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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасні суспільно-економічні процеси, що відбуваються 

в Україні, визначають чіткий зовнішньоекономічний і політичний вектор, 

спрямований на інтеграцію до об’єднаної Європи. Таке прагнення вимагає суттєвих 

трансформацій державного управління, синхронізації вітчизняного законодавства з 

європейським тощо. Однією з основних засад діяльності системи органів державної 

влади в країнах Європи є принцип субсидіарності, який передбачає надання 

широких повноважень місцевим громадам в тих сферах, де місцеве управління є 

ефективнішим за централізоване. Відповідно, питання щодо необхідності 

дерегуляції та децентралізації влади в Україні на сьогодні є одним з найбільш 

гострих. Серед вже прийнятих Верховною Радою України актів слід згадати Закон 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов 

ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року. Крім того, затверджена 

низка концепцій і законопроектів, які стосуються питань децентралізації державного 

управління, зміни адміністративно-територіального устрою, лібералізації ведення 

бізнесу, надання широких повноважень місцевим громадам та перерозподілу 

державних коштів. Зокрема, прийнято проект Закону «Про внесення змін до 

Конституції України» та Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення 

концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні». 

На момент написання дисертаційної роботи в Україні не існувало державного 

органу управління туристичною діяльністю. Державне агентство з туризму та 

курортів перебувало в процесі ліквідації, а його повноваження переходили до 

компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Тому в роботі ми 

використовуємо термін «Державна туристична адміністрація» для визначення 

інституції, відповідальної за розвиток туризму в державі. 

За роки незалежності галузь туризму України пережила декілька 

трансформацій державного управління. При цьому, правонаступництво органів 

існувало не завжди, що значно гальмувало розвиток галузі і впливало на 

невиконання програм, прийнятих попередниками. Фактично в країні досі не 

сформована вертикаль управління туристичною діяльністю, а значить локальний 

рівень стає одиницею саморегулювання, яка потребує відповідних механізмів для 

провадження діяльності на місцях. Більше того, чинна Стратегія розвитку туризму 

та курортів, прийнята в 2008 році, передбачає удосконалення механізмів взаємодії 

центральних і місцевих органів влади, а також посилення ролі громад в утвердженні 

принципів розвитку галузі. Таким чином, розробка нової децентралізованої моделі 

державного управління туристичною діяльністю є дуже актуальним питанням. 

Дослідивши досвід провідних туристичних країн, можна віднайти варіанти 

вирішення даної проблеми і сформувати нову, більш дієву концепцію регулювання 

туризму в Україні. 

Однією з таких моделей децентралізованого управління туристичною 

діяльністю є концепція локальних туристичних систем (ЛТС). Вона передбачає 

надання місцевим громадам права самостійно вирішувати питання розвитку туризму 

на своїй території, визначати туристичну спеціалізацію, акумулювати і витрачати 

кошти на розвиток індустрії, брати участь в міжнародних проектах тощо. Головна 
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особливість даної концепції — це гармонійне поєднання туристичної діяльності з 

традиційними для даної території галузями господарства, а також дотримання 

принципів сталого розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася на кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її тематика тісно 

пов’язана з науковою роботою кафедри і факультету в цілому з напрямку 

регіональних проблем раціонального природокористування, а саме — суспільно-

географічних досліджень України. Направленість дослідження належить до 

предметного кола загальної наукової теми географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Екологічна і природно-

техногенна безпека України в регіональному вимірі» (номер державної реєстрації 

14БП050-02) (Довідка номер 050/268-30 від 03.06.2015 року). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка моделі 

управління туристичною діяльністю в Україні на локальному рівні шляхом 

узагальнення зарубіжного досвіду децентралізованого регулювання туризму. 

Відповідно до мети було поставлено наступні завдання: 

 визначити сутність поняття «локальна туристична система» та розробити 

теоретико-методологічні основи його дослідження; 

 проаналізувати європейський досвід децентралізованого управління 

туристичною діяльністю та виявити можливості його запозичення; 

 провести геопросторову оцінку забезпеченості туристсько-рекреаційними 

ресурсами територій України на локальному рівні; 

 провести геопросторовий аналіз розвитку туристичної діяльності та готельного 

господарства в Україні на локальному рівні; 

 визначити фактори, що впливають на формування і функціонування локальних 

туристичних систем; 

 провести типологію локальних туристичних систем; 

 вивчити сучасну структуру і трансформацію управління туризмом в Україні; 

 визначити напрями впровадження моделі ЛТС у територіальному управлінні 

туризмом Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є локальна система як модель 

територіального управління туризмом (в подальшому — локальна туристична 

система; ЛТС). Предметом — суспільно-географічні засади, фактори, принципи та 

механізми формування і функціонування ЛТС, їхня типологія та застосування у 

територіальному управлінні туризмом в Україні. 

Методи дослідження. Методика дисертаційного дослідження формує 

суспільно-географічний підхід до вивчення локальних туристичних систем — 

відмінний від економічних методик, використаних європейськими вченими. 

Методологічною основою роботи є теорії та концепції територіальної організації 

господарства і туристичної діяльності, представлені у вітчизняній і західній 

суспільній географії (промислових районів, територіально-виробничих комплексів, 

туристичних районів, туристичних кластерів, менеджменту дестинацій, локальних 

систем туристичної пропозиції та інноваційних середовищ). Робота виконувалася у 
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відповідності до загальної методології досліджень географії туризму та з 

дотриманням принципів системного підходу, територіальності, раціонального 

природокористування і регіональної цілісності. 

Філософський рівень дослідження формує діалектика, яка визначає 

всезагальні принципи вивчення предметів і явищ, дозволяє виявити причинно-

наслідкові зв’язки, зміст і форму досліджуваних явищ тощо. Серед 

загальнонаукових методів було використано аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, 

конкретизацію і абстрагування, формалізацію і узагальнення тощо. 

Для збору емпіричного матеріалу в роботі використано метод анкетування. 

Зокрема, автор використовує опитування населення міст України для відображення 

дії одного з визначених факторів, що впливають на формування і функціонування 

локальних туристичних систем. Для виведення теоретичних положень в дисертації 

використовуються різні математико-статистичні прийоми (обрахунок спеціальних 

індексів, побудова секторних діаграм), регресійний (для визначення факторів 

формування і функціонування ЛТС), кластерний (для проведення типізації ЛТС) і 

кореляційний аналіз (для визначення взаємозалежності між змінними, 

використаними для проведення регресійного і кластерного аналізу). 

