
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

 

ДОАН ПАВЛО ВАНОВИЧ 

УДК 910.1+911.3 

 

ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

ТУРИЗМОМ В УКРАЇНІ 

 

11.00.02 – економічна та соціальна географія 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

 

 

Науковий керівник: 

кандидат географічних наук, доцент 

Кіптенко Вікторія Костянтинівна 

 

 

 

Київ-2015  



2 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП            6 

 

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження 

локальних туристичних систем        13 

1.1. Дослідження локальних туристичних систем у складі географії 

туризму           13 

1.2. Концептуальні засади дослідження локальної туристичної 

системи           15 

1.3. Концепція ЛТС та її порівняння з іншими моделями управління 

територіальним розвитком туризму      23 

1.4. Географічні засади формування і розвитку локальних 

туристичних систем         26 

1.5. Методика та методи дослідження локальних туристичних систем 29 

Висновки до першого розділу        43 

 

РОЗДІЛ 2. Європейський досвід управління туристичною діяльністю 

на локальному рівні          45 

2.1. Сучасна європейська практика управління туристичною 

діяльністю на локальному рівні       45 

2.2. Локальні туристичні системи: італійська модель    52 

2.2.1. Передумови формування локальних туристичних систем   52 

2.2.2. Фінансова підтримка локальних туристичних систем   55 

2.2.3. Флорентійська хартія про якість послуг гостинності   57 

2.2.4. Узагальнений алгоритм створення ЛТС в Італії    60 

2.2.5. Наукове обґрунтування і типологія локальних туристичних систем 

Італії           62 

2.2.6. Сталий розвиток локальних туристичних систем Італії   68 



3 

 

2.3. Управління розвитком туризму на локальному рівні 

у Великобританії         74 

2.3.1. Основні віхи державного управління туризмом у Великобританії 74 

2.3.2. Регіональна структура управління туризмом у Великобританії  76 

2.3.3. Управління туризмом на локальному рівні в Англії    78 

2.3.4. Управління туризмом на локальному рівні в Уельсі    81 

2.3.5. Управління туризмом на локальному рівні в Шотландії   81 

2.3.6. Управління туризмом на локальному рівні в Північній Ірландії  83 

Висновки до другого розділу        83 

 

РОЗДІЛ 3. Геопросторова диференціація розвитку складових індустрії 

туризму в Україні          86 

3.1. Геопросторовий аналіз забезпеченості туристсько- 

рекреаційними ресурсами        86 

3.1.1. Геопросторовий аналіз забезпеченості історико-культурними 

ресурсами, об’єктами природно-заповідного фонду та ЮНЕСКО 86 

3.1.2. Геопросторова локалізація туристсько-рекреаційних ресурсів 

України           91 

3.2. Геопросторовий аналіз розвитку готельного господарства  94 

3.2.1. Загальна характеристика стану готельного господарства України 94 

3.2.2. Геопросторовий аналіз розвитку готельного господарства на 

локальному рівні          96 

3.3. Геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності           112 

3.3.1. Загальна характеристика стану туристсько-екскурсійної 

діяльності України         112 

3.3.2. Геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності на локальному рівні       114 

3.4. Геопросторовий аналіз туристичного споживання і 



4 

 

продуктивності праці в туризмі та готельному господарстві  123 

Висновки до третього розділу        126 

 

РОЗДІЛ 4. Напрями впровадження концепції локальних туристичних 

систем в Україні          129 

4.1. Недоліки сучасної структури управління туризмом в Україні 129 

4.1.1. Основні віхи державного регулювання туризму в Україні   129 

4.1.2. Недоліки сучасної структури державного управління туризмом  134 

4.1.3. Невідповідність державної структури управління і геопросторової 

організації туристичної діяльності      137 

4.2. Фактори формування і функціонування локальних туристичних 

систем           142 

4.3. Оцінка впливу культурно-ментального фактора на розвиток 

туризму           152 

4.3.1. Анкетування настроїв місцевого населення щодо розвитку туризму 152 

4.3.2. Аналіз впливу культурно-ментального фактора на туристичне 

споживання і продуктивність праці в туризмі     156 

4.4. Типологія локальних туристичних систем     157 

4.5. Перспективи впровадження моделі локальних туристичних 

систем в Україні         162 

4.5.1. Адміністративно-територіальний статус та управлінське 

підпорядкування локальних туристичних систем    162 

4.5.2. Методика визначення територій з високим потенціалом розвитку 

туризму           165 

4.5.3. Принципи формування і функціонування локальних туристичних 

систем України          168 

4.5.4. Функціонально-управлінська структура і зовнішнє середовище ЛТС 171 

Висновки до четвертого розділу        176 

 



5 

 

ВИСНОВКИ           179 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      183 

ДОДАТКИ            194 

  



6 

 

ВСТУП 

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 [12]. 

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» [45] та Розпорядження Кабінету 

Міністрів «Про схвалення концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» [48]. 

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 
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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 [48]. 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 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). 
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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 
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суспільній географії (промислових районів, територіально-виробничих 

комплексів, туристичних районів, туристичних кластерів, менеджменту 

дестинацій, локальних систем туристичної пропозиції та інноваційних 

середовищ). Робота виконувалася у 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. 
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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; 

 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 
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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 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ 

ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ 

1.1. Дослідження локальних туристичних систем у складі географії 

туризму 

Географія туризму — це галузь географічних знань про просторові 

закономірності функціонування туризму, територіальну організацію туристичного 

господарства, особливості його розвитку в різних регіонах та країнах [53]. 

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. 

Функціонування туризму базується на використанні природних і суспільних 

ресурсів, стан, якість і атрактивність яких визначають можливості розвитку галузі 

в межах території, де вони зосереджені. Туристична діяльність відображає 

взаємозв’язок людини із довкіллям у формі організованого і самодіяльного 

туризму. При цьому, процес споживання турпродукту відбувається в місці 

локалізації ресурсу і потребує переміщення споживача до місця його 

зосередження. 

Географічні дослідження туризму базуються на наступних наукових 

підходах: системному, діяльнісному, хронологічному, хорологічному і технолого-

детерміністському. За допомогою геосистемного підходу визначають сукупність 

взаємозв’язків у системі «людина — природа». Діяльнісний підхід визначає 

функціональний характер об’єкта дослідження, його внутрішні і зовнішні зв’язки, 

організацію і управління туристичним рухом тощо. Хронологічний підхід 

допомагає виявити еволюційні зміни в просторовій організації туристичної 
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діяльності в різних часових масштабах. Хорологічний — пов’язує туризм з 

географічним простором в сукупності його складових і взаємозв’язків між ними. 

Технолого-детерміністський підхід допомагає визначити вплив науково-

технічного прогресу і глобалізації на туристсько-рекреаційну діяльність [53]. 

Дослідження географії туризму включають оцінку туристичного процесу, 

аналіз туристсько-рекреаційного простору і оцінку його придатності для 

туристичної діяльності, вивчення рівня збалансованості рекреаційного і 

туристичного природокористування тощо. Важливою складовою географії 

туризму є геопросторова організація туристичного процесу — оптимізація 

туристопотоків відповідно до локалізації туристсько-рекреаційних ресурсів. На 

відміну від геопросторової, територіальна організація туризму відображає 

локалізовані взаємозв’язки суб’єктів туристичної діяльності в існуючих системах 

розселення. 

Територіальна структура туризму відображає співвідношення туристичного 

процесу з ресурсами і можливостями території щодо задоволення туристичного 

попиту [53]. Дослідження територіальної структури проводиться з метою 

оптимізації територіальної організації туристичної діяльності і передбачає аналіз 

низки чинників, що на неї впливають. Визначення факторів, що стимулюють 

розвиток і локалізацію туристичної діяльності, є складовою методології географії 

туризму. Територіальну структуру туризму формує система дискретних і 

ареальних елементів. Для виявлення пунктів, центрів, вузлів (дискретні 

елементи), курортів, курортних районів і зон (ареальні елементи) проводять 

типізацію елементів територіальної структури. Результати типізації і аналізу 

факторів, що впливають на розвиток туристичної діяльності в межах території, 

відображають на картографічних моделях і поєднують з рівнем розвитку галузі. 

Такий підхід дає можливість оцінити стан територіальної організації туризму. 

Дослідження локальних туристичних систем є складовою вивчення і 

оптимізації територіальної організації і адміністративно-управлінської структури 

туризму. Воно включає оцінку потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів і 
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його порівняння з рівнем розвитку туризму в межах локальної території. 

Невід’ємною частиною дослідження 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 

організації, концепція ЛТС передбачає трансформацію і спрощення 

адміністративно-управлінської структури туристичної галузі. 

1.2. Концептуальні засади дослідження локальної туристичної 

системи 

Концепція локальних туристичних систем (ЛТС) — це сучасна модель 

територіального управління розвитком туризму, яка набуває впровадження в 

європейських країнах, зокрема, в Італії, Великій Британії тощо. Її формування 

стало результатом поширення принципів системного підходу, економічної теорії, 

суспільної географії та менеджменту на індустрію туризму. Теорія локальних 

туристичних систем запозичила елементи концепцій і вчень про промисловий і 

економічний райони, суспільно-географічний комплекс, туристичний кластер, 

інноваційне середовище, дестинацію тощо. Дослідження ЛТС як альтернативної 

новітньої моделі управління туризмом почалося лише в 1990-х роках, і вже у 2001 

році вона була прийнята на законодавчому рівні в Італії. Трохи більше, ніж за 

десятиріччя країна відчула позитивні наслідки місцевого управління туризмом, 

яке дозволяє швидше реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку, впроваджувати 

новітні технології (системи on-line бронювання (в режимі реального часу), 

спеціальні платформи з управління об’єктами інфраструктури тощо), проводити 

диференційовану політику маркетингу, дотримуватися принципів сталого 

розвитку, здійснювати постійний моніторинг стану туристсько-рекреаційних 

ресурсів (ТРР) тощо. Тому для кращого розуміння моделі локальних туристичних 

систем необхідно проаналізувати концепції, на основі яких вона сформувалася. 

Концепція промислових районів. Теоретична база поняття промислового 

району була закладена в XIX столітті Альфредом Маршаллом, який описав 

процес концентрації підприємств однієї галузі виробництва на окремих 
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територіях промислових центрів Великобританії. Такі скупчення автор називав 

«індустріальними (промисловими) районами». А. Маршалл виділяв промислові 

райони невеликих за розміром підприємств і протиставляв їх великим компаніям 

(заводам) з вертикальною інтеграцією. Власне, малі виробництва мали 

можливість успішно конкурувати з крупними, розташовуючись близько один від 

одного і концентруючи ресурси в одному місці. Важливе місце в його теорії 

посідає поняття «зовнішньої економії», що характеризується трьома чинниками: 

наявністю кваліфікованої робочої сили, локальною торгівлею та місцевим 

поділом праці між невеликими підприємствами [26]. А. Маршалл вказував на три 

головні переваги, які отримує фірма, що належить до локалізованого 

промислового району: прискорене розповсюдження нових ідей та постійне 

вдосконалення галузі; наявність спеціалізованих постачальників товарів та 

послуг; широкий доступ до вузькокваліфікованої робочої сили. 

З часом теорія А. Маршалла набула розвитку і стала підґрунтям для 

формування концепцій економічних районів, територіально-виробничих і 

суспільно-географічних комплексів тощо. Вдосконаленням і поглибленням теорії 

промислових районів займалися такі вчені, як Майкл Піоре, Чарльз Сабел, 

Джакомо Беккатіні, Франк Пайк, Вернер Сенгенбергер та інші. 

Концепція туристичних кластерів. Поряд із концепцією промислових 

районів розвивалася кластерна модель організації виробництва, одним із 

основоположників якої є американський дослідник Майкл Портер. Теорія 

промислових кластерів сформувалася на основі концепції чотирьох факторів 

конкурентних переваг країн, визначених самим Портером і відомих як «правило 

ромба». До чинників конкурентоздатності автор відніс умови для факторів 

виробництва (робоча сила, земля і капітал), стан попиту, споріднені й 

підтримуючі галузі, а також стійкі стратегію, структуру і конкуренцію [32, с. 219-

220]. Кластерна концепція ґрунтується на твердженні, що кращі умови для 

створення конкурентних переваг регіонів виникають тоді, коли фірми, що 

працюють в одній галузі господарства, розташовані на одній географічно 

сконцентрованій території. За визначенням Портера кластер — це група 
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географічно близьких (у автора — «сусідніх») взаємопов’язаних компаній та 

організацій, що діють в одній сфері економіки і характеризуються спільністю 

діяльності та взаємодоповненням одне одного [32, с. 258]. При цьому розміри 

кластерів можуть варіюватися від території одного міста до територій цілого ряду 

країн. 

М. Портер у своїй праці пише не про штучне створення кластерів за 

ініціативи владних структур, а про виявлення вже існуючих реальних утворень та 

їх підтримку з боку державних органів і дослідницьких інститутів. Крім того, 

автор стверджує, що необхідно підтримувати розвиток усіх без винятку кластерів, 

тому що неможливо передбачити який розвиватиметься швидше, а який 

повільніше. На думку М. Портера, державна політика, за якої підтримка надається 

тільки тим кластерам, що наразі мають високі темпи розвитку, є хибною. Таким 

чином, дослідник надає пріоритетного значення у підвищенні 

конкурентоздатності й забезпеченні економічного розвитку країни промисловим 

кластерам як новій формі просторової організації виробництва [32, с. 313-326]. 

М. Портер у своїй праці «Конкурентні переваги держав» аналізував 

здебільшого концентрацію промислових підприємств, але частково торкнувся й 

індустрії туризму. Зокрема, автор пише: «… взаємопов’язана діяльність 

домогосподарств кластера матиме більший результат, ніж самостійна діяльність 

окремих виробників. Наприклад, для типових туристичних кластерів рівень 

задоволеності відпочинком залежить не тільки від основної атракції, а й від 

супутніх послуг, що надаються готелями, ресторанами, магазинами, 

транспортними компаніями тощо. Оскільки діяльність членів кластера 

взаємозалежна, то гарне враження від однієї послуги покращить сприйняття й 

інших… В умовах недорозвиненої економіки будівництво туристичного кластера 

може дати поштовх до покращення інфраструктури і сприяти роззосередженню 

економічної діяльності.» [32, с. 279, 301]. Крім того, М. Портер приводить 

успішні приклади готельної корпорації Marriott і туристичного кластера 

виноробів Каліфорнії. 
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Не дивлячись на посилання М. Портера на індустрію туризму, дослідження 

кластерів туризму в роботах сучасних дослідників досить обмежені. Однією з 

найбільш повних і ґрунтовних можна назвати працю Сари Нордін (університет 

середньої Швеції Mittuniversitetet) «Туристична кластеризація та інновації» [111]. 

Автор спроектувала портерівську «концепцію ромба» до індустрії туризму і 

визначила основним фактором конкурентоздатності й успішного функціонування 

кластера туризму наявність тісно пов’язаних підприємств галузі, що активно 

впроваджують інновації. Крім того, дослідник пише про необхідність планування 

співпраці між місцевими учасниками кластера з метою досягнення стабільної 

конкурентної позиції на ринку. С. Нордін наводить наступні приклади 

кластеризації в туризмі: виноробний кластер долини Напа (США), кластерний 

консорціум Південної Африки (прийнятий у 1998 році спільними зусиллями 

державної влади і бізнес структур), кластер Північного Квінследа (Австралія) та 

деякі інші. 

Поряд із послідовниками М. Портера є ряд науковців, що не згодні з його 

теорією. Наприклад, можна назвати таких дослідників, як Рон Мартін 

(університет Кембриджа, Великобританія) та Пітер Санлі (університет 

Саутгемптона, Великобританія) [108]. Обидва дослідники жорстко критикують 

кластерну концепцію організації виробництва і наголошують на тому, що теорія 

М. Портера не є універсальною та її не можна застосовувати, вирішуючи питання 

економіки підприємства, організації виробництва та менеджменту. Основною 

причиною незгоди з теорією М. Портера дослідники називають відсутність 

специфічних характеристик та кількісних показників, що дають можливість 

оцінки діяльності кластерів. 

Концепція туристичних районів. Поняття туристичного району 

формувалося на основі теорії промислових районів А. Маршалла, досліджень 

європейських вчених, а також доробку вітчизняних економ-географів, що 

розробили концепцію територіально-виробничих комплексів (ТВК), економічних 

(ЕР) і суспільно-географічних районів (СГР). Одним із перших дослідників, хто 

писав про туристичні райони був австрійський науковець Йозеф Страднер. У 
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своїй праці під назвою «Туризм» (1905 рік) вчений окреслював предмет 

дослідження туризму і наголошував на проблемі районування, оскільки межі 

туристичних районів не збігаються з кордонами адміністративних одиниць [2]. 

Серед радянських дослідників першим про туристичне районування писав 

професор Інституту географії Академії наук СРСР Володимир Преображенський. 

У 1973 році (з уточненнями 1980 року) ним було розроблено схему районування 

території СРСР, яка включала 4 зони і 20 районів. Через декілька років 

районування В. Преображенського деталізував Ігор Зорін — професор Російської 

міжнародної академії туризму. Серед інших вчених, хто займався питаннями 

туристичного районування, слід назвати А. Ю. Александрову, Д. В. Ніколаєнко, 

А. В. Даринського, Ю. Д. Дмитревського, Н. С. Мироненка, А. М. Сазикіна, 

А. А. Романова, Т. А. Ірисову та інших [1]. Серед сучасних дослідників 

туристичного районування можна назвати Енріко Сантареллі (Болонський 

університет, Італія), Магду Антоніолі-Корільяно (університет Бокконі, Італія), 

Дугласа Пірса (Веллінгтонський університет Вікторія, Нова Зеландія), Чарльза 

Стенсфілда (Університет Роуена, Нью Джерсі, США), Дональда Гетза 

(Університет Квінследа, Австралія) та інших. 

У спеціалізованій туризмознавчій літературі чіткого визначення 

туристичного району досі не існує. Виходячи з теорій, на основі яких 

сформувалося дане поняття, виділяють характерні особливості туристичних 

районів. Серед них головними є наявність визначеної території, необхідних 

рекреаційних ресурсів та інших факторів атрактивності, спеціальної 

інфраструктури тощо. Крім того, в межах району повинна існувати мережа 

суб’єктів ринку, що тісно співпрацюють між собою і забезпечують його успішне 

функціонування. При цьому, кожен суб’єкт розглядається як окрема ланка 

єдиного туристичного ринку. 

Концепція менеджменту дестинацій. Поняття туристичної дестинації 

відносно молоде в науці, його активне обговорення в спеціалізованих виданнях з 

туризмознавства охоплює приблизно два останні десятиріччя. За визначенням 

Європейської Комісії дестинація — це окрема територія, що позиціюється для 



20 

 

туристів як місце для відвідування і в межах якої турпродукт формується одним 

або декількома визначеними адміністративними органами чи організаціями [135]. 

Дана концепція основну увагу спрямовує на виробничо-маркетингову стратегію 

локальної мережі суб’єктів туристичного ринку, що виражається в координації 

спільної діяльності задля формування інтегрованого ринкового продукту. 

Концепція дестинації тісно пов’язана з використанням системного (наявність 

інтегрованої системи суб’єктів ринку) і територіального (прив’язка до конкретної 

території та її економічного зростання) підходів. 

З розвитком концепції актуальним питанням стала розробка менеджменту і 

маркетингу туристичних дестинацій. Найактивніше дослідженням даної концепції 

(англ. — Destination Management and Marketing Concept) займаються такі вчені, як 

Брент Рітчі та Джулі Отто (Університет Калгарі, Канада), Дімітріос Бухаліс 

(Університет Борнмута, Великобританія), Роб Лоу (Політехнічний університет 

Сянгану), Томас Бігер (Університет Санкт-Ґаллена, Швейцарія), Пітер Келлер 

(Універистет Лозанни, Швейцарія), представники Міжнародної асоціації 

наукових експертів з туризму (AIEST; англ. — International Association of 

Scientific Experts in Tourism), що у Швейцарії, та інші. Під поняттям туристичної 

дестинації вони розуміють унікальну мережу суб’єктів (туроператорів, турагентів, 

транспортних перевізників, готелів, закладів ресторанного бізнесу та інших 

закладів сфери обслуговування), що діють на визначеній території і забезпечують 

формування пакету послуг, запропонованого туристам під час відпочинку. Таким 

чином, вищезгадані науковці й члени AIEST основним фактором створення і 

успішного функціонування дестинацій визначають попит (ринок). 

Концепція локальних систем туристичної пропозиції. Дана концепція була 

розвинена здебільшого італійськими дослідниками Мауріціо Рісполі та Міхелем 

Тамма (університет Ка’ Фоскарі, Венеція) і поєднала в собі системний підхід з 

принципами менеджменту. Використовуючи системний підхід, дослідники 

розглядають дестинацію в сукупності усіх її атракцій та послуг, що можуть бути 

надані туристам. Особливий акцент вони роблять на взаємозв’язку між 

продуктом, що постачається на ринок туристичними компаніями, і сукупною 
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пропозицією дестинації. Під поняттям локальної системи туристичної пропозиції 

(авторська абревіатура — SLOT; англ. — Local System of Tourist Offer) науковці 

розуміють сукупність туристичних послуг і складових атрактивності певної 

території, що можуть забезпечити добре сформовану і комплексну пропозицію 

турпродукту, яка відображає унікальну систему гостинності й підсилює 

привабливість місцевих ресурсів і автентичність локальної культури [120]. 

До складових SLOT належать такі елементи: 

 система (system) — сукупність інтегрованого продукту конкретної 

території, що вимагає тісної кооперації між всіма виробниками товарів та 

послуг; 

 місцевість (locality) — прив’язка до визначеної території в усій сукупності 

своїх специфічних характеристик, які репрезентують її туристичну 

привабливість; 

 пропозиція (offer) — наявність в межах даної системи диверсифікованої 

пропозиції турпродукту; 

 локальна система пропозиції (local system of offer) означає готовність 

території до взаємозв’язку із зовнішніми ринками [120]. 

Концепція інноваційного середовища (інноваційного кластера). Однією з 

сучасних концепцій територіального управління індустрією туризму, розвиненою 

на базі економічних і суспільно-географічних вчень, є теорія інноваційного 

середовища (за іншими джерелами — інноваційного кластера). Характерною її 

ознакою є врахування фактора соціуму (місцевого населення) як одного із 

визначальних для розвитку території. Першими про інноваційний напрям почали 

писати дослідники з Франції та Швейцарії, а основоположником вважають 

Філіппа Айдалота — професора Паризького університету. У 1984 році за його 

ініціативи і безпосереднього керівництва була створена група вчених GREMI (з 

франц. — «Європейська група з вивчення інноваційного середовища»), 

представлена такими дослідниками, як Роберто Каманьї, Деніс Майа, Олів’є 

Кровуазьє, Мюріель Табарі та іншими. Група GREMI об’єднала європейських та 
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північноамериканських науковців, що займаються вивченням взаємозв’язку між 

технологічними інноваціями та розвитком території. Загалом дана концепція 

охоплює багато сфер людської діяльності, в тому числі культуру і туризм. Серед 

представників GREMI дослідженням рекреаційного напрямку займаються Педро 

Коста, Вероніка Пейраш-Гаду та інші [83, 117]. 

