Туніс та ін.).  

Щодо України, потенціал розвитку міжнародного туризму в країні є значним. 

Умовно його можна віднести до двох основних напрямків [82, с. 154]: 

1) природний потенціал – рекреаційні та лікувальні можливості, краєвиди 

(узбережжя Чорного та Азовського морів, річкові та озерні пляжі, гірські бази в 

Карпатах, лікувальні курорти, джерела мінеральних вод, лісопарки та ін.); 

2) національна культурно-історична спадщина, яка становить значний 

потенційний інтерес для ознайомлення з нею (Київ, Львів, Чернігів, Одеса, 

Ужгород і т.і.).  

Водночас, за наявними оцінками, найбільшою перешкодою розвитку 

міжнародного туризму в Україні є відсутність у достатньому обсязі необхідної 

інфраструктури [82, с. 155]. Крім того, слід відзначити, що розвиток наукового і 

ділового туризму напряму залежить від стану науково-технічного та соціально-

економічного розвитку в країні.  

Розвиток туристичної сфери України має стати одним з пріоритетних 

напрямків прогресу української економіки і культури, важливим фактором 

підвищення міжнародного престижу країни, потужним важелем соціально-

економічного розвитку [173, с. 199].      

Україна для цього має всі об’єктивні передумови: особливості географічного 

розташування та рельєфу, сприятливий клімат, значний природний, історико-

культурний, туристично-рекреаційний потенціал. Загальна площа придатних для 

туризму й відпочинку природних ландшафтів становить 9,4 млн. га, на території 

держави нараховується понад 125 тис. пам’яток археології, архітектури, 

містобудування, історії та мистецтва, музеїв.  

Зокрема, рекреаційно-туристичний потенціал, який на сьогодні сформувався 

в Україні,  є одним з найпотужніших в Європі, приблизно в 10 разів перевищує 

потенціал інших країн пострадянського простору, та нараховує близько 7850 

об’єктів з можливістю оздоровлення 8–10 млн. осіб на рік [173, с. 201]. Розвитку 
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інтенсивних багатосторонніх зв’язків з іншими країнами сприяє розташування 

держави не перетині важливих автомобільних та залізничних магістралей між 

Європою та Азією, на березі Чорного та Азовського морів.  

В той же час, можливості рекреаційно-туристичного комплексу України 

реалізуються не більше, ніж на третину, що зумовлено рядом причин, серед яких: 

високі податки; невирішеність питань захисту приватного капіталу; недостатність 

державної підтримки суб’єктів підприємництва; недостатність регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг; недостатнє кадрове забезпечення 

сфери туризму [173, с. 201]. 

Крім того, однією з проблем, що гальмують розвиток туризму в країні, є 

недостатня поінформованість споживачів туристичних послуг, інвесторів та інших 

зацікавлених сторін щодо можливостей включення України до міжнародного ринку 

туристичних послуг. Дієвими напрямами вирішення даної проблеми слід визнати такі: 

– формування комплексної бази даних щодо туристичних потужностей країни; 

– паспортизація туристично привабливих об’єктів; 

– організація потужних рекламних компаній і випуск рекламної продукції;  

– проведення міжнародних туристичних форумів науково-практичного і 

практичного спрямування; 

– відкриття представництв на території інших країн.      

Реалізація вищевикладених напрямів є неможливою без якісного 

трудоресурсного забезпечення. Для того, щоб реально задіяти зазначені напрямки 

як надійний інструмент успіху на ринку, персоналу туристичних підприємств 

необхідно опанувати відповідну методологію, що дозволить застосовувати фахові 

знання залежно від конкретної ситуації. 

Загалом формування якісного трудоресурсного забезпечення туристичної сфери 

виступає важливим компонентом перетворення України на туристичну державу 

світового рівня та включення країни до міжнародного ринку туристичних послуг.  

Значення трудоресурсної складової визначається тим, що традиційний 

організаційно-технологічний перелік засобів забезпечення конкурентоспроможності 

поступово перестає відігравати ключову роль у конкурентній боротьбі на ринку, 
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вказані види засобів поступово втрачають свою унікальність. Відповідно, створення 

конкурентних переваг, які визначають індивідуальність певної туристичної компанії,  

все більше зміщується в бік людських ресурсів.  

Крім того, в сфері туризму є суттєво обмеженими можливості заміни 

людської праці автоматизованими засобами виробництва (обслуговування 

туристів, вивчення попиту і пропозиції, складання ціни на туристичний продукт, 

рекламування послуг), отже радикального зменшення кількості зайнятих в галузі 

не відбудеться, навпаки, динамічний розвиток туризму стимулює зростання 

кількості працевлаштованих у даному секторі.  

 Оскільки метою управління людськими ресурсами у сфері туризму є намір 

отримання туристичним підприємством конкурентних переваг,  забезпечення 

успіху завдяки вдалому підбору персоналу, особливості використання людських 

ресурсів у туризмі визначаються такими обставинами [79, с. 171–172]:     

– працівники є найважливішою ланкою у діяльності туристичних 

підприємств; 

– умовою успіху кожної організації, яка функціонує у сфері туризму, є 

тісний зв’язок сфери мотивування працівників з цілями діяльності і стратегічними 

завданнями розвитку структури.   

Загалом трудоресурсний потенціал як сукупність можливих і наявних трудових 

ресурсів, які використовуються чи можуть бути використані у господарській 

діяльності, є одним з найголовніших чинників соціально-економічного розвитку як 

країни в цілому так і окремих галузей, зокрема галузі туризму. Як стратегічний напрям 

покращення трудоресурсного потенціалу слід розглядати створення умов для його 

оптимального формування, використання, відтворення та вдосконалення.  

Стрімкий розвиток туристичної сфери країни та світу потребує наукового 

обґрунтування тенденцій і чинників формування та використання 

трудоресурсного потенціалу даної сфери (рис. 3.1), і на цій основі – 

обґрунтування конкретних заходів оптимізації трудоресурсного забезпечення 

туристичної сфери [174, с. 150–151].    
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Рис. 3.1. Чинники використання трудоресурсного потенціалу 

туристичної сфери [174, с. 153] 

Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення туристичної галузі має 

передбачати, по-перше, аналіз умов відтворення і функціонування 

трудоресурсного потенціалу туристичної сфери, по-друге, виявлення недоліків і 

визначення можливостей удосконалення трудоресурсного забезпечення галузі.  

Таким чином, ключове значення для розвитку сфери туризму мають  аспекти 

трудоресурсного забезпечення діяльності туристичних підприємств, зокрема [79, 

с. 172–173]:     

1) забезпечення (на основі визначення поточних і майбутніх завдань діяльності 

туристичних підприємств) відповідної кількості компетентних працівників: 

– визначення у часі і просторі кількісних і якісних трудоресурсних 

потреб туристичного підприємства; 

– підбір кадрів, виходячи з потреб підприємства, можливостей ринку 

праці і співпраці з відповідними навчальними закладами; 

– управління компетенціями і навичками працівників; 

2) створення в рамках туристичного підприємства таких систем мотивації та 

комунікації, які нададуть можливість досягти високої ефективності праці 
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колективу загалом і кожному працівникові зокрема, формування у зв’язку з цим 

відповідної організаційної культури: 

– створення і підтримка сприятливого іміджу роботодавця; 

– моніторинг потреб працівників; 

– аналіз продуктивності праці та визначення показників, що впливають 

на зміну показника.  

З урахуванням того, що єдиний орган, який мав опікуватись відповідними 

питаннями (Державну службу туризму і курортів) було ліквідовано, і проблемами 

забезпечення зайнятості населення у сфері туризму (рис. 3.2) не займається на 

сьогодні жодна державна структура, актуалізується питання розробки  галузевих 

програм зайнятості у сфері туризму. Загалом дієва система трудоресурсного 

забезпечення туристичної сфери має передбачати:  

– розробку державних та регіональних програм зайнятості щодо  

туристичної сфери; 

– забезпечення якісної підготовки і перепідготовки працівників туристичної 

сфери, у т.ч. через заклади освіти; 

– запровадження міжнародних професійних стандартів для оцінки діяльності 

працівників туристичної сфери; 

– оптимізацію системи трудоресурсного забезпечення туристичної  сфери на 

рівні держави та регіонів.    

При цьому слід враховувати такі особливості використання трудоресурсного 

потенціалу в туристичній сфері: 

– сезонність динаміки попиту на працівників та зростання попиту на 

низькокваліфіковану робочу силу в активний сезон; 

– різноспрямованість та різнорівневість професійно-кваліфікаційної 

підготовки фахівців; 

– різноспрямованість використання трудоресурсного потенціалу працівників 

даної сфери, що обумовлено комплексом різноспрямованих завдань діяльності 

підприємств туристичної сфери; 
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– наявність ефекту мультиплікатору зайнятості в туристичній сфері, а також 

кореляція рівня зайнятості в туристичній сфері з рінем розвитку галузі.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Структурна схема туристичної сфери [174, с. 151] 

Визнання персоналу ключовим елементом забезпечення успіху туристичних 

підприємств означає потребу у відповідному управлінні трудоресурсним 
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дотримання ряду вимог. Фактично мова йде про більш широке поняття, ніж 

персонал – про формування людського капіталу туристичної сфери (рис. 3.3).   
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Сучасні ТНК, які надають туристичні послуги, мають дві специфічні риси: по-

перше, становлення міжнародної системи надання туристичних послуг, яка базується 

на розташуванні відповідних структурних підрозділів у різних країнах світу; по-друге 

– проникнення компанії в різні країни, що передбачає наявність величезних 

капіталовкладень і залучення висококваліфікованого персоналу [54, с. 159].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Структурна схема трудоресурсного забезпечення туристичної сфери 

 

І. Чинники, які впливають  на організацію 

роботи підприємств туристичної сфери: 

 характер діяльності з надання 

послуг, обсяг та структура 

пропозиції послуг туристичного 

підприємства 

 функціонування сфери  туристичного 

підприємства і масштаб його 

діяльності 

 структура активів туристичного 

підприємства 

 ступінь механізації і автоматизації 

праці, що визначає характер 

діяльності працівників    

 очікування і потреби клієнтів 

туристичного підприємства 

ІІ. Мотиваційні очікування 

працівників туристичних 

підприємств: 

 самореалізація (реалізація нових 

задумів, свобода діяльності) 

 постійна самоосвіта, розвиток 

(підвищення кваліфікації, 

кар’єрне зростання) 

 визнання і винагорода (оцінка з 

боку керівництва і колег, оплата 

праці як винагорода, інші 

нагороди) 

 формування організаційної 

культури, ефективних каналів 

комунікації, лідерства   

 

ІІІ. Формування людського капіталу у туристичному підприємстві 

 розробка стратегії формування людського капіталу як складової 

стратегії діяльності підприємства  

 оцінка потреби в кадрах, характеристика особистісних ознак, 

компетенцій і умінь, необхідних для виконання 

функціональних завдань 

 моніторинг процесу підбору потенційних працівників та їх 

ставлення до туристичного підприємства 

 використання індивідуального інтелектуального капіталу 

працівників, формування відчуття відповідальності за 

підприємство  

 постійне навчання працівників, підвищення їх кваліфікації 

 забезпечення участі працівників у процесі прийняття 

управлінських рішень 

 надання працівникам необхідної інформації, обмін знаннями, 

заохочення наставництва    
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Слід також враховувати, що визначальними чинниками формування 

трудоресурсного забезпечення туристичної галузі є такі:  

– рівень доходів населення (у т.ч. відповідна кореляція з показниками 

кількості театрів, пам’яток архітектури, монументального мистецтва та ін.); 

– рівень розвитку туристичної інфраструктури (санаторно-курортного та 

готельно-ресторанного господарства). 

Таким чином, суттєво зростає важливість прогностичних оцінок у сфері 

трудоресурсного забезпечення туристичної галузі, у тому числі в контексті 

включення вітчизняної туристичної галузі до міжнародного туристичного ринку.  

З урахуванням вищевикладеного, головними стратегічними напрямами 

подальшого розвитку туристичної сфери України слід визнати такі [173, с. 201–202]:  

– забезпечення загальнодержавної і регіональної підтримки туризму, 

залучення до його розвитку як державних, так і підприємств інших форм 

власності, а також окремих громадян; 

– створення розвиненої туристичної інфраструктури з метою надання 

якісних і різноманітних послуг туристам; 

– забезпечення пріоритетності вітчизняного внутрішнього та іноземного 

(в’їзного) туризму на основі використання туристичних ресурсів, національної 

історико-культурної спадщини; 

– розвиток інформаційно-рекламної і маркетингової діяльності; 

– підготовка і перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для потреб 

рекреаційно-туристичної діяльності.  

З урахуванням вищезазначеного, головними завданнями для вітчизняної 

туристичної галузі в контексті залучення країни до розвитку міжнародного ринку 

туристичних послуг слід визнати такі:   

– розробка комплексної концепції розвитку міжнародного сегменту  

туристичної галузі в Україні; 

– розвиток нормативно-правового забезпечення міжнародної туристичної 

діяльності в країні, а також пов’язаних галузей і видів діяльності; 
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– узгодження міжнародних і загальнодержавних програм розвитку 

туристичної сфери; 

– розвиток на території країни інфраструктури міжнародного туризму, 

транспортної та сервісної інфраструктури; 

– залучення інвестицій у розвиток сфери міжнародного сегменту сфери  

туризму в країні; 

– розробка механізму стандартизації та сертифікації туристичних послуг 

відповідно до міжнародних стандартів якості; 

– участь України в укладанні та реалізації міжнародних та міждержавних  

домовленостей щодо туризму; 

– узгодження завдань розвитку міжнародного туризму з державними 

програмами економічного розвитку.  