Серед конкретно-наукових в роботі широко застосовувався картографічний 

метод дослідження, представлений такими способами картографічного зображення, 

як картодіаграма та якісний фон. Результатом його використання була побудова 

серії картосхем, які відображають геопросторові диспропорції в розвитку 

туристичної діяльності та забезпеченості локальних територій України туристсько-

рекреаційними ресурсами (ТРР), адміністративні одиниці з найвищим потенціалом 

розвитку туризму і розроблену типологію локальних туристичних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів. Одержано вперше: 

 у вітчизняний науковий обіг введено поняття «локальна туристична система» та 

визначено його місце в структурі географічного знання; 

 розроблено методику суспільно-географічного дослідження локальних 

туристичних систем; 

 розроблено типологію та визначено адміністративно-територіальний статус, 

внутрішні й зовнішні зв’язки, принципи, механізми та фактори формування і 

функціонування потенційних ЛТС України; 

 побудовано картографічні моделі геопросторової диференціації розвитку 

туристсько-рекреаційної діяльності, готельного господарства і забезпеченості 

ТРР територій України на локальному рівні. 

Вдосконалено: 

 теоретико-методологічну і концептуальну базу дослідження ЛТС; 

 геопросторове вивчення розвитку готельної та туристсько-екскурсійної 

діяльності, а також забезпеченості ТРР територій України на локальному рівні; 

 понятійно-термінологічний апарат туризмології та географії туризму. 

Набуло подальшого розвитку: 

 методологія Шаблія О. І. в контексті обрахунку і побудови поверхонь 

коефіцієнтів локалізації ТРР, туристсько-екскурсійної діяльності та готельного 

господарства; 
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 методика визначення територій з високим потенціалом розвитку туризму; 

 вивчення невідповідності сучасної структури державного управління і 

геопросторової організації туристичної діяльності в Україні; 

 систематизація зарубіжного досвіду децентралізованого управління 

туристичною діяльністю. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретико-методологічні 

розробки можуть бути використані в інших дослідженнях, пов’язаних з управлінням 

туристичною діяльністю на регіональному і локальному рівнях. Результати 

дослідження можуть бути включені в програми таких навчальних дисциплін, що 

викладаються на кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, як «Географія 

рекреації та туризму», «Туристична політика та управління регіональним розвитком 

туризму», «Правове регулювання та аналіз діяльності підприємств туризму», 

«Туризмологія», «Технологія обслуговування в туризмі», «Основи туризму» та 

інших. Окремі здобутки дисертації було впроваджено в навчальний процес під час 

викладання дисциплін «Менеджмент туризму» та «Методи досліджень в туризмі» 

(Довідка номер 050/267-30 від 03.06.2015 року). 

Наукове значення роботи полягає у можливості її впровадження під час 

розробки й обґрунтування концепцій, стратегій, державних і регіональних програм 

розвитку туризму. Зокрема, результати дисертаційного дослідження 

використовуються при підготовці та впровадженні регіональних програм розвитку 

туризму Закарпатської (довідка №406/01-09/02.1 від 03.04.2015 року) і 

Тернопільської (довідка №11/828-05.02 від 09.06.2015 року) областей. 

Основне практичне значення дисертації — це можливість впровадження 

розробленої здобувачем моделі на державному рівні та використання результатів 

дослідження вищими органами управління туристичною діяльністю. 

Особистий внесок здобувача. Особистими напрацюваннями автора 

дисертації є викладені в роботі концептуальні й теоретико-методологічні основи 

дослідження локальних туристичних систем, запропоноване трактування поняття 

ЛТС та його відмінностей від інших об’єктів управління територіальним розвитком 

туризму (дестинація, туристичний район, кластер тощо), проведений 

геопросторовий аналіз розвитку туристичної діяльності, готельного бізнесу і 

забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами адміністративних одиниць 

України локального рівня, визначені й підтверджені математико-статистичними 

методами типи ЛТС і фактори, що впливають на їх формування і функціонування. 

Збір та обробка статистичних даних стосовно розвитку туристичної діяльності й 

готельного господарства в розрізі міст обласного підпорядкування і 

адміністративних районів України відбувався також особисто автором роботи на 

основі даних Державної служби статистики, Міністерства культури, Департаменту 

заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів і ЮНЕСКО. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дослідження 

були оприлюднені й схвалені на міжнародних і зарубіжних конференціях, серед 

яких: XI та XIII Міжнародні наукові міждисциплінарні конференції «Шевченківська 

весна» (Київ, 2013 і 2015 роки), IX і X Всеукраїнські науково-практичні конференції 

«Молоді науковці — географічній науці» (Київ, 2013 і 2014 роки), щорічний З’їзд 
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міжнародного географічного товариства на тему «Зміни, виклики та 

відповідальність» (Краків, 2014 рік), Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» (Львів, 2015) та 

Міжнародна науково-практична конференція «Географія, екологія, туризм: теорія, 

методологія, практика» (Тернопіль, 2015 рік). 

Публікації. Основні результати проведеного дослідження відображені в 

5 одноосібних працях (4 публікації у наукових фахових виданнях України загальним 

обсягом 2,6 д.а. та 1 публікація у іноземному науковому періодичному виданні 

загальним обсягом 0,3 д.а.). Додатково відображає результати дисертаційної роботи 

праця обсягом 1 д.а., опублікована в британському виданні (видавництво Routledge) 

у співавторстві. Апробація результатів дослідження висвітлена у 8 публікаціях тез 

доповідей на наукових міжнародних, в тому числі, закордонних конгресах і 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (144 найменування) і 21 додатка. Загальний 

обсяг роботи становить 248 сторінок, при цьому основний текст викладений на 182 

сторінках. Дисертація містить 36 таблиць і 61 рисунок, з яких 33 таблиці і 20 

рисунків оформлені у вигляді додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

локальних туристичних систем» визначається місце дослідження ЛТС в структурі 

географічного знання (географії туризму), вивчаються теорії територіальної 

організації виробництва і туристичної галузі, на яких базується концепція ЛТС, 

зазначається принципова різниця даної моделі територіального управління 

туризмом від інших, формулюються географічні засади формування і розвитку ЛТС, 

а також наводиться методика дисертаційного дослідження. 