Інноваційне середовище передбачає виникнення соціальних зв’язків як між 

працівниками однієї компанії, так і між робітниками інших підприємств в межах 

кластера. Ці зв’язки ґрунтуються, в першу чергу, на спільному сукупному 

попередньому досвіді роботи працівників. Подібні інноваційні середовища 

(кластери) зазвичай формуються на території міст, в межах яких відносини між 

фірмами та відокремленими представниками галузі сформувались давно і 

сприяють активній комунікації. За словами Роберти Капелло (університет Молізе, 

Мілан): «Накопичувальний і спільний процес навчання стимулює інноваційну 

діяльність за допомогою неформального обміну інформацією та накопичення 

спеціальних знань» [81]. Науковець пише, що навчання відбувається різними 

способами: шляхом обміну інформацією між співробітниками фірм, переходу 

окремого працівника з однієї компанії в іншу тощо. Існує багато спільного між 

моделлю інноваційного середовища і класичного кластера. Обидві концепції 

ґрунтуються на співпраці між підприємствами малого та середнього бізнесу, що 

розташовані в межах визначеної території (зазвичай міста) і багато в чому 

покладаються на навички та знання персоналу. Суттєвою відмінністю кластерів 

інноваційного типу є швидше впровадження інновацій, а також тісніша співпраця 

між робітниками різних підприємств з метою досягнення спільних цілей та ідей 

(зазвичай технологічно-інноваційного характеру). 

Одним із яскравих прикладів досліджень інноваційного середовища в 

туризмі є праця Вероніки Пейраш-Гаду (університет Савойя, Франція) «Сталий 

розвиток гірських територій: планування нових курортів». В своїй роботі автор 

проаналізувала розвиток гірських територій Альп придатних і потенційних для 

розвитку туризму з точки зору концепції інноваційного середовища — в 

сукупності соціально-економічних зв’язків. Вона поділила курорти на дві 
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категорії — традиційні туристичні дестинації та точкові курортні зони. Перші 

характеризуються наявністю сформованого локального середовища, в якому 

розвиток має інертний характер, а інновації впроваджуються поступово. Другому 

типу курортів не характерна наявність інноваційного кластера, але, на відміну від 

попереднього, розвиток тут більш динамічний, а розбудова туристичної 

інфраструктури не відповідає традиційній спеціалізації території. Таким чином, 

автор розмежувала туристичні дестинації відповідно до моделі їх розвитку [117]. 

1.3. Концепція ЛТС та її порівняння з іншими моделями управління 

територіальним розвитком туризму 

Наведені концепції територіальної організації виробництва дали основу для 

розробки сучасної теорії локальних туристичних систем, засновниками якої стали 

італійські вчені. Дану теорію здебільшого розвивали представники 

Флорентійської наукової школи, серед яких найважливішу роль відіграли Лучіана 

Лаццеретті та Франческо Капоне (Флорентійський університет). Розвиток своєї 

теорії вони розпочали із запозичення базових елементів концепції промислових 

районів А. Маршалла та їх поширення на галузь культури, а згодом і туризму. 

Вони стверджували, що туристичну галузь формують два основних фактори, а 

саме: 

 наявність туристсько-рекреаційних ресурсів, що належать до художньої, 

історико-культурної та природної спадщини; 

 наявність мережі малих і середніх за розміром прибуткових і 

неприбуткових організацій, а також державних установ, що зацікавлені в 

розвитку місцевих ресурсів задля досягнення конкурентного, 

довготривалого і сталого зростання всієї громади (кластер суб’єктів ринку). 

Відповідно до поєднання основоположних концепцій територіальної 

організації виробництва та факторів, що відповідають за ініціювання туристичної 

діяльності на території, представники Флорентійської школи визначили наступні 

характерні риси локальних туристичних систем: 
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 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 [100, с. 

25 – 43]. 

Порівняльна характеристика теорії локальних туристичних систем і 

концепцій, на основі яких вона сформувалася, наведена в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Відмінності теорії локальних туристичних систем від інших концепцій 

управління територіальним розвитком туризму 

Концепція 

(автор / 

представники; 

час 

виникнення) 

Коротка характеристика 
Основні відмінності даної 

концепції від теорії ЛТС 

Промислових 

районів 

(Альфред 

Маршалл; 

кінець ХІХ ст.) 

А. Маршалл проаналізував процес 

концентрації промислових 

підприємств на окремих територіях 

індустріальних центрів 

Великобританії і назвав їх 

«промисловими районами». 

Переваги такої концентрації: 

швидше поширення нових ідей, 

наявність спеціалізованих 

постачальників товарів та послуг, 

широкий доступ до кваліфікованої 

робочої сили. 

1. Промислові райони не обов’язково 

мають туристичну спеціалізацію. 

2. Концепція промислових районів не 

передбачає гармонійного 

співіснування виробництва і соціуму. 

3. В межах промислового району не 

йде мова про тісну співпрацю між 

всіма його суб’єктами, а лише про 

їхнє взаємовигідне положення. 
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Продовження таблиці 1.1 

  

4. Концепція промислових районів не 

передбачає збалансованого 

використання ресурсів. 

Туристичних 

районів 

(Йозеф 

Страднер; 

1905 рік) 

Дана концепція сформувалася на 

основі теорії промислових районів 

Маршалла, досліджень 

європейських вчених, а також 

вітчизняних теорій ТВК, ЕР та СГР. 

Характеристики туристичного 

району: наявність визначеної 

території, історико-культурних та 

природних рекреаційних ресурсів, 

інших складових атрактивності, 

спеціальної туристської 

інфраструктури, суб’єктів ринку. 

1. ЛТС мають значно меншу 

територію, ніж туристичні райони. 

2. Районування передбачає суцільне 

покриття території, а концепція ЛТС 

— ні. 

3. Туристичні райони не обов’язково 

мають туристичну спеціалізацію, а 

лише відображають можливу 

спеціалізацію території на тих, чи 

інших видах туризму. 

Туристичних 

кластерів 

(Майкл Портер; 

1990 рік) 

Кращі умови для створення 

конкурентних переваг регіонів 

виникають тоді, коли фірми, що 

працюють в одній галузі 

господарства, знаходяться на 

географічно сконцентрованій 

території. Кластер — це група 

географічно близьких 

взаємопов’язаних компаній, що 

діють в одній сфері економіки і 

характеризуються спільністю 

діяльності і взаємодоповненням 

одне одного. 

1. Дана концепція передбачає 

необхідність розвитку всіх кластерів 

одночасно в той час, як теорія ЛТС 

надає місцевим громадам самостійно 

вирішувати потребу в розвитку 

туризму. 

2. Концепція туристичного кластера 

не передбачає гармонійного 

поєднання виробництва з 

традиційним устроєм життя і 

спеціалізацією діяльності місцевого 

населення. 

Менеджменту 

дестинацій 

(Брент Рітчі, 

Джулі Отто, Роб 

Лоу, Томас 

Бігер, Пітер 

Келлер та інші; 

кінець ХХ ст.) 

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. 

1. Дестинацією може бути як один 

населений пункт, так і туристичний 

регіон, район чи навіть країна. 

2. Дестинація не передбачає 

обов’язкового формування бренду і 

ведення діяльності, що б 

концентрувала увагу на унікальних 

елементах місцевої природи, 

культури, товарах тощо. 

SLOT 

(Мауріціо 

Рісполі та 

Міхель Тамма; 

1995 рік) 

До складових SLOT належать: 

система (сукупність інтегрованого 

турпродукту), місцевість (прив’язка 

до визначеної території), 

пропозиція (наявність широкої 

пропозиції турпродукту), локальна 

система пропозиції (готовність 

території до взаємозв’язку із 

зовнішніми ринками). 

1. Концепція SLOT не передбачає 

гармонійного поєднання 

виробництва з соціумом. 

2. SLOT не передбачає розробки 

бренду, що відображає унікальні 

характеристики місцевості й ведення 

відповідної маркетингової діяльності 

 



26 

 

Продовження таблиці 1.1 

Інноваційного 

середовища 

(Філіпп 

Айдалот; 

1984 рік) 

Інноваційне середовище передбачає 

виникнення соціальних зв’язків як 

між працівниками однієї компанії, 

так і між робітниками інших 

підприємств в межах кластера. Ці 

зв’язки ґрунтуються на спільному 

досвіді роботи працівників. 

Суттєвою відмінністю є швидше 

впровадження інновацій і тісніша 

співпраця між робітниками різних 

підприємств з метою досягнення 

спільних цілей та ідей. 

1. Основний акцент — на 

інноваційному розвитку, а не на 

створенні унікальної туристичної 

пропозиції. 

2. Інноваційне середовище не має 

чіткої територіальної прив’язки. 

Отже, під поняттям локальної туристичної системи 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 була 

розроблена італійськими науковцями на основі економічних і суспільно-

географічних теорій, а також принципів системного підходу. Останні 12 років 

дана модель територіальної організації туристичної діяльності успішно 

функціонує в Італії, при чому вона затверджена на законодавчому рівні. 

Локалізація управління, планування і фінансування туризму має ряд позитивних 

наслідків для місцевої економіки, населення і збалансованого використання 

рекреаційних ресурсів. 

1.4. Географічні засади формування і розвитку локальних туристичних 

систем 

Попередні дослідження концепції локальних туристичних систем мали 

здебільшого економічну спрямованість і з географічною наукою їх можна 

пов’язати лише опосередковано. Розробники теорії ЛТС сконцентрували увагу на 

економічній ефективності діяльності локальних туристичних систем, але не 

досліджували геопросторові особливості організації туристичної діяльності. 
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Відповідно, суспільно-географічні засади формування і розвитку ЛТС досі не 

розроблені й наше дослідження в даному контексті можна вважати піонерним. 

Географічне вивчення локальних туристичних систем відбувається в 

декілька етапів. Серед них: 

1. геопросторова оцінка забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами 

територій локального рівня держави. Вона проводиться з метою визначення 

територій з найвищим потенціалом ТРР, оскільки наявність ресурсу є 

необхідною передумовою формування туристичної пропозиції; 

2. геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної діяльності та 

готельного господарства територій локального рівня держави. Вивчення 

геопросторової організації індустрії туризму проводиться з метою 

порівняння відповідності потенціалу ТРР і рівня розвитку туризму; 

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. 

Формування локальних туристичних систем є складним і тривалим 

процесом трансформації державного управління туризмом. Слід зауважити, що 

дана концепція не передбачає суцільного поширення ЛТС по території держави, 

адже туристсько-ресурсний потенціал держави є диференційованим і 

локалізованим на визначних територіях. Локальні туристичні системи повинні 

формуватися у межах адміністративних одиниць низового рівня (район, місто або 

декілька сусідніх міст і районів), щоб забезпечувати успішний діалог між всіма 

зацікавленими сторонами туристичного процесу (влади, бізнесу і громадськості). 

Основна умова — вони повинні мати достатній туристсько-рекреаційний 
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потенціал і забезпечувати диверсифіковану туристичну пропозицію. Межі 

локальних туристичних систем не обов’язково повинні бути пристосовані до 

адміністративно-територіального устрою держави. Навпаки — необхідним є 

виявлення їх оптимальної конфігурації на основі реально існуючих виробничих і 

суспільно-географічних зв’язків, адже адміністративні одиниці таких зв’язків не 

відображають. 

ЛТС є відкритими динамічними системами, що передбачає їх розвиток і 

наявність зовнішніх взаємозв’язків. У процесі свого розвитку ЛТС може 

змінювати географічну конфігурацію (розширюватися або звужуватися), 

об’єднуватися з сусідніми, або розпадатися на дрібніші локальні системи. 

Розширення ЛТС відбувається внаслідок зростання туристопотоку і необхідності 

розбудови матеріально-технічної бази та інфраструктури туризму на нових 

територіях. Звуження території ЛТС є оберненим процесом і може відбуватися 

внаслідок зміни кон’юнктури ринку і різкого зменшення прибуттів, стихійних і 

техногенних катастроф тощо. Об’єднання сусідніх локальних туристичних систем 

можливе за умови наявності в них схожих за властивостями ТРР та інтеграції 

діяльності всіх суб’єктів туристичного ринку. Розпад ЛТС відбувається у разі 

значної диференціації туристсько-рекреаційних ресурсів і відсутністю 

взаємоузгодженої діяльності між представниками туристичного ринку. 

Відкритість ЛТС зумовлює її взаємозв’язки із зовнішнім середовищем. 

Географію туризму в даному контексті цікавлять основні напрямки, звідки 

формується туристопотік до ЛТС, та чинники, що цьому сприяють. Вивчення 

географії туристопотоків, в тому числі потенційних, є важливою складовою 

розробки маркетингової стратегії ЛТС. А виявлення чинників, що його формують, 

дають змогу посилити стимулюючі (наприклад, відновити туристсько-рекреаційні 

об’єкти, пов’язані з певним етносом) і послабити стримуючі (наприклад, 

поліпшити соціальну сферу, екологію тощо) фактори. 

Модель локальних туристичних систем відображає найбільш оптимальну 

територіальну організацію туристичної діяльності в межах країни, адже 
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передбачає розвиток туризму в першу чергу на тих територіях, що мають 

найвищий потенціал ТРР. Для виявлення таких територій доцільно 

використовувати картографічні моделі, що відображають поверхні коефіцієнта 

локалізації туристсько-рекреаційних ресурсів. Крім того, картографічні моделі 

дають змогу відобразити диспропорції в розвитку туристичної діяльності й 

забезпеченості території туристсько-рекреаційними ресурсами. Для цього 

будують поверхні стандартизованих коефіцієнтів локалізації туристсько-

екскурсійної діяльності, готельного господарства і ТРР. 

Поняття «локальна туристична система» тісно пов’язане з терміном 

«дестинація». Якщо дестинацією може виступати як окремий населений пункт чи 

невеликий туристичний регіон, так і ціла країна або мезорайон світу, то ЛТС має 

незначну, чітко визначену територію. Термін «дестинація» не має чіткої 

територіальної прив’язки, відповідно, він є ширшим за поняття «локальна 

туристична система». Тому ми вважаємо, що вживання терміну «дестинація» для 

визначення «локальної туристичної системи» є прийнятним. 

1.5. Методика та методи дослідження локальних туристичних 

систем 

Вивчення локальних туристичних систем як об’єктів управління 

туристичною діяльністю в межах країни почалося відносно нещодавно, тому 

методики, які опубліковані наразі (Італія, Хорватія, Велика Британія та інші) 

можна вважати піонерними й не остаточно сформованими. В нашій роботі ми 

здебільшого опиралися на основне першоджерело — доробок італійських учених, 

які проаналізували територіальну диференціацію регіонів країни за рівнем 

розвитку туризму і розробили типологію ЛТС, притаманну власне Італії. Крім 

того, було використано досвід британських учених, які наразі активно 

досліджують позитивні й негативні наслідки запровадження локального 

управління туристичною діяльністю в країні, а також певні аналітичні розробки 

словенських і хорватських науковців. Використання досвіду іноземних країн і 
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його інтерпретація для України є проявом аналогії — методу вивчення предметів і 

явищ на основі їхньої схожості з іншими предметами і явищами. 

На жаль, наявна іноземна методика виявилася неприйнятною для України з 

декількох причин. По-перше, вона передбачала обробку статистичних даних, не 

прив’язаних до звичного адміністративно-територіального поділу. По-друге, вчені 

з Італії, Великобританії та інших країн не брали до уваги ресурсний фактор, що 

відіграє домінуючу роль для розвитку туризму. Наявна статистична база нашої 

держави значно відрізняється від іноземної, тому розроблена іноземними 

науковцями методика вивчення локальних туристичних систем потребувала 

значних модифікацій. Більше того, зважаючи на недосконалість попередніх 

доробків, ми вважаємо за необхідне провести значно глибше дослідження з метою 

отримання достовірних результатів і формулювання обґрунтованих пропозицій 

для України. 

Дослідження локальних туристичних систем передбачає дотримання 

принципів системного підходу — розгляду географічних об’єктів як складних і 

великих систем [70, с. 408 – 411]. Це напрям методології, який передбачає 

дослідження об’єкта як цілісної множини взаємопов’язаних елементів в 

сукупності всіх зв’язків і відношень, що існують між ними. Принципами 

системного підходу є: цілісність, ієрархічність, ізоморфізм, структуризація, 

множинність, розвиток тощо. В роботі локальна туристична система 

розглядається як відкрита — в сукупності її зовнішніх зв’язків (в межах держави і 

міжнародних). Крім того, в дисертації запропонована внутрішня структура ЛТС в 

сукупності взаємозв’язків її елементів. Окрім системності, автор дотримується 

суспільно-географічних принципів територіальності (раціональна територіальна 

впорядкованість всіх об’єктів суспільно-географічного простору), раціонального 

природокористування і регіональної цілісності [30, с. 21 – 23]. 

З аналітичної схеми алгоритму дослідження (рис. 1.1) видно, що вивчення 

локальних туристичних систем починалося з аналізу загальних принципів 

впровадження локальної моделі управління туризмом в європейських державах,   
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Рис. 1.1. Аналітична схема алгоритму дисертаційного дослідження  

Формування 
теоретичної 

бази 
дослідження 

• Вивчення концептуальних засад дослідження ЛТС: 

• аналіз літератури; 

• систематизація емпіричного матеріалу. 

Вивчення 
іноземного 

досвіду 

• Аналіз  європейського досвіду управління туризмом 
на локальному рівні та італйської моделі 
локальних туристичних систем: 

• аналіз літератури; 

• систематизація емпіричного матеріалу; 

• аналогія; 

• формалізація; 

• порівняльно-історичний метод. 

Збір 
емпіричного 
матеріалу та 
статистичних 

даних 

• Вибір необхідних статистичних 
показників: 

• аналіз статистичних збірників 
Держкомстату; 

• пошук державних реєстрів ТРР; 

• підбір туристичних атласів і 
путівників для проведення оцінки 
державних реєстрів ТРР. 

Аналіз 
забезпеченості 
ТРР територій 

України 
локального 

рівня 

• Геопросторовий аналіз забезпеченості ТРР 
локальних територій України: 

• проведення якісної оцінки ресурсів, занесених до 
державного реєстру нерухомих пам’яток і списку 
об’єктів ПЗФ; 

• математико-статистичні методи (розрахунок бальних 
оцінок, визначення мінімумів, максимумів, медіан 
вибірок, побудова секторних діаграм); 

• порівняння; 

• картографічний метод. 

Аналіз 
сучасного 

стану 
туристичної 

галузі України 
на локальному 

рівні 

• Геопросторовий аналіз розвитку готельного 
господарства, туристичної діяльності, 
продуктивності праці й туристичного 
споживання на локальному рівні: 

• математико-статистичні методи (розрахунок 
спеціальних коефіцієнтів, визначення 
мінімумів, максимумів, медіан вибірок, 
побудова секторних діаграм); 

• порівняння; 

• картографічний метод. 

Аналіз 
сучасної 

структури 
управління 

туристичною 
діяльністю 

України 

• Вивчення державної структури 
управління туризмом в Україні та 
виявлення її недоліків: 

• порівняльно-історичний метод; 

• контент-аналіз нормативно-правової 
бази; 

• узагальнення; 

• картографічний метод. 
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Рис. 1.1. Аналітична схема алгоритму дисертаційного дослідження 

(продовження) 

на основі яких було сформовано власну методику, що дала можливість провести 

типологію ЛТС, визначити фактори, що впливають на їх формування і діяльність, 

а також сформулювати пропозиції щодо впровадження моделі ЛТС в Україні. 

Власне, алгоритм дослідження відповідає дедуктивному підходові, що передбачає 

рух думки дослідника від загальних властивостей предмета до конкретних їх 

проявів. Вивчення локальних туристичних систем відбувалося з використанням 

методу конкретизації (означає вивчення предмета в усій його різноманітності й 

різнобічності) — всебічно і комплексно, у взаємозв’язку з іншими моделями 

Визначення 
факторів, що 
впливають на 
формування і 

функціонування 
ЛТС 

• Визначення факторів формування і 
функціонування локальних туристичних систем: 

• математико-статистичні прийоми; 

• регресійний аналіз; 

• кореляційний аналіз; 

• узагальнення; 

• абстрагування; 

• формалізація. 

Оцінка впливу  
культурно-

ментального 
фактора на 
розвиток 
туризму 

• Проведення опитування місцевого 
населення міст України і оцінка 
отриманих результатів: 

• метод анкетування; 

• математико-статистичні прийоми; 

• порівняння; 

• узагальнення. 

Розробка 
типології ЛТС 

України 

• Проведення типології локальних 
туристичних систем: 

• математико-статистичні прийоми; 

• метод кластерного аналізу; 

• кореляційний аналіз. 

Формування 
моделі  ЛТС 
для України 

• Визначення напрямів впровадження моделі локальних 
туристичних систем в Україні: 

• аналіз; 

• синтез; 

• порівняння; 

• узагальнення; 

• математико-статистичні методи; 

• формалізація; 

• картографічний метод. 
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управління туризмом, в сукупності нормативно-правової, адміністративно-

територіальної і управлінської, функціонально-структурної та інших складових 

моделі ЛТС. 

Під час дослідження локальних туристичних були використані філософські, 

загальнонаукові та конкретно-наукові методи дослідження. Основу аналізу 

формує діалектика, яка визначає всезагальні принципи вивчення предметів і 

явищ, дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки, зміст і форму 

досліджуваних об’єктів тощо. Це всезагальна методологія, якою керуються 

спеціальні методології, розробляючи і застосовуючи власні методи [22]. 

Початковий етап роботи охоплював вивчення концептуальних засад 

дослідження ЛТС — теорій та концепцій територіальної організації господарства, 

що тісно пов’язані з моделлю локальних туристичних систем. Наступним кроком 

був аналіз європейського досвіду локального управління туристичною діяльністю 

(Болгарія, Хорватія, Данія, Фінляндія, Італії, Великобританії тощо). Ґрунтовно 

було проаналізовано італійський підхід до вивчення ЛТС та типологію, 

розроблену вченими цієї країни. Далі було вивчено геопросторову диференціацію 

розвитку туристсько-екскурсійної та готельної діяльності України на локальному 

рівні, порівнюючи її із забезпеченістю рекреаційними ресурсами. Після того в 

роботі ставиться акцент на обґрунтуванні недосконалості й низькій ефективності 

сучасної структури управління туристичною діяльністю в Україні та необхідності 

її модифікації. На основі отриманих результатів, автор визначає фактори, які 

впливають на формування і функціонування локальних туристичних систем, 

проводить аналіз впливу одного із визначених чинників на прикладі чотирьох 

міст України, пропонує власну типологію ЛТС, прийнятну для нашої держави, а 

також визначає перспективи впровадження децентралізованої моделі управління 

туризмом в Україні. 

Вивчення теоретико-методологічних і концептуальних засад дослідження 

ЛТС, а також іноземного досвіду локального управління туризмом передбачало 

опрацювання (метод огляду літератури) і систематизацію (зведення знань про 
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предмети і явища в єдину наукову систему) значного масиву емпіричного 

матеріалу. Крім того, використовувався метод порівняння — процес встановлення 

спільних і відмінних рис досліджуваних предметів і явищ шляхом їх зіставлення. 

Його проявом є порівняння концепції локальних туристичних систем з іншими 

теоріями організації господарства. 

Проведення оцінки забезпеченості регіонів України туристсько-

рекреаційними ресурсами на локальному рівні (райони і міста обласного 

значення) було непростим завданням, зважаючи на відсутність повних офіційних 

державних реєстрів історико-культурних пам’яток і об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ). Тому в даному дослідженні, на думку автора, було 

використано найбільш достовірні й повні списки туристсько-рекреаційних 

ресурсів та проведено їх якісну оцінку, що дало змогу визначити потенціал 

локальних територій для розвитку туризму [35, 52]. 