Крім того, важливими інструментами стимулювання розвитку міжнародного 

туризму в Україні є підтримка та розвиток мережі маршрутів для іноземних 

туристів, забезпечення безпеки туристів, охорона навколишнього середовища, 

запровадження системи єдиної державної статистики туристичної галузі [82, с. 154]. 

Також слід відзначити, що в умовах глобальної конкуренції актуальним 

джерелом стабільності та дохідності туристичного підприємства  є формування та 

розвиток франчайзингових туристичних мереж. Однак в Україні імплементація 

світового досвіду функціонування світових франчайзингових туристичних мереж 

на сучасному етапі є неможливою через наступне [184, с. 613]: 

– відсутність поняття франчайзингу та пов’язаних з ним понять в 

українському законодавстві; 

– відсутність державного органу регулювання франчайзингових відносин; 

– нерозуміння підприємцями сфери туристичного бізнесу основних 

принципів діяльності у системі франчайзингу та їх неготовність до стратегічних 

змін в управлінні підприємством на психологічному рівні; 

– економічна, політична, валютна нестабільність та невідповідність 

державного і міжнародного законодавства з питань франчайзингових відносин, 

через що зменшується зацікавленість іноземних інвесторів у розвитку 
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туристичної франшизи на території України; 

– відсутність сприятливих фінансово-крадитних умов для успішного старту 

та розвитку туристичного підприємства франчайзі у системі франчайзингу;    

– неналежний захист інтелектуальної власності франчайзера, що зумовлює 

недовіру та ненадійність партнерських бізнес-відносин.       

Формування франчайзингових відносин у сфері туризму на території України є 

стратегічним напрямком розвитку туристичного бізнесу в країні, а використання 

міжнародного досвіду дозволить посилити конкурентні позиції вітчизняних 

підприємств на світовому ринку туристичних послуг. Відповідно для вирішення 

вищезазначених проблем та використання можливостей розвитку франчайзингових 

туристичних мереж у вітчизняному бізнесі необхідно [184, с. 613]: 

– створити відповідний державний орган та законодавчу базу регулювання 

франчайзингових відносин; 

– популяризувати франчайзинг як ефективну норму управління туристичним 

бізнесом серед підприємців; 

– активізувати освітню діяльність з метою якісного трудоресурсного 

забезпечення туристичної галузі; 

– забезпечити вигідні умови кредитування туристичної діяльності для франчайзі; 

– проводити спеціалізовані виставки, семінари, симпозіуми з питань 

франчайзингу для обміну досвідом на державному та міжнародному рівні; 

– забезпечити надійний захист інтелектуальної власності франчайзера; 

– забезпечити популяризацію України на міжнародному ринку туристичних 

послуг з метою залучення іноземних інвесторів.   

Виходячи з вищевикладеного, роль держави у розвитку туризму можна 

звести до таких функцій [99, с. 259–260]: 

– регламентування туристичної діяльності шляхом розробки законодавства, 

покликаного забезпечити умови для сумлінної конкуренції на ринку туристичних 

послуг і захист прав споживачів, а також удосконалення податкових умов 

функціонування туристичної галузі; 

– підготовка і безперервний розвиток кадрів для туристичної сфери; 
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– координація розвитку туризму, яка включає внутрішню координацію 

діяльності учасників туристичного процесу у межах галузі й забезпечення 

гармонійного включення туризму в загальний господарський механізм, що можна 

розглядати як зовнішню координацію; 

– стимулювання міжнародного обміну шляхом спрощення туристичних 

формальностей, а також створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього 

туризму; 

– гарантування безпеки туристичної діяльності й туризму в межах 

національної території; 

– інформаційне забезпечення туристичної діяльності, що передбачає 

збирання й обробку статистичних даних, випуск і поширення рекламно-

інформаційних матеріалів, які характеризують стан галузі в національному 

масштабі, а також проведення наукових досліджень у сфері туризму; 

– просування національного туристичного продукту на міжнародному 

туристичному ринку. 

Реалізація викладених функцій потребує відповідного кількісного 

обґрунтування, у тому числі із застосуванням методів економіко-математичного 

моделювання розвитку діяльності туристичних компаній на міжнародному ринку 

туристичних послуг.   

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що виникає 

необхідність виділення загальних напрямів забезпечення дієвості регуляторних 

механізмів на світовому ринку туристичних послуг, які б передбачали створення 

нових або трансформацію існуючих механізмів таким чином, щоб в основі своїй 

вони були орієнтовані на включення країн до глобалізаційних процесів, 

враховуючи об’єктивний характер останніх.  

При цьому, виходячи з того, що процес глобалізації ускладнює, диференціює, 

наповнює новим змістом функції держави, «вбудовуючи» національну економіку 

в набагато більш складні структури загальнопланетарного рівня, необхідно 

передбачити активізацію державної регуляторної політики у сфері туризму при 

дотриманні умов ринкової конкуренції.  
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3.2. Варіативне прогнозування розвитку міжнародного ринку 

туристичних послуг. 

 

Зважаючи на активізацію процесів глобалізації, забезпечення інтеграції держави 

до міжнародного ринку туристичних послуг виступає одним із стратегічних завдань 

розвитку туристичної галузі України. Основний фокус діяльності у даному контексті 

зміщується на макрорівень, центральну роль у даному процесі відіграють туристичні 

компанії, виступаючи організаційно-рушійною ланкою формування сукупності, 

величини і спрямованості туристичних потоків.     

Вихід туристичних компаній на міжнародний ринок орієнтує їх діяльність на 

зближення з клієнтами і розвиток лояльності останніх, що передбачає 

необхідність здійснення ряду дій [140, с. 212]: 

– обґрунтований вибір туристичною компанією стратегічних цілей діяльності; 

– поєднання туристичних послуг, що вже надаються компанією, із новітніми 

туристичними продуктами; 

– узгодження цілей з ресурсами і можливостями туристичної компанії; 

– визначення шляхів виходу та закріплення на міжнародному ринку. 

Втілення на практиці відповідного комплексу дій передбачає здійснення 

управлінських рішень, що базуються на результатах аналізу чинників 

зовнішнього середовища. Основу такого аналізу становлять прогнозні дані щодо 

розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, аналіз розвитку системи 

міжнародних транспортних перевезень, а також результати маркетингового 

аналізу (маркетингову складову детально розглянемо в наступному підрозділі).  

Враховуючи наявність кон’юнктурних коливань на міжнародних ринках, 

реалізація таких напрямів в роботі компанії за кордоном, як постановка 

конкретних завдань, вибір цільових ринків, позиціонування туристичного 

продукту тощо, представляється найбільш результативними за умови здійснення 

відповідних прогнозних та кількісно-аналітичних оцінок.    

Виходячи з динаміки наявних туристичних прибуттів (рис. 3.4), з метою 

визначення стратегічних напрямів розвитку міжнародного ринку туристичних 
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послуг на етапі глобалізації, розрахуємо прогнозні оцінки даного показника до 

2025 р. (рис. 3.5 – рис. 3.8), із застосуванням перехресного аналізу останніх років 

представленої динаміки (для визначення ступеня достовірності прогнозування). 

 

Рис. 3.4. Динаміка міжнародних туристичних прибуттів у 1990-2017рр., млн. ос.   

 

Рис. 3.5. Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів (лінійна 

залежність) у 2018-2025рр., млн. ос.  

 

Рис. 3.6. Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів 

(логарифмічна залежність) у 2018-2025 рр., млн. ос.  
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Рис. 3.7. Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів (степенева 

залежність) у 2018-2025рр., млн. ос.  

 

 

Рис. 3.8. Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів 

(експоненційна залежність) у 2018-2025 рр., млн. ос.  

 

За наявними прогнозними оцінками (рис. 3.5 – рис. 3.8), найбільш близьким 

до існуючих статистичних тенденцій виявилась логарифмічна залежність  

(𝑅2 = 0,9683 ) (табл. 3.2). Отримані прогнозні оцінки динаміки розвитку ринку 

туристичних послуг свідчать про поступове відновлення даного ринку після 

падіння у 2015р., відштовхуючись від чого можна очікувати зростання 

конкурентної боротьби між компаніями, які надають дані послуги у 

міжнародному масштабі. 
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Таблиця 3.2 

Прогнозна динаміка міжнародних туристичних прибуттів  у 2018-2025рр., 

млн. ос. 

 Тип залежності 

Лінійна   Логарифмічна   Степенева   Експоненційна  

Формула 

лінії 

тренда 

𝑦 = 76,132𝑥 + 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.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Виходячи з того, що конкурентоспроможність компанії є результатом 

одночасної дії таких чинників, як ефективність фінансово-господарської 

діяльності компанії і відповідно – її фінансового стану, ефективності просування 

туристичного продукту на ринку, а також конкурентоспроможності 

пропонованого туристичного продукту, – при  оцінці перспектив діяльності 

туристичної компанії слід визнати доцільним застосування інтегрального 

показника конкурентоспроможності туристичної компанії  𝐾𝑖нт , який є 

показником, що характеризує потенціал вказаної компанії:   

Кінт =  𝑊𝑖  𝐾𝑖  
𝑁
𝑖=1 ,       (3.1) 

де 𝐾𝑖  – окремі показники конкурентоспроможності певних складових 

(напрямів) діяльності туристичної компаніі; 

𝑊𝑖  - вагомість окремих факторів; 

𝑁 – кількість складових (напрямів) діяльності туристичної компанії. 

Відштовхуючись від наявних експертних оцінок [140, с. 184–185], формулу 

(1) можна представити в розгорнутому вигляді:  

Кктп = 0,15 Еп +  0,29 𝐹 +  0,23Ез +  0,33Кт ,   (3.2) 
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де 𝐾ктп – коефіцієнт конкурентоспроможності туристичної компанії; 

Еп  – величина (значення) критерію ефективності фінансово-господарської 

діяльності туристичного підприємства; 

𝐹с – величина (значення)  критерію фінансового стану підприємства; 

Ез  – величина (значення) критерію ефективності організації збуту і 

просування туристичного продукту на ринку; 

Кт – значення критерію конкурентоспроможності туристичних послуг.  

Слід відзначити, що потенціал конкурентоспроможності туристичної 

компанії з різних причин може бути реалізованим не повністю. Фактична 

конкурентоспроможність компанії зазначай визначається ринком і формується під 

впливом, по-перше, цілей, які ставить перед собою компанія, по-друге, ресурсів, 

які вона має у своєму розпорядженні; по-третє, чинників зовнішнього 

(міжнародного) середовища прямої та непрямої дії.  

Якщо розуміти ресурси підприємства не тільки як капітал (у фінансовій та 

матеріальній формах), а й персонал і стан управління, маркетингу і т.п., то 

інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії  K𝑖нт  , 

може бути представлено таким чином: 

Кінт = Кінт  𝐾𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ,   𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ,   𝑍𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑧   ,  (3.3) 

де Кінт  – інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії; 

К𝑟𝑖  – конкурентоспроможність окремих ресурсів туристичної компанії 

загальною кількістю 𝑁𝑟 ; 

𝑊𝑖  – вагові коефіцієнти загальним числом 𝑁𝑟 ; 

 𝑍𝑖  – кількість чинників зовнішнього середовища  загальною кількістю 𝑁𝑟 .  

При цьому слід підкреслити, що конкурентоспроможність туристичної 

компанії визначається внутрішніми чинниками (капітал у фінансовій і 

матеріальній формі, персонал, стан управління, якість зв’язків з цільовою 

аудиторією, рівень маркетингу), серед яких особлива роль належить 

трудоресурсній складовій, як зазначалось вище. 

Якщо абстрагуватись від впливу зовнішнього середовища  (  𝑍𝑖  , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑧  ) і 

враховувати тільки внутрішні ресурси компанії, то інтегральну 
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конкурентоспроможність туристичної компанії (внутрішню) можна відобразити у 

вигляді  

К = К  𝐾𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ,   𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟     (3.4) 

За умов впливу на різні туристичні компанії однакових чинників зовнішнього 

середовища, показники їх зовнішньої та внутрішньої  інтегральної 

конкурентоспроможності будуть рівними і визначатимуться рівнянням (3.4). За 

даних умов для кожної компанії слід визначати конкурентоспроможність окремих 

ресурсів (загальна кількість ресурсів – N). 

Виникає питання щодо значення показників 𝑊𝑖 , які слід використовувати у 

розрахунках, і які залежать від цілей і стратегії підприємства (  𝑊𝑖  , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ). 

Дані показники визначають частку туристичного підприємства на ринку як результат 

попередньої діяльності в конкурентних умовах (D) і темпи зміни даної частки (Т).  

При цьому треба враховувати, що на частку ринку впливає, перш за все, 

величина потужностей компанії з надання туристичних послуг (розгалужена 

мережа представництв тощо, в т.ч. на міжнародному туристичному ринку), а на 

темпи зростання частки ринку – стан менеджменту (якість людських ресурсів), 

тобто трудоресурсна кладова. Відповідно всю сукупність наявних ресурсів слід 

поділити на дві групи:  

 ресурси, що впливають на завоювання компанією частки ринку  

 𝑅𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟 ; 

 ресурси, що впливають на темпи зростання частки ринку  

 𝑅𝑖 , 𝑖 = 𝑁𝑟 + 1, … , 𝑁𝑟 .  