Географія туризму — це галузь географічних знань про просторові 

закономірності функціонування туризму, територіальну організацію туристичного 

господарства, особливості його розвитку в різних регіонах та країнах. Водночас, 

географія туризму є складовою туризмології, поглиблюючи її дослідженнями 

геопросторових особливостей туристичного процесу на всіх рівнях його 

функціонування. Теоретичні засади географії туризму розроблені такими 

вітчизняними науковцями, як М. П. Крачило, О. О. Любіцева, М. П. Мальська, 

Ю. В. Зінько та іншими. Серед іноземних дослідників даного напряму вагомий 

внесок зробили польські науковці Я. Варшинська, А. Яцковський, С. Ліжевський, А. 

Ковальчик, А. Курек та інші. Дослідження локальних туристичних систем входить 

до предметного кола географії туризму, адже воно передбачає вивчення та 

оптимізацію територіальної організації і адміністративно-управлінської структури 

туризму. Дослідження ЛТС включає оцінку потенціалу туристсько-рекреаційних 

ресурсів і його порівняння з рівнем розвитку туризму в межах локальної території. 

Невід’ємною частиною вивчення ЛТС є виявлення факторів, що впливають на їхній 

розвиток і функціонування, та проведення типології ЛТС з подальшим її 

відображенням на картографічних моделях. Крім оптимізації територіальної 



6 

 

організації, концепція ЛТС передбачає трансформацію і спрощення 

адміністративно-управлінської структури туристичної галузі. 

Концепція ЛТС — це сучасна модель територіального управління розвитком 

туризму, яка набуває впровадження в європейських країнах, зокрема, в Італії, 

Великій Британії тощо. Її основу складають економічні й суспільно-географічні 

теорії промислових районів, туристичних районів і кластерів, локальних систем 

туристичної пропозиції, менеджменту дестинацій та інноваційних середовищ. 

Засновником теорії промислових районів є англійський економіст А. Маршалл. Він 

виділив наступні переваги концентрації промислових підприємств: прискорене 

поширення нових ідей, наявність спеціалізованих постачальників товарів та послуг і 

широкий доступ до кваліфікованої робочої сили. Характерними особливостями 

туристичного району є наявність визначеної території, історико-культурних та 

природних рекреаційних ресурсів, інших складових атрактивності, спеціальної 

туристської інфраструктури і суб’єктів ринку. Поняття кластера, в тому числі 

туристичного, було введене в науковий обіг М. Портером. Кластером він називав 

групу географічно близьких взаємопов’язаних компаній, що діють в одній сфері 

економіки і характеризуються спільністю діяльності і взаємодоповненням одне 

одного. В галузі туризму Портер приводить приклади готельної корпорації Marriott і 

туристичного кластера виноробів Каліфорнії. Концепція дестинації основну увагу 

фокусує на маркетингу і стратегії суб’єктів місцевого туристичного ринку, що 

виражається в координації спільної діяльності задля формування інтегрованого 

ринкового продукту. Концепція локальних систем туристичної пропозиції (SLOT) 

була розроблена італійськими вченими. Під поняттям SLOT вони розуміють 

сукупність туристичних послуг і складових атрактивності території, які можуть 

забезпечити добре сформовану і комплексну пропозицію, яка відображає унікальну 

систему гостинності й підсилює привабливість місцевих ресурсів і автентичність 

локальної культури. Інноваційне середовище (інноваційний кластер) передбачає 

виникнення соціальних зв’язків як між працівниками однієї компанії, так і між 

робітниками різних підприємств в межах кластера. Ці зв’язки ґрунтуються на 

спільному досвіді роботи. Представники GREMI (з франц. — «Європейська група з 

вивчення інноваційного середовища») займаються в тому числі дослідженням 

рекреаційного напрямку. 

Наведені теорії стали підґрунтям для розробки сучасної концепції локальних 

туристичних систем, засновниками якої стали представники Флорентійської 

наукової школи Л. Лаццеретті та Ф. Капоне. Основними характеристиками ЛТС є: 

гармонійне співіснування в межах ЛТС громадськості та економічного 

співтовариства; спеціалізація території на туристичній діяльності, при чому остання 

має давати найбільші прибутки для місцевої економіки; існування супутніх 

(допоміжних) галузей економіки; процес виробництва туристичних послуг 

сконцентрований здебільшого в межах ЛТС і забезпечується місцевими жителями; 

територія ЛТС може бути представлена у вигляді ланцюга, кожна ланка якого 

представляє окреме підприємство, що забезпечує виробництво одного або декількох 

складових турпродукту; більшість учасників ринку є малими та середніми за 

розміром підприємствами, серед яких немає явного лідера чи монополіста. 
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Отже, локальна туристична система — це виокремлена на основі виробничих 

і суспільно-географічних зв’язків територія, що спеціалізується на туристичній 

діяльності, володіє необхідними природними та історико-культурними ресурсами та 

функціонує за рахунок мережі тісно взаємопов’язаних підприємств, кожне з яких 

відповідає за надання одного або декількох видів послуг. 

Вивчення локальних туристичних систем як об’єктів управління туристичною 

діяльністю почалося відносно нещодавно, тому методики, які опубліковані наразі 

(Італія, Хорватія, Велика Британія та інші), можна вважати піонерними, не 

остаточно сформованими і неприйнятними для України з декількох причин. По-

перше, вони передбачають обробку статистичних даних, не прив’язаних до звичного 

адміністративно-територіального поділу. По-друге, вчені з Італії, Великобританії та 

інших країн не беруть до уваги ресурсний фактор, що відіграє домінуючу роль для 

розвитку туризму. Тому нами було розроблено власну методику дослідження, яка 

відповідала наявній статистичній базі України і дозволила нам провести 

геопросторовий аналіз складових індустрії туризму та досягти поставленої мети. 

Географічне вивчення локальних туристичних систем відбувається в декілька 

етапів. Серед них: 

1) геопросторова оцінка забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами 

територій локального рівня держави; 

2) геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної діяльності та 

готельного господарства територій локального рівня держави; 

3) визначення оптимального розміру території для формування ЛТС, в тому числі її 

відношення до адміністративно-територіального устрою держави; 

4) виявлення стимулюючих, стабілізуючих і лімітуючих факторів формування і 

розвитку ЛТС; 

5) проведення типізації ЛТС та її відображення на картографічних моделях; 

6) оцінка внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків локальних туристичних систем, в 

тому числі оцінка туристопотоку; 

7) дослідження динаміки розвитку ЛТС в територіальному аспекті. 