Для вивчення історико-культурних ресурсів було використано Державний 

реєстр нерухомих пам’яток України, що був затверджений Кабінетом Міністрів 

України в 2009 році [35]. Слід зазначити, що даний реєстр є дуже обмеженим і не 

містить значної кількості визначних пам’яток історії та культури. Зокрема, до 

реєстру не включені дуже важливі для туристичної діяльності заповідники 

національного значення, такі як Софія Київська, Києво-Печерський, 

Святогірський, Хортиця, Музей-заповідник українського гончарства в Опішні та 

інші. Зважаючи на те, що він являється єдиним офіційно затвердженим переліком 

історико-культурних ресурсів, було вирішено взяти за основу саме його, провівши 

бальну оцінку якісного складу пам’яток, що він містить. Окрім суб’єктивної 

позиції автора, для цього було використано сучасні путівники і туристичні атласи 

України [19, 24, 55]. Відповідно, ресурси з Державного реєстру нерухомих 

пам’яток було поділено на такі, що мають важливе значення й широко 

використовуються в туристичній діяльності (10 балів), й ті, що не являються 

об’єктами туристичного показу і практично не відвідуються туристами (1 бал). В 

результаті проведеного аналізу для кожного району і міста обласного значення 
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України було отримано сукупну бальну оцінку привабливості їх історико-

культурного потенціалу. 

Для оцінки забезпеченості регіонів об’єктами природно-заповідного фонду 

було використано список об’єктів ПЗФ, наданий Департаментом заповідної 

справи Міністерства екології та природних ресурсів [52]. Даний реєстр містить 

перелік територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного і місцевого значення. 

Аналогічно до історико-культурної, природно-рекреаційну привабливість 

територій було оцінено балами (10 балів надано об’єктам загальнодержавного 

значення і 1 бал — місцевого). Треба зауважити, що деякі об’єкти природно-

заповідного фонду розташовані в межах декількох адміністративно-

територіальних одиниць. В такому разі бали враховувалися для всіх міст і 

районів, що охоплюють такі заповідні території. В результаті аналізу для кожного 

району і міста обласного значення України було отримано сукупну бальну оцінку 

привабливості місцевого природно-заповідного потенціалу. 

Найбільшого значення для розвитку в’їзного туризму до України відіграють 

об’єкти, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У даному 

дослідженні було враховано не тільки ті пам’ятки, що знаходяться під охороною 

ЮНЕСКО, а й ті, що внесені до попереднього списку організації. Оскільки дані 

туристсько-рекреаційні ресурси мають найбільшу вагу для розвитку в’їзного 

туризму, їх було оцінено найвищими балами (100 балів для об’єктів, що внесені 

до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і 20 балів для об’єктів з попереднього 

списку). Для тих ресурсів, що складаються з декількох пам’яток, в тому числі в 

різних регіонах держави (Геодезична дуга Струве, Дерев’яні церкви Карпатського 

регіону), враховувалася кожна пам’ятка як окремий об’єкт. 

За допомогою сукупної бальної оцінки світового (об’єкти ЮНЕСКО), 

історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу районів і міст 

обласного значення України, було проведено геопросторовий аналіз 

забезпеченості регіонів туристсько-рекреаційними ресурсами. Зокрема, було 

визначено найпривабливіші території для розвитку туризму, а також ті 
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адміністративні одиниці, де розвиток туристичної діяльності можливий лише за 

рахунок подієвих ресурсів та антропогенних об’єктів, що не мають історико-

культурної цінності (техногенні, промислові, рекреаційні об’єкти, заклади 

грального бізнесу тощо), або спеціальної інфраструктури і матеріально-технічної 

бази для розвитку бізнес-туризму. Для наочного відображення забезпеченості 

туристсько-рекреаційними ресурсами адміністративно-територіальних одиниць 

України на локальному рівні було використано картографічний метод (спосіб 

зображення — картодіаграма). Побудована картосхема являється поверхнею 

коефіцієнта локалізації ТРР для кожного району і міста обласного значення 

України. 

Дослідження геопросторових диспропорцій забезпеченості рекреаційними 

ресурсами і розвитку індустрії туризму включало порівняння територіальної 

концентрації ТРР і спеціалізації районів і міст обласного підпорядкування 

України на туристичній діяльності й готельному господарстві. 

Для проведення геопросторового аналізу розвитку готельного господарства, 

туристсько-екскурсійної діяльності, туристичного споживання і продуктивності 

праці в туризмі України на локальному рівні було використано ряд спеціальних 

статистичних показників Державного комітету статистики за даними 2012 року. 

Опрацьована інформація була досить об’ємною і стосувалася кожного району і 

міста обласного підпорядкування згідно Класифікатора об’єктів адміністративно-

територіального устрою (КОАТУУ). Аналіз передбачав використання ряду 

математико-статистичних прийомів і методів, включаючи обрахунок 

спеціальних індексів (продуктивності праці в туризмі, туристичного споживання 

тощо), побудову секторних діаграм, визначення максимуму, мінімуму і медіани 

вибірки тощо. Також було розраховано коефіцієнт Барет’є-Дефферта України та її 

адміністративно-територіальних одиниць (місткість КЗР, що припадає на 100 

постійних мешканців) [25]. Крім того, було використано картографічний метод 

(метод, в якому карта являється моделлю досліджуваного об’єкта), а саме — 

картодіаграм — спосіб картографічного зображення, що відображає кількісну 

величину досліджуваного явища в межах певної територіальної одиниці за 
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допомогою діаграм. В результаті було побудовано 2 картосхеми, які 

відображають локалізацію діяльності колективних засобів розміщення і 

туристсько-екскурсійних компаній. На картосхемах зображені поверхні 

коефіцієнтів локалізації, що розраховувалися згідно методики суспільно-

географічних досліджень, розробленої О. І. Шаблієм [69, с. 34 – 37]. Коефіцієнт 

локалізації відображає питому вагу галузі в межах адміністративної одиниці по 

відношенню до ваги даної галузі в межах країни, що фактично дає можливість 

оцінити спеціалізацію території на даній галузі. 

На наступному етапі дослідження було проаналізовано державну структуру 

управління туристичною діяльністю та виявлено її невідповідність геопросторовій 

організації галузі. Зокрема, були виявлені одиничні причини, що негативно 

впливали на розвиток туризму в Україні за часів незалежності, а також 

геопросторова невідповідність структури державного управління і територіальної 

організації туризму. Такий методологічний підхід називається індукцією і означає 

рух думки дослідника від конкретного до загального. Виявлення недоліків в 

розвитку нормативно-правової бази управління туризмом вимагало використання 

методів літературного аналізу і узагальнення (процес зведення одиничних даних 

для виявлення типових рис, закономірностей, взаємозв’язків досліджуваного 

предмета чи явища). Вивченню хронології трансформацій та діяльності 

державних органів в галузі туризму за часів незалежності сприяло застосування 

аналізу (вивчення предмета дослідження в сукупності його складових елементів) і 

порівняльно-історичного методу (вивчення об’єкта в хронологічній послідовності 

його розвитку). Для проведення порівняльного аналізу геопросторової організації 

туристсько-екскурсійної та готельної діяльності було використано 

картографічний метод, в результаті чого було побудовано картосхеми, що 

відображають коефіцієнти локалізації діяльності КЗР і туристсько-екскурсійних 

компаній в розрізі областей. Отримані картосхеми підтвердили нашу гіпотезу про 

недоцільність централізованого управління, планування і перерозподілу 

фінансових коштів на регіональному рівні. 
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Визначення факторів, що впливають на формування і функціонування 

локальної туристичної системи, відбувалося із застосуванням інструментів 

кореляційно-регресійного аналізу, а саме методу множинної лінійної регресії. 

Кореляційно-регресійний аналіз — це один із методів математичної статистики, 

що дозволяє визначити залежність однієї змінної від іншої, при чому ця 

залежність виражається функцією регресії. Для його проведення було 

опрацьовано ряд соціально-економічних, демографічних, екологічних, ресурсних 

та інших статистичних показників в розрізі районів і міст обласного 

підпорядкування за 2012 рік на прикладі Київщини (загалом — 37 спостережень). 

До уваги не бралися місто Прип’ять і Поліський район, оскільки вони належать до 

зони відчуження й статистичні дані щодо них є обмеженими. Залежною змінною 

було обрано сукупний дохід від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та 

колективних засобів розміщення. А незалежними — демографічні, економіко-

соціальні, освітні, екологічні та інші показники. Результатом обробки даних було 

складання регресійних рівнянь, визначення кореляції між аналізованими 

показниками, обрахунок стандартизованих і нестандартизованих регресійних 

коефіцієнтів, їх стандартних помилок і рівнів значущості, а також перевірка 

коефіцієнтів детермінації та гістограм залишків регресії, що підтвердили 

достовірність проведеного аналізу. 

Було використано наступні коефіцієнти кореляційно-регресійного аналізу: 

 intercept — вільний член регресії (b0 в рівнянні регресії); 

 beta — стандартизовані регресійні коефіцієнти (якщо всі показники 

попередньо стандартизувати до середнього 0 і відхилення 1), що дають 

можливість порівняти внесок кожного предиктора (незалежної змінної) в 

прогноз відгуку (залежної змінної); 

 standard error of beta — стандартне відхилення коефіцієнта Beta; 

 b — звичайні регресійні коефіцієнти (нестандартизовані), що є членами 

рівняння регресії; 

 standard Error of B — стандартне відхилення коефіцієнта B; 
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 p-level — критерій Фішера, що відображає значимість кожної незалежної 

змінної для рівняння регресії. Якщо значення p-level > 0,05, то показник 

можна виключити з рівняння регресії, оскільки він не є вагомим; 

 t-статистика — критерій Стьюдента, що відображає значимість кожної 

незалежної змінної для рівняння регресії. Фактичні значення t-критерію 

порівнюються з критичними табличними величинами. Фактор вважається 

вагомим для рівняння регресії, якщо розрахований t-критерій більший за 

критичний; 

 R
2
 — коефіцієнт детермінації (чим він ближчий до 1, тим достовірнішою є 

модель і тим точніше вона описує всю мінливість залежної змінної). 

Визначення факторів формування і функціонування локальних туристичних 

систем проводилося в декілька етапів, кожен з яких передбачав абстрагування від 

решти чинників, що впливають на ЛТС. Абстрагування — це метод, що 

передбачає зосередження уваги дослідника на певних властивостях предмета і 

відволікання від інших, несуттєвих для даного дослідження. Результатом 

використання кореляційно-регресійного аналізу було виведення рівнянь, що 

описують вплив того, чи іншого фактора на ЛТС. Відповідно, рівняння регресії 

можна розглядати як прояв формалізації (метод вивчення явищ і об’єктів у 

знаковій формі, за допомогою спеціальних символів, формул тощо). 

Для емпіричного відображення визначених регресійним аналізом факторів 

було використано метод анкетування. Він передбачає збір інформації шляхом 

проведення опитування населення й подальшу її обробку, інтерпретацію та 

формалізацію. За допомогою цього методу було визначено вплив культурно-

ментального фактора на загальний розвиток туризму території, його зв’язок з 

туристичним споживанням і продуктивністю праці в даній галузі (див. підрозділ 

4.3). В опитуванні взяли участь 572 респонденти з чотирьох міст України, що 

належать до різних типів ЛТС: Хмельницького, Яремче, Харкова і Луцька. 

Статистична похибка складає 4,1%. Отримані відповіді дали можливість оцінити 

обізнаність населення щодо рекреаційних ресурсів і туристичних можливостей 
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їхніх міст, щодо позитивних і негативних наслідків розвитку туристичної 

діяльності, готовність жителів до якісного і гостинного прийому 

відпочивальників, в тому числі іноземців, а також започаткування 

підприємницької діяльності в туристичній сфері. Анкетування було проведено за 

допомогою web-інструменту «Форми Google». Більшість респондентів належала 

до категорії працездатного населення, віком від 18 до 60 років (9% опитаних — до 

18 років; 48% опитаних — від 18 до 25 років; 28% опитаних — від 26 до 40 років; 

14% опитаних — від 41 до 60 років; 1% опитаних — старші за 60 років), з вищою 

освітою. Бланк анкети для опитування міститься в додатку А. 

Наступним завданням було проведення типології локальних туристичних 

систем, яка була би прийнятною для України. Для цього було обрано метод 

кластеризації. Кластерний аналіз — це математико-статистичний метод розбиття 

досліджуваної вибірки об’єктів на підмножини (кластери), елементи яких мають 

схожі властивості, а отримані в результаті обробки множини мають істотні 

відмінності. Розробниками даного методу є американські антропологи Харольд 

Драйвер та Альфред Луїс Кробер, які в 1932 році опублікували працю під назвою 

«Кількісне вираження культурних відносин» [89]. Розвитку даний метод набув у 

1930-60-х роках завдяки психологам Йозефу Зубіну [144], Роберту Тріону [136] та 

Раймонду Каттеллу. Зокрема, Каттелл вперше використав кластеризацію для 

визначення типів людських спільнот [82]. Згодом даний метод стали 

застосовувати й в інших науках, зокрема, для розробки класифікацій і типологій, а 

також проведення групування. 

Методів кластеризації налічується більше десятка, але найпоширенішими є 

три: К-середніх (K-means), ієрархічний (tree clustering) та двовходового 

об’єднання (two-way joining). В дисертаційній роботі було використано метод К-

середніх. Аналіз включав обробку 13 статистичних показників за 2012 рік для 

кожного району і міста обласного підпорядкування України. Всі індекси було 

попередньо стандартизовано, що є невід’ємною частиною кластерного методу. 

Результатом кластеризації стало об’єднання районів і міст обласного значення 

нашої держави у 6 груп залежно від рівня розвитку туризму. Відповідно, було 
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отримано 6 типів локальних туристичних систем, які можна вважати 

прийнятними для України. 

Важливо зазначити, що розрахунок координат центрів кластерів та 

відстаней між ними проводився з використанням евклідової метрики — 

геометричної відстані між точками в багатовимірному просторі. Крім того, для 

розуміння результатів кластеризації важливо навести значення основних його 

показників: 

 міжгрупова дисперсія (between SS) — середньоквадратичне відхилення 

групових середніх від загальної середньої [22]. Чим вищу міжгрупову 

дисперсію має показник, тим краще він характеризує приналежність 

кожного спостереження до кластера; 

 внутрішньогрупова дисперсія (within SS) — середнє арифметичне часткових 

(групових) дисперсій, зважене обсягами груп [22]. Чим нижчу 

внутрішньогрупову дисперсію має показник, тим краще він характеризує 

приналежність кожного спостереження до кластера; 

 критерій Фішера (F) — чим він вищий, тим краще проведено 

кластеризацію; 

 signif. p — рівень значимості критерію Фішера. Чим він нижчий, тим краще 

проведено кластеризацію. 

Невід’ємною частиною регресійного і кластерного є кореляційний аналіз —

математико-статистичний метод, який дозволяє визначити взаємозалежність між 

двома випадковими величинами. В даній роботі з його допомогою було отримано 

проміжні значення залежностей між предикаторами і відгуком, що доповнювали 

результати використання методів множинної регресії і кластеризації. 

На останньому етапі дослідження основним методом було узагальнення, 

хоча він широко застосовувався й на поміжних фазах дослідження. Наприклад, 

під час виявлення геопросторових диспропорцій в діяльності туристсько-

екскурсійних компаній та готелів, чи аналізу нерівномірності в забезпеченості 

рекреаційними ресурсами районів і міст нашої держави. Крім того, автором 
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наводиться низка виявлених в ході дослідження узагальнень стосовно проблем 

туристичного ринку, недосконалості законодавства, управлінської структури та її 

неузгодженості з адміністративно-територіальним устроєм. Узагальнення стало 

основним інструментом для формулювання пропозицій щодо адміністративно-

територіальної прив’язки локальних туристичних систем, їх управлінського 

підпорядкування, внутрішньої структури і зовнішнього середовища, принципів їх 

діяльності тощо. Крім того, для розробки пропозицій щодо адміністративного 

підпорядкування і внутрішньої структури ЛТС було використано метод аналізу. 

Тим не менш, ЛТС розглядається як цілісний об’єкт в сукупності зв’язків між 

його внутрішніми елементами (влада, населення, бізнес), що означає 

використання синтезу — поєднання виявлених в ході аналізу елементів предмета 

з метою його пізнання як єдиного цілого, виявляючи зв’язки, що існують між його 

складовими. 

Завершальна стадія роботи також передбачала необхідність наочного 

відображення розробленої типології ЛТС та визначення територій з високим 

потенціалом розвитку туризму. Для цього було обрано картографічний метод 

дослідження (способи зображення — картодіаграма і якісний фон). Якісний 

фон — це спосіб відображення на карті якісних особливостей досліджуваних 

явищ, що мають масове або суцільне поширення, при цьому якісно однорідні 

ділянки зображуються одним кольором і відображають розроблені класифікаційні 

ознаки. Для визначення територій з високим потенціалом розвитку туризму 

України ми порівняли відповідність стану туристсько-екскурсійної та готельної 

галузей в межах районів і міст обласного значення України з привабливістю 

місцевих туристсько-рекреаційних ресурсів. Для цього було використано 

стандартизовані коефіцієнти локалізації всіх трьох показників, розраховані за 

формулою: 

Кс = (К – Ск) ÷ S, де    (1.1) 

Кс — стандартизований коефіцієнт локалізації; 

К — коефіцієнт локалізації; 
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Ск — медіана коефіцієнта локалізації; 

S — стандартне відхилення. 

Отже, наведена методика дисертаційного дослідження формує суспільно-

географічний підхід до вивчення локальних туристичних систем — відмінний від 

економічних методик, використаних європейськими вченими. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Концепція локальних туристичних систем формувалася на основі багатьох 

економічних і суспільно-географічних теорій територіальної організації 

господарства: промислових районів, туристичних районів і кластерів, локальних 

систем туристичної пропозиції, менеджменту дестинацій та інноваційного 

середовища. Розробка концепції належить італійським ученим, вони 

проаналізували розвиток туризму в регіонах і розробили типологію ЛТС країни. 

Модель локальних туристичних систем має низку важливих принципів, що 

відрізняють її від інших теорій управління туризмом. Серед них: туристична 

спеціалізація території, гармонійне поєднання туристичної діяльності з 

традиційним життям місцевого населення, пропорційний поділ ринку без наявних 

лідерів і аутсайдерів та інші. Отже, локальна туристична система — це 

виокремлена на основі виробничих і суспільно-географічних зв’язків територія, 

що спеціалізується на туристичній діяльності, володіє необхідними ТРР та 

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

відповідає за надання визначених видів послуг. 

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, що являються базою для розробки 

синтетичних та індивідуальних методологій різних сфер наукового знання. 

Загальнонаукові методи представлені в роботі аналізом і синтезом, індукцією та 

дедукцією, конкретизацією і абстрагуванням, порівнянням і узагальнення тощо. 
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Для збору емпіричного матеріалу було використано анкетування і огляд 

літературних джерел. Для виведення теоретичних положень дослідження 

використовувалися формалізація, математико-статистичні прийоми, кореляційно-

регресійний та кластерний аналіз. Серед власне географічних було використано 

картографічний метод дослідження, представлений такими способами 

зображення, як картодіаграма і якісний фон. 

Основні результати першого розділу, зокрема, концептуальні засади 

дослідження локальних туристичних систем, відображені в публікації [7]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ 

2.1. Сучасна європейська практика управління туристичною 

діяльністю на локальному рівні 

Загальна характеристика європейської моделі управління туристичною 

діяльністю. За загальноєвропейською практикою управління туристичною 

діяльністю в країні належить до компетенції багатогалузевого міністерства, одним 

із повноважень якого є регулювання туризму. Напрямами його діяльності є 

розробка нормативно-правової бази, співпраця з регіональними і місцевими 

органами влади, міжнародне співробітництво, збір та обробка статистичної 

інформації з туризму, просування національного турпродукту як всередині 

держави, так і за кордоном. Особливостями державного регулювання туристичної 

діяльності в Європі є поєднання механізмів прямого і непрямого впливу, 

створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, 

формування державно-приватних партнерств, активне залучення інвестицій тощо 

[5, 51]. 

Важливою рисою європейської моделі є розвиток співробітництва між 

державною і приватним сектором. Створення державно-приватних партнерств у 

туристичній галузі передбачає передачу приватному бізнесу частини функцій 

держави по управлінню туристичними об’єктами на визначений період часу. 

Співпраця бізнесу і держави представляє собою сукупність взаємовідносин, що 

реалізуються в різних формах на основі поділу ризиків і відповідно прибутків між 

учасниками (державною і приватним бізнесом) [5, 51]. 

Впровадження управління туристичною діяльністю на локальному рівні в 

країнах Європи. Згідно принципу субсидіарності
1
, який є одним із основних в 

                                           
1
 Принцип субсидіарності вимагає, щоб рішення у державі приймались на найнижчому рівні, а 

верхні ланки управління вдавалися до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо вони будуть 

(продовження виноски — на наступній сторінці) 



46 

 

країнах Європейського Союзу, державні органи можуть передавати свої 

повноваження місцевим громадам в тих сферах, де локальне управління є 

ефективнішим за централізоване. Оскільки туристична діяльність розвивається в 

місцях концентрації туристсько-рекреаційних ресурсів, які в свою чергу мають 

дискретне розташування, передача повноважень місцевим органам влади щодо 

управління туризмом поширюється в європейських державах. На сьогодні 

децентралізована модель регулювання туристичної діяльності набуває розвитку,а 

в деяких випадках вже успішно функціонує і затверджена на законодавчому рівні, 

в Болгарії, Словенії, Хорватії, Чехії, Фінляндії, Данії, Німеччині, Нідерландах, 

Швеції, Великобританії та Італії. Коротко охарактеризуємо кожну із країн окремо. 

Перехід від командного до ринкового управління туризмом в Болгарії 

почався на початку 1990-х років. В цей час зароджувався туристичний ринок, 

розбудовувалася туристична інфраструктура тощо. У другій половині 1990-х 

років проводилася приватизація державних туристичних підприємств і активно 

залучалися іноземні інвестиції на розвиток галузі. Після виходу зі складу СРСР в 

Болгарії було декілька трансформацій державного управління туризмом. З 1990 до 

2009 року розвитком галузі в країні займалися Комітет з туризму (1990 р.), 

Міністерство торгівлі та туризму (1997 р.), Міністерство економіки (1999 р.), 

Агенція з туризму (згодом — Державне агентство з туризму) у складі 

Міністерства культури та туризму (2005 р.), Міністерство економіки, енергії та 

туризму (2009 р.). На сьогодні у складі Міністерства економіки, енергії та туризму 

функціонують Управління туристичної політики і Управління з туристичного 

маркетингу, реклами та інформації. Регулювання туристичної діяльності 

відбувається на трьох рівнях: національному, регіональному та місцевому. На 

національному рівні формується загальна туристична політика, розробляється 

коротко-, середньо- та довгострокова стратегія, проводиться сертифікація 

                                                                                                                                                
ефективніші за відповідні дії нижніх ланок. Цей принцип є одним з основоположних в 

законодавстві Європейського союзу і базовою вимогою Європейської хартії про місцеве 

самоврядування. Теза про неможливість європейської інтеграції без впровадження 

субсидіарності доводиться величезною кількістю досліджень і її можна вважати аксіомою. 
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туристичних об’єктів, розробляється й імплементується програма просування 

туристичного бренду Болгарії на міжнародному рівні й всередині держави. 

Діяльності Міністерства економіки, енергії та туризму сприяє консультативно-

дорадчий орган — Національна рада з туризму, до складу якої входять 

представники влади і туристичного бізнесу. Повноваження регіональних органів 

влади в управлінні туризмом є дуже обмеженими. Згідно законодавства країни 

регіональна влада повинна розробляти регіональні програми розвитку туризму й 

контролювати їх виконання місцевими органами. Локальне управління туризмом 

в Болгарії належить до компетенції місцевих адміністрацій, мерів міст і сіл. Вони 

беруть участь в розробці й імплементації програм розвитку і маркетингу туризму 

своїх територій, проводять сертифікацію об’єктів гостинності нижчого класу (2-

зіркових готелів, мотелів, ресторанів, гостьових будинків), контролюють якість 

туристичних послуг, створюють і підтримують в належному стані мережу 

туристсько-інформаційних центрів (ТІЦ) тощо. Крім того, в країні функціонує 

мережа місцевих асоціацій, які також займаються управлінською і маркетинговою 

діяльністю з метою приваблення туристів до своїх дестинацій. Однією з ознак 

децентралізації управління туризмом в Болгарії є створення і просування 

дестинацій, що визначено державною програмою розвитку галузі [97]. 