Виходячи з вищевикладеного, формулу (3.4) можна представити як систему 

рівнянь:  

𝐷 = К𝑑  𝐾𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ,   𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟         (3.5) 

𝑇 = Кт  𝐾𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟  ,   𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟         (3.6) 

Таким чином, показниками інтегральної конкурентоспроможності 

туристичної компанії на ринку виступають 𝐷𝑖  та 𝑇𝑖 . Вагові коефіцієнти у данному 

випадку встановлюються за даними спостережень.  
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На основі аналізу зв’язку між наявними ресурсами ( 𝑁𝑟 ) і інтегральною 

конкурентоспроможністю туристичної компанії встановлюється відносна частка 

ринку, яку займає певне туристичне підприємство: 

𝐷 = К𝑑  К𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟 ,  𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟 , 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑟  . (3.7) 

При цьому якщо представити функцію К𝑑   

в адитивному 

𝐷𝑗 =  𝑊𝑖
𝑁𝑟
𝑖=1 𝐾𝑖,𝑗       (3.8) 

та мультиплікативному вигляді  

𝐷𝑖 =  (𝐾𝑖,𝑗 )′′
𝑁𝑟
𝑖=1 ,     (3.9) 

отримаємо рівняння, відповідно до якого конкурентоспроможність 𝐾𝑟𝑖,𝑗
   окремого 

ресурсу 𝑅𝑖,𝑗  компанії j визначається як відношення значення цього і-го ресурсу 

компанії j до максимального значення ресурсу виду і-го виду серед усіх компаній 

𝑗 = 1, … , 𝑁пр . 

 𝐾𝑟𝑖,𝑗  
=  

𝑅𝑖,𝑗

𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑖,𝑗
   .     (3.10) 

 Відповідно максимальне значення конкурентоспроможності  𝐾𝑟𝑖,𝑗  
=  1  по і - 

му ресурсу буде спостерігатись у компанії, яка володіє найбільшим значенням 

цього ресурсу.  

Слід відзначити, що мультиплікативний вид формули (3.9) можна 

перетворити на адитивний шляхом логарифмування: 

𝑙𝑛 𝐷𝑗  =  𝑊𝑖
𝑁𝑟
𝑖=1 𝑙𝑛(𝐾𝑟𝑖,𝑗

) .     (3.11) 

Результатом розв’язання системи рівнянь буде група вагових коефіцієнтів 

 𝑊𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛  . 

При розрахунку показника інтегральної конкурентоспроможності 

туристичної компанії необхідним є визначення обсягу ресурсів, які мають бути 

задіяні при виробництві і реалізації туристичної послуги: 

1) основні засоби, величина яких вимірюються залишковою вартістю; 
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2) рентабельність власного капіталу, яка вимірюється як відношення обсягу 

чистого прибутку до величини власних засобів (відображає рівень фінансового 

менеджменту); 

3) продуктивність праці (відображає рівень кадрового і виробничого 

менеджменту). 

Однією з основних характеристик конкурентоспроможності туристичної 

компанії, особливо важливою для діяльності в міжнародному туристичному 

сегменті, є ціновий чинник.  

Досягнення мети ціноутворення – проникнення на новий ринок, збільшення 

частки ринку, просування на ринок нової туристичної послуги – є можливим 

тільки завдяки використанню цінових стратегій [140, с. 200]. 

У конкурентній боротьбі ціна може визначатись: 

1) на рівні цін конкурентів (туристичних компаній),  

2) трохи нижче за ціну конкурентів (туристичних компаній), 

3) трохи вище за ціну конкурентів (туристичних компаній). 

При першому варіанті цінова ініціатива належить конкурентам, і компанія-

переслідувач не перевищує рівня цін лідируючої компанії. Така ситуація, як 

правило, спостерігається за умов олігополістичної або чистої ринкової  

конкуренції. Однак якщо цінова політика лідера виявилась помилковою, це може 

спричинити невигідні для решти туристичних компаній дії.    

Використання другого варіанту дає можливість привернути увагу 

споживачів до нового виду туристичної продукції на ринку туристичних послуг.   

Використання третього варіанту є можливим для компанії, яка переважає 

за обсягом туристичних послуг, що надаються, як всередині країни, так і за її 

межами.  

З використанням вищенаведених міркувань можна визначити ціну турпакету 

у розрахунку на одного туриста 𝑌 : 

𝑌 =    𝑀𝑖 +  𝐿𝑖 +  𝑀п + 𝑃 + 𝑄о + 𝐵𝑔 +  𝑌𝑛 𝑘   ∗ 1,2 ∶  𝐾𝑡  
          (3.12) 

де   𝑍 - ціна турпакету у розрахунку на одного туриста, дол. США; 
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𝑀𝑖  - вартість послуг, які входять до пакета послуг, складеного 

туроператором, дол. США; 

𝐿𝑖  - непрямі податки на окремі види послуг, дол. США; 

𝑀п - умовно-постійні витрати туроператора, дол. США; 

𝑃 - прибуток туроператора, дол.. США; 

𝑄о  - комісійна винагорода туроператорові або іншому посереднику, який 

реалізує туристичні пакети; 

𝑀𝑔  - вартість послуг осіб, які супроводжували групу туристів, дол.. США; 

𝑌𝑛 𝑘  - комерційні знижки для окремих туристів або туристичних груп; 

𝐾𝑡  - кількість туристів в групі, осіб; 

1,2 - коефіцієнт, який враховує податок на додану вартість з маржинального 

доходу.  

У міжнародній практиці лід враховувати такі варіанти формування цін [140, 

с.202]: 

– ціна пакета на одного туриста; 

– ціна пакета на групу туристів; 

– диференційовані ціни, які встановлюються залежно від кількості туристів в 

групі і є певним консенсусом між організаторами туру.  

При цьому слід відзначити, що транснаціональні туристичні компанії 

зазвичай мають багато дочірніх підприємств і посередників у різних країнах і 

більше можливостей щодо зменшення умовно-постійних витрат і здешевлення 

турів за рахунок значного обсягу операцій.  

У зазначеному контексті важливим є формування певного цінового 

оптимуму між пропозицією туристичної компанії і уподобаннями потенційних 

туристів. За умови досягнення даного оптимуму 𝑉𝑏𝑝  інтереси компанії збігаються 

з інтересами туроператора, що підвищує ймовірність укладання угоди щодо 

купівлі турпродукту  𝑃𝑐 .  

Якщо не враховувати неринкові чинники (стимули), то чим меншою є 

різниця між ціновими уподобаннями споживача турпродукту і ціною пропозиції 
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продавця, тим вищою буде ймовірність укладання угоди (купівля турпродукту) 𝑃𝑐 , 

і навпаки.  

Якщо на ринку присутній тільки один покупець (що визначає рівень 

конкурентної  боротьби), то для продавця ймовірність укладання угоди можна 

представити таким чином: 

𝑃𝑐 = 𝑎𝑥  𝑉𝑒 − 𝑉𝑏𝑝  : 𝑉𝑒 + 𝑏.    (3.13) 

Коефіцієнти  a i b визначаються з системи лінійних рівнянь 

 
0 = 𝑎 ∗ 0 + 𝑏,
1 = 𝑎 ∗ 1 + 𝑏

     (3.14) 

 
𝑎 = 1
𝑏 = 0

  

Таким чином, рівноважний ціновий оптимум визначається через похідну 

потенційного виграшу продавця і вірогідність укладання угоди як умову 

максимізації виграшу продавця: 

  𝑉𝑏𝑝 − 𝑇𝐶  𝑎𝑥  
𝑉𝑒−𝑉𝑏𝑝

𝑉𝑒
 + 𝑏  = 0,    (3.15) 

де 𝑇𝐶 - витрати продавця.  

У випадку, коли на ринку присутні декілька продавців аналогічної 

туристичної послуги, вірогідність укладання угоди щодо купівлі туристичного 

продукту буде мати такий вигляд:  

𝑃𝑐=a 
 𝑉𝑒−𝑉𝑏𝑝  

 𝑉𝑒−𝑉𝑚  
 +b ,      (3.16) 

де 𝑉𝑚  – середня ціна пропозиції турпродукту, яка розраховується за 

формулою: 

 𝑉𝑚=a 
 𝑉𝑏𝑝 +𝑛𝑉𝑐 

 𝑛+1 
 +b ,      (3.17) 

де 𝑉𝑐  – середня ціна пропозиції турпродукту конкурентами (туристичними  

компаніями); 

𝑛 – кількість туристичних  компаній - конкурентів на ринку.  

При цьому коефіцієнти a i b для рівняння (16) (ситуації, коли одна роздрібна 

туристична компанія і і декілька туроператорів) визначатимуться розв’язанням 

системи рівнянь: 
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0 = 𝑎 ∗ 0 + 𝑏,
1

𝑛+1
= 𝑎 ∗ 1 + 𝑏

1 = 𝑎  
 𝑉𝑐 

𝑉𝑐− 𝑛∗
𝑉𝑐
𝑛+1

 
 + 𝑏

      (3.18) 

Як випливає із системи рівнянь (3.18), пошук цінового оптимуму  

відбувається на двох відрізках:  0;  1 ∶   𝑛 + 1   та  1 ∶  𝑛 + 1 ;  1 . 

На практиці у більшості випадків спостерігається ситуація пошуку оптимуму 

за варіантом  1 ∶  𝑛 + 1 ;  1 . Тобто, прагнучи підвищити шанси на укладання 

угоди щодо купівлі туристичного продукту, продавець прагне запропонувати 

ціну, нижчу від конкурентної.  

Таким чином, рівноважний ціновий оптимум 𝑉𝑏𝑝  визначатиметься рішенням 

похідної, яка відповідає умові максимізації виграшу продавця.     

  𝑉𝑏𝑝  − 𝑇𝐶 ∗  a  
 𝑉𝑒−𝑉𝑏𝑝  

 𝑉𝑒−𝑉𝑚  
 + b  

  
 = 0    (3.19) 

Отже, встановлюючи ціну туристичного продукту, туристична компанія має 

орієнтуватись на власні витрати   𝑇𝐶,  середню ціну турпродукту конкурентів  𝑉𝑐 , 

граничну вартість турпродукту для покупця  𝑉𝑒 . Тобто продавець вимушений 

поєднувати максимальний виграш  𝑉𝑏𝑝 − 𝑇𝑐  з максимально можливим значенням 𝑃𝑐 .  

Таким чином, при формуванні ціни туристичної послуги туристичній 

компанії слід орієнтуватись на граничну вартість турпродукту, власні витрати і 

ціну конкурентної пропозиції.  

Рівноважний ціновий оптимум у данному випадку виступає у якості 

оптимального співвідношення виграшу від продажу турпродукту та виграшу 

покупця, що визначає ймовірність укладання угоди купівлі-продажу турпродукту.  

Враховуючи вищезазначене, найкращою стратегією для туристичної компанії є 

діяльність в діапазоні «рівноважний ціновий оптимум – гранична вартість турпродукту 

для споживача» для випадку «один продавець – один покупець» і в діапазоні 

«рівноважний ціновий оптимум – середня ціна  турпродукту для споживача» за умови 

«один покупець – декілька продавців» [140, с. 210]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити такі висновки: 
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– при прийнятті рішення щодо співпраці з туроператором (виробником 

туристичного продукту) туристичній компанії – турагенту (продавець 

туристичної послуги) доцільно спиратись на «об’єктивну» межу максимальної 

вартості турпродукту; 

– виробник туристичного продукту (туроператор), використовуючи 

інструментарій розрахунку рівноважного цінового оптимуму, зможе оптимізувати 

свою цінову політику і обґрунтувати ціну своєї пропозиції потенційному 

покупцеві (турагенству).  

Викладені рекомендації є особливо важливими для розвитку діяльності на 

міжнародному ринку туристичних послуг.  

Крім того, як зазначалось вище, при врахуванні цінового чинника однією з 

найважливіших складових є транспортна складова, яка формує напрямки 

найбільших транспортних та туристичних потоків, стимулюючи розвиток 

міжнародного туризму. Врахування транспортно-логістичного чинника в 

управлінні туристичними компаніями надає можливість значно підвищити 

прибутковість туристичних компаній шляхом зменшення витрат та підвищення 

рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів.  

Перш за все, це мультимодальні маршрути міждержавного значення, які є 

продовженням існуючих мереж Пан’європейських транспортних коридорів, і у 

відповідності до напрямків яких доцільно коригувати плани розвитку 

інфраструктури транспорту та готельно-туристичного господарства в Україні.  

Після розширення ЄС 2/3 Пан’європейських транспортних коридорів стали 

частиною мережі TEN-T, продовжуючи основні транс’європейьські вісі TEN-T до 

сусідніх країн і посилюючи роль транспортних коридорів і зон як важливих 

туристичних маршрутів.  

З метою визначення пріоритетних проектів подальшого розвитку 

Пан’європейської транспортно-логістичної системи до 2020 р. і вдосконалення 

сполучення між ЄС і сусідніми країнами, з огляду на  пропозиції країн-членів і 

країн-кандидатів на вступ, у 2004 р. було створено групу з представників 25 країн-

членів ЄС, 28 сусідніх країн і низки банків. Головна мета групи – визначення 
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пріоритетних проектів, які мали бути розміщені на основних коридорах, за якими 

планувалось здійснювати великі обсяги перевезень між країнами розширеного 

ЄС, що мало сприяти посиленню зв’язків ЄС із сусідніми країнами, розвитку 

міжнародного туризму тощо.  