Дослідження локальних туристичних систем ґрунтується на принципах 

системного підходу, територіальності, раціонального природокористування і 

регіональної цілісності. В роботі використовувалися філософські, загальнонаукові й 

конкретно-наукові методи дослідження. Всезагальний (філософський) рівень 

передбачав дотримання принципів діалектики. Загальнонаукові методи представлені 

в роботі аналізом і синтезом, індукцією та дедукцією, конкретизацією і 

абстрагуванням, порівнянням і узагальнення тощо. Для виведення теоретичних 

положень дослідження використовувалися формалізація, математико-статистичні 

прийоми, регресійний, кластерний і кореляційний аналіз. Серед власне географічних 

було використано картографічний метод дослідження. 

Алгоритм дослідження включав декілька етапів. По-перше, було визначено 

предметну приналежність та вивчено концептуальну основу дослідження ЛТС. 

Другий етап включав аналіз європейського досвіду децентралізованого управління 

туризмом (Болгарія, Словенія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Данія, Німеччина, 

Нідерланди, Швеція, Великобританія та Італія). Наступним завданням був збір 

необхідної емпірико-статистичної інформації, на основі якої було проведено 
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геопросторовий аналіз забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами і 

розвитку туристсько-екскурсійної діяльності й готельного господарства в розрізі 

адміністративних районів і міст обласного підпорядкування України. На наступному 

етапі було виявлено і доведено невідповідність структури управління туристичною 

діяльністю її геопросторовій організації. Фактори, що впливають на формування і 

функціонування ЛТС, було визначено за допомогою кореляційно-регресійного 

аналізу. Типологію локальних туристичних систем було розроблено з 

використанням кластерного аналізу. Отримані результати дали підґрунтя для 

розробки і пропозиції методики визначення територій з високим потенціалом 

розвитку туризму та формулювання висновків щодо можливостей впровадження 

моделі ЛТС в нашій державі. 

 

У другому розділі «Європейський досвід управління туристичною 

діяльністю на локальному рівні» наводиться загальна характеристика 

європейської моделі управління туризмом та проводиться аналіз національних 

моделей, що впроваджують децентралізоване регулювання туристичної галузі 

(Болгарія, Словенія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Данія, Німеччина, Нідерланди, 

Швеція). Особливий акцент зроблено на італійському та британському досвіді, адже 

ці країни є передовими в Європі у впровадженні управління туристичною 

діяльністю на локальному рівні. 

У 90-ті роки ХХ століття в індустрії туризму Італії були зроблені перші 

спроби стратегічного планування з метою економічного розвитку та збереження 

місцевих ресурсів. В той час з’явилися перші локальні системи туристичної 

пропозиції, за яких основним турпродуктом ставали території в сукупності їхніх 

туристсько-рекреаційних ресурсів. Однак, ця спроба не призвела до різкого 

посилення конкурентоздатності Італії на міжнародному туристичному ринку. 

В 2001 році в країні був прийнятий закон під назвою «Реформа національного 

законодавства про туризм» (більш відомий як Закон 135/2001). Головна його 

новація — це нормативне закріплення існування локальних туристичних систем, що 

свідчило про появу нової концепції розвитку туризму в країні. Згідно закону: «Під 

локальними туристичними системами розуміють сукупність однорідних чи 

інтегрованих умов туризму, об’єднаних спільною територією, що не прив’язана до 

меж адміністративних областей. Вони характеризуються комплексною пропозицією 

історико-культурних та природних благ, а також туристичною атрактивністю. 

Локальні туристичні системи об’єднують типові для даної території продукти 

сільського господарства, вироби місцевих ремісників і характеризуються широкою 

присутністю автономних чи асоційованих підприємств». 

До параметрів, яким повинна відповідати територія, щоб мати можливість 

утворити ЛТС, належать: значимість (розміри території, спеціалізація, внутрішня 

інтеграція); можливість одночасного розвитку декількох видів туризму; наявність 

державних і приватних суб’єктів ринку (професійних асоціацій, засобів розміщення, 

транспортних компаній тощо); наявність туристопотоків і туристсько-рекреаційних 

ресурсів; самостійне визначення організаційно-правової форми діяльності 

суб’єктами ринку. 
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Формування локальних туристичних систем було новим явищем для жителів 

Італії. Тому на з’їзді італійських туристичних міст була прийнята Флорентійська 

хартія — документ, що уніфікував принципи створення і діяльності ЛТС. 

Формування ЛТС в Італії включало 3 етапи: розробку комплексного плану розвитку, 

формування унікального бренду і створення необхідної матеріально-технічної бази. 

Перша спроба дослідження локальних систем у галузі туризму була зроблена в 

1991 році, коли Національний інститут статистики Італії опублікував масив 

географічних даних стосовно щоденних маятникових міграцій населення з метою 

роботи і навчання. Як результат в країні були окреслені межі «локальних трудових 

ринків» (ЛТР). З 8100 комун Італії було виділено 784 ЛТР. Науковці 

Флорентійського університету Л. Лаццеретті та Ф. Капоне першими використали 

аналогічну методологію до вивчення локальних туристичних систем. Науковці 

розрахували коефіцієнт локалізації туристичної діяльності для кожного ЛТР за 

наступною формулою: 

LQtl = (Etl / El) / (Et / E), де 

LQtl — коефіцієнт локалізації туристичної діяльності (t) в ЛТР (l); Etl — кількість 

зайнятих в ЛТР (l) в туристичній діяльності (t); El — загальна кількість зайнятих в 

ЛТР (l); Et — кількість зайнятих в туристичній діяльності (t) в Італії; E — загальна 

кількість зайнятих в Італії. 

В результаті дослідники поділили ЛТР за рівнем туристичної спеціалізації на 

наступні групи: ЛТР без туристичної спеціалізації (0 ≤ LQ ≤ 1); ЛТР зі 

спеціалізацією на туризмі вище середнього (1 ≤ LQ ≤ 1,25); ЛТР, в яких туризм є 

однією з провідних галузей (1,25 ≤ LQ ≤ 2); ЛТР, в яких туризм є основною галуззю 

спеціалізації (LQ > 2). Таким чином було визначено, що 300 локальних трудових 

ринків країни являються локальними туристичними системами. Л. Лаццеретті та 

Ф. Капоне визначили чотири їх типи: ЛТС місцевого розвитку (мають дуже високі 

показники локалізації, але обмежені доходи від туризму); туристичні центри (мають 

високі показники LQ і доходів від туризму); ембріонні ЛТС (мають низькі 

показники локалізації та доходів); туристичні дестинації (поліфункціональні ЛТС з 

низьким локалізаційним коефіцієнтом, але найбільшими доходами від туризму). 