Згідно стратегії розвитку туризму Словенії на 2012-2016 роки в країні 

функціонує трирівнева система управління туризмом. Національний рівень 

формує Туристичний офіс Словенії, основна діяльність якого — це маркетинг і 

промоція країни як туристичної дестинації. Туристичний офіс також займається 

дослідницькою діяльністю, вдосконаленням туристичного продукту 

національного значення та ініціює створення нового турпродукту. Формуванням і 

розвитком туристичних дестинацій займається регіональний рівень управління 

Словенії. На сьогодні в країні створено тринадцять дестинацій та чотирнадцята 

перебуває в процесі формування. Стратегією розвитку передбачено, що дестинації 

мають тісно співпрацювати, щоб мати можливість створювати турпродукт 

найвищої якості. Їхнім управлінням займаються спеціально створені регіональні 

офіси дестинацій. До функцій останніх входить маркетинг і розвиток дестинацій, 
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розширення мережі збуту, координація діяльності постачальників послуг тощо. За 

рахунок об’єднання туристичної пропозиції регіону, вони формують інтегрований 

та найбільш атрактивний турпродукт. Органи місцевої влади мають однакові 

повноваження і функції в галузі туризму, як і регіональні, проте на локальному 

рівні. Стратегією розвиту визначено, що створення інтегрованого турпродукту 

можливе лише за тісної співпраці регіональних і місцевих організацій розвитку 

дестинацій [125]. 

Програмою розвитку туризму Хорватії до 2020 року визначено курс на 

дерегуляцію туристичного управління та запровадження нових форм регулювання 

галузі, зокрема, створення кластерів і дестинацій на регіональному і локальному 

рівнях. Крім того, в країні було прийнято Закон «Про туристичні організації», 

який визначає створення туристичних зон, межі яких не залежатимуть від 

географічних і адміністративних кордонів. Фахівці з туризму в Хорватії 

займаються дослідженням і обґрунтуванням необхідності запровадження моделі 

менеджменту дестинацій локального рівня [93]. 

Активно впроваджує локальне управління туристичною діяльністю й Чехія. 

Розвитком туризму в країні займається Міністерство регіонального розвитку, що 

вже говорить про політику децентралізації туристичного регулювання. Стратегія 

розвитку туризму на 2007-2013 роки передбачала активну участь місцевої влади і 

населення в розвитку дестинацій, підтримку культурного надбання і місцевої 

самобутності, розвиток етнічного туризму. Стратегія декларувала необхідність 

посилення ініціатив розвитку «знизу-вгору», зокрема, поклавши обов’язок 

створення дестинацій на місцеву владу і мінімізувавши державне фінансування. 

Для того, щоб місцеві органи влади мали змогу виконувати покладені на них 

зобов’язання і акумулювати кошти на місцях, було передбачено значне 

скорочення податків, що сплачувалися в державну казну. Ключовим елементом 

успіху, визначеним в стратегії, була активна співпраця державної, місцевої влади і 

бізнесу [95]. 
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Модель розвитку туризму в Фінляндії є прикладом успішної співпраці 

державної, регіональної і місцевої влади. Програма розвитку галузі на 2006-2020 

роки розроблялася за участі більш, ніж 1000 представників з усієї вертикалі влади 

(місцевої, регіональної і державної). При цьому, першим пунктом даної програми 

передбачено створення туристичних центрів, кластерів та мереж. До компетенції 

місцевої влади у Фінляндії входить розробка плану розвитку дестинації, 

визначення туристичної спеціалізації, маркетингова діяльність тощо. 

Імплементація планів розвитку супроводжується консультаціями і активним 

залученням до діяльності місцевих жителів та представників туристичного 

бізнесу. Програмою розвитку туризму до 2020 року визначено, що створенням 

туристичних кластерів повинні займатися регіональні ради у співпраці з центрами 

економічного розвитку, транспорту і довкілля. А промоцією кластерів — 

Національна туристична адміністрація Фінляндії разом із регіональними органами 

влади [91]. 

Розвитком туризму в Данії займається Міністерство бізнесу і розвитку. До 

його компетенції належить розробка державної туристичної політики у 

відповідності до загальноєвропейської, а також контроль за її дотриманням. 

Поряд з міністерством в країні функціонує Національна туристична адміністрація 

VisitDenmark (англ. — «відвідай Данію»), яка займається просуванням 

національного бренду і турпродукту за кордоном. Основними завданнями 

регіональних органів влади є вдосконалення туристичної пропозиції, 

впровадження інновацій, маркетинг туризму, створення регіональних фондів 

розвитку туризму, посилення міжрегіональної співпраці, вдосконалення системи 

підготовки кваліфікованих кадрів, а також сприяння розвитку дестинацій. 

Обов’язками місцевої влади є створення туристсько-інформаційних центрів (за 

рахунок коштів з місцевих бюджетів). Останні мають займатися розвитком, 

просуванням і збутом місцевого турпродукту. Поряд з місцевими органами влади 

у Данії формується мережа дестинацій, кожна з яких охоплює одне, або декілька 

сусідніх міст. VisitDenmark разом із агенціями регіонального розвитку сприяють 

створенню дестинацій, проводячи консультації та семінари, а також, надаючи 
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необхідну матеріально-технічну підтримку. Дестинації, в свою чергу, 

відповідальні за стратегічний розвиток територій, управління туризмом, 

маркетингову діяльність на місцях, створення проектів місцевого розвитку і 

відповідних фондів, а також співпрацю між всіма учасниками туристичного ринку 

[104]. 

Основним принципом туристичної політики Німеччини є посилення 

підприємницької ініціативи та підвищення конкурентоздатності туристичних 

компаній шляхом постійного вдосконалення регуляторного законодавства. Уряд 

Німеччини активно співпрацює з федеральними землями і місцевими органами 

влади, щоб забезпечити галузь якісною інфраструктурою. Основні важелі впливу 

уряду на туристичну діяльність — це договірне, податкове і трудове 

законодавство, яке стосується малого та середнього бізнесу. Державна влада 

займається просування національного турпродукту на міжнародному і 

внутрішньому туристичних ринках. Федеральні землі Німеччини відповідальні за 

планування, розвиток і просування туризму. Місцеві органи влади розробляють 

власні програми розвитку і займаються промоцією туристичних можливостей 

своїх територій. Співпраця вищих органів державного управління з місцевою 

владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами відбувається через 

Консультативну раду з питань туризму у складі Міністерства економіки та 

енергетики [92]. 

Вертикаль управління туристичною діяльністю в Нідерландах складається з 

трьох рівнів — національного, регіонального і місцевого. Найвищий рівень 

формують Міністерство економіки і Національне бюро з туризму та конвенцій. 

Останнє займається промоцією Нідерландів як туристичної дестинації та центру 

бізнес-туризму за кордоном. Відповідальністю міністерства є розробка 

туристичної політики, фінансування діяльності Національного бюро з туризму та 

конвенцій, стимуляція підприємництва, впровадження інновацій та дотримання 

принципів сталого розвитку в галузі туризму. Регіональні й місцеві органи влади 

мають однакові повноваження і прямий зв’язок з державним рівнем управління. І 

в регіонах, і на місцях розробляються власні програми розвитку туризму. 
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Регіональні й локальні органи влади займаються вдосконаленням туристичного 

продукту і фінансують діяльність організацій з маркетингу дестинацій, що 

відповідають за просування своїх територій на міжнародному і внутрішньому 

ринку [103]. 

Вищими органами державного управління туризмом у Швеції є VisitSweden 

(англ. — «відвідай Швецію») та Національне агентство з економіки і 

регіонального розвитку. Обидва органи знаходяться у підпорядкуванні 

Міністерства підприємництва, енергетики і комунікації. VisitSweden лише 

частково належить державі й займається промоцією Швеції за кордоном. 

Національне агентство з економіки і регіонального розвитку відповідає за 

розробку державної туристичної політики та стратегії розвитку туризму. Крім 

того, до його компетенції входить збір та обробка статистики, стимулювання 

підприємницької активності в туризмі тощо. В країні діє 24 регіональні 

туристичні організації, завданням яких є вдосконалення і розвиток туризму на 

локальному рівні. Їхня діяльність фінансується з міських бюджетів та приватним 

бізнесом. Регіональні туристичні організації залежать від наявного туристичного 

ресурсу і не мають права втручатися у формування турпродукту. Основне їх 

завдання — це управління і координація діяльності постачальників туристичних 

послуг регіону. Після 2010 року уряд країни значно обмежив повноваження 

регіональних органів влади в галузі туризму і посилив місцеве самоврядування. 

На локальному рівні функціонують місцеві туристичні офіси, які безпосередньо 

являються центрами туристичної інформації та надають послуги туристам. Крім 

того, що вони ведуть комерційну діяльність з продажу туристичних послуг, їхня 

діяльність додатково фінансується місцевими бюджетами. На сьогодні у Швеції 

ведеться політика створення локальних дестинацій і кластерів [75]. 

З 2001 року Італія відмовилася від регіонального рівня управління 

туристичною діяльністю і сформувала мережу локальних туристичних систем, 

при чому, це затверджено на законодавчому рівні. У Великобританії 

функціонують регіональні органи управління туристичною діяльністю, проте їхні 

повноваження є дуже обмеженими. Лише Англія в 2010 році ліквідувала 
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регіональний рівень і запровадила місцеве регулювання туризму. Оскільки Італія 

та Британія є передовими в Європі у впровадженні локального управління 

туристичною діяльністю, охарактеризуємо їх більш детально. 

2.2. Локальні туристичні системи: італійська модель 

Локальні туристичні системи об’єднують мережу об’єктів та суб’єктів, які 

прямо чи опосередковано залучені до процесу формування турпродукту. При 

цьому, складові турпродукту мають відповідати потребам споживачів 

туристичних послуг. ЛТС характеризуються взаємопроникненням інтересів всіх 

учасників туристичного процесу, що надає особливих переваг їхній 

маркетинговій стратегії. Перед суб’єктами локальних туристичних систем 

ставиться завдання не тільки просувати одиничний продукт, а й аналізувати, 

оцінювати і грамотно управляти комплексом процесів соціологічного, 

культурного та економічного характеру, які схилятимуть споживача до вибору 

дестинації, характеру подорожі, типу транспорту, категорії засобу розміщення та 

інших складових турпродукту. 

2.2.1. Передумови формування локальних туристичних систем 

У 1990-ті роки в індустрії туризму Італії були зроблені спроби стратегічного 

планування на обласному та національному рівнях з метою економічного 

розвитку та збереження місцевих ресурсів, що представляють історико-культурну 

та природну цінність. В той час з’явилися перші локальні системи туристичної 

пропозиції, за яких основним турпродуктом ставали території в сукупності їх 

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

посилення конкурентоздатності Італії на міжнародному туристичному ринку. 

Тому необхідно було змінювати туристичну політику і загальну концепцію 

розвитку галузі держави. 

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

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

Враховуючи стратегічне значення туризму для економічного і соціального 

розвитку країни, основною метою закону було визначення ролі адміністративних 
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органів різного рівня в управлінні туризмом. Насамперед — в розробці та 

здійсненні політики, яка дозволить посилити конкурентну позицію Італії на 

глобальному туристичному ринку. 

Головна новація цього закону — це нормативне закріплення існування 

локальних туристичних систем, що свідчило про появу нової концепції розвитку 

туризму в країні. Його прийняття було спрямоване на стимулювання 

реформаційних процесів на всій території Італії, що сприяло відновленню та 

розвитку туристичної галузі, дозволило запровадити системний і збалансований 

підхід до управління територією та її ресурсами. Згідно п’ятої статті Закону 

135/2001: «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» [102]. Якщо до прийняття Закону 135/2001 пріоритетними для 

розвитку туризму були лише ті території, де концентрувалася основна діяльність 

по залученню туристів, що практично не давало можливості розвиватися менш 

відомим в туристському відношенні зонам, то після його затвердження було 

створено умови для розвитку всіх і, насамперед, депресивних регіонів країни. 

Згідно нового закону обласні адміністрації повинні були визнати існування 

локальних туристичних систем і не заважати їх функціонуванню. Недоліком 

даного нормативного акту була відсутність прямих юридичних інструкцій, які б 

визначали підпорядкування новостворених ЛТС, правила і механізми їх 

утворення, а також способи інтеграції державної туристичної політики з 

програмами економічного розвитку територіальних органів влади. Таким чином, 

положення Закону 135/2001 були неоднозначними, що стало причиною 

виникнення значної кількості варіантів організації локальних туристичних 

систем. Ряд областей Італії дуже обережно і неохоче підійшли до виконання 
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вимог нового законодавства. Одні регіони країни швидко прийняли свої 

регіональні закони у відповідності до державного (наприклад, Марке, Умбрія, 

Венето, Ломбардія, Базиліката), інші ж займалися їх розробкою набагато довше 

(наприклад, Лігурія, Лаціо). 

На процес утворення ЛТС впливають як програми державного 

фінансування, так і спільні проекти Європейського Союзу з Італією. Наприклад, в 

державній програмі на 2000 — 2006 роки брали участь шість областей Італії: 

Сицилія, Сардинія, Апулія, Калабрія, Кампанья та Базиліката. Формуванню ЛТС 

спряли також деякі стратегічні комплексні проекти з туризму. Для прикладу 

можна назвати проект під назвою «Від традиційного туризму до локальної 

туристичної системи», результатом якого стало формування ЛТС «Терме 

Селінунтіне» (італ. — «Terme Selinuntine»), яка об’єднала 15 комун (міст) острова 

Сицилія [28]. 

Поряд з локальними системами в Італії існує й інша форма територіального 

управління туристичною діяльністю — так звані «продуктові об’єднання» 

(італ. — «unioni di prodotto»). Вперше вони були створені в адміністративному 

регіоні Емілія-Романія наприкінці ХХ століття, тобто, ще до утворення ЛТС, з 

метою приведення туристичної діяльність у відповідність до інноваційних 

процесів в інших сферах економіки та культури області. Нововведення полягало у 

появі на туристичному ринку регіону нових суб’єктів — представників 

Італійської спілки торгових палат, різноманітних асоціацій та окремих 

підприємців. З того часу почалася активна кооперація між системами просування 

турпродукту, мережами збуту, представниками індустрії гостинності тощо. 

Основною новацією продуктових об’єднань була можливість вирішення питань 

виключно на місцях надання туристичних послуг. Після прийняття Закону 

135/2001 функціонування продуктових об’єднань регіону продовжилося. На 

сьогодні в Емілія-Романії їх функціонує чотири: «Узбережжя Адріатики» (італ. — 

«Costa Adriatica»), «Апенніни і Верде» (італ. — «Appennino e Verde»), «Місто 

мистецтва» (італ. — «Città d’arte») і «Терми» (італ. — «Terme») [84, 90, 107]. 
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Регіон Марке одним із перших почав активно впроваджувати в життя норми 

закону, визнавши десять локальних туристичних систем. Вперше їх було 

представлено на Міланській туристичній біржі 2003 року. З того часу в області 

законодавчо визначено параметри, яким повинна відповідати територія, щоб мати 

можливість утворити ЛТС. До них відносяться: 

 значимість: розміри території, спеціалізація, внутрішня інтеграція; 

 можливість одночасного розвитку декількох видів туризму; 

 наявність державних і приватних суб’єктів ринку: професійних асоціацій 

(готельєрів, туристичних фірм і так далі), засобів розміщення (на території 

локальної системи має бути не менше 1500-2000 ліжко-місць в категорійних 

засобах розміщення), транспортних компаній тощо; 

 наявність туристопотоків; 

 наявність туристсько-рекреаційних умов і ресурсів; 

 самостійне визначення організаційно-правової форми діяльності суб’єктами 

ринку [28]. 

Для створення локальної туристичної системи недостатньо наявності 

зазначених вище параметрів та ініціативи місцевого населення. Обов’язковою 

умовою утвердження ЛТС є розробка чіткого плану розвитку туризму в регіоні з 

визначеними механізмами функціонування, органами управління, назвою, 

логотипом, а також описом майбутнього турпродукту. 

2.2.2. Фінансова підтримка локальних туристичних систем 

Нове законодавство в галузі туризму Італії закріпило не лише принципи 

формування локальних туристичних систем, а й передбачило механізми 

державної фінансової підтримки для впровадження нових правил в життя. 

Законом 135/2001 передбачено створення Фонду спільного фінансування 

туристичної пропозиції при Міністерстві промисловості, торгівлі та ремесел. Цей 

фонд являється інструментом стимулювання розвитку туризму в Італії, а також 

підтримки новостворених ЛТС. Фонд також використовується для здійснення 

валютних інтервенцій і доповнює систему вже діючих державних фінансових 
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інвестицій в туристичну галузь. Критерії та умови розподілу коштів, які 

знаходяться в розпорядженні фонду, визначаються тільки після консультацій зі 

Спільною комісією
2
 (італ. — «Conferenza unificata»). 

Згідно Закону 135/2001 сімдесят відсотків коштів Фонду спільного 

фінансування туристичної пропозиції виділялися на розвиток туризму в 

автономних провінціях Трентіно і Больцано. Пояснити такий розподіл коштів 

можна тим, що саме в цих регіонах функціонують одні з найкращих в Європі 

гірськолижних курортів. Доломітові Альпи, поряд з Австрійськими, 

Швейцарськими і Французькими Альпами, — одне з найпопулярніших місць 

серед туристів, що віддають перевагу гірськолижному відпочинку. Решта 30% 

фінансування розподіляється за результатами щорічного конкурсу. Для участі в 

конкурсі кожна ЛТС представляє розгорнутий план інвестицій, спрямованих на 

поліпшення туристичної пропозиції. Його розробкою займаються місцеві органи 

влади і зацікавлені суб’єкти ринку, в тому числі асоціації, з урахуванням 

консультацій зі Спільною комісією. Однією з основних вимог до плану розвитку 

локальної туристичної системи є зобов’язання покрити не менше 50% 

передбачених витрат з власних регіональних фондів. 

Надання коштів з Фонду спільного фінансування на виконання проекту 

розвитку ЛТС можливе лише у разі, якщо його цілями є: 

 підтримка коопераційних та інтеграційних процесів між туристичними 

підприємствами (в тому числі в кооперативній, сімейній та афілійованій 

формах); 

 здійснення моніторингу і постійне підвищення якості туристичних послуг, а 

також вдосконалення об’єктів, що займаються прийомом і обслуговуванням 

рекреантів; 

 покращення містобудівних характеристик населених пунктів; 

                                           
2
 Італійське державне підприємство, що займається посиленням співпраці між державними і 

місцевими органами влади. 
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 сприяння використанню технологічних новацій в роботі туристсько-

інформаційних центрів та закладів гостинності, приділяючи підвищену 

увагу уніфікованим стандартам послуг; 

 проведення регулярної переатестації туристичних підприємств, віддаючи 

перевагу тим, де послуги відповідають нормативам категоризації та 

стандартизації. 

 проведення екологічної сертифікації туристичних об’єктів; 

 підтримка місцевого турпродукту; 

 використання телекомунікаційних засобів для просування і продажу 

турпродукту в Італії і за кордоном [28]. 

Необхідно зауважити, що законодавством Італії передбачається можливість 

часткового фінансування й міжрегіональних проектів розвитку туризму. 18 

листопада 2003 року відповідне розпорядження було прийнято Міністерством 

економічного розвитку. Воно дозволило залучати кошти Фонду спільного 

фінансування на проекти розвитку локальних туристичних систем, розташованих 

на території декількох провінцій. Закон 135/2001 в жодній мірі не обмежує шляхи 

фінансування локальних систем. Зокрема, він передбачає, що в майбутньому 

можуть встановлюватися привілеї та прийматися інші нормативно-правові 

документи, що сприяють розвитку ЛТС. Особливий акцент робиться на 

фінансуванні тих систем, в яких не менше трьох місяців на рік число туристів 

перевищує чисельність місцевого населення. 

2.2.3. Флорентійська хартія про якість послуг гостинності 

18 жовтня 2001 року в Італії було прийнято закон, який вніс поправки до 

Конституції Італійської Республіки стосовно визначення адміністративних і 

законодавчих прав областей, провінцій та комун. Згідно даного нормативного 

акту всі адміністративні функції передавалися комунам. Лише у виняткових 

випадках управлінські функції залишалися в компетенції провінцій, областей або 

держави. Крім того, цей закон проголосив, що держава, області, провінції та міста 

мають сприяти самостійним ініціативам окремих громадян або їх асоціацій щодо 
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діяльності, яка зачіпає спільні інтереси на основі європейського принципу 

субсидіарності. 

Вперше принцип субсидіарності був запроваджений в Італії в 1997 році із 

прийняттям закону «Про делегування функцій і задач уряду регіональним та 

місцевим органам влади для реформування державного управління і спрощення 

адміністративних процедур» [101]. Він надав комунам, провінціям і гірським 

округам право на здійснення більшості управлінських функцій відповідно до 

їхньої територіальної, асоціативної та організаційної приналежності. 

Пізніше — із прийняттям Закону 135/2001, який декларував створення 

локальних туристичних систем, було забезпечено умови, що сприяють 

самостійній роботі комун і провінцій по створенню і реалізації проектів розвитку 

туризму. Відповідно, формування ЛТС мало характер розвитку «знизу — 

вгору» — їх створення ініціювалося містами, підприємствами, місцевими 

асоціаціями тощо. Для свого визнання локальні туристичні системи повинні були 

віднайти нові шляхи розвитку, що надали б їм конкурентних переваг. Це мало 

забезпечити їм вихід на ринок з комплексним і якісним турпродуктом, що б 

сприяло формуванню туристопотоку і стимулюванню попиту. 

Слід відмітити, що на початкових етапах запровадження нового 

законодавства місцеві органи влади слабо усвідомлювали свою здатність до 

створення ефективних механізмів територіального розвитку із залучення туристів. 

Причиною тому став історичний фактор — традиційно місцеві громади займалися 

промисловістю і сільським господарством. Тому на початкових етапах співпраці 

місцевих органів влади з представниками туристичного бізнесу спостерігалися 

численні непорозуміння, викликані неусвідомленням представниками влади 

всього кола питань, які потребують вирішення для забезпечення комплексно-

пропорційного розвитку туризму. Для досягнення позитивного результату 

необхідно було шукати нові форми взаємної та взаємної підтримки. 

Оцінивши ситуацію, Національна асоціація італійських комун (італ. —

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) і Союз італійських провінцій (італ. — 
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Unione delle Province d’Italia) запропонували своїм членам виступити з 

ініціативами на місцях і зробити перші кроки з оновлення національної 

туристичної галузі. Так, 9 березня 2001 року у Флоренції відбувся з’їзд 

італійських туристичних міст (всього в Італії нараховується трохи більше 8000 

комун), на якому була прийнята Флорентійська хартія «Комуни — за якість 

послуг гостинності локальних туристичних систем» (італ. — La carta di Firenze «I 

Comuni per la qualità delle funzioni ospitali dei Sistemi Turistici Locali») [122]. 

Прийняття хартії мало позитивні схвалення серед представників Європейського 

Союзу, адже її положення були спрямовані на підвищення якості турпродукту. 