Результатом роботи групи стала доповідь «Транспортні мережі для світу та 

розвитку». Визначені нові ідеї ЄС у сфері єврологістики сприятимуть розвитку 

певних напрямків міжнародного туризму [131, с.74-76]: 

– розширення транспортних зон від Анлантики до Чорного і Каспійського морів; 

– створення Транс’європейських транспортних вісей, що перетинають Європу;  

– утворення мультимодальних сполучень транспортних коридорів з 

морськими шляхами через порти; 

– визначення найважливіших проектів розвитку транспортної 

інфраструктури Європи.       

Пріоритетні проекти сприяють розвитку міжнародних перевезень пасажирів 

та вантажів на основних Транс’європейських вісях, що характеризуються 

найбільшими транспортними і туристичними потоками. Це мультимодальні 

маршрути міждержавного значення, що є продовженням TEN до сусідніх країн та 

регіонів, і які враховують напрями існуючих міжнародних транспортних 

коридорів (МТК). Основні транснаціональні вісі, які відповідають напрямкам 

найбільш інтенсивних міжнародних перевезень до 2020р. і забезпечують зв’язки 

між ЄС і сусідніми країнами, представлено у Додатку Ж, таблиці Ж.1. 

Відповідно, вартість транспортних перевезень, яка залежить від розвитку 

транспортної інфраструктури, значним чином впливає на вартість туристичного 

продукту, який пропонується турфірмами. Цілком очікувано, що особливо 

відчутним цей вплив є в сегменті міжнародного туризму.   

Для розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації і визначення 

кількісних параметрів діяльності транснаціональних туристичних компаній 

важливого значення набуває просторова структура світової транспортно-

логістичної системи, в якій перевага належить  країнам Західної Європи, зокрема 

ЄС – 27,5 %, Північної Америки (США) – 26,7 %, Азійсько-Тихоокеанського 
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регіону (Японії) – 19 %. Особливо значних успіхів у координації розвитку 

туристичної сфери і транспортно-логістичної стратегії  як інфраструктурної 

основи процесу євроінтеграції, досягли країни ЄС, що є надзвичайно важливим, 

враховуючи географічне розташування України.  

Курс на створення єдиної транспортно-логістичної системи прослідковується 

у всіх головних документах ЄС, починаючи з Римського договору (1957 р.), але, 

як одна із базових стратегій євроінтеграції, єврологістика особливого розвитку 

отримала наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (табл. 3.3)  [170, с.323]. 

У проектах єврологістики важливе місце належить Україні, що пов’язано з 

надзвичайно вигідним транспортним розташуванням країни, про що свідчить 

найбільший в Європі транзитний рейтинг (3,73 за даними британського інституту 

Rendell). Загалом визначають такі напрями участі України в Європейській 

транспортно-логістичній інтеграції, що впливає на формування географічних 

орієнтирів діяльності вітчизняних та міжнародних туристичних компаній: 

1) пан’європейські транспортні коридори PEC (Додаток Ж, таблиці Ж.2.); 

2) трансконтинентальні транспортні коридори TCTC; 

3) пан’європейські транспортні зони PETrA (Чорноморська, 

Середземноморська, Адріатично-Іонічна, Баренцева Євроарктична зона); 

4) міжнародні логістичні термінали ILT.     

Таблиця 3.3 

Концептуальний базис єврологістики [170, с.325] 

N 
п/п 

Назва концепції 
Документальне вираження 

(впровадження) 

Дата 
прийняття 
документа 

1 Концепція європейських 
транспортних осей 

Декларація комітету міністрів 
транспорту Європейської спільноти  

1983 р. 

2 Концепція європейських 
інтермодальних транспортних 
мостів 

Декларація І Загальноєвропейської 
конференції з транспорту, м. Прага 
(Чехія) 

1991 р. 

3 Концепція панєвропейських 
(Критських) транспортних 
коридорів 

Декларація ІІ Загальноєвропейської 
конференції з транспорту, острів Крит 
(Греція) 

1994 р. 

4 Концепція панєвропейських 
транспортних зон   

Декларація ІІІ Загальноєвропейської 
конференції з транспорту, м.Гельсінкі 
(Фінляндія) 

1997 р. 

5 Концепція транспортно-
логістичної системи "Wider 
Europe" ("Ширша Європа") 

Біла книга ЄС – Європейська 
транспортна політика до 2010 р.: час 
вирішувати 

2001 р. 
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При цьому Чорноморська транспортна зона (Black Sea PETrA), до якої належить 

Україна, є пріоритетною в ЄС та найважливішою сполучною ланкою: між самим 

чорноморськими країнами; між ЄС і країнами Східної Європи; між країнами 

Середземномор’я і Кавказу; між Європою та Азією. Загалом напрями інтеграції 

України до Пан’європейської транспортно-логістичної системи представлено в 

Додатку Ж, рис. Ж.1. 

Розвиток міжнародних перевезень пасажирів на основних  

трансєвропейських вісях виступає каталізатором розвитку процесу 

транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг і впливає на 

формування значення цінового чинника розвитку галузі. Визначення 

пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі на напрямках транспортних 

вісей має відбуватись  на основі аналізу особливостей і перспектив соціально-

економічного розвитку держав, становища і прогнозу розвитку міжнародного 

туризму, обсягів міжнародних і внутрішніх транспортних перевезень, рівня 

розвитку транспортної інфраструктури тощо.      

Таким чином, можна зробити висновок, що визначення кількісних параметрів 

розвитку туристичної галузі України має спиратись на прогнозні оцінки розвитку 

сфери міжнародного туризму та вкладатись у рамки концепції "Широка Європа" – 

розширення єдиного європейського простору на схід зі створенням єдиної 

європейської транспортно-логістичної системи, яка через мережу міжнародних 

транспортних коридорів і логістичних центрів буде поєднуватись із транспортно-

логістичними системами Азії та інших континентів. В свою чергу, це має 

передбачати узгодження розвитку туристичної галузі України з розвитком 

транспортно-логістичної інфраструктури держави з метою максимально повного 

використання можливостей і переваг наявного транзитного потенціалу для розвитку 

туристичної сфери країни та визначення оптимальних шляхів включення галузі до 

сфери міжнародного туризму в контексті активізації процесу транснаціоналізації 

міжнародного ринку туристичних послуг в умовах глобалізації.  

Таким чином, на основі позитивної прогнозної динаміки розвитку 

міжнародного ринку туристичних послуг, можна зробити висновок щодо  
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зростання конкурентної боротьби між компаніями, які надають дані послуги у 

міжнародному масштабі. Оскільки конкурентоспроможність є результатом 

одночасної дії ряду чинників, при оцінці перспектив діяльності суб’єктів 

туристичної сфери доцільно використовувати інтегральний показник  

конкурентоспроможності туристичної компанії ,  який характеризує потенціал 

останньої, та ціновий чинник.  

 

 

3.3. Стратегічні засади розвитку діяльності міжнародних туристичних 

компаній в умовах транснаціоналізації ринку туристичних послуг в галузево-

адаптаційному вимірі. 

 

Розвиток міжнародної економічної діяльності, як зазначалось в теоретичному 

розділі, суттєво впливає на посилення проявів глобальних тенденцій  у світової 

економіці, перетворює глобалізацію на самостійну силу, яка посилюється під 

впливом ряду чинників: політичних, економічних, соціально-демографічних, 

психологічних, технологічних. Для міжнародних компаній це означає можливість 

пропонувати результати своєї діяльності на раніше закритих ринках, тобто 

розвиток процесу транснаціоналізації.    

Однією з провідних тенденцій глобалізації є виникнення глобальної 

конкуренції, яка має місце за таких умов [52, с. 249]:   

– конкурентні національні умови є тісно пов’язаними між собою; 

– сформовано єдиний світовий ринок; 

– міжнародні економічні відносини є незворотними; 

– конкурентна позиція компанії на одному національному ринку або 

сегменті ринку значним чином впливає на її позиції на інших ринках.    

Розглядаючи міжнародну конкуренцію, на сьогодні треба враховувати 

глобальний характер її прояву, оскільки питання співвідношення попиту-пропозиції 

на міжнародному ринку мають враховувати глобальний характер функціонування 

практично всіх сегментів світового ринку. При цьому глобалізація робить 
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конкурентне середовище високорухливим. При глобальній конкуренції компанії, які 

проникають на нові міжнародні ринки, в рамках процесу транснаціонадізації 

впливають на фірми, що там закріпились тим, що привносять із собою на поле 

конкуренції різноманітні конкурентні переваги, розширюючи і комбінуючи декілька 

джерел диференціації і лідерства у витратах. Глобально (транснаціонально) 

орієнтовані компанії виходять за рамки звичайних стратегій і намагаються 

розвивати численні джерела переваг, використовуючи можливості ведення 

діяльності по усьому світу, а також відповідні взаємозв’язки [52, с. 249–250].     

Кожна країна прагне побудувати міжнародну торгівлю послугами таким 

чином, щоб отримати найбільшу вигоду. При цьому експорт послуг буде 

успішним у тому випадку, якщо послуга, яка реалізується, матиме унікальні 

властивості або буде відрізнятись високими якісними показниками. Тому успішне 

включення країни до світового ринку туристичних послуг базується на вирішенні 

питання досягнення конкурентних переваг у тому чи іншому сегменті 

національного ринку туристичних послуг.  

Таким чином, управління конкурентоспроможністю – найважливіше завдання 

підприємств, що надають послуги, у т.ч. туристичні послуги. При цьому чинники 

конкурентних переваг компанії можна поділити на внутрішні (які здобуваються 

персоналом, що підкреслює роль трудоресурсної складової, як зазначалось вище) і 

зовнішні (Додаток З). Значення кожної переваги можна розрахувати кількісно в 

динаміці. Проте інтегрувати всі переваги в один показник неможливо. Чим більше 

туристична компанія має конкурентних переваг перед наявними і потенційними 

конкурентами, тим вищою є її конкурентоспроможність, ефективність, 

перспективність на міжнародному ринку туристичних послуг [140, с. 161].   

Для визначення конкурентоспроможності туристичного продукту необхідно 

аналізувати такі складові: 

– конкретні вимоги потенційних покупців; 

– очікувані розміри і динаміку попиту на продукт (туристичну послугу);  

– розрахунковий рівень ринкової ціни на продукт (туристичну послугу); 

– очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних туристичних послуг; 
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– основні параметри туристичного продукту головних конкурентів; 

– найбільш перспективні ринки для відповідної туристичної послуги і етапи 

закріплення на них; 

– термін окупності сукупних витрат, пов’язаних з просуванням на ринок 

нової туристичної послуги.  

При цьому оцінювання конкурентного середовища має передбачати 

визначення конкурентів, їх цілей, стратегій і можливостей. Стан конкурентного 

середовища впливає на вибір маркетингової стратегії компанії, яка, в свою чергу, 

проявляється у функціональній (між організованими та неорганізованими 

формами), видовій (між туристичними продуктами, призначеними для 

задоволення певної мети) або наочній (між туристичними фірмами) формах 

реалізації на ринку подібнго за властивостями туристичного продукту. 

Маркетингові стратегії у сфері туристичних послуг сьогодні динамічно 

розвиваються і є найбільш перспективною сферою комерційної діяльності 

підприємства. Сучасний рівень насиченості ринку не дає можливості досягти 

бажаного рівня продажу без інформаційної підтримки власної продукції [140, 

с. 170]. Посилення конкуренції на міжнародному туристичному ринку є наслідком 

зростання чисельності туристичних підприємств, які до того ж мають подібні 

можливості і недостатньо диференційований туристичний продукт.   

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. Причому даний процес має бути безперервним, оскільки позиції 

країн у міжнародному туристичному бізнесі змінюються достатньо швидко. При 

забезпеченні необхідної якості послуг слід керуватись певними критеріями як 

щодо продавців (виробників), так щодо покупців (споживачів) туристичних 

послуг (рис. 3.9).  

Умови міжнародної конкуренції в різних галузях суттєво відрізняються. 

Основою маркетингової політики транснаціональних компаній у сфері туризму є 

багатонаціональна конкуренція. 
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Рис. 3.9. Структурна схема формування якості надання послуг на 

міжнародному ринку туристичних послуг  
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При цьому міжнародна діяльність виступає як реакція на такі потреби 

туристичних ТНК: 

– зростання і розширення партнерських відносин на міжнародному ринку 

туристичних послуг; 

– зростання виробничих потужностей компаній з надання туристичних послуг; 

– швидке оновлення асортименту туристичних послуг; 

– швидкі зміни характеру і структури ринкового попиту на туристичні послуги; 

– кон’юнктурні коливання туристичного попиту; 

– загострення конкуренції на міжнародному ринку туристичних послуг; 

– збільшення обсягу та покращення якості інформаційного обслуговування 

міжнародного туризму.     

Оцінювання власних конкурентних позицій транснаціональних туристичних 

компаній  передбачає наявність інформації щодо ємності міжнародного ринку 

туристичних послуг, що визначає необхідність проведення відповідних 

досліджень ринку за певними критеріями (табл. 3.4).  