До 2010 року у Великобританії, за винятком Шотландії, діяла регіональна 

структура управління туристичною діяльністю. Починаючи з 2010 року, уряд Англії 

змінив структуру управління економікою і скасував регіональний рівень. Таким 

чином була створена мережа Локальних підприємницьких партнерств. Туристичну 

діяльність передали до компетенції Організацій з менеджменту дестинацій (ОМД; 

англ. — Destination Management Organization). 

У вересні 2014 року національна туристична організація Уельсу (англ. — Visit 

Wales) розпочала формування оновленої трирівневої системи управління: локальної, 

регіональної та національної. Згідно нової моделі робота місцевих органів влади у 

галузі туризму координується регіональними командами у складі Visit Wales. 

Місцеві громади Уельсу відповідальні за формування дестинацій, що є однією з 

цілей, визначених стратегією розвитку туризму на 2013-2020 роки. 

Шотландія, на відміну від Англії, Уельсу і Північної Ірландії, рухалася в 

протилежному напрямку — від локального до регіонального управління туризмом. 

Місцеве регулювання було запроваджене ще в 1982 році. А в 2008 році відбулася 
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реорганізація структури урядування туристичною діяльністю, яка передбачала 

об’єднання локальних офісів туристичної адміністрації (VisitScotland) у 6 регіонів. 

Важливо зазначити, що пріоритетним напрямом стратегії розвитку туризму 

Шотландії до 2020 року є координація дій державної, місцевої влади і бізнесу з 

метою формування дестинацій. 

В Північній Ірландії діє п’ять Регіональних туристичних партнерств. Функцію 

розвитку туризму вони розділяють з місцевими органами влади. В 2002 році урядом 

країни було прийнятно програму реформи державного управління, згідно якої 

місцевим радам було надано набагато ширші повноваження в управлінні туризмом, 

в тому числі передано деякі функції Національної туристичної адміністрації. 

 

У третьому розділі «Геопросторова диференціація розвитку складових 

індустрії туризму в Україні» проведено геопросторовий аналіз забезпеченості 

туристсько-рекреаційними ресурсами та розвитку готельного господарства і 

туристсько-екскурсійної діяльності територій України на локальному рівні 

(адміністративні райони і міста обласного підпорядкування). 

Для оцінки забезпеченості історико-культурними ресурсами було використано 

Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Природно-рекреаційний потенціал 

оцінювався відповідно до Списку об’єктів природно-заповідного фонду, наданого 

Департаментом заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів. 

Окремо було проаналізовано розміщення об’єктів, занесених до основного і 

попереднього списків Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зважаючи на недоліки 

державного реєстру нерухомих пам’яток, було проведено якісну оцінку потенціалу 

занесених до даного списку ресурсів відповідно до їх використання в туристичній 

діяльності. В результаті аналізу було отримано сукупну бальну оцінку туристсько-

ресурсного потенціалу кожного адміністративного району і міста обласного 

підпорядкування України. Це дало можливість розрахувати коефіцієнт локалізації 

ТРР та побудувати відповідну картосхему (рис. 1). 

Для оцінки розвитку готельного господарства було проаналізовано показники 

кількості колективних закладів розміщення (КЗР), їх місткості і доходів, зайнятості, 

кількості розміщених осіб, щільності на одиницю площі, доходів на душу населення 

та індекс Барет’є-Дефферта (кількість ліжко-місць на 100 постійних жителів), який 

відображає туристичну функцію населеного пункту. Всі взяті до уваги індекси 

показали, що в Україні спостерігається значна диспропорція в розвитку готельного 

господарства та його концентрація на невеликій території. Крім того, було виявлено 

ознаки тінізції діяльності в готельному бізнесі, про що свідчать наступні факти: 

відсутність жодного закладу КЗР в третій частині адміністративних одиниць; 

відсутність офіційних доходів у готелях, що приймають гостей (наприклад, готелі 

міст Чоп і Красний Луч в 2012 році прийняли 1056 і 2419 гостей відповідно, але не 

показали жодного прибутку від своєї діяльності); відсутність або мінімальні доходи 

готелів у районах і містах, де функціонують заклади розміщення з високими 

показниками місткості; відсутність штатних працівників у адміністративних 

одиницях, де за офіційною статистикою діє до 3 КЗР; відсутність або наявність 

всього декількох офіційно працевлаштованих робітників готельного господарства в 

районах і містах з високими показниками місткості готелів (наприклад, в Сакському  
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Рис. 1. Картосхема геопросторової диференціації забезпеченості територій 

України ТРР (поверхня коефіцієнта локалізації) 

 
Рис. 2. Картосхема геопросторової диференціації розвитку готельного 

господарства в Україні (поверхня коефіцієнта локалізації) 
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районі АРК функціонує 21 готель загальною місткістю 487 ліжко-місць і сукупним 

офіційним доходом майже 3 млн. гривень, проте там не зареєстрованого жодного 

штатного працівника готельного господарства). 

Найбільш наочно геопросторову диференціацію розвитку готельного 

господарства відображає поверхня коефіцієнта локалізації (рис. 2), яка показує 

питому вагу доходу колективних закладів розміщення адміністративної одиниці в 

межах України. 

Для проведення геопросторового аналізу розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності було використано показники реалізації туристичних путівок, прибутку 

від наданих послуг, кількості зайнятих, прибутку на душу населення і коефіцієнта 

зайнятості в туризмі та екскурсійній діяльності. В результаті обробки статистичних 

даних було виявлено ознаки приховування офіційних прибутків і показників 

зайнятості (здебільшого в турагентських і екскурсійних компаніях). Геопросторовий 

аналіз показав аналогічну диспропорцію розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності в Україні — значну концентрацію прибутків в одних адміністративних 

районах і містах, і повну їх відсутність в інших (рис. 3). 

 
Рис. 3. Картосхема геопросторової диференціації розвитку туристсько-

екскурсійної діяльності в Україні (поверхня коефіцієнта локалізації) 

 

У четвертому розділі «Напрями впровадження концепції локальних 

туристичних систем в Україні» було обґрунтовано необхідність трансформації 

сучасної структури державного управління туризмом, визначено фактори, які 

впливають на формування і функціонування ЛТС, розроблено типологію ЛТС, 

запропоновано методику визначення територій з високим потенціалом розвитку 
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туризму і розроблено модель функціонування локальних туристичних систем в 

нашій державі. 