Зокрема, у Флорентійській хартії зазначається, що комуна є державним суб’єктом 

і першим гарантом якості пропонованих послуг. У документі йдеться про те, що 

ЛТС беруть на себе стратегічну роль з відродження конкурентоздатності та 

привабливості територій, і займаються просуванням національного продукту під 

брендом «Марка Італія» на світовий ринок. 

Особливий акцент у Флорентійській хартії ставиться на сталому розвиткові 

туризму. Зокрема, в одній зі статей говориться про те, що організація і управління 

локальними туристичними системами повинні узгоджуватися з принципами 

стратегії сталого розвитку, націленої на підтримку і збереження ресурсів 

навколишнього середовища. Окремо в хартії ставиться акцент на необхідності 

стратегічного планування ЛТС, що сприятиме формуванню власного топ-

менеджменту, збільшенню зайнятості місцевого населення, поліпшенню 

економічної, соціальної та культурної сфер території. Кожна локальна туристична 

система проголошувалася як автономна і самобутня дестинація. Самобутність 

території визначається її характерними особливостями, такими як спосіб життя, 

народні традиції корінного населення, специфічні товари місцевого виробництва, 

унікальні природні ресурси тощо. Перераховані особливості впливають на 

конкурентну позицію локальної системи на туристичному та інших ринках. Тому 

комуни Італії і запропонували укласти Флорентійську хартію між державними і 

приватними суб’єктами, які беруть участь в створенні й розвитку ЛТС, як 

документ, що гарантуватиме якість обслуговування. 
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2.2.4. Узагальнений алгоритм створення ЛТС в Італії 

Формування локальних туристичних систем було абсолютно новим явищем 

для жителів Італії, особливо регіонів з нерозвиненою сферою туризму. Тому для 

забезпечення успішного виконання нового законодавства в сфері рекреації та 

відпочинку була підписана Флорентійська хартія. Завдяки цьому жителі 

територій, в межах яких формувалися ЛТС, були готові взяти на себе 

відповідальність за подальший розвиток її складових: розширення туристичних 

зв’язків, покращення загальної економічної ситуації, соціальної, культурної та 

інших сфер. Всі суб’єкти, що мали будь-яке відношення до туристичної 

діяльності в межах тієї чи іншої ЛТС, зазвичай включалися в спільну роботу.  

 

 

 

 

Як показано на схемі (рис. 2.1), на початковому етапі формування локальної 

туристичної системи розроблявся комплексний план розвитку, визначалися 

загальні принципи функціонування і напрями діяльності системи. Планом 

визначалися загальна концепція та спеціалізація ЛТС, необхідність будівництва 

нових і реконструкції вже існуючих об’єктів інфраструктури, цільова аудиторія, 

ВЛАДА 

НАСЕЛЕННЯ 

БІЗНЕС 
1 етап 

• Розробка комплексного плану 
розвитку локальної 
туристичної системи 

2 етап 
• Формування індивідуального 

унікального бренду ЛТС 

3 етап 

• Створення необхідної  
матеріально-технічної бази для 
функціонування ЛТС 

Рис. 2.1. Загальна схема формування ЛТС в Італії 
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основні методи маркетингу і канали збуту тощо. До участі в розробці плану 

залучалися місцеві органи влади, представники бізнесу і населення. Тобто, 

забезпечувався діалог між всіма зацікавленими сторонами, що давало можливість 

досягти найбільш прийнятних і оптимальних для всіх рішень. 

Другим важливим етапом було створення успішного туристичного бренду 

локальної туристичної системи, що був би впізнаваним і легко запам’ятовувався, 

а також розробка комплексу маркетингових заходів, які б забезпечили поширення 

інформації про туристичний продукт території серед представників цільової 

аудиторії. Виконавцями заходів даного етапу виступали фахівці з маркетингу, 

реклами та PR. Вони мали обрати оптимальні варіанти позиціювання місцевих 

туристсько-рекреаційних ресурсів, налагодити зв’язки з найбільш 

перспективними каналами збуту, забезпечити виробництво іміджевих товарів (для 

прикладу, одягу з місцевим логотипом, сувенірів, путівників тощо) і тим самим 

забезпечити легку ідентифікацію турпродукту ЛТС. Особливого значення мала 

пропозиція власне місцевих автентичних товарів та послуг. Локальна туристична 

система повинна забезпечувати задоволення всіх потреб туриста під час 

відпочинку і одночасно не втрачати своєї самобутності й самодостатності, 

пропонуючи відпочивальникам унікальний і неповторний турпродукт. 

Звісно, формування ЛТС передбачало будівництво сучасних і 

вдосконалення вже існуючих об’єктів галузевої інфраструктури. До них належать 

готелі та інші засоби розміщення, в тому числі некатегорійні, заклади 

ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, кав’ярні тощо) і дозвілля 

(казино, спортивні центри, боулінги, картинги, аквапарки і таке інше), 

транспортна інфраструктура, туристсько-інформаційні центри та інші об’єкти 

залежно від спеціалізації ЛТС. Якість інфраструктури є одним з ключових 

елементів задоволення туриста місцем відпочинку, тому місцевими громадами 

Італії приділялася значна увага саме матеріально-технічному забезпеченню 

туризму. 
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Створення локальних систем повинно було відповідати принципу 

гармонійного входження туризму до загального виробничого процесу території. 

Це означало обов’язкове включення товарів і послуг, виробництво яких 

характерне виключно для даної місцевості, до складу туристичного продукту. В 

даному контексті можна говорити про відповідність положенням системного 

підходу (цілісність, множинність, структурність) до розвитку туризму, що дає 

можливість зміцнювати економічні, соціальні, культурні та інші взаємозв’язки в 

межах даного утворення, а також досягати згоди між всіма учасниками 

виробничого процесу. Зрозуміло, що успіх кожної окремої ЛТС залежить від 

багатьох факторів, але в цілому формування подібної структури управління 

туризмом безперечно дало поштовх для місцевих громад самостійно вирішувати 

спеціалізацію, пріоритетність розвитку туризму, проблеми екології тощо. 

2.2.5. Наукове обґрунтування і типологія локальних туристичних систем 

Італії 

Наприкінці XX століття італійські науковці почали активно вивчати 

процеси агломерування, кооперації та спеціалізації окремих територій на 

виробництві різних товарів. Метою цих досліджень було визначення реальних 

меж виробничих утворень, що не прив’язувалися до адміністративних територій 

комун і районів. Даний напрям досліджень вплинув на те, що Національним 

інститутом статистики Італії було зібрано і опубліковано значний масив 

статистичної інформації стосовно щоденних переміщень населення з метою 

роботи і навчання, тобто, трудової маятникової міграції. Це дало можливість 

визначити межі так званих локальних трудових ринків (ЛТР). Найбільш 

ґрунтовною роботою в даному напрямку вважається праця професора Пармського 

університету Фабіо Сфорці «Локальні системи Італії», опублікована в 1997 році. 

В ній автор запропонував класифікацію територіальних утворень 

неадміністративного типу, що представляли собою сукупність поселень, в межах 

яких спостерігалися тісні виробничі зв’язки місцевого населення. Ф. Сфорці 

назвав такі утворення локальними трудовими ринками [123, 124]. 
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Подальші дослідження науковця дали можливість відобразити на картах 

Італії спеціалізацію територій на різних галузях господарства. Не винятком був і 

сектор туризму. Зокрема, дослідником було виокремлено локальні системи 

туристичного обслуговування, які відображали тісноту зв’язків окремих 

складових індустрії: готельного бізнесу, ресторанного господарства, виробників 

турпродукту тощо. Проте, в дослідженні автора був і значний недолік. Він 

використовував дані Національного інституту статистики за 1981 — 1991 роки, в 

яких інформація групувалася відповідно до чотирьох типів трудової спеціалізації: 

промислової, торговельної, спеціалізації на наданні послуг юридичним і фізичним 

особам, і окремо — на наданні послуг виключно приватним особам (готелі, 

ресторани, бари і таке інше). Хоча праця Ф. Сфорці містила значний 

методологічний доробок, проте практична сторона була відносно обмеженою за 

рахунок застарілої статистики. 

Іншою ґрунтовною працею, в якій була розвинута концепція локальних 

систем, зокрема туристичних економічних систем, стала робота професора 

Регіонального інституту економічного планування Тоскани Лоренцо Баччі під 

назвою «Локальні системи Тоскани» (2002 рік). Його концепція базувалася на 

понятті локальних економічних систем (ЛЕС; італ. — «Sistemi Economici Locali»), 

створення яких було передбачено регіональним Законом № 219/1999. В його 

дослідженні було зроблено оцінку взаємозв’язків між окремими територіями і їх 

виробничими системами. Також Т. Л. Баччі спробував розробити таксономічні 

ранги локальних систем, проаналізувавши інтенсивність експортно-імпортних 

операцій в межах ЛЕС. Основним досягненням автора вважається класифікація 

локальних економічних систем регіону Тоскана. 

Подальше виділення локальних туристичних систем базувалося на 

концепції локальних трудових ринків, чому, за словами авторів теорії Лучіани 

Лаццеретті й Франческо Капоне [99], сприяли декілька факторів. По-перше, 

достатня вимірність та об’єктивність, забезпечені даними Національного 

інституту статистики Італії. По-друге, відсутність прив’язки до адміністративних 

кордонів, що принципово відрізняє дану концепцію від решти теорій розміщення 
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продуктивних сил. Адже традиційні економічні райони, кластери та інші об’єкти 

територіального управління зазвичай охоплюють території міст, адміністративних 

районів, областей тощо, а, отже, мають жорстку прив’язку до визначених 

адміністративних меж і не дають можливості зосередити увагу на тісноті 

реальних виробничих зв’язків. На думку С. Менгінелло [110], існує три об’єктивні 

причини використання концепції локальних трудових ринків при вивченні 

локальних туристських систем: 

 локальні трудові ринки не прив’язані до меж адміністративних одиниць і 

охоплюють території з найбільш ефективною організацією виробництва; 

 ЛТР є територіальними утвореннями, що якнайкраще підходять для аналізу 

економіко-соціальних процесів, адже відображають інтенсивність 

взаємозв’язків між резидентами та трудовими ресурсами конкретної 

місцевості; 

 локальні трудові ринки були виокремлені на основі чіткої географічної 

методології і об’єктивних статистичних даних. 

Перша спроба дослідити локальні системи в галузі туризму стала можливою 

лише після 1991 року, коли Національний інститут статистики Італії значно 

поглибив попередні публікації масивом географічних даних про щоденні 

маятникові міграції населення з метою роботи і навчання. Як результат були 

окреслені межі локальних трудових ринків, кожен з яких мав свою спеціалізацію 

на визначеній галузі економіки. Метою виділення локальних трудових ринків за 

галузями господарства було вивчення попиту і пропозиції на ринку праці й 

забезпечення ширшого доступу резидентів до роботи якомога ближче до місця 

проживання. Використання такого підходу дає можливість зосередити на 

невеликій території значні виробничі потужності одночасно з трудовими 

ресурсами за рахунок інтенсифікації трудових зв’язків. Під локальними 

трудовими ринками стали розуміти економіко-соціальні утворення, межі яких 

охоплюють місця роботи, торгівлі, рекреації та соціальної сфери, що відвідуються 
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резидентами протягом одного дня. В результаті 8100 комун Італії об’єднали в 784 

ЛТР [123]. 

Науковці Флорентійського університету Лучіана Лаццеретті та Франческо 

Капоне першими використали аналогічну методологію до вивчення локальних 

систем, які характеризувалися наявністю кластера малих і середніх за розміром 

підприємств, що працюють в туристичному секторі. Для цього, в першу чергу, 

вони виділили ті галузі господарства, які прямо чи опосередковано належать до 

індустрії туризму. В даному контексті існує два підходи до поділу — вузький та 

широкий. За вузьким визначенням до індустрії туризму належать лише готельний 

бізнес (готелі та інші заклади тимчасового розміщення), ресторанне господарство 

та діяльність туристичних агентств [99]. Ширший підхід передбачає віднесення до 

туристичного сектору не тільки прямі, а й суміжні до туризму види діяльності: 

транспорт, оренду житла і автотранспорту, діяльність закладів культури, рекреації 

та спорту, харчову промисловість і багато інших. 

Основою для визначення спеціалізації трудових ринків на туристичній 

діяльності стали дані Національного інституту статистики за 1996 рік. В цьому 

році вперше було опубліковано інформацію стосовно готельно-ресторанного 

сектору і діяльності туристичних агентств для всіх 8100 комун Італії, згрупованих 

в локальні трудові ринки. Науковці розрахували коефіцієнт локалізації 

туристичної діяльності для кожного ЛТР за наступною формулою: 

LQtl = (Etl / El) / (Et / E), де    (2.1) 

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. 

Як бачимо, розрахований коефіцієнт дав можливість оцінити питому вагу 

зайнятості в туризмі кожного локального трудового ринку в масштабах всієї 
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країни. Якщо значення LQ було більше одиниці, то це означало, що дана ЛТР 

спеціалізується на туристичній діяльності. В результаті дослідники поділили ЛТР 

за рівнем спеціалізації на галузі туризму на наступні групи: 

 0 ≤ LQ ≤ 1 — ЛТР не має туристичної спеціалізації; 

 1 ≤ LQ ≤ 1,25 — спеціалізація на туристичній діяльності вища за середню; 

 1,25 ≤ LQ ≤ 2 — туризм є однією з провідних галузей для даного ЛТР; 

 LQ > 2 — туризм є основною галуззю спеціалізації ЛТР. 

Таким чином, Л. Лаццеретті та Ф. Капоне визначили, що 300 локальних 

трудових ринків країни являються локальними туристичними системами, адже їх 

спеціалізація на туристичній діяльності вища за середню в Італії. Лідерами стали 

північні регіони, прибережні зони і гірські території держави, де коефіцієнт 

локалізації був найвищим. На адміністративному рівні — це регіони Трентіно, 

Венето, Тоскана, Лігурія та Емілія-Романія. Великі міста, такі як Флоренція, Рим і 

Венеція, мали посередні значення коефіцієнта (LQ ≈2). Пояснюється це широкою 

диверсифікацією видів економічної діяльності великих комун, що значно зменшує 

вагомість туризму. Відсоток зайнятого населення в туристичній сфері в ЛТС, що 

отримали лікуючі позиції, сягав 60%. Такими були гірськолижні курорти країни 

(Канацеї, Бардонеккья). 

Другий етап досліджень локальних туристичних систем розпочався в 2001 

році, коли Національний інститут статистики Італії значно розширив масив даних 

стосовно зайнятості в різних сферах економіки країни. Зокрема, Лаццертті і 

Капоне додали до свого аналізу наступні сектори: сільське господарство, художнє 

ремесло (виробництво скляних і гончарних виробів), нерухомість та її оренду, 

рекреаційну, культурну і спортивну діяльність (сфера дозвілля, бібліотеки, архіви, 

музеї, заклади культури тощо) і транспорт (залізничний, інший наземний 

транспорт, морський та прибережний, річковий, регулярний авіатранспорт). 

Таким чином, дослідження ЛТС було значно поглиблене. Автори концепції 

проаналізували не лише власне галузі туризму, а й суміжні до нього сфери 

діяльності. Методика розрахунків також зазнала деяких змін. По-перше, 
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корективи стосувалися відмінностей між територіальними одиницями в першому 

і другому дослідженнях, адже протягом 1991 — 2001 років деякі муніципалітети і 

провінції набули нових кордонів. Зокрема, за вказаний період в Італії було 

створено 8 нових провінцій та 11 комун, декілька міст увійшли до складу інших 

регіонів, а ще 9 — зникли і набули статусу незаселених територій. Для отримання 

коректних результатів Л. Лаццеретті та Ф. Капоне адаптували статистику 2001 

року до адміністративних одиниць 1991 року. Крім того, за рахунок значного 

розширення масиву даних дослідники поглибили аналіз спеціалізації локальних 

трудових ринків на туристичній та інших видах діяльності. Зокрема, вони 

розділили всі ЛТР на такі, що не мають туристичної спеціалізації, туристсько-

промислові, туристсько-торговельні та змішані. Іншим важливим результатом їх 

дослідження було оновлення даних і уточнення розрахунку коефіцієнтів 

локалізації. В результаті було визначено близько 300 ЛТС, в яких туризм є 

основною галуззю спеціалізації (2 ≤ LQ ≤ 8). Найбільші значення мали локальні 

системи півночі (Трентіно-Альто-Адідже) та центру (Лігурія, Тоскана, Лаціо) 

країни. Загалом, результати аналізу 1996 і 2001 років були майже ідентичними. 

Останній етап вивчення ЛТС передбачав проведення їх типології. Для цього 

було використано два показники: коефіцієнт локалізації туристичної діяльності та 

рівень доходів від туризму. Використання двох індикаторів автори пояснювали 

тим, що LQ не дає можливості реально оцінити значення кожної локальної 

туристичної системи для національної економіки. Іншими словами, 

моноспеціалізовані території мають високі показники локалізації, але незначні 

доходи. І навпаки — великі міста мають багато галузей спеціалізації, але високі 

показники доходів. Отже, використання двох індикаторів одночасно дало 

можливість розробити об’єктивну типологію локальних туристичних систем. 

Л. Лаццеретті та Ф. Капоне виділили чотири їх типи: 

 ЛТС місцевого розвитку — мають дуже високі показники локалізації, але 

обмежені доходи від туризму. Ця група представлена невеликими 

монофункціональними дестинаціями, що спеціалізуються здебільшого на 
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туристичній діяльності. Посилення ЛТС місцевого розвитку можливе за 

умови розширення мереж збуту та тісної співпраці з сусідніми територіями. 

Тісна кооперація та об’єднання нададуть більшої ваги локальним 

туристичним системам даного типу; 

 туристичні центри — мають високі показники LQ і доходів від туризму. 

До них відносяться крупні високоспеціалізовані дестинації регіонального і 

національного рівня. Такі ЛТС мають бути включені до національних і 

регіональних програм розвитку, тому що посилення маркетингових зусиль, 

підвищення кваліфікації працівників та вдосконалення інфраструктури 

створить найбільший позитивний ефект; 

 ембріонні (зародкові) ЛТС — мають низькі показники локалізації та 

доходів. Туризм в таких ЛТС знаходиться в стадії зародження. Важливо 

розвивати локальні системи ембріонного типу, акцентуючи увагу на 

унікальних характеристиках місцевості; 

 туристичні дестинації — поліфункціональні ЛТС з низьким 

локалізаційним коефіцієнтом, але найбільшими доходами від туризму. Ця 

група сформована високорозвиненими дестинаціями, такими як Рим, 

Венеція, Флоренція тощо. В їх межах найбільш гостро стоїть проблема 

збалансованого розвитку, зокрема, висока урбанізація та значне 

навантаження на туристсько-рекреаційні ресурси. В поліфункціональних 

ЛТС значна увага приділяється розширенню пропозиції з метою 

синхронізації туристопотоку протягом року і уникнення низького сезону. 

2.2.6. Сталий розвиток локальних туристичних систем Італії 

З кожним роком індустрія туризму Італії все активніше впроваджує 

принципи збалансованого розвитку і долучається до національних і 

загальноєвропейських проектів «зеленої» економіки. В цьому напрямку найбільш 

помітною є діяльність готелів та інших закладів розміщення. Вони активно 

займаються скороченням викидів вуглекислого газу в атмосферу, запроваджуючи 

енергозберігаючі технології і використовуючи альтернативні джерела енергії. 

Крім того, готелі Італії намагаються зменшувати кількість побутових відходів і не 
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використовувати в своїй діяльності товарів одноразового вжитку. Національний 

уряд разом із представниками туристичного бізнесу заявлять, що сталий розвиток 

галузі — це головна задача Італії в середньо- та довгостроковій перспективі. 

Споживачі туристичних послуг також починають більш усвідомлено і бережно 

ставитися до природи і все частіше вимагають використання товарів, що не 

завдають шкоди навколишньому середовищу. На даний момент сталий розвиток 

туризму в Італії більшою мірою зорієнтований на екологізацію процесу надання 

турпослуг і охорону місцевих флори і фауни, і меншою — на збереження 

локальних культур і традицій, що представлені практично по всій території країни 

і охоплюють більшість сіл та сільських поселень. 

У 2009 році одним із перших свою комплексну програму екологічного 

відпочинку представив регіон Трентіно-Альто-Адідже (Південний Тіроль). Вона 

була прийнята задля збереження біорозмаїття місцевих гірських ландшафтів. 

Основне обмеження згідно положень даного проекту стосується руху 

автотранспорту — дороги регіону закриті для проїзду з 9:00 до 17:00. В цей час 

пересування можливе лише гірськолижними підйомниками або місцевими 

автобусами. Більше того, практично весь громадський транспорт регіону не 

використовує бензин в якості пального, замість нього застосовується метан — газ, 

викиди якого, завдають найменшої шкоди навколишньому середовищу. Готелі в 

Трентіно-Альто-Адідже дотримуються екологічних норм і використовують 

енергозберігаючі технології, а заклади ресторанного господарства для 

приготування страв намагаються закуповувати лише місцеві продукти 

харчування. 

Державна влада Італії активно пропагує збереження елементів культури і 

відродження місцевих звичаїв. В першу чергу, це виражається у спробах 

асоціювати окремі території з традиційними для них продуктами харчування, 

найбільше це стосується сиру, вина і м’яса. Основною метою такої диференціації 

є просування маловідомих в туристичному плані населених пунктів і провінцій 

задля збереження їх автентичності. Так, у 2009 році було представлено проект 

розвитку зеленого туризму на Сицилії, основною метою якого було нагадати про 
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унікальні природні та історико-культурні пам’ятки острова. Він передбачав 

проведення ряду міжрегіональних і внутрішніх заходів з метою популяризації 

місцевих парків та природних заповідників. Одним із таких заходів було 

створення туристичної залізної дороги долиною Ното під назвою «Бароковий 

потяг», маршрут якої пролягає містами, що внесені до списку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО (Сіракузи, Ното, Рагуза, Шиклі, Модіка). Цей потяг на 

сьогодні використовується досить обмежено і курсує лише раз на тиждень. Кожна 

із зупинок на маршруті триває не менше години, щоб дати можливість туристам 

відвідати історичні об’єкти і повернутися назад для продовження подорожі. 

Щосезону маршрут потяга різний. Для більшої уваги туристів час від часу 

використовують старовинний локомотив, вагони оснащують раритетними 

сидіннями, під час поїздки проводять дегустації місцевих страв і запрошують 

народні гурти, щоб познайомити туристів з фольклорною музикою [131]. 

Найскладнішим завданням для уряду Італії в напрямку сталого розвитку 

туризму є задоволення потреб все більшої кількості відповідальних туристів. 

Державою постійно виділяється фінансування на створення екологічних стежок і 

облаштування «зелених зон» у містах і відомих туристичних дестинаціях, 

реконструкцію історичних будівель, будівництво інфраструктури в сільській 

місцевості тощо. Значні кошти витрачаються на пропагування серед населення 

країни відповідального ставлення до природи під час відпочинку. Уряд очікує не 

тільки екологічного (збереження навколишнього середовища) і глокалізаційного 

(збереження місцевої самобутності в процесі глобалізації та уніфікації 

суспільного життя), а й економічного ефекту від таких капіталовкладень. 

Одним із регіонів Італії, де сталий розвиток є пріоритетним напрямом в 

галузі туризму є Тоскана. З 2009 року там діє проект під назвою «Сталий розвиток 

і конкурентоздатність туризму регіону Тоскана». Він був розроблений і 

реалізується у відповідності до «Порядку денного сталого розвитку і 

конкурентоздатності Європейського туризму», що був прийнятий Європейською 

Комісією в жовтні 2007 року. Того ж року була створена Мережа європейських 

регіонів сталого і конкурентоздатного туризму (NECSTour; англ. — «Network of 
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European regions for a sustainable and competitive tourism»), основними завданнями 

якої є проведення наукових досліджень в напрямку сталого розвитку туризму, 

підтримка співробітництва і обміну досвідом різних регіональних проектів, 

контроль за належним використання коштів, виділених з фондів ЄС на виконання 

програм збалансованого розвитку тощо. До складу NECSTour на сьогодні входять 

шість регіонів Італії: П’ємонт, Венето, Тоскана, Емілія-Романія, Умбрія та Апулія. 