Реакцією на посилення глобалізації у світовій економіці є розширення і 

систематизація міжнародних економічних контактів, удосконалення політики 

зовнішньоекономічної діяльності компаній, яка спрямована на досягнення 

конкурентних переваг у глобальному масштабі. Становлення глобальної політики 

діяльності зумовлено інтеграцією і стандартизацією економічної діяльності на 

різних географічних ринках. В той же час, діє галузево-адаптаційна складова  

політики компаній туристичної сфери – відбувається пристосування їх діяльності 

до комплексу особливостей окремих країн і ринків, туристичного зокрема, з 

метою пошуку усталеної ніші, що зумовлює особливу увагу до дослідження 

діяльності транснаціональних туристичних компаній на глобальному ринку.   

При цьому з початку 90-х років ХХ ст. відбулось зниження ефективності 

роботи традиційних схем туристичої діяльності, внаслідок дії таких чинників [52, 

с.265]:    

– значне зниження ефективності масової реклами, перш за все, телевізійної, 

при збереженні її високої вартості; 
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– трансформація ЗМІ під впливом Інтернету та інших технологій, поява 

нових каналів розповсюдження інформації та інтерактивних медіа; 

– зміни у психології споживача, поява споживача нового типу, для якого 

характерним є прагнення до інтерактивного двостороннього спілкування з 

виробниками, зокрема виробниками туристичних послуг,  до більш високого 

ступеня поінформованості; 

Таблиця 3.4 

Перелік зовнішніх переваг компанії на міжнародному туристичному 

ринку [140, с.167–169] 

Етапи дослідження Мета дослідження 

1 2 

1. Загальна характеристика стану внутрішнього 

ринку обраної для аналізу країни (економічні, 

соціальні, політико-правові, екологічні 

аспекти) 

Оцінка внутрішнього середовища туристичної 

діяльності країни –   потенційного партнера  

2. Ступінь інтегрованості ринку країни у світову 

економіку.  

Оцінка зовнішнього середовища туристичної 

діяльності країни – потенційного партнера 

3. Туристично-рекреаційні ресурси:  

- природно-рекреаційні ресурси і блага; 

- культурно-історичні ресурси; 

- етнокультурні ресурси; 

- туристично-рекреаційне районування 

(картосхема) 

Оцінка туристичної привабливості країни – 

потенційного партнера за наявністю 

абсолютних переваг на світовому, 

макрорегіональному і субрегіональному 

ринках  

4. Сфера гостинності: 

- класифікація засобів розміщення, 

поширених в індустрії туризму країни, їх 

потужність, насиченість ринку країни 

потужностями цієї галузі  

- рівень розвитку і територіальна 

диференціація  сфери гостинності, 

визначення елементів територіальної 

структури  

- цінова кон’юнктура, додаткові послуги й 

оцінка пропозиції послуг гостинності  

Оцінка стану і рівня розвитку індустрії туризму 

країни  

5. Територіальна організація ринку пропозиції 

країни-партнера: 

- доповнити картосхему туристично-

рекреаційного районування 

транспортною інфраструктурою і 

синтезованою інформацією щодо стану 

сфери гостинності 

- скласти картосхему, яка відображає 

територіальну структуру пропозиції – 

туристичні центри, курортні райони і 

зони в межах інтегрального туристично-

рекреаційного районування  

Визначення територій пріоритетного розвитку 

туризму та їх спеціалізації на видових і 

територіальних ринках країни. Визначення 

територій потенційного розвитку туризму  
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Продовження табл. 3.4 

1 2 

6. Аналіз туристичного продукту, 

пропонованого в країні, обраній для 

дослідження, на міжнародному ринку: 

- комплексність і взаємозамінність 

складових; 

- якісні параметри і програмне 

забезпечення; 

- кон’юнктура за співвідношенням 

ціна/якість     

Оцінка наявності відносних переваг на ринку 

туристичних послуг. Оцінка конкурентних 

переваг пропозиції туристичного продукту  

7. Оцінка туристичного процесу: 

- динаміка туристичних потоків; 

- структура (географічна, мотиваційна, 

видова, споживча) туристичних потоків 

іноземного і зарубіжного туризму 

- сальдо туристичного балансу і тенденції 

його зміни 

Визначення місця країни на світовому і 

міжрегіональному ринках туристичних послуг. 

Оцінка участі в міжнародному і туристичному 

процесі і характеру цієї участі за 

експортними/імпортними зв’язками. 

Визначення основних партнерів у сфері 

міжнародного туризму 

8. Стан двосторонніх відносин країни: 

- політико-правові і економічні відносини, 

наявність двосторонніх і 

багатосторонніх угод у сфері туризму 

- туристичні формальності (митні, візові і 

т.п.) 

Оцінка умов і чинників, які стимулюють або 

лімітують розвиток туристичного процесу між 

країнами  

9. Характеристика туристичного процесу: 

- динаміка і величина потоків, сальдо 

туристичного обміну між країнами, 

сезонність та інші характеристики 

- комфортність подорожі – види 

транспортних з’єднань, прямі і непрямі 

зв’язки, параметри транспортних 

засобів, які використовуються, їх  

місткість і комфортність, частота рейсів, 

їх тривалість і вартість  

Визначення сучасного стану туристичних 

обмінів і експортних/імпортних відносин у 

сфері туризму з країною – потенційним 

партнером   

10. Освоєння туристичними фірмами 

туристичного ринку країни: 

- доступність туристичного продукту – 

наявність і якість рекламного  

забезпечення  

- локалізація туристичних фірм  у 

просторі міста, їх територіальна 

організація щодо потоків і концентрації 

споживачів 

- умови бронювання послуг транспорту, 

розміщення і додаткових послуг  

- цінова доступність на кон’юнктурі 

ринку пропозиції туристичного 

продукту країни-партнера  

Оцінка пропозиції туристичного продукту 

країни-партнера на туристичному ринку  

України і його конкурентоспроможності  

Визначення перспектив розвитку двосторонніх 

відносин між країною-партнером і Україною 

та напряму їх удосконалення (новий вигляд, 

форми, райони та ін.) 

– поглиблення сегментації ринку, яке вимагає дискретного, більш 

індивідуально-спрямованого підходу, орієнтація на відносини з конкретними 

споживачами; 
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– посилення впливу думок вузьких фахівців на рішення споживачів щодо 

придбання продукту; 

– прагнення зарубіжних компаній отримати швидке і недороге вирішення 

завдань, поставлених маркетинговою політикою, як на освоєних, так і на нових ринках. 

Відповідно, через те, що традиційні рішення 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). Центральним елементом даної стратегії має стати структурно-

функціональна схема інтегрованих туристичних взаємодій на міжнародному 

ринку туристичних послуг (рис. 3.10). 

Реалізація викладеної схеми має призводити до забезпечення: 

– обґрунтування необхідності виробництва тієї чи іншої туристичної 

послуги шляхом виявлення існуючого або потенційного споживчого попиту; 

– створення туристичної послуги, яка буде найбільш повно задовольняти 

вимоги міжнародного ринку у порівнянні з туристичними послугами, 

виробленими конкурентами; 

– надійність, вірогідність і своєчасність інформації щодо міжнародного 

ринку туристичних послуг, структури і динаміки конкретного споживчого 

попиту, смаків, уподобань закордонних споживачів; 

– координацію і планування виробничої і фінансової діяльності туристичних 

компанй з урахуванням інтересів міжнародного ринку туристичних послуг; 
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Рис. 3.10. Структурно-функціональна схема інтегрованих туристичних 

взаємодій на міжнародному ринку туристичних послуг 

Підготовча робота з розробки 
міжнародного туристичного продукту  
- збирання і нагромадження 
інформації щодо міжнародного ринку 
туристичних послуг  
- пошук ідеї міжнародного 
туристичного продукту 
- попередній відбір задумів 

Планування міжнародної діяльності туристичного підприємства 
- визначення цілей, зумовлених міжнародним туристичним продуктом (бажаних ознак 
продукту в      майбутньому) 
- визначення методів реалізації цілей на міжнародному ринку туристичних послуг 
- виявлення необхідних засобів для реалізації цілей і способів їх залучення та міжнародного 
впровадження  
- визначення дій, операцій, які необхідні для реалізації плану на міжнародному ринку 
туристичних послуг, їх послідовності щодо часу, місця і виконавців 

 І. Розвиток міжнародної туристичної 
діяльності  

ІІ. Створення і використання міжнародної туристичної інформаційної системи 

Передумови: 
- ф
ахівці у сфері 
надання 
міжнародних 
туристичних 
послуг   
- к
омп’ютерна 
техніка 
- і
нформаційні 
технології 
- о
рганізаційні 
компоненти 
дослідження 
міжнародног
о ринку 
туристичних 
послуг   
 

Завдання: 
- з
бирання 
інформації 
щодо стану 
міжнародно
го ринку 
туристични
х послуг  
- у
хвалення 
рішень 
щодо 
турпродукт
у  
- з
абезпечення 
динамічност
і діяльності 
- м
інімізація 
ризику 

Вибір джерел інформації: 
- внутрішня інформація 
щодо міжнародного туризму 
 первинна 
 вторинна 
- зовнішня інформація щодо 
міжнародного туризму 
 дані міжнародного 
статистичного обліку 
 міжнародні угоди 
 міжнародні нормативні  
акти 
 матеріали міжнародних 
туристичних організацій 
 дослідження з питань 
міжнародного туризму 
 публікації в пресі 
 інше 
 

Передумови: 
- недостат
ній попит на 
міжнародний  
турпродукт 
- обмежен
ня споживання 
пропонованих 
міжнародних  
турпослуг 
- концентр
ація тур- потоків у 
короткому літньому 
сезоні та у великих 
турцентрах 
- низький 
рівень доходів від 
продажу 
міжнародних  
турпослуг 
- посиленн
я міжнародної 
конкуренції 
- інше 

Завдання: 
- в
ихід на новий 
туристичний 
ринок 
- в
ипуск нового 
міжнародног
о 
турпродукту 
- н
еобхідність 
подолання  
конкуренції і 
завойовуванн
я лідерства на 
міжнародном
у ринку      
туристичних 
послуг  
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Результати інтегрованих туристичних взаємодій    

 - правильна оцінка проблем, які виникають при 
реалізації плану надання міжнародних туристичних послуг  
- обмеження ризику при реалізації ухвалених рішень на 
міжнародному ринку туристичних послуг  
- підвищення ефективності основної діяльності на 
міжнародному ринку туристичних послуг  
- удосконалення властивостей міжнародного 
туристичного продукту як реакція на попит ринку  
 

- досягнення мети і завдань дослідження міжнародного ринку 
туристичних послуг  
- узгодження міжнародних маркетингових рішень з характером 
попиту                     на   цільовому туристичному  ринку 
- пізнання конкурентів на міжнародному ринку туристичних послуг  
- адекватна оцінка можливостей міжнародного ринку туристичних 
послуг 
- інформування щодо ситуації на міжнародному ринку туристичних 
послуг  
- ухвалення результативних рішень щодо виведення турпродукту на 
міжнародний ринок  
 
 
 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  

ІІІ. Напрями взаємодії на міжнародному ринку туристичних послуг  
 

Збутові території 
міжнародного  
турпродукту: 

 
- загальна 
чисельність і компактність 
проживання населення 
- ступінь 
соціально-економічного 
розвитку території 
- рівень освітнього 
та культурного розвитку 
населення 
- наявність попиту 
на  закордонні туристичні  
поїздки 
- зручні та доступні     
міжнародні транспортні 
зв`язки 
- відсутність 
міжнародних 
адміністративних бар`єрів 
- доступність 
території для просування та 
продажу міжнародного 
турпродукту 
- наявність 
конкурентного середовища 
 

Сегмент попиту на міжнародний  
турпродукт: 

 
- міжнародні соціально-економічні 
критерії 
 відмінності в попиті на турпродукт 
 відмінності в рівні культурної 
спроможності 
 відмінності вільного часу 
 відмінності професійного складу 
 відмінності культурного рівня 
- демографічні критерії 
 молодіжний туризм (до 30 років) 
 туризм середнього віку (31-51 рік) 
 туризм третього віку (старше 
51 року) 
- міжнародні мотиваційні та 
психологічні критерії 
 екскурсійно-пізнавальні тури 
 відпочинкові та розважальні тури 
 лікувальні тури 
 спортивні тури 
 на полювання, рибальство 
 ділові тури 
 конгресні тури 
 навчальні тури 
 подійні тури 
 релігійні тури 
 пригодницький, екстремальний, 
агротуризм, екотуризм  

Зовнішнє і внутрішнє            
туристичне середовище            
надання міжнародних          
туристичних послуг: 

 
- зовнішнє середовище 
 соціально-економічна 
ситуація, можливості настання криз 
 політичний клімат 
 законодавче та 
адміністративне регулювання 
 природно-кліматичні 
умови 
 стан матеріально-
технічної бази міжнародного 
туризму 
 наявність конкуренції 
 
- внутрішнє середовище 
 стан матеріально-
технічних ресурсів турфірми 
 стан фінансових ресурсів      
турфірми 
 стан кадрових ресурсів       
турфірми 
 стан адміністративних         
ресурсів турфірми 
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– удосконалення методів, прийомів реалізації туристичних послуг. 

– регулювання діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг і управління 

нею з метою досягнення певних цілей в області виробництва і збуту туристичного 

продукту.    

Застосування політики інтегрованих (взаємопов’язаних) туристичних 

взаємодій 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.  