За 24 роки незалежності в Україні змінилося 5 виконавчих органів, які 

займалися імплементацією державної туристичної політики і розвитком галузі. 

Нормативно-правова база, яка регулювала діяльність державних відомств, 

відповідальних за індустрію туризму, мала низку недоліків. Негативними факторами 

розвитку галузі також були: підпорядкування Державного агентства з туризму та 

курортів (останній управлінський орган в галузі туризму, що функціонував з 2010 до 

2014 року) до Міністерства інфраструктури, відсутність державної цільової 

програми розвитку галузі (термін дії останньої завершився у 2010 році) та 

офіційного державного реєстру туристсько-рекреаційних ресурсів, недосконала і 

малоефективна структура місцевого управління туристичною діяльністю. 

На сьогодні державна структура управління туристичною діяльністю 

функціонує за схемою «згори — вниз». На час написання дисертаційної роботи 

державний рівень переживав стадію трансформації і переведення у відомче 

підпорядкування Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Відповідно до 

політики, визначеної вищим органом управління туризмом, формується сфера 

обов’язків облдержадміністрацій. Виконавчі органи локального рівня (виконавчі 

комітети міських рад і райдержадміністрації) в своїй діяльності підзвітні обласним 

держадміністраціям. 

Геопросторова організація туристсько-екскурсійної діяльності та готельного 

господарства відображає недоцільність централізованого управління і перерозподілу 

фінансових коштів у регіональному вимірі. Для обґрунтування даного твердження 

було побудовано дві картосхеми, що відображають відповідні коефіцієнти 

локалізації в розрізі областей. Картосхеми показали наступні властивості 

геопросторової організації туристичної діяльності та готельного господарства: 

 наявність областей, де немає жодного району або міста з високою локалізацією 

діяльності КЗР (Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Житомирська, 

Сумська, Луганська області); 

 наявність областей з декількома розвиненими туристичними центрами 

(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Рівненська, 

Київська, Черкаська та деякі інші області); 

 наявність областей, в яких найвищу локалізацію туристсько-екскурсійної 

діяльності і готельного господарства має не обласний центр (Трускавець у 

Львівській області, Ялта і Євпаторія в АРК); 

 здебільшого точкове розміщення міст і районів з високою локалізацією 

діяльності КЗР і туристсько-екскурсійних компаній; 

 можливість виділення декількох вузлів на карті України з найвищим розвитком 

туристичної діяльності (Львівський, Прикарпатський, Закарпатський, Київський, 

Одеський, Південнокримський); 

 значне переважання нерозвинених в туристичному плані міст і районів. 

Наведені властивості дають право говорити про невідповідність державної 

структури управління туристичною діяльністю її геопросторовий організації та 

потребам галузі. 
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Фактори, що впливають на формування і функціонування локальних 

туристичних систем, були визначені за допомогою інструментів кореляційно-

регресійного аналізу. В результаті було складено шість регресійних рівнянь, які 

описують вплив визначених чинників на розвиток ЛТС. Достовірність проведеного 

аналізу була доведена перевіркою коефіцієнтів детермінації та відповідності 

регресійних залишків їхньому очікуваному нормальному розподілу. Ми виділили 

шість груп факторів, що впливають на формування і функціонування ЛТС: 

економіко-соціальну, демографічну, освітню, ресурсну, екологічну та туристичної 

спеціалізації. Також було запропоновано 3 групи чинників, які не можуть бути 

описані регресійними рівняннями або іншими математичними залежностями: 

історичну, політико-правову і культурно-ментальну. Вплив культурно-ментального 

фактора було перевірено опитуванням жителів чотирьох міст України (Харкова, 

Хмельницького, Яремче та Луцька) щодо їх ставлення до розвитку туризму, 

обізнаності з місцевим туристсько-рекреаційним потенціалом та готовності до 

започаткування бізнесу. 

Типологію локальних туристичних систем було розроблено з використанням 

кластерного аналізу. Аналіз включав обробку 13 статистичних показників розвитку 

туристичної діяльності, готельного господарства і забезпеченості туристсько-

рекреаційними ресурсами районів і міст обласного підпорядкування. Таким чином 

адміністративно-територіальні одиниці України низового рівня було згруповано в 6 

кластерів, які відповідають типам ЛТС (рис. 4). 

 
Рис. 4. Діаграма середніх значень кластерів 

 

Другий рівень за класифікатором об’єктів адміністративно-територіального 

устрою (КОАТУУ), а саме — міста обласного підпорядкування і адміністративні 

райони, є найоптимальнішим для формування локальних туристичних систем. Міста 
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Київ і Севастополь, які належать до найвищого рівня КОАТУУ і в складі яких 

виділяються свої райони, на нашу думку, недоцільно поділяти на дрібніші 

туристичні системи, а логічно їх розглядати як цілісні об’єкти. Аналіз поверхонь 

коефіцієнтів локалізації туристсько-екскурсійної діяльності, готельного 

господарства і туристсько-рекреаційних ресурсів засвідчив, що в деяких регіонах 

держави спостерігається формування вузлів підвищеної туристичної активності й 

скупчення туристсько-рекреаційних ресурсів. Отже, доцільно розглядати 

можливість об’єднання районів і міст в межах однієї локальної туристичної системи 

за умови дотримання принципу інтегрованості місцевої туристичної галузі і 

формування спільної узгодженої діяльності всіх учасників ринку. В даному 

контексті не йде мова про формування регіональних туристичних систем, адже вони 

не охоплюють територію цілих областей. Прикладами можуть бути Львівська ЛТС, 

Закарпатська ЛТС, Яремчанська ЛТС, Київська ЛТС і так далі. 

 
Рис. 5. Порівняння локалізації туристсько-рекреаційних ресурсів зі 

спеціалізацією міст і районів України на туристичній діяльності 

 

Для визначення територій, що мають високий потенціал розвитку туризму, ми 

порівняли відповідність стану туристсько-екскурсійної та готельної галузей з 

потенціалом ТРР районів і міст України. Для цього було використано 

стандартизовані коефіцієнти локалізації всіх трьох показників, розрахованих за 

формулою: 

Кс = (К – Ск) ÷ S, де 

Кс — стандартизований коефіцієнт локалізації; К — коефіцієнт локалізації; Ск — 

медіана коефіцієнта локалізації; S — стандартне відхилення. 
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За результатами порівняння було розроблено картосхему, що відображає 

відмінності в розвитку туристичної діяльності та забезпеченості міста чи району 

туристсько-рекреаційними ресурсами (рис. 5). 