Тоскана на ряду з Каталонією (Іспанія) і ПАКА (Франція: Прованс, Альпи і 

Лазурний Берег) є засновниками Мережі Європейських регіонів сталого і 

конкурентоздатного туризму. Тоскана розробила власну організаційну модель 

збалансованого розвитку — мережу Обсерваторій туристичних дестинацій (ОТД; 

італ. — «Osservatorio Turistico di Destinazione»). ОТД — це фундаментальний 

інструмент, що дозволяє апробувати і визначати найбільш прийнятну туристичну 

політику для окремих територій шляхом спостереження за різними складовими 

феномену туризму: 

 впливом транспорту; 

 якістю життя місцевого населення і туристів; 

 якістю роботи; 

 співвідношенням попиту і пропозиції відповідно до географічної та 

сезонної концентрації туристичної діяльності; 

 активізацією процесу збереження культурної спадщини, природного 

середовища і унікальної самобутності дестинацій; 

 зменшенням і оптимізацією використання природних ресурсів; 

 запровадженням відповідального поводження з відходами. 

Основна мета діяльності Обсерваторій туристичних дестинацій — це 

постійна оцінка якості, збалансованості розвитку та конкурентоздатності окремих 

територіальних систем з прийому туристів [130]. В рамках проекту створено п’ять 

обсерваторій, які охопили майже третю частину всіх дестинацій регіону. Вибір 

міст для участі в проекті відбувався у формі діалогу між муніципальними 

органами влади, домогосподарствами та університетами. Особливу роль відіграли 
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університети, адже вони надали дослідницьку і технологічну підтримку для 

виконання проекту. Діяльність ОТД фінансується місцевими бюджетами та 

Європейським фондом регіонального розвитку (англ. — «European Regional 

Development Fund»). Органи влади провінційного рівня сприяють координації 

заходів, що проводяться окремими обсерваторіями, а також забезпечують 

поширення такої моделі управління туризмом на інші дестинації. На 

провінційному рівні відбувається збір та перевірка інформації, в тому числі, 

статистичних даних, отриманих від комун. Ці дані дають можливість оцінити 

збалансованість розвитку і конкурентоздатність галузі туризму кожного 

муніципалітету і локальної туристичної системи. В межах провінцій створюються 

спеціальні управлінські комітети, до складу яких входять представники 

готельного бізнесу, сільського господарства, туристичних і торгових підприємств, 

закладів, що надають різноманітні послуги тощо. Створення ОТД спряло також 

боротьбі з ухиленням від сплати податків, адже одним з їхніх завдань було 

оновлення даних по роботі суб’єктів туристичної діяльності регіону. 

В рамках проекту було розроблено спеціальні індикатори, що дають 

можливість оцінити відповідність критеріям сталого розвитку та рівень 

конкурентоздатності туризму регіону (додатки Ф, Х). Стосовно сталого розвитку 

основний акцент робиться на оцінці природного середовища та заходах з його 

збереження. Зокрема, йде мова про вимірювання туристопотоків, граничних 

навантажень на туристичні об’єкти, підтримку екологічного маркування і 

сертифікації, адаптацію до можливих змін клімату, розширення 

природоохоронних територій та обмеження підприємницької діяльності в їх 

межах, постійний моніторинг за станом біорозмаїття тощо. Цікавими є індикатори 

збереженості культурної спадщини. Зокрема, показник «порогу толерантності», 

який дає можливість визначити максимальну кількість туристів, що не 

створюватиме негативного ефекту на якість об’єктів культури і одночасно 

сприйняття рекреантів місцевим населенням. Крім того, в регіоні активно 

проводиться політика зменшення витрат енергії, збереження водних ресурсів і 

правильного поводження з побутовими відходами. 
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Конкурентоздатність туристичної галузі дестинації оцінюють за такими ж 

первинними показниками, що й відповідність принципам сталого розвитку, а от 

субпоказники — відрізняються. Так, Обсерваторії туристичних дестинацій 

особливу увагу звертають на оцінку управління транспортом (обмеження руху 

центральними частинами міст, заохочення туристів і місцевих жителів до 

використання громадського транспорту, наявність інфраструктури для 

екологічного транспорту тощо), комфортність перебування туриста в місці 

відпочинку (наявність точок безкоштовного доступу до мережі Internet, кількість 

туристсько-інформаційних центрів, забезпеченість закладами розміщення і так 

далі), заходи по збереженню історико-культурної спадщини (наявність об’єктів 

ЮНЕСКО, доступність і збереженість пам’яток), умови для збереження 

культурної самобутності тощо. 

Калабрія — один з регіон-лідерів, які активно впроваджують проекти 

сталого розвитку туризму в Італії, зокрема, в межах локальних туристичних 

систем. Протягом 2007 — 2013 років в регіоні діяв комплексний проект сталого 

розвитку під назвою «Інтегровані проекти місцевого розвитку: локальні 

туристичні системи і дестинації», основною метою якого було значне зростання 

внутрішніх та міжнародних туристопотоків до ЛТС регіону. Окрім власне 

туризму, в Калабрії діє й низка програм загального регіонального розвитку: з 

реконструкції поселень передового досвіду, покращення якості життя, створення 

виробничих і агропромислових систем, розбудови інфраструктури транспорту і 

зв’язку, підтримки і допомоги нацменшинам, уповільнення темпів скорочення 

населення тощо. 

Завданнями проекту збалансованого зростання ЛТС є: 

 здійснення заходів з підвищення привабливості дестинацій; 

 реформування господарської діяльності з метою охорони навколишнього 

середовища, збереження біорозмаїття ландшафтів та розширення місцевої 

екологічної мережі; 

 збереження і просування елементів культурної самобутності регіону; 
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 проведення заходів з посилення екологічної стійкості дестинацій; 

 підтримка компаній, що займаються туристичною діяльністю в межах ЛТС; 

 впровадження інновацій в місцевих закладах гостинності. 

Виконання даного проекту передбачало сім стадій, кожна з яких включала 

конкретні кроки до досягнення поставленої мети. 

2.3. Управління розвитком туризму на локальному рівні у 

Великобританії 

2.3.1. Основні віхи державного управління туризмом у Великобританії 

Державне регулювання туристичної діяльності у Великобританії почалося в 

1969 році з прийняттям Акту розвитку туризму (англ. — Development of Tourism 

Act). Цей документ проголошував створення Британської туристичної 

адміністрації (англ. — British Tourist Authority) і Туристичних адміністрацій 

Англії, Шотландії та Уельсу (англ. — English, Scottish and Wales Tourist Boards). 

Вони були зобов’язані сприяти розвитку туризму Великобританії, забезпечувати 

фінансування будівництва нових і вдосконалення існуючих готелів, розробити 

інструменти державної реєстрації готелів та інших закладів розміщення, 

контролювати їх політику ціноутворення, а також вирішувати інші питання з 

регулювання туристичної галузі [85]. 

Британська туристична адміністрація створювалася на заміну Британської 

асоціації подорожей (англ. — British Travel Association), що до 1969 року була 

єдиним органом, який відповідав за просування Великобританії як туристичної 

дестинації за кордоном. Основними функціями новоствореної Адміністрації були 

заохочення іноземних і внутрішніх туристів до подорожей Сполученим 

Королівством, а також стимулювання розвитку і вдосконалення туристичної 

інфраструктури і послуг. Спочатку Британська туристична адміністрація 

підпорядковувалася Міністерству торгівлі, потім — Департаменту зайнятості, з 

1992 року — Департаменту національної спадщини, а з 1997 року — 

Департаменту культури, ЗМІ та спорту [85]. 
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У 2003 році внаслідок злиття Британської туристичної адміністрації з Радою 

з туризму Англії (англ. — English Tourism Council) було створено організацію 

VisitBritain (з англ. — «відвідай Британію»). Згодом, у 2009 році, VisitBritain 

розпалася на дві незалежні організації — VisitBritain та VisitEngland (з англ. — 

«відвідай Англію»). На сьогодні VisitBritain є національним агентством з туризму, 

що фінансується Департаментом культури, ЗМІ та спорту. Основною метою 

діяльності організації є просування Великобританії за кордоном. Партнерами 

VisitBritain є інші державні установи Великобританії (наприклад, Департамент з 

торгівлі та інвестицій, Міністерства фінансів, внутрішніх справ, закордонних 

справ тощо), підприємства-володарі світових брендів, туристичні оператори і 

авіакомпанії. Організація має 21 закордонне представництво: в Амстердамі, 

Пекіні, Берліні, Брюсселі, Копенгагені, Делі, Дубаї, Сянгані, Мадриді, Мілані, 

Мумбаї, Лондоні, Лос-Анджелесі, Москві, Нью-Йорку, Осло, Парижі, Токіо, Сан-

Паулу, Шанхаї, Стокгольмі, Сіднеї, Торонто і Варшаві [115]. 

Поряд з національним агентством з туризму у Великобританії 

функціонують організації, відповідальні за розвиток туризму в Англії, Уельсі, 

Шотландії та Північній Ірландії — VisitEngland, Visit Wales, VisitScotland та 

Northern Ireland Tourist Board відповідно [88]. VisitEngland є неурядовою 

організацією, що фінансується за рахунок дотацій Департаменту культури, ЗМІ та 

спорту. Метою діяльності організації є розвиток туризму та просування 

подорожей до Англії в межах Сполученого Королівства. Дана організація була 

створена у квітні 2009 року, коли було вирішено, що Англія, наряду з Уельсом, 

Шотландією та Північною Ірландією, потребує власної туристичної 

адміністрації [73]. Visit Wales є структурним підрозділом Департаменту спадщини 

Національної асамблеї Уельсу. На відміну від VisitEngland, з 1992 року 

туристична адміністрація Уельсу має повноваження просувати подорожі своїми 

регіонами за кордоном [114]. VisitScotland — це третя національна організація з 

туризму, основною метою діяльності якої є присутність Шотландії на світовому 

ринку туризму. Вона є позавідомчим виконавчим органом Уряду Шотландії [74]. 
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Північна Ірландія не підпадала під дію Акту розвитку туризму 1969 року. 

Натомість, 1948 року після прийняття Акту розвитку туристичних потоків 

Північної Ірландії (англ. — Development of Tourist Traffic Act (Northern Ireland)) 

там було створено власну Туристичну адміністрацію (англ. — Northern Ireland 

Tourist Board). У 1972 році було видано новий Наказ про туристичні потоки 

(англ. — Tourist Traffic order), який визначав пріоритет вдосконалення 

туристичних послуг. Внаслідок підписання Белфастської угоди (1998 рік) 

Туристична адміністрація Північної Ірландії об’єдналася з Ірландською 

туристичною адміністрацією (2002 рік) з метою розробки спільних маркетингових 

стратегій. Фактично вони є автономними структурами, проте проводять тісну 

спільну діяльність. На сьогодні Туристична адміністрація Північної Ірландії є 

позавідомчим виконавчим органом Департаменту підприємництва, торгівлі та 

інвестицій. Основна мета діяльності — просування туристичних можливостей 

країни серед місцевих жителів та громадян Республіки Ірландія [72]. 

2.3.2. Регіональна структура управління туризмом у Великобританії 

До 2010 року в Сполученому Королівстві діяла регіональна структура 

управління туристичною діяльністю. Англія, Уельс, Шотландія та Північна 

Ірландія мали власні адміністративні одиниці, проте принципи їх формування і 

функціонування були схожими. Англія складалася з восьми Агенцій 

регіонального розвитку (АРР; англ. — Regional Development Agencies) та Агенції 

розвитку Лондона. Вони підпорядковувалися Міністерству підприємництва, 

інновацій та ремесел і лише Агенція розвитку Лондона звітувала напряму меру і 

Асамблеї столичного міста. Для управління туристичною діяльністю АРР могли 

створювати Регіональні ради з туризму (РРТ; англ. — Regional Tourist Board), або 

виконувати їхні функції самостійно. Доповнювати функції РРТ могли місцеві 

адміністрації та локальні туристичні партнерства (ЛТП; англ. — Local Tourism 

Partnerships). 

В 2002 році Visit Wales разом з Національною асамблеєю Уельса створили 

чотири Регіональні туристичні партнерства (РТП; англ. — Regional Tourism 
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Partnerships), надавши їм відповідні ресурси і поклавши обов’язки в галузі 

маркетингу територій та інших аспектів розвитку туризму. Регіональні туристичні 

партнерства повинні були виконувати загальну стратегію розвитку туризму 

Уельсу залежно від особливостей свого регіону, а також посилювати 

конкурентоздатність своїх територій. РТП співпрацювали з багатьма 

організаціями, в тому числі Урядом Уельсу, приватними підприємствами та 

місцевими органами влади в галузі туризму. Крім того, Регіональні туристичні 

партнерства сприяли формуванню галузевих асоціацій, стимулювали підготовку 

кваліфікованих кадрів та приплив інвестицій на розвиток туризму. 

Шотландія, на відміну від Англії та Уельсу, в розвитку управління 

туристичною діяльністю рухалася навпаки — від децентралізованого до 

централізованого. Так, у 1982 році Парламент Великобританії видав Акт про 

місцеве самоврядування і планування в Шотландії, який дозволяв місцевим радам 

створювати Локальні ради з туризму (ЛРТ; англ. — Area Tourist Boards) [105]. В 

1993 році ЛРТ поділили свої обов’язки з Локальними компаніями з 

підприємництва (ЛКП; англ. — Local Enterprise Company), які відповідали за 

загальний економічний розвиток територій. В 1996 році мережу Локальних рад з 

туризму скоротили вдвічі — з 32 до 16, а вже в 2002 році їх об’єднали в 

інтегровану структуру — VisitScotland. З того часу ця організація вважалася 

єдиною національною інституцією з управління туризмом, що мала 14 локальних 

офісів. Місцеві представництва VisitScotland повинні дотримуватися 

загальнонаціональної стратегії розвитку туризму та можуть доповнювати її 

власними програми розвитку. В 2008 році відбулася остання реорганізація 

структури управління туризму в Шотландії, що передбачала об’єднання 

локальних офісів VisitScotland у 6 регіонів. 

Розвиток туризму в Північній Ірландії почався фактично в 1998 році — 

після підписання Страсноп’ятничної (Белфастської) угоди, яка припинила 

конфлікт між Великобританією та Республікою Ірландія, що тривав з 60-х років 

XX століття. В 2004 році Туристичною адміністрацією Північної Ірландії було 

переглянуто структуру управління туризмом і виявлено, що питання в сфері 
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рекреації та відпочинку належать до компетенції декількох державних органів: 

власне Туристичної адміністрації (англ. — Northern Ireland Tourist Board), 

Північноірландської компанії з організації подій (англ. — Northern Ireland Events 

Company) та Мережі доступності й розвитку сільських територій (англ. — 

Countryside Access and Activities Network). Зокрема, у звіті адміністрації було 

сказано, що майже всі приватні туристичні компанії, а їх на той час 

нараховувалося 221, заявляли про значне дублювання функцій державними 

структурами в управлінні туризмом, що впливало на дефіцит фінансування 

кожної з них. Стосовно регіональної структури управління, Туристична 

адміністрація Північної Ірландії на сьогодні складається з п’яти Регіональних 

туристичних партнерств. Проте, в країні досі тривають активні дискусії з приводу 

доцільності такої громіздкої структури управління туризмом в межах невеликої 

території Північної Ірландії [86]. 

2.3.3. Управління туризмом на локальному рівні в Англії 

Починаючи з 2010 року, уряд Англії кардинально змінив структуру 

управління економікою, оголосивши про скасування її регіонального рівня. На 

зміну Агенцій регіонального розвитку, що мали бути ліквідовані до квітня 2012 

року, створювалася мережа Локальних підприємницьких партнерств (ЛПП; 

англ. — Local Enterprise Partnerships). Урядовці стояли на позиції, що локальні 

органи управління краще знають свої регіони і можуть розставити правильні 

пріоритети в напрямку економічного зростання. Такий вектор змін був 

окреслений в Білій книзі
3
 під назвою «Локальний розвиток: розуміння потенціалу 

кожного місця». В документі зазначалося, що уряд ставить сильний акцент на 

розвитку туризму за рахунок місцевих суб’єктів бізнесу. З його прийняттям 

VisitEngland почала відігравати лише допоміжну роль на національному рівні й 

надавати місцевим туристичним підприємствам консультаційну допомогу 

стосовно координації діяльності всіх зацікавлених сторін в розробці локальних 

                                           
3
 Біла книга — це офіційне письмове повідомлення уряду з певної теми, що описує і пояснює 

майбутні законодавчі ініціативи. Дане поняття використовується в урядовій та бізнесовій 

сферах, і характерне для США, Великобританії, Ірландії та інших англомовних країн [136]. 
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стратегій розвитку галузі. Туристична діяльність передавалася до компетенції 

Організацій з менеджменту дестинацій (ОМД; англ. — Destination Management 

Organization). Адміністративний апарат ОМД формувався представниками 

місцевих суб’єктів туристичного і розважального бізнесу, і функціонував на 

засадах взаємовигідного партнерства. Цікаво, що свої просторові межі мали право 

визначати самі Організації з менеджменту дестинацій. Їх формуванню допомагали 

Локальні підприємницькі партнерства, бізнес і місцеві ради за підтримки 

Міністерства культури, медіа та спорту і VisitEngland, що значно спростило 

перехід від регіональної до локальної структури управління. 

Таблиця 2.1 

Основні цілі туристичної політики уряду Великобританії [116] 

Базова мета Дії 

Фінансування найбільш 

перспективних 

маркетингових компаній, 

щоб привабити туристів 

до країни після 2012 року 

 Модифікувати Ради з туризму в сторону їх зменшення, 

вузької спеціалізації і партнерства бізнесу з Урядом; 

 розширити туристичну пропозицію Британії, створивши 

альтернативні дестинації, що замінять Лондон; 

 взяти участь в Світовому Саміті 2012 року. 

Збільшити відсоток 

резидентів 

Великобританії, що 

відпочивають всередині 

країни 

 Спонукати до виїзного відпочинку на перші вихідні травня
4
; 

 співпрацювати з Агентством дорожнього господарства (англ. 

— Highways Agency) задля вдосконалення туристичних 

знаків, щоб зробити їх якомога інформативнішими для 

подорожуючих. 

Підвищити 

продуктивність галузі з 

метою виходу в п’ятірку 

лідерів на світовому 

ринку туризму 

 Надати можливість підприємцям і споживачам брати участь в 

оцінці рівня послуг закладів розміщення «Star rating»
5
; 

 допомагати вдосконалювати навички працівників й 

менеджерів індустрії туризму; 

 допомогти в підготовці до технологічних змін галузі; 

 створити оперативну групу, очолювану високопоставленими 

особами Великобританії, з метою усунення бюрократизму; 

 зробити візові формальності якомога простішими; 

 покращити перше враження від Великобританії в аеропортах 

і портах країни. 

                                           
4
 На перший понеділок травня припадає національне свято Early May Bank Holiday. Традиція 

справляння суспільних свят у Великобританії сягає другої половини XIX століття. В цей день 

офіційного вихідного немає, проте всі банки країни не працюють, більшість населення має 

вихідний, а ті, хто працює, отримують підвищену платню. 

5
 «Star rating» — це офіційна система категоризації закладів розміщення, запропонована 

VisitEngland. Окрім традиційної зіркової системи (1-5 зірок), «Star rating» має особливі 

відзнаки: золоту (Gold award), срібну (Silver award) й «сніданкову» (Breakfast award) [71]. 



80 

 

У березні 2011 року урядом Великобританії було прийнято нову програму 

розвитку туризму (таблиця 2.1). Документ проголошував, що платники податків 

більше не мають фінансувати індустрію туризму, а уряд не повинен втручатися в 

управління туристичною діяльністю, адже це може призвести до ринкового 

провалу. Якщо роль VisitBritain як державного органу управління туризмом 

проявляється лише в спонуканні туристичних потоків до Великобританії з інших 

країн, то функція VisitEngland — спонукати місцевих суб’єктів туризму відчувати 

й розвивати свій потенціал. Нова туристична політика відстоює позицію 

створення сучасних, вузькоспеціалізованих і ефективних Організацій з 

менеджменту дестинацій. Вони будуть відповідальні не лише за просування, а й 

за менеджмент своїх територій, що не мають бути жорстко прив’язані до меж 

колишніх Агенцій з регіонального розвитку, чи сучасних Локальних 

підприємницьких партнерств. 

В новій концепції туристичної політики Англії зазначається, що різні ОМД 

повинні взаємодіяти між собою, а також залучати приватний бізнес до своєї 

діяльності. Зокрема, саме від приватних підприємств очікуються найбільші 

фінансові інвестиції у вигляді спонсорських витрат на маркетингові акції. При 

цьому, участь приватного бізнесу в діяльності Організацій з менеджменту 

дестинацій є абсолютно добровільною і суб’єкти підприємницької діяльності 

можуть вільно входити і виходити з ОМД. Плинність членства в ОМД, на думку 

урядовців, є базою для правильного управління й раціонального використання 

наявних ресурсів, а також руйнування бюрократичних схем. 

Стосовно просторових меж Організацій з менеджменту дестинацій, вони не 

повинні бути жорстко прив’язані до адміністративних кордонів Локальних 

підприємницьких партнерств. Проте, співпраця між ОМД та ЛПП вважається 

невід’ємною складовою успішного позиціювання своєї території як туристичної 

дестинації, а також каталізатором підприємницької активності й створення нових 

робочих місць. Крім того, в новій політиці уряд передбачає, що суб’єкти 

туристичної діяльності матимуть право подавати заявки на фінансування з Фонду 

регіонального розвитку (англ. — Regional Growth Fund). 
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2.3.4. Управління туризмом на локальному рівні в Уельсі 

У вересні 2014 року національна туристична організація Visit Wales 

оголосила про формування оновленої трирівневої системи управління: локальної, 

регіональної та національної, кожна з яких матиме свої функції. Робота місцевих 

органів управління залежатиме від так званих регіональних команд (англ. — 

Regional Team) у складі Visit Wales. Суб’єкти туристичної діяльності на місцях 

через своїх регіональних представників зможуть отримувати урядову підтримку, 

фінансування та займатися розвитком індустрії туризму. Регіональні команди 

національної туристичної організації мають сформуватися з 1 жовтня 2014 до 31 

березня 2015 року. Вони матимуть ширші повноваження, ніж Регіональні 

туристичні партнерства, за рахунок прямого контакту з адміністрацією Visit Wales 

та доступу до Інвестиційного фонду розвитку туризму. Основними завданнями 

регіональних команд будуть підтримка тісної співпраці з ключовими суб’єктами 

туристичної діяльності на місцях (Північний, Середній, Південно-західний та 

Південно-східний Уельс) та активне впровадження концепції менеджменту 

дестинацій. На основі рекомендацій регіональних команд Visit Wales визначатиме 

пріоритетність розвитку туризму в тому, чи іншому регіоні, а також направлятиме 

фінансування на виконання локальних програм менеджменту дестинацій (англ. — 

Destination Management Plan). 

Створення дестинацій є однією з п’яти головних цілей, визначених 

Урядовою стратегією розвитку туризму Уельсу на 2013-2020 роки. Сучасні 

дестинації за адміністративною прив’язкою здебільшого мають межі графств. 