   Реалізація запропонованого підходу до формування стратегічної політики 

ТНК передбачає планомірну, постійну, активну роботу на міжнародному 

туристичному ринку на різних етапах просування міжнародних туристичних 

послуг до споживача. Найбільш важливою рисою вказаної концепції є повна і 

чітка орієнтація на зарубіжного споживача, прагнення задовольнити його 

очікування й потреби.  

При цьому дослідження міжнародного ринку туризму має спиратись на такі 

принципи [140, с. 92–93]:   

– цілеспрямованість – робота щодо дослідження ринку міжнародних 

туристичних послуг має бути тісно пов’язана з метою і завданнями туристичної 

компанії, спрямуванням її діяльності; 

– комплексний підхід – означає необхідність вивчення всіх основних 

складових міжнародного ринку туристичних послуг, аналіз даного ринку у 

взаємозв’язку з чинниками впливу на нього; 

– систематичність – спостереження і аналіз міжнародного ринку 

туристичних послуг  слід проводити регулярно і рівномірно; 

– багатоваріантність інформаційних джерел – дослідження не одного, а 

багатьох джерел інформації щодо стану та динаміки міжнародного ринку 

туристичних послуг; 
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– науковість – передбачає об’єктивність, обґрунтованість і точність досліджень.   

Впровадження вищенаведеної структурно-функціональної схеми передбачає 

у разі необхідності перебудову системи управління виробництвом міжнародного 

турпродукту, підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів 

компанії. Завдяки інструментам міжнародного маркетингу компанії виявляють 

купівельний попит, і вимоги щодо якості турпродукту мають бути спрямовані на 

те, щоб зв’язки покупця і виробника міжнародної туристичної послуги були 

довгостроковими і такими, що систематично повторюються.  

Важливим є виявлення та ранжування потенційних міжнарожних 

конкурентних переваг туристичної компанії. Їх слід розташовувати або за 

ступенем ймовірності комерційного успіху (в ряду пріоритетів) або відповідно до 

певних критеріїв (ємність, динаміка попиту, рівень конкуренції та ін.). Вибір 

найбільш вагомих критеріїв при ранжуванні залежить від виду туристичної 

послуги, конкретної компанії. При цьому слід враховувати, що вагомість 

критеріїв може змінюватись у кожному конкретному випадку і на окремих 

часових відрізках. В процесі такої роботи з’являється можливість вироблення 

міжнародної маркетингової політики і конкретних міжнародних стратегій на 

ринку туристичних послуг [52, с. 259–260]. При цьому в результаті глибокої 

аналітико-оціночної роботи мають бути визначені:  

– порівняльні характеристики туристичної послуги і її ринковий потенціал; 

– тип споживачів туристичної послуги і їх уподобання; 

– особливості конкурентів і структура ринку в цілому; 

– форми і методи роботи на обраних ринках (в особливу категорію слід 

виділити найбільш дієві).           

Необхідним є комплексне врахування всієї сукупності основних чинників як 

загального (стан кон’юнктури міжнародного ринку туристичних послуг, 

політична ситуація і т.п.), так і конкретного характеру (рівень міжнародної 

конкуренції у певному сегменті ринку, специфіка місцевого попиту і вимог 

законодавства щодо певних характеристик міжнарожних туристичних послуг, 

визначення політики комунікацій, трудоресурсна складова тощо).   
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Виходячи з того, що основним принципом міжнародної діяльності у сфері 

туристичних послуг є орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні 

вимоги і побажання зарубіжних споживачів, або на надання відповідних послуг за 

кордоном вітчизняним споживачам, можна сформулювати ряд необхідних вимог 

щодо даної діяльності:      

– постійно досліджувати міжнародний ринок, знати стан і динаміку 

споживчого попиту на дану туристичну послугу, використовувати отриману 

інформацію в процесі розробки і прийняття відповідних управлінських рішень; 

– максимально пристосовувати виробництво туристичних послуг до вимог 

ринку з метою підвищення ефективності функціонування підприємства, 

задоволення вимог споживачів; 

– впливати на ринок туристичних послуг і споживчий попит всіма доступними 

засобами з метою формування його в необхідних для туристичної компанії напрямках; 

– організовувати надання туристичних послуг в такий час і в такому місці, 

які б найбільше влаштовували кінцевого споживача; 

– забезпечувати цільове управління процесом надання туристичних послуг – 

розробка, виробництво, реалізація, сервіс; 

– розбивати міжнародний ринок туристичних послуг на відносно 

відособлені сегменти (здійснювати сегментацію ринку) і орієнтуватись на ті 

сегменти, щодо яких туристична компанія  володіє найкращими потенційними 

можливостями задоволення попиту споживачів туристичних послуг; 

– завойовувати туристичний ринок послугами найвищої якості; 

– досягати переваг у конкурентній боротьбі за рахунок підвищення якості 

обслуговування туристів, надання споживачу більшого обсягу і більшої якості 

супутніх послуг; 

– надавати сприяння туристичним посередникам, надаючи їм допомогу у 

вирішенні технічних проблем і навчанні персоналу; 

– орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу, ставлячи конкретні 

завдання щодо завоювання міжнародного туристичного ринку, розширення 

обсягу продажів туристичних послуг, особливо в перспективних секторах ринку.         
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На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що в умовах 

глобалізації ринку туристичних послуг та уніфікації умов надання даних послуг 

ціновий чинник відходить на друге місце, і першочергову роль починає 

відігравати неціновий фактор – унікальність туристичного продукту і його 

властивостей, способи реалізації вказаного продукту з урахуванням специфіки 

попиту, орієнтація на конкретні цільові аудиторії  тощо. Важливим є також те, що 

за нецінової конкуренції забезпечується відносна ринкова стабільність 

туристичної компанії [140, с.171]. 

Процес виходу на зарубіжні ринки створює для туристичної компанії 

ситуацію, істотно відмінну від тієї, яка визначається специфікою роботи на 

національному ринку. Як правило, зовнішні ринки висувають більш високі 

вимоги до товарів і послуг, ніж внутрішні. Крім того, виходячи на іноземні ринки, 

додатково слід аналізувати складні об’єкти, яких немає на внутрішньому ринку 

(митне регулювання, валютні курси, баланси міжнародних розрахунків тощо) 

[140, с. 215]. Відповідно, перехід національно орієнтованої діяльності в 

міжнародний сегмент потребуватиме того, щоб вивчення конкретного товарного 

ринку, його сегментація і розробка комплексу маркетингу поширювались не 

тільки на особливості поведінки компанії на етапі реалізації турпродукту, а й на 

інвестиційну діяльність туристичної компанії з урахуванням інтересів споживачів 

іноземних ринків. Надалі, з метою посилення своїх позицій на міжнародних 

туристичних ринках, компанії потребують грамотного реагування на 

кон’юнктурні коливання на міжнародному туристичному ринку.   

З урахуванням вищезазначеного, принципами міжнародної діяльності в 

туристичній сфері слід визнати такі:  

– орієнтація на споживача туристичних послуг; 

– захист клієнта – споживача туристичних послуг; 

– вплив на потенційного споживача туристичних послуг; 

– свобода споживача туристичних послуг і туристичної компанії; 

– всебічне масоване інформування потенційних споживачів туристичних послуг; 

– інноваційність туристичного продукту; 
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– комплексність туристичної послуги; 

– системність надання туристичної послуги; 

– економічна ефективність діяльності туристичної компанії; 

– спрямованість діяльності туристичної компанії на перспективу; 

– обмеження потенційного збитку туристичної компанії; 

– адаптованість та гнучкість турпродукту.  

При здійсненні операцій на міжнародному ринку туристичних послуг треба 

дотримуватись певної послідовності дій [52, с. 268–269]:    

– дослідження кон’юнктури глобального ринку туристичних послуг;  

– визначення компаній – потенційних партнерів і конкурентів; 

– виявлення умов цільової участі на глобальному туристичному ринку – 

соціальних, політичних, економічних, фінансових, митних тощо; 

– здійснення сегментації потенційних споживачів туристичного продукту; 

– аналіз можливостей застосування засобів комунікацій міжнародного 

маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг; 

– вивчення соціально-культурного середовища цільового компоненту 

міжнародного ринку, визначення доцільних і раціональних форм міжнародних 

контактів (виробничі зв’язки, інвестиційна діяльність, створення спільних 

підприємств, нових компаній, використання мережі іноземних посередників і т.п.).       

З метою оцінки конкурентних позицій підприємства на міжнародному  ринку 

туристичних послуг, у процесі аналізу мають бути розроблені критерії такої 

оцінки, які б охоплювали всі аспекти підвищення конкурентоспроможності як 

власне туристичного підприємства, так і його турпродукту [92, с. 43]:   

– місце на ринку; 

– якість турпродукту; 

– маркетингова політика; 

– стратегія фірми; 

– фінансовий стан; 

– умови співпраці з постачальниками товарів і послуг; 

– місцезнаходження та канали реалізації турпродукту; 
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– трудоресурсна складова; 

– організація діяльності та ін.   

Обрані критерії слід конкретизувати через систему показників, які мають 

оцінюватись за певною шкалою.  

В результатах оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичної 

компанії зацікавлені всі сторони, пов’язані з функціонуванням туристичного 

підприємства [79, с. 320–321]:    

– актуальні власники, зацікавлені в основному в фінансових результатах, які 

детермінують можливості розвитку та рівень поточної вигоди, участі у прибутках; 

– потенційні власники (інвестори), для яких важливими є поточні фінансові 

результати та виробничі ризики, що мають вплив на ступінь повернення інвестицій; 

– керівництво, зобов’язане визначати рівень реалізації завдань, поставлених 

власниками, і планування подальшої діяльності; 

– працівники, зацікавлені у перспективах діяльності туристичних компаній в 

контексті впевненості у працевлаштуванні й умовах оплати праці; 

– контрагенти, які прагнуть уникнути співпраці з несумлінними партнерами; 

– доверителі, що прагнуть обмежити кредитний ризик внаслідок відмови 

фінансувати суб’єкти з недостатньою здатністю виконання взятих на себе зобов’язань; 

– конкуренти, які шукають точку відліку для здійснення оцінки своїх результатів; 

– контролюючі органи, для яких важливою є інформація для сплати податків; 

– державні органи влади, які збирають дані для статистичних потреб і 

економічної політики; 

– місцева спільнота, зацікавлена загальним станом туристичного 

підприємства в контексті ситуації на локальному ринку праці.    

Одночасно, враховуючи, з одного боку, глобальний характер ринку 

туристичних послуг (і відповідно – вимоги уніфікації якості туристичного 

продукту), а з іншого - різноманіття сегментів світового туристичного ринку (в 

розрізі територіальних, ментальних та інших особливостей), доцільним є 

застосування галузево-адаптаційного підходу до управління діяльністю 

транснаціональних туристичних компаній, основою якого є доведення оцінок 
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діяльності структурних підрозділів компанії з боку материнської структури. 

Однак це не обмежує ініціативу структурного підрозділу, який враховуючи 

індикативні оцінки глобального характеру (щодо характеристик якості 

туристичних послуг, їх вартості, комплексності і т.і.), при здійсненні операційної 

діяльності може спиратись на результати власного аналізу споживачів, 

конкурентів та інших релевантних характеристик сегментів міжнародного ринку 

туристичних послуг.  

Таким чином, змістом галузево-адаптаційного підходу до управління 

діяльністю транснаціональних туристичних компаній є поєднання 

стандартизованого (глобального) підходу щодо надання туристичних послуг і 

нестандартизованого (децентралізованого) управління туристичними ТНК – 

врахування особливостей конкретних туристичних ринків. Поєднання 

стандартизованих і нестандартизованих дій дозволяє максимізувати діяльність з 

надання туристичних послуг, підтримувати імідж туристичної компанії, здійснювати 

контроль з боку материнської структури і одночасно реагувати на вимоги місцевих 

сегментів міжнародного туристичного ринку.   

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що  на сучасному 

етапі виникає необхідність реалізації галузево-адаптаційного напрямку  стратегічної 

політики транснаціональних туристичних компаній, найбільш важливою рисою якої 

є орієнтація на зарубіжного споживача. Дана політика має базуватись на стратенії 

інтегрованих (взаємопов’язаних) туристичних комунікацій, центральним елементом 

якої виступає структурно-функціональна схема інтегрованих туристичних 

взаємодій  на міжнародному ринку туристичних послуг.   

Крім того, застосування викладеного стратегічного підходу в діяльності 

транснаціональних туристичних компаній дозволить здійснювати контроль з боку 

материнської структури і одночасно реагувати на вимоги місцевих сегментів 

міжнародного туристичного ринку.   
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Висновки до розділу 3 

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.  

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., зроблено висновок, що для розвитку міжнародного туризму в умовах 

глобалізації важливого значення набуває просторова структура світової транспортно-

логістичної системи. Відповідно визначення пріоритетних напрямків розвитку 

міжнародної туристичної сфери за напрямками транспортних вісей має відбуватись 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.   

 Визначено головні завдання розвитку вітчизняної туристичної галузі в 

контексті імплементації Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 р., з 



184 

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.  

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 в контексті  

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 
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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, 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. 

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, 
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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.   

 

Основні положення дисертаційної роботи, що викладеноу третьому розділі, 

оприюднені у наукових публікаціях автора [44, 155, 157, 158, 159, 167, 168]. 
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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 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.  