Впровадження моделі ЛТС в Україні має відбуватися з дотриманням 

наступних принципів: гармонійного поєднання туризму з традиційною 

спеціалізацією господарства і побутом місцевого населення, внутрішньої інтеграції, 

високої місткості, туристичної привабливості, активної участі місцевого населення в 

туристичній діяльності, збалансованого і комплексно-пропорційного розвитку всіх 

складових ЛТС, синергетичності, програмності та перспективності. 

Центральним органом локальної туристичної системи є Асоціація суб’єктів 

ЛТС, яку формують представники всіх зацікавлених сторін: місцевої влади, 

населення і бізнес-структур. Виконавчим органом Асоціації є Організація з 

менеджменту дестинацій (ОМД). До складу ОМД мають входити представники 

туристичних компаній, готелів та інших закладів, що надають послуги туристам. 

Тісна співпраця влади, населення і бізнесу є необхідною і ключовою умовою 

функціонування ЛТС. Зовнішнє середовище локальної туристичної системи 

складається з політико-правової (державне управління туристичною діяльністю) та 

ринкової (фактори попиту і пропозиції, міжрегіональні та міжнародні зв’язки) 

складових. 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційне робота є дослідженням концепції ЛТС та європейського досвіду 

локального управління туризмом, а також оцінки можливостей України щодо 

впровадження аналогічної моделі. Зважаючи на недоліки попередніх досліджень з 

даної тематики, в роботі запропонована власна методика, яка включала декілька 

етапів: аналіз теоретико-методологічної і концептуальної бази дослідження, 

вивчення європейського досвіду, збір необхідного статистичного матеріалу і його 

обробка, геопросторовий аналіз розвитку складових індустрії туризму та оцінка 

забезпеченості регіонів України туристсько-рекреаційними ресурсами (локальний 

рівень), визначення факторів формування і функціонування ЛТС, розробка 

притаманної для України типології ЛТС та внесення пропозицій щодо адаптації 

моделі локальних туристичних систем для нашої держави. В результаті проведеного 

дослідження можна сформулювати наступні загальні теоретичні та науково-

практичні висновки: 

1. Визначено сутність поняття «локальна туристична система» та його 

місце в структурі географічного знання, а також досліджено концептуальну основу, 

на якій формується дана модель. Під поняттям «локальна туристична система» 

розуміють виокремлену на основі виробничих і суспільно-географічних зв’язків 

територію, що спеціалізується на туристичній діяльності, володіє необхідними 

природними та історико-культурними ресурсами та функціонує за рахунок мережі 

тісно взаємопов’язаних підприємств (здебільшого малих і середніх), кожне з яких 

відповідає за надання одного або декількох видів послуг. Концепція ЛТС 

сформована на базі теорій промислових районів, туристичних кластерів і районів, 

менеджменту дестинацій, локальних систем туристичної пропозиції та 

інноваційного середовища. Крім аналізу теоретичного підґрунтя концепції ЛТС в 
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роботі сформульовано географічні засади формування і розвитку локальних 

туристичних систем. 

2. Проаналізовано досвід європейських країн стосовно децентралізованого 

управління туристичною діяльністю та виявлено можливості його запозичення. 

Зокрема, в дисертації наведено загальну характеристику європейської моделі 

управління туризмом та визначено країни, які впроваджують децентралізоване 

регулювання галузі (Болгарія, Словенія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Данія, 

Німеччина, Нідерланди, Швеція, Великобританія та Італія). У роботі детально 

проаналізовано концепцію локальних туристичних систем, оскільки з 2001 року 

вона прийнята в Італії на законодавчому рівні, та модель управління туризмом у 

Великобританії. 

3. Проведено геопросторову оцінку забезпеченості туристсько-

рекреаційними ресурсами територій України на локальному рівні (адміністративних 

районів та міст обласного підпорядкування). У дослідженні було використано 

державний реєстр нерухомих пам’яток України, перелік об’єктів природно-

заповідного фонду та основний і попередній списки об’єктів Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Крім кількісної було проведено якісну оцінку ресурсів, занесених до 

вказаних реєстрів, на предмет їхнього використання в туристичній діяльності та 

отримано сукупну бальну оцінку туристсько-рекреаційного потенціалу кожного 

району і міста обласного підпорядкування України. В ході дослідження було 

виявлено значну диспропорцію в забезпеченості ТРР локальних територій нашої 

держави. Результатом геопросторового аналізу стала побудова картосхеми, яка 

відображає коефіцієнти локалізації туристсько-рекреаційних ресурсів в розрізі 

районів та міст обласного підпорядкування. 

4. Проведено геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності та готельного господарства в Україні на локальному рівні, який включав 

обробку серії статистичних показників низового рівня. Результатом аналізу стала 

побудова картосхем, що відображають коефіцієнти локалізації туристсько-

екскурсійної діяльності та готельного господарства в розрізі районів і міст 

обласного підпорядкування. Наше дослідження виявило суттєві диспропорції в 

територіальному розвитку туризму. Концентрація більшої частини прибутків і 

туристопотоків спостерігається в межах декількох десятків районів і міст обласного 

підпорядкування України в той час, як більше третини адміністративних одиниць 

низового рівня не мають доходів від туристсько-екскурсійної діяльності та 

готельного господарства. 

5. Визначено фактори, що впливають на формування і функціонування 

локальних туристичних систем. Використовуючи метод множинної лінійної 

регресії, було виявлено і формалізовано відповідними лінійними залежностями 

(рівняннями регресії) вплив шести груп факторів (економіко-соціальних, 

демографічних, ресурсних, освітніх, екологічних та туристичної спеціалізації) на 

розвиток і функціонування ЛТС. Крім того, автор пропонує виділяти ще три групи 

факторів (історичні, політико-правові та культурно-ментальні), які мають вплив на 

ЛТС, але не можуть бути підтверджені математичними розрахунками і рівняннями, 

адже не мають статистичного відображення. Вплив культурно-ментального фактора 



18 

 

на розвиток туризму було перевірено за допомогою опитування жителів чотирьох 

міст України, що належать до різних типів ЛТС. 