Виключенням є лише Біосферний заповідник річки Дайфі (англ. — Dyfi 

Biosphere), Кембрійські гори (англ. — Cambrian Mountains) та Маяки Брекона 

(англ. — Brecon Beacons). На сьогодні в країні нараховується 23 дестинації, кожна 

з яких має розроблений план розвитку. 

2.3.5. Управління туризмом на локальному рівні в Шотландії 

Ми вже зазначали, що Шотландія запровадила місцеве управління 

туристичною діяльністю ще в 1982 році. На сьогодні діяльність 14 Локальних рад 
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з туризму координується шістьма регіональними офісами VisitScotland. 

Завданнями місцевих рад з туризму є: 

 вивчення потреб внутрішніх туристів і формування відповідної туристичної 

пропозиції; 

 забезпечення бездоганного сервісу й високого рівня задоволеності туристів 

якістю відпочинку, що сприяє зростанню норми прибутку; 

 промоція наявних туристсько-рекреаційних ресурсів; 

 проведення цільового маркетингу відповідно до сегменту ринку; 

 використання сучасних технологій для спілкування з прямим споживачем; 

 синхронізація туристичного потоку, використовуючи цінові механізми, 

розвиваючи подієвий туризм тощо; 

 розширення асортименту пропозиції автентичних місцевих товарів. 

Важливо зазначити, що пріоритетним напрямом стратегії розвитку туризму 

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

метою формування дестинацій. Фінансування діяльності Локальних рад з туризму 

є диверсифікованим. Одними з основних інвесторів є фонди Районів розвитку 

туризму (РРТ; англ. — Tourism Improvement District). РРТ — це підтип Району з 

розвитку бізнесу
6
; державно-приватне партнерство, створене місцевими органами 

влади, метою діяльності якого є збільшення туристопотоку до своєї території. 

Крім того, Локальні ради з туризму Шотландії активно співпрацюють з крупними 

кредиторами бізнесу, а також можуть претендувати на фінансування з 

відповідних загальноєвропейських фондів. В країні існують і спеціальні фонди, 

створені національною туристичною адміністрацією VisitScotland та іншими 

органами, пов’язаними з індустрією туризму. 

                                           
6
 Район з розвитку бізнесу (Business Improvement District або BID) — це визначена територія, в 

межах якої підприємці сплачують додаткові податки та збори з метою фінансування проектів її 

розвитку. Кошти, зібрані від BID, найчастіше використовуються на вдосконалення соціальної 

інфраструктури та просування території. 
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2.3.6. Управління туризмом на локальному рівні в Північній Ірландії 

В Північній Ірландії діє п’ять Регіональних туристичних партнерств, проте, 

функцію розвитку туризму вони розділяють з місцевими органами влади. 

Територія країни поділяється на 26 місцевих рад, в кожній з яких є підрозділ з 

розвитку туризму. Фактично функції регіональних і місцевих органів управління 

туризмом дублюються і потребують оптимізації управлінської структури. З цією 

метою в 2002 році урядом Північної Ірландії було прийнятно програму реформи 

державного управління (англ. — Review of Public Administration), яка зачіпала й 

управління туризмом. Вона має бути повністю виконана до квітня 2015 року. 

Програма передбачає реформування локальної структури державного управління і 

створення одинадцяти нових місцевих адміністрацій, що матимуть більші 

повноваження і проводитимуть сфокусовану політку розвитку свого регіону. 

Згідно програми реформування новим адміністраціям буде передано частину 

функцій державних органів влади, серед яких: планування, відновлення міст, 

розвиток місцевої економіки та туризму. В галузі рекреації та відпочинку 

місцевим радам будуть надані набагато ширші повноваження і передані деякі 

функції Національної туристичної адміністрації Північної Ірландії. Розширення 

повноважень місцевих рад згодом може призвести до ліквідації Регіональних 

туристичних партнерств [86, 106, 129]. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Локальні туристичні системи — це затверджені на законодавчому рівні 

об’єкти управління територіальним розвитком туризму в Італії. Їх створення 

почалося в 2001 році з прийняттям відповідного нормативно-правового акту, який 

визнав місцеві громади основним органом, відповідальним за розвиток туризму. 

Зважаючи на низку недоліків цього закону, процес формування ЛТС був досить 

тривалим і складним. Якщо деякі регіони швидко адаптувалися до нового 

законодавства, то інші навпаки — тривалий час не могли розробити і затвердити 

регіональні нормативні акти у відповідності до державного. Діяльність локальних 

туристичних систем може фінансуватися як державою, так і місцевими 
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громадами, підприємствами чи міжнародними фондами. З метою підвищення 

якості обслуговування територіальними громадами Італії була прийнята 

Флорентійська хартія. У процесі формування ЛТС можна виділити три основні 

етапи: розробку комплексного плану розвитку системи, формування власного 

бренду і створення необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури. 

Наукове вивчення локальних об’єктів управління туристичною діяльністю в 

Італії почалося ще до законодавчого утвердження ЛТС. В 1997 році професором 

Пармського університету було опубліковано працю під назвою «Локальні системи 

Італії». В ній дослідник виділяв місцеві системи туристичного обслуговування. 

Проте, ці системи відображали тісноту зв’язків лише в межах одного виду 

діяльності: туристичного чи готельного бізнесу, ресторанного господарства тощо. 

Значно ґрунтовніше дослідження було проведене вченими Флорентійського 

університету Л. Лаццеретті та Ф. Капоне. Емпіричною базою їх роботи були дані 

Національного інституту статистики, який провів ґрунтовне вивчення щоденних 

маятникових міграцій населення з метою роботи і навчання. Відповідно до 

трудових переміщень резидентів було виділено локальні трудові ринки, які і 

лягли в основу ЛТС. Дослідники проаналізували спеціалізацію діяльності 

кожного ЛТР на туристичній галузі й таким чином виділили близько 300 

локальних туристичних систем. Крім того, Л. Лаццеретті та Ф. Капоне розробили 

їх типологію, поділивши на чотири типи: туристичні центри, дестинації, 

ембріонні та ЛТС місцевого розвитку. 

Італія активно трансформує свою туристичну галузь в напрямку сталого 

зростання, розуміючи необхідність збалансованого використання ресурсів і 

збереження культурного середовища, яке являється одним з основних атракторів 

іноземних туристів. В країні діє низка регіональних програм, які відповідно 

фінансуються і належним чином виконуються. Особливістю італійських проектів 

сталого розвитку є діяльність по збереженню місцевих звичаїв, традицій, товарів, 

тобто, підтримки локальної самобутності. Звичайно, вони направлені й на 

збереження навколишнього середовища, зменшення викидів шкідливих газів в 

атмосферу, очищення стічних вод, екологізацію виробництва і транспорту, 
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сертифікацію послуг гостинності, екомаркування товарів та послуг, використання 

енергозберігаючих технологій і так далі. Крім того, існує система заохочення 

підприємців до «озеленення» своєї діяльності шляхом запровадження податкових 

пільг, надання фінансової допомоги та створення привабливих умов для 

інвестування. 

Іншим яскравим прикладом переорієнтації на локальне управління 

туристичною діяльністю являється Великобританія. Традиційною схемою 

урядування в Сполученому Королівстві була регіональна, вона діяла до 2010 року. 

Згідно до неї Англія поділялася на 8 Агенцій регіонального розвитку, Уельс — на 

чотири Регіональні туристичні партнерства, а Північна Ірландія — на п’ять 

Регіональних туристичних партнерств. Лише Шотландія була виключенням і 

трансформувала управління туристичною діяльністю навпаки — від місцевого до 

регіонального. Так, до 2008 року в країні діяли Локальні ради з туризму і 

Локальні компанії з підприємництва. А після 2008 року уряд Шотландії створив 6 

туристичних регіонів у складі національної туристичної адміністрації 

VisitScotland. Що ж до Англії, то, починаючи з 2012 року, тут запроваджувалася 

мережа Локальних підприємницьких партнерств, в структурі яких діяли 

Організації з менеджменту дестинацій — виконавчі органи, відповідальні за 

розвиток туризму. На відміну від Англії, в Уельсі з 2014 року впроваджується 

концепція менеджменту дестинацій. Трансформація управління в Північній 

Ірландії почалася в 2002 році і передбачала створення одинадцяти місцевих 

адміністрацій. До їхніх повноважень переходило планування й відновлення міст, а 

також розвиток економіки та туризму. 

Основні результати другого розділу відображені в публікації [9]. 
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РОЗДІЛ 3 

ГЕОПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ 

ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

3.1. Геопросторовий аналіз забезпеченості туристсько-рекреаційними 

ресурсами 

3.1.1. Геопросторовий аналіз забезпеченості історико-культурними 

ресурсами, об’єктами природно-заповідного фонду та ЮНЕСКО 

Історико-культурний потенціал районів і міст України є дуже 

різноманітним. Лідером за кількістю об’єктів, занесених до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток, є місто Київ (150 об’єктів). Необхідно відмітити, що більше 

половини цих ресурсів складають могили видатних діячів історії та культури 

(М.П. Амосова, В.І. Беретті, О.В. Беретті, Г.Г. Верьовки, О.Г. Гончара, М.С. 

Грушевського та інших). На нашу думку, такі пам’ятки не є основними об’єктами 

туристичного показу і їхнє значення є другорядним, порівняно з історико-

культурними заповідниками, визначними архітектурними пам’ятниками тощо. 

Серед визначних об’єктів Києва реєстр включає Комплекс пам’яток на Байковому 

кладовищі, Будинок Педагогічного музею, Комплекс споруд Національного 

університету Шевченка, пам’ятник Т.Г. Шевченку, Комплекс споруд Києво-

Могилянської Академії, Фундаменти Лядських воріт, Комплекс пам’яток в 

урочищі Бабин Яр та інші. Проте, до реєстру не внесені Михайлівський і 

Софійський собори, Києво-Печерська лавра, Золоті Ворота, Будинок з химерами, 

будинок Національного банку України, Андріївська церква, Маріїнський палац, 

Володимирський собор та багато інших важливих ресурсів. 

Друге місце за кількістю об’єктів національного значення займає місто 

Севастополь (19 пам’яток). Найвизначнішою пам’яткою міста є, звичайно, 

Херсонес-Таврійський. Крім того, до Державного реєстру внесені пам’ятник 

затопленим кораблям, Сапун-гора, пам’ятник П.С. Нахімову, меморіальний 

комплекс пам’яток оборони міста в 1854-1855 і 1941-1944 роках “Малахів 

курган”, братське кладовище захисників Севастополя та деякі інші. Не увійшли до 
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реєстру такі важливі об’єкти міста, задіяні в туристичній діяльності, як 

Інкерманський монастир, Панорама оборони Севастополя, печерні міста Каламіта, 

Генуезька фортеця Чембало тощо. 

Третє місце поділяють міста Львів і Харків, в яких знаходиться по 14 

нерухомих пам’яток України. До визначних об’єктів Львова належать 

Личаківський цвинтар, пам’ятник А. Міцкевичу, пам’ятник І.Я. Франку, могили 

І.Я. Франка, С.А. Крушельницької та М.С. Шашкевича тощо. Нерухомими 

пам’ятками Харкова є комплекс будівель Харківського університету, Будинок 

Харківського театру Леся Курбаса, могили П.П. Гулака-Артемовського, С.І. 

Васильківського, Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, О.О. Потебні та його родини, О.М. 

Бекетова, родичів Ляся Курбаса В.М. Чистякової і В.А. Курбас-Яновичевої, а 

також пам’ятники М.В. Гоголю, Т.Г.Шевченку, О.С. Пушкіну і В.Н. Каразіну. Як 

бачимо, Державний реєстр не включає багато визначних пам’яток обох міст. На 

нашу думку, заслуговують на внесення до списку: Латинський кафедральний 

собор, каплиця Боїмів, будинок Львівського оперного театру, палац Потоцьких у 

Львові, а також площа Свободи з комплексом історичних споруд, Свято-

Благовіщенський кафедральний собор і Свято-Покровський монастир у Харкові. 

 

Рис. 3.1. Розподіл кількості нерухомих пам’яток України за районами і 

містами обласного підпорядкування 
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Геопросторове розміщення нерухомих пам’яток в Україні є дуже 

нерівномірним і розосередженим (рис. 3.1). Максимальна кількість об’єктів — у 

Києві (150 пам’яток), найменша, не враховуючи міста і райони, де їх немає, — в 

17,6% адміністративних одиницях України (1 пам’ятка), середня кількість по 

країні — 1,1 об’єкта. Диспропорція в розміщенні історико-культурних ресурсів 

державного значення є дуже значною, адже 30% з них розміщені в межах 1% 

районів і міст обласного підпорядкування, а 62% — в межах 10% території 

держави. Близько трьох п’ятих території України взагалі не мають пам’яток з 

державного реєстру. 

Якісна оцінка ресурсів, занесених до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток, дала можливість визначити значущість того чи іншого об’єкта для 

туристичного бізнесу України. До десятки лідерів за сукупною бальною оцінкою 

історико-культурного потенціалу увійшли міста Київ (231 бал), Чернігів (43 бали), 

Одеса (42 бали), Харків, Львів, Керч, Севастополь, Феодосія, Полтава і 

Снятинський район Івано-Франківської області. 

Якщо Київ є лідером і за фактичною кількістю нерухомих пам’яток, і за 

бальною оцінкою, то Чернігів вийшов на другу позицію за рахунок Чернігівського 

Дитинця, курганного могильника «Болдині Гори», кургану «Чорна Могила» та 

могили Л.І. Глібова, що містяться в путівниках і атласах, які використовувалися 

для якісної оцінки історико-культурних ресурсів [19, 24, 55]. Одеса опинилася на 

третій позиції завдяки пам’ятникам генерал-губернатору А.Е. Ришельє, О.С. 

Пушкіну, В.П. Філатову та М.С. Воронцову. Треба зауважити, що до списку 

нерухомих пам’яток не включені ресурси Одеси, що володіють більшою 

атрактивністю й історико-культурним значенням, ніж ті, що визнані державою. 

Серед них: будинок Одеського театру опери та балету, Потьомкінські сходи, 

вулиця Дерибасівська, Одеський Привоз, будівля Готелю Пассаж тощо. 

За природно-ресурсним потенціалом першість веде також місто Київ, маючи 

загалом 172 об’єкти ПЗФ, 17 з яких — державного значення. Серед них: 

національний парк «Голосіївський», ботанічний заказник «Лісники», ботанічна 
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пам’ятка природи «Романівське болото», три ботанічних сади (Національного 

авіаційного університету, ім. М. Гришка та І. Фоміна), дендропарк «Сирецький», 

Київський зоопарк та дев’ять парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

(«Володимирська гірка», «Маріїнський», «Сирецький Гай», «Нивки», «Феофанія», 

«Голосіївський ім. М. Рильського», «Голосіївський», «Святошинський» та «Пуща-

Водицький»). 

Друге місце за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду займає 

Надвірнянський район Івано-Франківщини, маючи 9 державних пам’яток і 143 

місцеві. Державними пам’ятками району є: природний заповідник «Горгани», 

лісовий заказник «Бредулецький», ботанічні заказники «Тавпиширківський» та 

«Кливський», урочища «Верхнє Озерище» і «Тарниці», орнітологічний заказник 

«Пожератульський», дендрологічний парк «Високогірний» і парк-пам’ятка 

садово-паркового мистецтва «Парк партизанської слави». 

Третя позиція за кількістю природних пам’яток належить Рахівському 

району Закарпаття. Там зосереджені 6 державних і 99 місцевих об’єктів 

природно-заповідного фонду. В межах району знаходиться частина Карпатського 

біосферного заповідника, лісовий заказник «Діброва», ботанічний заказник 

«Урочища Затінки і Тересянка», гідрологічний заказник «Апшинецький» та дві 

ботанічні пам’ятки природи (урочище «Довгий потік» та «Скелі Близниці»). 

В геопросторовому відношенні пам’ятки природи по території України 

розміщені нерівномірно, проте диспропорції є не такими значними, як у історико-

культурних (рис. 3.2). Максимальна кількість об’єктів ПЗФ, як уже зазначалося, 

знаходиться в місті Києві (172 об’єкти), найменша, не враховуючи 

адміністративні одиниці, де їх немає зовсім, — в 6% міст і районів нашої держави 

(1 об’єкт), середня — 12 пам’яток. Взагалі не мають об’єктів природно-

заповідного фонду близько 15% території України. Бідними на природні пам’ятки 

(до 5 об’єктів ПЗФ) є більше 26% міст і районів. 

Провівши якісну оцінку значимості об’єктів ПЗФ для туристичної 

діяльності, ми отримали бальну оцінку потенціалу природно-рекреаційних 
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ресурсів кожного району і міста обласного значення України. До трійки лідерів, 

крім Києва (325 балів) і Надвірнянського району Івано-Франківщини (233 бали), 

увійшов Борщівський район Тернопільської області (207 балів), де розміщується 

13 об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення. Серед них: частина національного 

природного парку «Дністровський каньйон», ландшафтний заказник 

«Касперівський», лісовий заказник «Дача Галілея», ботанічний заказник 

«Шупарський», два урочища («Трубчин» і «Подільська бучина в Іванкові»), п’ять 

печер («Оптимістична», «Кришталева», «Озерна», «Вертеба» і «Ювілейна»), 

дендрологічний парк «Гермаківський» та два парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва («Скала-Подільський парк» і «Більче-Золотецький парк»). 

 

Рис. 3.2. Розподіл кількості об’єктів ПЗФ за районами і містами обласного 

підпорядкування 

Найвищу атрактивність серед туристсько-екскурсійних ресурсів мають 

об’єкти, внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідно, 

дестинації, де знаходяться пам’ятки світового значення, набувають особливої 

цінності в туристичній діяльності. Першість за потенціалом пам’яток світового 

значення ведуть місто Київ, а також Рахівський, Жовківський і Хмельницький 

райони. 

Крім об’єктів, що вже належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є ряд 

пам’яток, які запропоновані урядом України і включені до попереднього списку 
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організації. Відповідно, їхня цінність як туристсько-рекреаційних ресурсів є 

вищою за пам’ятки загальнодержавного значення, тому ми їх виділяємо окремо. 

Найвищий потенціал пам’яток з попереднього списку ЮНЕСКО має 

Бахчисарайський район Криму, а другу і третю позиції займають Київ та Одеса. 

Вовний перелік об’єктів України з основного і попереднього списків 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО наведений в додатках (додатки Ц, Ш). 

3.1.2. Геопросторова локалізація туристсько-рекреаційних ресурсів України 

Результатом нашого аналізу став розрахунок коефіцієнта локалізації 

ресурсів і побудова відповідної картосхеми (рис. 3.3; додаток Н). Ми визначили, 

що найвищу в Україні забезпеченість туристичними ресурсами має місто 

Кам’янець-Подільський. Культурний ландшафт міста є претендентом на внесення 

до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також в місті знаходяться 93 

об’єкти природно-заповідного фонду, в тому числі один — державного значення 

(ботанічний сад міста). Місто Дрогобич посіло другу позицію за коефіцієнтом 

локалізації ТРР. Там розташовані дерев’яна Церква святого Юра XV — XVI 

століть (об’єкт ЮНЕСКО) та 12 об’єктів ПЗФ. На третьому місці опинилося місто 

Канів. Його ресурсний потенціал складають Шевченківський національний 

заповідник, який є претендентом на включення до світової культурної спадщини, 

2 об’єкти природно-заповідного фонду (державний та місцевий) та 7 нерухомих 

пам’яток України. 

До переліку міст з найвищою локалізацією ТРР (від 20 до 155) увійшли 

Моршин, Чернігів, Одеса, Львів, Чернівці, Київ, Трускавець, Самбір, Ужгород, 

Умань, Білгород-Дністровський, Черкаси, Ялта, Полтава та деякі інші. Одні з них 

є абсолютними лідерами за кількістю пам’яток, проте за рахунок великої площі не 

отримали найвищі показники локалізації (Київ, Львів, Одеса тощо). Інші ж 

навпаки — завдяки декільком ресурсам, що мають державне й міжнародне 

значення, і невеликій площі отримали високі значення коефіцієнта (Моршин, 

Трускавець, Самбір, Умань та інші). 
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Рис. 3.3. Картосхема геопросторової диференціації забезпеченості територій України ТРР 

(поверхня коефіцієнта локалізації) 
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Високі показники локалізації ресурсів (від 8 до 20) отримали міста Стрий, 

Житомир, Вінниця, Мелітополь, Луцьк, Слов’янськ, Керч, Переяслав-

Хмельницький, Ніжин, Мукачеве, Харків, Знам’янка та деякі інші. Більшість із 

них є середніми за площею містами, що володіють пам’ятками державного 

значення і об’єктами з попереднього Списку ЮНЕСКО. Серед населених пунктів 

даної групи Харків та Миколаїв мають найвищий потенціал туристсько-

рекреаційних ресурсів, проте найнижчі показники локалізації за рахунок великої 

площі. Одночасно, Стрий має найвищу локалізацію ресурсів, проте їх потенціал 

відносно нижчий, порівняно з іншими містами. 

Середні значення локалізації туристичних ресурсів (від 4 до 8) мають міста 

Севастополь, Івано-Франківськ, Золотоноша, Алушта, Лубни, Ромни, Тернопіль, 

Жмеринка, Феодосія, Суми, Судак, Коростень, Хмельницький, Старокостянтинів, 

а також Борщівський (Тернопільська обл.), Рахівський (Закарпатська обл.), 

Надвірнянський (Івано-Франківська обл.), Заліщицький (Тернопільська обл.), 

Жовківський (Львівська обл.) та деякі інші райони держави. Севастополь володіє 

одними з найпривабливіших туристсько-рекреаційних ресурсів в Україні, проте за 

рахунок значної площі міста їх концентрація в масштабах держави є незначною. 

До даної групи також увійшли й ті райони, що володіють об’єктами ЮНЕСКО 

(Рахівський, Великоберезнянський, Хмельницький, Жовківський, Рогатинський, 

Ярмолинецький, Тячівський, Коломийський та Турківський), проте цього 

виявилося не достатньо, щоб мати високу локалізацію туристсько-рекреаційних 

ресурсів. Значний потенціал природних ресурсів мають Борщівський і 

Надвірнянський райони. Перший володіє 13, а другий — 10 об’єктами природно-

заповідного фонду державного значення. 

Низьку локалізацію туристсько-рекреаційних ресурсів (менше 3) мають 

47,5% адміністративних одиниць другого рівня КОАТУУ. Крім того, близько 43% 

міст і районів України мають коефіцієнт локалізації ресурсів, рівний 0. Як 

бачимо, туристсько-рекреаційні ресурси розміщені по території нашої держави 

вкрай нерівномірно. Цікаво, що серед територіальних одиниць даної групи є ті, 
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що володіють об’єктами з основного і попереднього списків ЮНЕСКО. Серед 

них: Бахчисарайський район АРК (Палац кримських ханів, Кримська 

астрофізична обсерваторія, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен), Ізмаїльський 

(пункт геологічної дуги Струве «Старонекрасівка») та Кілійський (Генуезька 

колонія «Лікостомо») райони Одеської області, Мелітопольський район 

Запорізької області (Кам’яна могила) та Чаплинський район Херсонської області 

(Асканія-Нова). 

3.2. Геопросторовий аналіз розвитку готельного господарства 

3.2.1. Загальна характеристика стану готельного господарства України 

За даними Державного комітету статистики України (Держкомстат) у 2012 

році в нашій державі функціонували 3144 готелі, включаючи аналогічні заклади 

розміщення (КЗР)
7
. Вони розмістили близько 5 млн. осіб, серед яких більше 

1 млн. іноземців. Середня місткість КЗР по країні складала майже 52 особи. 