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 

розподіл 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 
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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 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 
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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 конкуренції. Визначено 

головні завдання для вітчизняної туристичної галузі в контексті імплементації 
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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 в 

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 
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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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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Загальний внесок туризму у ВВП країн, топ-22, млрд. дол. США  [122] 

 Країна 2000р. 2005р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

1 США 918,3 1061,8 1106,5 1200,5 1258,6 1318,5 1384,2 1449,0 1509,2 

2 Китай 112,7 201,5 443,6 605,0 700,8 807,7 910,1 966,3 1000,7 

3 Німеччина 260,0 338,7 372,2 399,3 375,2 392,9 410,4 361,3  376,7 

4 Японія 441,3 394,7 393, 1 417,2 418,6 329,8 329,7 301,9  343,2 

5 Франція 151,8 211,1 238,7 281,3 244,9 269,9 270,6 219,1 221,3 

6 Індія 64,9 80,4 149,8 168,0 167,2 171,5 185,3 194,7  208,9 

7 Італія 152,7 205,3 209,7 231,6 215,0 226,2  231,6 200,3 207,6 

8 Океанія 73,3 134,2 176,8 201,3 208,0 201,9 197,5 175,4 182,8 

9 Іспанія 87,0 174,3 190,8 202,6 183,5 188,7 194,2 169,3 177,2 

10 Мексика 102,2 132,8 151,4 166,4 170,3 189, 1 194,9 180,3 165,9  

11 Бразилія 56,9 88,7 184,2 214,0 195,7 193,7 198,9 149,6 152,2 

12 Австралія 57,5 105,3 143,0 162,6 168,4 160,5 152,8 131,7 136,2  

13 Канада 47, 1 73,6 99,0 109,4 113,2 114,0 110,3 95,9 96,3 

14 Туреччина 31,9 65,2 83,0 97,4 96,6 106,6 110,0 98,3 88,0 

15 Таїланд 21,6 30,0  48,6 56,6 64,8 74,2 69,2 76,1 82,5 

16 Південна 

Корея 

38,0 53,8 57,6 58,2 62,6 67,8 74,8 68,8 71,6 

17 Саудівська 29,9 32,1 46,1 54,7 56, 1 56,5 57,3 61,8 65,2 



 

 

2
2
0

 

Аравія 

18 РФ 16,7 45,4 87,5 107,1 105,6 108,9 99,7 65,7 62,6 

19 Філіппіни 9,8 12,9 23,8 31,3 36,3 41,0 47,2 56,7 60,1 

20 Швейцарія 29,7 40,2 55,9 65, 1 61, 1 62,4 64,7 61,7 60,1 

21 Індонезія 14,3 19,1 43,3 51,0 52,5 51,9 53,6 53,1 57,9 

22 Гонконг 16,2 21, 1 38,6 46,5 52,0 58,2 59,7 57,8 53,7 
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2
1

 

Таблиця Б.2 

Прямий внесок туризму у ВВП країн, топ-22, млрд. дол. США  [122] 

 Країна 2000р. 2005р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

1 США 312 363 368 396 415 442 465 483 504 

2 Китай 30 51 115 164 191 221 253 267 275 

3 Німеччина 88 118 132 145 137 145 153  133 138 

4 Японія 149 128 129 136 134 104 106 98 110 

5 Франція 60 81 94 107 100 106 108 89 90 

6 Італія 61 80 82 94 87 93 95 83 86 

7 Мексика 49  62 71 77 79 86 89 83 77 

8 Індія 20 25 50 57 57 59 63 67 72 

9 Іспанія 32 57 65 71 65 68 70 61 64 

10 Бразилія 22 33 68 79  73 71 73 55 57 

11 Океанія 20 32 46 54 56 56 56 50 52 

12 Австралія 15 23 35 42 43 42 41 36 37 

13 Таїланд 9 12 21 25 28 33 31 34 37 

14 Туреччина 11 23 30 34 35 38 38 34 29 

15 Канада  15 21 28 31 32 32 32 28 28 

16 Філіппіни  5 7 13 15 18 20  21 24 25 

17 Південна 

Корея  

13 18 20   22 23 24 27 24 25 
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2
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18 Саудівська 

Аравія 

7  10 16 17 17 17 18 20 21 

19 Аргентина 12 11 19 22 22 23 20 22 19 

20 ОАЕ 2 5 10 12 13 15 16 18 19 

21 Індонезія 5 7 13 15 16 16 16 16 17 

22 РФ 4 12 21 25 26 27 25 17 16 
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. В.1. Модель вертикальної інтеграції туристичного концерну [32]       
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Структура Індексу конкурентоспроможності подорожей і 

туризму  (ТТСІ) 2008–2013 рр. [53, с.10] 
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Рис. Д.2. Структура Індексу конкурентоспроможності подорожей і 

туризму  (ТТСІ) 2015 р. [53, с.10] 
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Таблиця Д.1 

Фактори формування індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму в деяких країнах Європи, 2017 р. [53, с.11] 

Елементи 
Країни 

Іспанія Франція Німеччина Швейцарія Італія Нідерланди Греція Туреччина Болгарія Україна*  

Рейтинг 2015 1 2 3 6 8 14 31 44 49 77  

С
п

р
и

я
тл

и
в
іс

ть
 

о
то

ч
у
ю

ч
о
го

 

се
р
ед

о
в
и

щ
а 

Ділове середовище  4,39 4,74 5,34 6,00 3,87 5,50 4,11 4,49 4,50 3,71  

Охорона і безпека 6,16 5,43 5,65 6,41 5,41 6,14 5,63 4,05 5,14 3,51  

Здоров’я і гігієна  6,28 6,52 6,86 6,53 6,18 6,23 6,57 5,43 6,63 6,63  

Управління персоналом і 

ринок праці 

4,94 5,14 5,55 5,74 4,61 5,52 4,80 4,26 4,73 4,89  

Інфраструктура ІТ - 

середовища 

5,50 5,86 5,85 6,35 5,37 6,09 4,92 4,34 5,03 4,15  

П
о
л
іт

и
ка

 Т
&

Т
 і
 

сп
р

и
я
тл

и
в
і 

у
м

о
в
и

 

Визначення пріоритетів 

подорожей і туризму 

5,91 5,14 4,76 5,58 4,54 4,71 5,47 4,32 4,27 4,29  

Міжнародна відкритість  3,95 4,24 4,26 4,13 4,13 4,27 4,11 3,86 3,89 2,94  

Цінова 

конкурентоспроможність  

4,52 4,12  4,17 2,81 3,88 4,13 4,66 4,86 5,31 5,19  

Сталість оточуючого 

середовища  

4,63 4,83 5,19 5,80 4,49 5,10 4,48 3,68 4,97 3,86  

Ін
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

Інфраструктура цивільної 

авіації   

5,00 4,90 4,92 4,94 4,36 4,95 4,27 4,74 2,37 2,40  

Інфраструктура 

наземного і водного 

транспорту 

5,19 5,65 5,76 5,89 4,67 6,13 3,75 3,54 3,11 3,01  

Інфраструктура 6,66 5,70 6,00 6,20 5,96 4,86 5,70 4,74 5,80 4,00  



 

 

2
2
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туристичного сервісу  

П
ри

ро
дн

і і
  

ку
ль

ту
рн

і  

ре
су

рс
и 

Природні 

 ресурси 

4,91 4,77 3,98 3,74 4,78 2,25 4,06 2,98 3,82 2,26  

Культурні ресурси і 

ресурси ділових 

подорожей 

6,85 6,75 6,28 2,87 6,46 3,36 3,08 4,10 2,12 2,14  

 

* дані по Україні наведені за 2013р. 
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Таблиця Д.2 

* Інтегральні оцінки індексу конкурентоспроможності України в галузі Т&Т у 2007-2017 рр.  [228, с.331] 

Показники 

Роки Зміна 

2017р./2011р. 

 

Зміна 

2017р./2007р. 

 
2007р. 2009р. 2011р. 2013р. 2015р.* 2017р. 

Індекс конкурентоспро-

можності Т&Т сфери 

оцінка 3,89 3,84 3,83 3,98 Х 3,5 -0,33 -0,39 

ранг 78 77 85 76 Х 88 -3 -10 

Бізнес-середовище 
оцінка 3,21 3,37 3,53 3,62 Х 3,7 +0,17 +0,49 

ранг 73 72 76 71 Х 124 -48 -51 

Безпека і захист 
оцінка 4,2 4,7 4,5 4,7 Х 3,5 -1,00 -0,7 

ранг 73 86 82 77 Х 127 -45 -54 

Здоров’я і гігієна 
оцінка 5,5 6,4 6,5 6,6 Х 6,6 +0,2 +1,1 

ранг 39 18 17 8 Х 8 +10 +31 

Людські ресурси і ринок 

праці 

оцінка 4,4 3,5 3,3 3,6 Х 4,9 +1,6 +0,5 

ранг 89 103 118 99 Х 41 +77 +48 

ІКТ готовність 
оцінка 2,6 3,4 3,2 3,1 Х 4,2 +1,00 +1,6 

ранг 64 51 68 70 Х 81 -13 -17 

Пріоритезація подорожей і 

туризму 

оцінка 3,3 4,0 4,1 4,2 Х 4,3 +0,2 +1,0 

ранг 90 87 101 84 Х 90 +11 0 

Міжнародні відкритість 
оцінка 4,0 3,8 3,8 3,9 Х 2,9 -0,9 -1,1 

ранг 88 104 107 114 Х 78 +29 +10 

Цінова 

конкурентоспроможність 

оцінка 4,9 3,9 4,0 4,0 Х 5,2 +1,2 +0,3 

ранг 37 116 119 110 Х 45 +74 -8 

Екологічна стійкість 
оцінка 3,0 4,3 4,2 4,3 Х 3,9 -0,3 +0,9 

ранг 109 79 88 92 Х 97 -9 +12 

Інфраструктура 

повітряного транспорту 

оцінка 2,6 2,6 2,6 2,8 Х 2,4 -0,2 -0,2 

ранг 87 94 93 78 Х 79 +14 +8 



 

 

2
2
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Наземна та портова 

інфрастуктура 

оцінка 3,4 3,3 3,4 3,5 Х 3,0 -0,4 -0,4 

ранг 67 72 74 73 Х 81 -7 -14 

Інфраструктура 

туристичних послуг 

оцінка 2,7 3,7 4,4 4,6 Х 4,0 -0,4 +1,3 

ранг 75 55 53 50 Х 71 -18 +4 

Природні ресурси 
оцінка 5,2 2,4 2,3 3,0 Х 2,3 0,00 -2,9 

ранг 46 112 119 102 Х 115 +4 -69 

Культурні ресурси та ділові 

подорожі 

оцінка 3,12 1,8 1,9 2,1 Х 2,1 +0,2 -1,02 

ранг 118 88 86 80 Х 51 +35 +67 

* *в 2015р. показник щодо України не розраховувася   
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Таблиця Д.3 

Місце України серед інших країн за основними показниками індексу 

конкурентоспроможності Т&Т галузі у 2007-2017рр.  [228] 

Індекс конкурентоспроможності Т&Т галузі 

Ранг 2007р. 2011р. 2017р. Зміна у 

ранзі з 

2011р. 

Зміна у 

ранзі з 

2007р. 
Країна Оцінка Країна Оцінка Країна Оцінка 

1 Швейцарія 5,66 Швейцарія 5,68 Іспанія 5,43 +7 +3 

2 Австрія 5,54 Німеччина 5,50 Франція 5,32 +1 +10 

3 Німеччина 5,48 Франція 5,41 Німеччина 5,28 -1 0 

4 Ісландія 5,45 Австрія 5,41 Японія 5,26 +18 +21 

5 США 5,43 Швеція 5,34 Велика 

Британія 

5,20 +2 +5 

6 Гонконг 5,33 США 5,30 США 5,12 -1 -1 

7 Канада 5,31 Велика 

Британія 

5,30 Австралія 5,10 +6 +6 

8 Сінгапур 5,31 Іспанія 5,29 Італія 4,99 +19 +25 

9 Люксембург 5,31 Канада 5,29 Канада 4,97 0 -2 

10 Велика 

Британія 

5,28 Сінгапур 5,23 Швейцарія 4,94 -9 -9 

 Україна   (78 

місце) 

3,89 Україна   

(85місце) 

3,83 Україна   

(88місце) 

3,50 -3 -10 

Пріоритезація подорожей і туризму 

1 Туніс 5,59 Маврикій 6,44 Мальта 6,18 +4 +4 

2 Сінгапур 5,57 Сінгапур 6,42 Сінгапур 6,03 0 0 

3 Іспанія 5,54 Барбадос 6,41 Ісландія 6,03 +6 +13 

4 Кіпр 5,49 Ямайка 6,36 Маврикій 5,96 -3 +5 

5 Мальта 5,37 Мальта 6,24 Іспанія 5,91 +6 -2 

 Україна   (90 

місце) 

3,25 Україна   (101 

місце) 

4,06 Україна   (88 

місце) 

4,29 +11 0 

Інфраструктура туристичних послуг  

1 Австрія 6,92 Австрія 7,00 Австрія 6,67 0 0 

2 Іспанія 6,80 Італія 7,00 Іспанія 6,66 +6 0 

3 США 6,50 Кіпр 7,00 США 6,59  +10 0 

4 Швейцарія 6,48 Хорватія 6,96 Португалія 6,37 +10 +5 

5 Кіпр 6,10 Греція 6,89 Хорватія 6,26 -1 +6 

 Україна   (75 

місце) 

2,66 Україна   (53 

місце) 

4,43 Україна   (71 

місце) 

4,00 -18 +4 

Цінова конкурентоспроможність  

1 Індонезія 6,10 Бруней 5,75 Іран 6,66 +6 н.д. 