6. Проведено типологію локальних туристичних систем, яка відповідає 

сучасному стану туристичної діяльності в Україні. Для визначення типів ЛТС було 

використано метод кластерного аналізу. В результаті всі райони і міста обласного 

підпорядкування України було об’єднано в 6 груп, що відповідають потенційному 

типові локальної туристичної системи (високорозвинені ЛТС широкої та 

моноспеціалізації, високорозвинені ЛТС, середньорозвинені ЛТС з високим 

потенціалом туристсько-рекреаційних ресурсів, ЛТС на стадії зародження з високим 

потенціалом розвитку екологічного туризму та звичайні ЛТС на стадії зародження). 

Крім того, було визначено основні характеристики кожного типу ЛТС залежно від 

рівня розвитку складових туристичної галузі. 

7. Вивчено сучасну структуру і трансформацію управління туризмом в 

Україні за часи незалежності. У дисертації виявлено низку недоліків нормативно-

правової бази, проаналізовано хронологію розвитку державного регулювання 

туристичної діяльності та розкрито її недосконалість. Окремо автор звертає увагу на 

сучасну невизначеність державного регулювання туристичної діяльності та 

фактичну відсутність відповідної вертикалі влади. З використанням картографічного 

методу в роботі доведено невідповідність структури управління і геопросторової 

організації туризму. 

8. Визначено напрями впровадження моделі локальних туристичних 

систем в Україні. Зокрема, розроблено рекомендації щодо їхнього адміністративно-

територіального статусу і управлінського підпорядкування, наведено варіанти 

формування і визначено принципи функціонування ЛТС, описано функціонально-

управлінську структуру і зовнішнє середовище ЛТС. Автором запропоновано 

спеціальну методику визначення територій, що мають найвищий потенціал розвитку 

туризму, яка полягає у порівнянні стандартизованих коефіцієнтів локалізації ТРР, 

туристсько-екскурсійної діяльності та готельного господарства, відображених на 

картосхемі способом картодіаграм. 
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АНОТАЦІЯ 

Доан П. В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в 

Україні. — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 — економічна та соціальна географія. — Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2015. 

В дисертації проаналізовано європейський досвід децентралізованого 

управління туристичною діяльністю та особливості італійської концепції локальних 

туристичних систем. Визначено місце дослідження локальних туристичних систем в 

структурі географічного знання, розглянуто концептуальну основу та вдосконалено 

методику їхнього вивчення. 

Проведено геопросторовий аналіз розвитку туристичної діяльності, готельного 

господарства і забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами районів і міст 

обласного підпорядкування України. Виявлено і обґрунтовано невідповідність 

геопросторової організації і структури державного управління туризмом. 

Визначено фактори та принципи формування і функціонування локальних 

туристичних систем України, проведено їхню типологію, запропоновано 

адміністративно-територіальний статус і управлінське підпорядкування, а також 

охарактеризовано їхню внутрішню і зовнішню структуру. 

Ключові слова: локальна туристична система, управління туристичною 

діяльністю на локальному рівні, децентралізація, дерегуляція, коефіцієнт 

локалізації, дестинація, геопросторова організація туризму. 

 

АННОТАЦИЯ 

Доан П. В. Локальные системы в территориальном управлении туризмом в 

Украине. — На правах рукописи. 

Диссертация на получение ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 — экономическая и социальная география. — Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2015. 

В диссертации проанализирован европейский опыт децентрализованного 

управления туристической деятельностью и особенности итальянской концепции 

локальных туристических систем. Определено место исследования локальных 

туристических систем в структуре географического знания, рассмотрена 

концептуальная база и усовершенствована методика их изучения. 

Проведено геопространственный анализ развития туристической 

деятельности, гостиничного хозяйства и обеспеченности туристско-

рекреационными ресурсами районов и городов областного значения Украины. 

Выявлено и обосновано несоответствие геопространственной организации и 

структуры государственного управления туризмом. 



21 

 

Определены факторы и принципы формирования и функционирования 

локальных туристических систем Украины, проведено их типологию, предложено 

административно-территориальный статус и управленческое подчинения, а также 

охарактеризована их внутренняя и внешняя структура. 

Ключевые слова: локальная туристическая система, управление 

туристической деятельностью на локальном уровне, децентрализация, дерегуляция, 

коэффициент локализации, дестинация, геопространственная организация туризма. 

 

SUMMARY 

Doan P. V. Local systems in territorial administration of tourism in Ukraine. — On 

the right of manuscript. 

Dissertation on obtaining of scientific degree of geographical sciences candidate in 

speciality 11.00.02 — Economic and social geography. — Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The main goal of this study is the elaboration of tourism administration model in 

Ukraine on local level based on foreign experience of decentralized tourism governance. 

Local tourist systems study is determined within the subject of geography of 

tourism. Conceptual ground of local tourist systems study is reviewed including economic 

and human-geographic theories, such as industrial district, cluster, destination, local 

system of tourist offer, innovative cluster etc. Human-geographic approach of local tourist 

systems research is introduced, methodology of its study is improved. Geographical 

foundations of local tourist systems formation and functioning are defined. 

European experience of decentralized tourism administration is analysed (Bulgaria, 

Slovenia, Croatia, Czech Republic, Finland, Denmark, Germany, Netherlands and 

Sweden). The main focus made on peculiarities of Italian concept of local tourist systems 

and corresponding British practice. 

Geospatial analysis of development of tourism industry and hospitality with security 

of tourist-recreational resources of districts and cities of regional significance of Ukraine 

has been conducted. Series of maps of geospatial differentiation of tourism and hospitality 

development with security of tourist-recreational resources of local territories of Ukraine 

were designed as a result. Geospatial analysis of tourist product consumption and 

productivity of work in tourism is conducted. 

Discrepancy of geospatial organization and tourism governance structure has been 

detected and well-grounded. Methodology of determination of territories with high 

tourism development potential is proposed using the cartographic method and comparison 

of appropriate localization coefficients. 

Factors that influence on local tourist systems foundation and functioning are 

determined using the multiple regression analysis. Principles of its functioning are defined. 

Typology of local tourist systems appropriate to Ukraine has been elaborated using the 

cluster analysis and displayed on corresponding map. Administrative-territorial status and 

governmental conformity, internal and external structure of local tourist systems are 

detected and characterized. Model of territorial governance of tourism on local level in 

Ukraine is proposed. 

Keywords: local tourist system, local tourism administration, decentralization, 

deregulation, coefficient of localization, destination, geospatial organization of tourism. 