2 Малайзія 5,89 Гамбія 5,66 Єгипет 6,18 +3 +3 
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3 Бахрейн 5,84 Малайзія 5,60 Малайзія 6,06 0 -1 

4 Таїланд  5,71 Індонезія 5,59  Алжир 6,03 +31 +5 

25 Єгипет 5,68 Єгипет 5,59 Індонезія 6,00 -1 -4 

6 Індія  5,61 Саудівська 

Аравія 

5,56 Бутан 6,00 н.д. н.д. 

7 Філіппіни  5,59 Іран 5,53 Ємен 5,92 н.д. н.д. 

8 ОАЕ 5,53 Ботсвана 5,45 Казахстан 5,90 +84 +43 

9 Алжир 5,52 Туніс 5,30 Туніс 5,89 0 +14 

10 В’єтнам  5,47 Непал 5,28 Індія 5,85 +18 -4 

 37Україна   (75 

місце) 

4,89 Україна   (119 

місце) 

3,95 Україна   (45 

місце) 

5,19 +74 -8 
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Додаток Е 

Туристичні потоки в Україні у 2000-2016рр., ос. [61]  

 Кількість 

громадян 

України, які 

виїжджали за 

кордон, 

усього 

Кількість 

іноземних 

громадян, які 

відвідали 

Україну, усього 

Кількість 

туристів, що 

обслуговано 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності 

України 

У тому числі 

іноземні 

туристи 

туристи – 

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 

2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 

2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 

2003 14794932 12513883 2856983 590641 344332 1922010 

2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 

2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 

2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 

2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 

2008 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 

2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 

2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 

2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 

2012 21432836 23012823 300696 270064 1956662 773970 

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 
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2014* 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 

2015* 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 

2016* 24668233 13333096 2549606 35071 2060974 453561 

2017* 26437413 14229642 2806426 39605 2289854 476967 

*       - без урахування тимчасово окупованої території АUNWТOномної Республіки Крим, м. Севастополя та зони АТО 

* *    - включно з одноденними відвідувачами (за даними Держприкордонслужби) 

* * * - 2000-2010рр. – за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011р. – за даними Держстату 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Характеристика головних транснаціональних осей Єврологістики (ТОЄ) в контексті подальшого розширення 

Євросоюзу і продовження ТОЄ в сусідні країни й регіони у ХХІ ст. [170, с. 346–349] 

N 

п/п 
Назва ТОЄ Напрямки продовження ТОЄ в сусідні країни і регіони 

Пріоритетні порти і логістичні 

центри 

1 2 3 4 

1 Морські шляхи 1. Продовження морського шляху Балтійським морем до 

Калінінграда.  

2. Продовження морського шляху Західної Європи в напрямку до 

Норвегії на півночі й Марокко на Півдні.  

3. Продовження морського шляху в Середземне море в напрямку до 

Північної Африки й Південно-Західної і Центральної Азії, 

включаючи регіон Чорного моря. 

4. Продовження морського шляху в Середземне море до Чорного 

моря   

Дуррес (Албанія), Джинджель 

(Алжир), Баку (Азербайджан), Рієка 

(Хорватія), Дам’єта, Порт-Саїд,  

Александрія  (Єгипет), Поті, Батумі 

(Грузія), Хайфа (Ізраїль), Акаба  

(Йорданія), Мисурата (Лівія), 

Касаблнка, Мохаммедія, Танжер 

(Марокко), Нарвік, Осло (Норвегія), 

Санкт-Петербург, Калінанград, 

Новороссійськ  (Росія), Бар 

(Чорногорія), Тартус (Сирія), Ельфіда 

(Туніс), Мерсін, Самсун (Туреччина), 

Одеса, Іллічівськ (Україна). 

2 "Північна вісь" 

(мультимодальна) 

1. Маршрут «Берлін – Варшава – Мінськ – Москва – Транссибірська 

магістраль ". 

2. Маршрут "Фінський кордон – Санкт – Петербург - Москва" 

3. З’єднання портів Балтики з Мінськом, Москвою (маршрути 

"Таллінн – Санкт-Петербург - Москва", "Вентспілс – Рига - 

Москва", "Клайпеда/Калінінград – Вільнюс – Мінськ - Москва")  
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4. Маршрут "Північний трикутник" (Стокгольм – Копенгаген – Осло - 

Стокгольм) 

5. Маршрут "Санкт-Петербург – Торніо – Хапаранда – Нарвік" 

3 Центральна 

(мультимодальна) 

1. Маршрут «Дрезден – Катовіце – Львів - Київ". 

2. Маршрут "Будапешт - Львів". 

3. Маршрут "Москва – Київ – Одеса". 

4. Внутрішній водний маршрут "Білорусь – Київ - Херсон". 

5. Внутрішній водний маршрут "Волга - Дон", що з’єднує Каспійське 

й Чорне море, а також Волго-Балтійський канал.  

6. Маршрут "Мінськ – Київ". 

7. Маршрут "Київ – Харків – Транссибірська магістраль/Кавказ". 

8. Маршрут "Київ – Варшава". 

9. Маршрут "Ужгород – Жиліна (Словаччина)". 

 

4 Південно-Східна 

(мультимодальна) 

1. Маршрут «Зальцбург – Любляна – Загреб/Будапешт – Белград - Ниш". 

2. Маршрут София – Стамбул – Анкара – Грузія/Вірменія – 

Азербйджан (ТРАСЕКА). 

3. Маршрут "Скоп’є – Салоніки".  

4. Маршрут "Будапешт – Сараєво - Полоче". 

5. Маршрут "Баррі/Бріндізі – Доррес/Вльора – Тірана – Скопьє – 

Софія – Бургас/Варна". 

6. Внутрішній водний маршрут "Дунай – Сава". 

7. Маршрут "Анкара – Мерсін – Сирія – Йорданія – Суец – 

Александрія/Порт-Саїд" (включаючи відгалуження до Ізраїлю, 

Іраку, Ірану, Саудівської Аравії, Вірменії, Грузії, Азербайджану) 
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5 Південно-Західна 

(мультимодальна) 

1. Маршрут "Алжир – Рабат – порт Агадир". 

2. Маршрут "Рабас – Фес – Ужджа – Константіна – Алжир – Ткніс – 

кордон з Лівією" (Транс - Магрибський). 

3. Маршрут "Середземноморський" (Іспанія – центр ЄС). 

 

6 Україна (згідно з 

програмою роз-

витку національної 

мережі міжнарод-

них транспортних 

коридорів в Україні) 

1. Реконструкція залізничного тунелю "Бескид – Скотарське". 

2. Реконструкція автодоріг "Київ - Жашків" і "Червонознаменка - 

Одеса". 

3. Будівництво автомагістралі "Львів – Краковець".  

1. Створення логістичних 

центрів у Чопі, Усатово, 

Дніпропетровську, Харкові.  
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Таблиця Ж.2 

Характеристика Пан’європейських транспортних коридорів PEC  [170, с. 333-335] 

N 

п/п 
Основна траса Відгалуження Склад Довжина 

1 Гельсінкі – Таллінн – Рига – Каунас - Варшава А. Рига – Калінінград – Гданськ  Залізниці, автошляхи  540 - 445 

2 Берлін – Познань – Варшава – Брест – Мінськ – 

Смоленськ – Москва – Нижній Новгород 

 Залізниці, автошляхи Загальна 1830 

3 Берлін/Дрезден  - Вроцлав – Катовіце – Краків – 

Львів – Київ  

А. Бердін – Котбус – Форст/Ольшина - 

Легниця 

Залізниці, автошляхи 1650-1670 

4 Берлін – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Брно – 

Відень – Братислава – Будапешт – Арад – Бухарест 

– Констанца/Крайова – Софія – Пловдів – 

Салоніки/Стамбул 

 Залізниці, автошляхи Загальна 3528 

5 Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марібор – 

Будапешт – Ужгород – Львів - Київ 

А. Братислава – Жиліна – Кошице – Ужгород. 

Б. Плоче – Сараєво – Осієк - Будапешт 

Залізниці, автошляхи Загальна 1600 

6 Гданськ – Торунь – Познань – Грудзьондз/Варшава 

– Катовіце – Жиліна  

А. Катовіце – Острава (вихід на ЄТК N 4 ) Залізниці, автошляхи, 

комбінований транспорт 

Загальна 1800 

7 Дунайський водний, що проходить від Німеччини 

до Чорного моря, з’єднується з Північним морем 

через Рейн і Майн. Проходить через такі країни: 

Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, 

Болгарія, Молдова, Україна, Румунія   

 Водний, комбінований 

транспорт 

Загальна 1600 

8 Дуррес – Тірана – Скоп’є/Бітола – Софія – 

Димитровград – Бургас – Варна  

 Залізниці, автошляхи, 

морський порт Дуррес, 

комбінований транспорт у 

Бітолі (Македонія)  

Загальна 1300 

9 Гельсінкі – Виборг – Санкт-Петербург – 

Москва/Псков – Київ – Любашівка – Кишинів – 

А. Люьашівка – Одеса. 

Б. Київ – Мінськ – Вільнюс – Каунас – 

Залізниці, автошляхи Загальна 6500 
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Бухарест – Димитровград – Александрополіс  Клапеда/Калінінград 

10 Задбцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – 

Скопьє – Велес – Салоніки  

А. Грац – Марібор – Загреб. 

Б. Будапешт – Нові-Сад - Белград  

В. Ниш – Софія (сполучається з ЄТК N 4 і 

прямує до стамбкла) 

Г. Велес – Бітола - Флоріна 

Залізниці, автошляхи Загальна 2360 
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Рис. Ж.1 Напрями інтеграції України до Пан’європейської транспортно-логістичної системи [170, с. 337] 

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ  

1. Пан’європейські 
транспортні коридори (ПЄК)   

2. Трансконтинентальні 
транспортні коридори 

 (ТКТК)   

4. Міжнародні 
логістичні термінали 

(центри) (МЛТ)  

3. Пан’європейські 
транспортні зони 

(PETrA)    
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І Черга МЛТ (8)   

(Київ, Ковель, Львів, 

Одеса/Іллічівськ, Донецьк, 

Харків, Рені) 

Ковель, Рава-Руська, Мостиська, Чоп, Харків, Луганськ, Донецьк, Чернігів  

Київ, Житомир, Вінниця, Полтава, Суми, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, 

Сімферополь, Мелітополь, Одеса, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ  

Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Одеса, Південний, Миколаїв, Жовтневий, 

Херсон, Скадовськ, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, 

Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ  
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Додаток З 

Перелік зовнішніх переваг організації [140, с. 158–160]     

N п/п Зовнішні чинники 

конкурентних переваг 

організації 

Основні заходи щодо досягнення і 

використання конкурентних  

переваг  

1 Рівень 

конкурентоспроможності 

країни  

Організація в країні високого рівня 

конкурентоспроможності або підвищення 

конкурентоспроможності своєї країни  

2 Рівень 

конкурентоспроможності 

регіону 

Заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності регіону або виходу з 

нього в інший, більш конкурентоспроможний  

3 Відкритість суспільства і 

ринків 

Розвиток міжнародної співпраці та інтеграції, 

міжнародної вільної конкуренції  

4 Науковий рівень управління 

економікою країни 

Застосування економічних законів 

функціонування ринкових відносин, законів 

організації у статистиці, підходів до управління 

різноманітними об’єктами, методів управління на 

всіх рівнях ієрархії   

5 Національна система 

стандартизації та сертифікації 

Активізація роботи в цій сфері, посилення 

контролю дотримання міжнародних стандартів і 

угод, правове забезпечення гармонізації з 

міжнародною системою   

6 Державна підтримка розвитку 

людини 

Створення єдиних національних інформаційних 

центрів за сферами або галузями народного 

господарства, які відповідають новітнім вимогам 

науки і техніки  

7 Якість інформаційного 

забезпечення управління на 

всіх рівнях ієрархії  

Зберігати навколишнє природне середовище, 

підвищувати якість середовища проживання і 

розвивати конкурентні переваги в цій сфері. 

Комплексно формувати і реалізовувати ринкові 

відносини  

8 Виробнича структура 

організації  

Проектувати організації на основі гнучких 

систем надання послуг   

9  Місія організації Місія повинна включати оригінальну ідею, 

ексклюзивну форму діяльності, 

конкурентоспроможний продукт  

10 Організаційна структура 

компанії  

Організаційна структура має ґрунтуватись на 

основі дерева цілей організації з горизонтальною 

координацією робіт (програмно-цільова 

організаційна структура)  
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11 Спеціалізація і координація 

виробництва 

Здійснювати проектування організації на основі 

принципів раціоналізації структур і процесів, 

використовуючи методи моделювання 

12 Постачальники Постійно аналізувати конкурентне середовище, 

кількість постачальників, силу конкуренції між 

ними, їх конкурентоспроможність    

13 Облік і аналіз використання 

всіх видів ресурсів за всіма 

стадіями життєвого циклу 

організації  

Стимулювати проведення подібного аналізу, 

оскільки в майбутньому економія ресурсів у 

споживачів своїх товарів буде пріоритетним 

напрямом діяльності організації, чинником 

конкурентної переваги   

14 Прогнозування політики 

ціноутворення і ринкової 

інфраструктури  

Для збереження цієї переваги необхідно 

аналізувати дію законів попиту, пропозиції, 

конкуренції тощо  
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