Зайнятість в готельному бізнесі була досить низькою, про що говорить показник 

середньооблікової кількість штатних працівників. Так, у 2012 році в готелях та 

аналогічних закладах розміщення нараховувалося близько 36,5 тис. штатних 

працівників, що складало близько 0,3% від загальної кількості зайнятих в державі. 

Доходи від наданих послуг КЗР також досить незначні. У 2012 році готелі та 

аналогічні засоби розміщення заробили близько 6,9 млрд. гривень, що склало 

близько 0,5% від загального ВВП України. 

Аналізуючи динаміку кількості готелів та аналогічних засобів розміщення 

за 1995-2012 роки (рис. 3.4), можна прослідкувати тенденцію до поступового її 

скорочення з 1995 по 2004 роки. Причиною тому могла бути складна 

загальноекономічна ситуація в країні на межі XX і XXI століть та відповідно 

низький рівень туристичної мобільності й ділової активності населення. 

Зростання кількості готелів та аналогічних закладів розміщення спостерігається, 

                                           
7
 КЗР — колективні засоби розміщення. У нашому дослідженні — за виключенням 

спеціалізованих закладів розміщення (санаторіїв, дитячих санаторіїв, пансіонатів з лікуванням, 

бальнеологічних лікарень, будинків відпочинку та інших). 
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починаючи з 2005 року. Цей період був часом економічного зростання, 

покращення добробуту населення і виходу із затяжної рецесії попередніх років. 

Не вплинула на розвиток готельного бізнесу України і світова криза, що почалася 

в 2008 році. Позитивна тенденція могла бути пов’язана з очікуваннями 2012 року, 

а саме — чемпіонату УЄФА ЄВРО-2012 Україна-Польща. Тому, незважаючи на 

кризові явища в економіці, готельний бізнес розвивався, знаючи, що в 2012 році 

спостерігатиметься значний дефіцит на ліжко-місця в тимчасових закладах 

розміщення. Різке, майже двократне зростання чисельності КЗР, що припало на 

2011 рік, було спричинене тим же фактором майбутнього футбольного 

чемпіонату. 

Місткість готелів та аналогічних засобів розміщення в 2012 році складала 

114 666 ліжко-місць. Для оцінки туристичної функції дестинації часто 

використовують коефіцієнт Барет’є-Дефферта. Вважається, що туристична 

функція є однією з провідних для населеного пункту, якщо її коефіцієнт дорівнює 

100, тобто, кількість місць в готелях та аналогічних закладах розміщення 

дорівнює кількості місцевого населення [25]. Звичайно, що для різних країн цей 

показник має відмінні порогові значення, але найчастіше вважається, що 

туристична функція є однією з домінуючих, якщо коефіцієнт Барет’є-Дефферта 

знаходиться в межах від 50 до 100. В масштабі України даний показник в 2012 

році складав 0,25. Це говорить про низьку загальну спеціалізацію України на 

туристичній галузі. Звичайно, треба враховувати похибку на масштаб території і 

кількість жителів, тому що даний коефіцієнт застосовуються здебільшого для 

оцінки туристичної діяльності локального рівня. Для порівняння ми розрахували 

коефіцієнт Барет’є-Дефферта для Польщі та Нідерландів, використовуючи дані 

національних бюро статистики. Так, показник Польщі в 2012 році складав близько 

0,7, а Нідерландів — більше 7. Як бачимо, в Польщі коефіцієнт також мав низьке 

значення за рахунок великої території та значної кількості населення (більше 

38 млн.). Натомість в Нідерландах, чия територія значно менша і де на той час 

мешкало близько 16,5 мнл. осіб, коефіцієнт туристичної функції був значно 
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вищий. Отже, ми можемо підсумувати, що Україна відчуває дефіцит місткості 

готелів і потребує будівництва нових засобів розміщення. 

 

Рис. 3.4. Динаміка кількості готелів та аналогічних засобів розміщення в 

Україні за 1995-2012 роки (побудовано за [54]) 

3.2.2. Геопросторовий аналіз розвитку готельного господарства на 

локальному рівні 

Одним із основних статистичних показників Державного комітету 

статистики, що ілюструють розвиток готельного господарства є кількість готелів 

та аналогічних засобів розміщення. За даними 2012 року серед міст обласного 

підпорядкування і районів України десятку лідерів за кількістю об’єктів КЗР 

складали Київ (148 закладів), Ялта (146 закладів), Феодосія (140 закладів), Одеса 

(125 закладів), Алушта (93 заклади), Харків (85 закладів), Яремче (81 заклад), 

Євпаторія (71 заклад), Чорноморський район АРК (64 заклади) та місто Львів (59 

закладів). Середня кількість готелів та аналогічних закладів розміщення в розрізі 

районів і міст обласного значення складає 4,7 об’єкти, максимальна — 148 
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об’єктів (м. Київ), мінімальна, не враховуючи території, де немає закладів КЗР, — 

1 об’єкт (в 163 адміністративних одиницях). 

Серед 669 районів і міст обласного значення України лише 69% мали хоча б 

один заклад готельного господарства за даними 2012 року (рис. 3.5). В межах 10% 

адміністративних одиниць другого рівня функціонують близько 67% від загальної 

кількості об’єктів КЗР держави. Як бачимо, спостерігається значна концентрація 

закладів готельного господарства на незначній території держави. Треба 

зауважити, що згідно офіційної статистики багато приморських та інших 

територій, що мають природні та історико-культурні ресурси, не мали жодного 

готельного закладу в 2012 році. Серед них: Приморський та Приазовський райони 

Запорізької області, Очаківський район Миколаївської області, Канівський район 

Черкаської області, Джанкойський та Красноперекопський райони АРК, місто 

Хмільник та Могилів-Подільський Вінницької області та інші. 

 

Рис. 3.5. Розподіл кількості колективних закладів розміщення за районами і 

містами обласного підпорядкування 

Пропускну здатність дестинації відображає показник місткості 

колективних закладів розміщення — кількість гостей, яку одночасно може 

прийняти територія. Загальна місткість всіх КЗР України в 2012 році складала 

163213 ліжко-місць. Середня місткість готелів складала близько 244 ліжко-місць, 
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максимальна — 17272 ліжко-місця (м. Київ), мінімальна — 4 ліжко-місця (м. 

Дзержинськ, Світловодський район Кіровоградської області, Талалаївський район 

Чернігівської області), не враховуючи адміністративні території, де немає 

закладів готельного господарства. 

Виникає запитання щодо готельних підприємств, що мають всього чотири 

ліжко-місця. Згідно «Правил користування готелями й аналогічними закладами 

розміщення та надання готельних послуг» [27], прийнятими 2 квітня 2004 року 

Державною туристичною адміністрацією України, готелем вважаються 

підприємства, в яких є мінімум 6 номерів, тобто, 12 ліжко-місць. Відповідь 

полягає у тому, що Держкомстат збирає статистику не лише з власне готелів, а й з 

аналогічних засобів розміщення, а критерію до мінімального номерного фонду 

таких підприємств немає. 

 

Рис. 3.6. Розподіл місткості КЗР за районами і містами обласного 

підпорядкування 

Десятку лідерів за місткістю готельних підприємств формують відповідно 

Київ (17272 ліжко-місця), Ялта (9467 ліжко-місць), Феодосія (7051 ліжко-місце), 

Одеса, Алушта, Львів, Євпаторія, Яремче, Харків і Дніпропетровськ. Розподіл 

ліжко-місць по території України дуже нерівномірний (рис. 3.6), зокрема, 
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спостерігається значна їх концентрація на незначній території. Майже 65% 

загальної місткості готелів зосереджена в 5% районів і міст держави. Найбільшу 

кількість гостей можуть прийняти КЗР великих міст, обласних центрів, 

розвинених дестинацій Криму і Карпат, Запорізької, Миколаївської, Херсонської 

та Львівської областей. 

Не менш важливим для нашого дослідження є аналіз дохідності готельного 

сектору. Для цього було використано показник доходів від наданих послуг готелів 

та аналогічних засобів розміщення без ПДВ, акцизного збору та інших податків. 

До десятки лідерів за дохідністю увійшли Київ (> 3,6 млрд. грн.), Ялта (> 565 млн. 

грн.), Донецьк (≈ 280 млн. грн.), Трускавець, Одеса, Алушта, Харків, Львів, 

Євпаторія та Яремче. Слід зауважити, що доходи готелів Києва вшестеро 

перевищили прибутки Ялти і в дванадцять разів —Донецька. Середнє значення 

доходу готелів в Україні складає майже 10,4 млн. гривень, максимальні — в 

Києві, а мінімальні — в Піщанському районі Вінницької області (200 грн.). 

Порівнюючи міста і райони-лідери за показником доходів від наданих 

послуг з двома попередніми, можна побачити декілька вагомих відмінностей. По-

перше, третім в рейтингу замість Феодосії є місто Донецьк. Цьому міг посприяти 

той факт, що це місто було одним із господарів чемпіонату УЄФА ЄВРО-2012. 

По-друге, четверту позицію за прибутками займає Трускавець в той час, як за 

кількістю і місткістю КЗР місто посідає 26 і 11 місця відповідно. Це говорить про 

високу інтенсивність і продуктивність праці місцевих готелів. На жаль, ми не 

маємо даних стосовно коефіцієнта завантаженості готелів, щоб упевнитися у 

високих показниках використання місткості готелів курорту Трускавець. По-

третє, одні з найвищих доходів від готельного сектору має місто Бориспіль (15 

місце в рейтингу; прибуток КЗР — 38,7 млн. грн.). Цьому могло посприяти 

декілька факторів — близькість найбільшого міжнародного аеропорту до столиці 

України і проведення чемпіонату УЄФА ЄВРО-2012. Близькість аеропорту 

позитивно впливає на рівень прибутків за рахунок зупинок в місцевих готелях 

пасажирів транзитних рейсів, а також ночівель в день прильоту і переддень 

зворотного вильоту. Проведення ж футбольного чемпіонату збільшило загальний 
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потік туристів до нашої держави і тим самим забезпечило високі показники 

завантаженості не лише готелів міст-господарів ЄВРО, а й найближчих до них 

населених пунктів. Високі прибутки готелів має також місто Борислав (37,4 млн. 

грн.), що знаходиться поблизу курорту Трускавець. В місті функціонують 22 

готелі загальною місткістю 845 ліжко-місць. Висока прибутковість місцевих КЗР 

є наслідком близькості Трускавця і адміністративного підпорядкування 

Бориславській міській раді селища міського типу Східниця — відомого 

бальнеологічного курорту. Крім того, Борислав — крупний промисловий центр з 

видобутку нафти, газу і озокериту. Цей факт позитивно впливає на розвиток 

ділового туризму до міста. Місто Кривий Ріг, незважаючи на свою промислову 

спеціалізацію, також має досить значні доходи готельного сектору в масштабі 

країни (29,5 млн. грн.). Впливати на високу дохідність готелів міста (тут 

функціонують 17 готелів загальною місткістю 1317 ліжко-місць) можуть бізнес-

туристи, що приїжджають завдяки розвиненій промисловості, а особливо — 

чорній металургії. 

Загальний дохід готелів та аналогічних закладів розміщення України в 2012 

році склав 6,96 млрд. грн. Проблема концентрації прибутків в готелях окремих 

адміністративних одиниць відчувається дуже гостро. Так, лише 7% районів і міст 

отримують майже 94% всіх доходів готельного сектору держави. Решта 59% 

адміністративних одиниць, де діють готелі та аналогічні засоби розміщення, 

заробляють лише 6% прибутків. Ще 3% районів і міст з діючими КЗР не мають 

жодного доходу від їх діяльності (рис. 3.7). 

Не менш важливим для аналізу готельного сектору є рівень зайнятості, 

відображений в національній статистиці як показник середньооблікової 

чисельності штатних працівників. Між кількістю зайнятих і рівнем розвитку 

готельного господарства існує пряма кореляція. Загальна зайнятість в готелях і 

аналогічних засобах розміщення в 2012 році склала 36583 особи. Беззаперечним 

лідером серед районів і міст обласного значення України є Київ (7143 особи). 

Окрім Києва десятку лідерів формують міста Ялта (3342 особи), Трускавець (2076 

осіб), Львів, Одеса, Донецьк, Алушта, Харків, Дніпропетровськ і Феодосія. 
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Максимальна зайнятість в розрізі міст обласного підпорядкування і районів — 

7143 особи (м. Київ), мінімальна — 1 особа (в 47 адміністративних одиницях), 

середня — 54 особи. Лише 11% адміністративних одиниць мають кількість 

працюючих вище середньої по країні, а решта 89%, включаючи ті, де взагалі 

немає об’єктів КЗР, — менше середньої. 

 

Рис. 3.7. Розподіл доходів від наданих послуг КЗР за районами і містами 

обласного підпорядкування 

Перелік міст і районів, що мають найвищу в країні чисельність зайнятих в 

готельному секторі, не відрізняється від регіонів-лідерів за кількістю готельних 

підприємств, їх місткістю та дохідністю. Подібною є і географічна дисперсність 

зайнятості. Всього 3% адміністративних одиниць України працевлаштовують 

майже 69% робітників готельного господарства. А в 23,7% районах і містах 

офіційно працюють лише до 5 робітників готельного бізнесу (рис. 3.8). 

Одним з наших завдань є розробка типології потенційних локальних 

туристичних систем України, що потребує визначення найбільш розвинених і 

несформованих дестинацій. Тому до аналізу було включено показник кількості 

розміщених осіб в готелях і аналогічних закладах розміщення. Отже, лідирує за 

чисельністю прийнятих осіб місто Київ (1,04 млн. осіб, з яких 49,6% іноземців). 

Загальна статистика показує, що найбільше гостей приймають КЗР обласних 
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центрів, розвинених туристичних дестинацій (гірськолижних курортів Карпат, 

бальнеологічних курортів західної України, курортів Криму) і міст, що 

знаходяться поблизу крупних транспортних вузлів. 

 

Рис. 3.8. Розподіл середньооблікової кількості штатних працівників КЗР за 

районами і містами обласного підпорядкування 

За індексом кількості розміщених також спостерігається значна 

геопросторова диспропорція. Близько 10% адміністративних одиниць приймають 

майже 85% внутрішніх і міжнародних туристів (рис. 3.9). Більше того, 15 районів 

і міст України, де згідно статистики діє як мінімум один об’єкт КЗР, взагалі не 

мали гостей в 2012 році. Серед них: місто Буча Київської області, Андрушівський 

район Житомирської області, Верховинський район Івано-Франківської області, 

Петрівський район Кіровоградської області, Ніжинський район Чернігівської 

області та деякі інші. Цікаво, що серед них зустрічаються готелі з високими 

показниками місткості (наприклад, в Охтирському районі Сумської області діє 

всього один готель на 175 ліжко-місць; в Семенівському районі Полтавської 

області — один готель на 60 ліжко-місць; в Андрушівському районі 

Житомирської області — два готелі загальною місткістю 72 ліжко-місця). 
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Рис. 3.9. Розподіл кількості розміщених осіб в КЗР за районами і містами 

обласного підпорядкування 

В нашому дослідженні ми використали офіційні дані, що були надані 

готелями і аналогічними закладами розміщення територіальним органам 

управління статистики. Виникає запитання з якою метою функціонують значні за 

місткістю готелі в регіонах, де немає попиту на такі послуги? Причиною цього 

може бути тінізація готельного бізнесу в малорозвинених регіонах нашої держави. 

Звичайно, що такі висновки потребують більш ґрунтовних досліджень, проте наш 

аналіз виявив декілька ознак, що підтверджують дану гіпотезу: 

 відсутність жодного закладу КЗР в третині адміністративних одиниць нашої 

держави; 

 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 від діяльності КЗР в районах і містах, де 

функціонують заклади з високими показниками місткості; 

 відсутність штатних працівників у деяких адміністративних одиницях, де за 

офіційною статистикою діє до 3 готельних підприємств; 
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 відсутність або наявність декількох штатних працівників в районах і містах 

з високими показниками місткості готелів (наприклад, в Сакському 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). 

Виявлені ознаки свідчать про можливі процеси тінізації готельного бізнесу 

в Україні. На жаль, це може дещо спотворити загальний результат дослідження, 

оскільки офіційні статистичні дані можуть не завжди відображати реальну 

картину геопросторової диференціації. Локальне управління туристичною 

діяльністю дає можливість усунення проблем з нелегальною діяльністю, оскільки 

місцеві органи влади можуть швидко реагувати на виявлені проблеми, добре 

знають місцевий ринок і мають прямий вплив на його суб’єктів. Сучасна ж 

структура державного управління не дає змоги контролювати всіх без 

виключення акторів ринку, особливо в малорозвинених, периферійних і 

депресивних регіонах. 

Будь-яке суспільно-географічне дослідження потребує розрахунку 

специфічних показників, що дають змогу оцінити рівень спеціалізації території на 

тому, чи іншому виді діяльності. В нашому випадку ми маємо визначити рівень 

розвитку готельного господарства в районах і містах України. Для цього ми 

розрахували ряд коефіцієнтів, одним з яких є індекс Барет’є-Дефферта (кількість 

ліжко-місць на 100 постійних жителів). 

Результати розрахунку даного коефіцієнта відображають спеціалізацію 

території на туристичній діяльності. Отже, лідерами за коефіцієнтом Барет’є-

Дефферта є міста Яремче (19,7 ліжко-місць), Алушта (10,6 ліжко-місць), 

Трускавець (10,4 ліжко-місць), Феодосія, Ялта, Чорноморський район АРК, 

Судак, Євпаторія, Якимівський район Запорізької області та Моршин. Майже всі 

вони є високорозвиненими туристичними дестинаціями державного рівня: 

приморськими (Алушта, Ялта, Феодосія, Саки та інші), гірськолижними (Яремче) 

або бальнеологічними (Трускавець, Моршин) курортами. Зауважимо, що 
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Якимівський район Запоріжжя розташований на узбережжі Азовського моря, 

неподалік Мелітополя. Окрім приморського положення, район відомий своїми 

мінеральними водами і лікувальними грязями, що сприяло формуванню 

розвиненої туристичної діяльності й будівництва численних баз відпочинку, 

готелів і дитячих таборів. 

Цікаво, що високі індекси Барет’є-Дефферта отримали міста Теплодар 

Одеської області (1,47 ліжко-місць), Енергодар Запорізької області (0,88 ліжко-

місць), Южноукраїнськ Миколаївської області (0,67 ліжко-місць), Дебальцеве 

Донецької області (0,63 ліжко-місця) та деякі інші. Всі вони не являються 

туристичними центрами. Теплодар — місто, що було створене в результаті 

будівництва Одеської атомної теплоелектроцентралі. В 1997 році будівництво 

АТЕЦ було зупиненою через небезпеку зсувів ґрунту і чисельних карстових 

пустот в околицях, але місто лишилося. За даними 2012 року там проживало 

10,2 тис. осіб і в місті функціонував один готель місткістю 150 ліжко-місць. 

Відповідно, значення коефіцієнта Барет’є-Дефферта порівняно високе, але 

фактично туристичної функції місто не має. Енергодар — це промислове місто, де 

розташовані Запорізька АЕС та ДРЕС — найпотужніші в Україні. В місті живе 

більше 54 тис. жителів, а місткість готелів складає 479 ліжко-місць. 

Южноукраїнськ — спеціально збудоване місто для працівників 

Південноукраїнської АЕС. На сьогодні там проживає 40,6 тис. осіб, а місцеві 

готелі можуть прийняти 272 гостя одночасно. Дебальцеве — промислове місто на 

Донеччині. Його спеціалізацією є машинобудування та електроенергетика. Крім 

того, воно є крупним залізничним вузлом України. У Дебальцевому 

нараховується 46 тис. мешканців, а місткість готелів складає 291 ліжко-місце. 

Найімовірніше, готелі промислових міст навмисне створювалися з високою 

місткістю, щоб мати змогу забезпечити проживання для осіб, що приїздять з 

діловою метою. 

Середнє значення коефіцієнта Барет’є-Дефферта по Україні становить 0,29 

ліжко-місць, що означає дуже низький загальний розвиток туристичної функції 

дестинацій (рис. 3.10). Найвище значення — 19,7 ліжко-місць (м. Яремче), 
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найнижче — 0,01 ліжко-місця (Маневицький район Волинської області, 

Уманський район Черкаської області, Запорізький район Запорізької області). 

Слід відмітити, що показники розрахованого індекс у великих містах, які є 

лідерами за місткістю готелів та аналогічних КЗР, є нижчими за рахунок значної 

кількості постійного населення. Так, за даними 2012 року показник Одеси був 

0,65 ліжко-місць (43 місце за рейтингом), Києва — 0,61 ліжко-місце (49 місце), 

Дніпропетровська — 0,39 ліжко-місць (96 місце), Харкова — 0,29 ліжко-місць 

(135 місце) і Севастополя — 0,28 ліжко-місць (141 місце). 

 

Рис. 3.10. Розподіл місткості КЗР на 100 постійних жителів за районами і 

містами обласного підпорядкування 

Враховуючи недоліки попереднього коефіцієнта, ми розрахували щільність 

готелів на одиницю площі. Найвищою вона виявилась в місті Моршині й склала 

3,5 од./км
2
. Десятку лідерів також формують: Трускавець (2,88 од./км

2
), 

Кузнецовськ (2,25 од./км
2
), Євпаторія, Саки, Одеса, Ужгород, Борислав, Ялта і 

Новий Розділ. Найнижча густота готелів (без урахування районів, де взагалі немає 

готелів) — в Іванківському районі Київської області (0,0003 од./км
2
), середня по 

Україні — 0,05 од./км
2
. 

Показник щільності об’єктів КЗР не усунув недоліку коефіцієнта Барет’є-

Дефферта. Так, у лідерах знову опинилися промислові (Кузнецовськ, Новий 
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Розділ, Теплодар (0,33 од./км
2
) і Южноукраїнськ (0,33 од./км

2
)) та транзитні 

(Бориспіль (0,4 од./км
2
) і Чоп (0,5 од./км

2
)) міста. Високі показники густоти 

готелів викликані незначною їх площею, хоча вони і не мають туристичної 

спеціалізації. Лише 1,6% адміністративних одиниць України мають густоту 

готелів і аналогічних КЗР вище 0,5 од./км
2
 (рис. 3.11), що свідчить про гостру 

недостатність категорійних засобів розміщення в нашій державі. Більше того, 

серед великих міст лише Львів входить до відносних лідерів. А, отже, навіть міст-

мільйонники і обласні центр України потребують будівництва нових об’єктів 

тимчасового розміщення. 

 

Рис. 3.11. Розподіл щільності КЗР за районами і містами обласного 

підпорядкування 

Для оцінки рівня розвитку готельного господарства необхідно враховувати 

коефіцієнт зайнятості в готелях і аналогічних закладах розміщення (відношення 

кількості зайнятих в КЗР до загальної чисельності населення міста чи району). 

Даний індикатор є більш показовим в контексті спеціалізації на відміну від 

абсолютної зайнятості, адже відображає відсоток населення, що працює у 

відповідній галузі економіки. Найвищий коефіцієнт зайнятості в готельному 

господарстві в Україні мають Трускавець (7%), Алушта (2,4%), Ялта (2,4%), 

Яремче, Моршин, Феодосія, Обухівський район Київщини, Борислав, Южне і 

Євпаторія. 
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Як бачимо, найвищі показники коефіцієнта зайнятості порівняно не є 

високими. Для більшої наочності порівняємо їх до загальнодержавного індекса. 

Коефіцієнт зайнятості в готелях і аналогічних закладах розміщення в масштабі 

України за даними 2012 року складав 0,08%. Так, лише 10,3% адміністративних 

одиниць мають коефіцієнт зайнятості вищий, або рівний державному. Близько 

55% районів і міст мають менше 0,08% зайнятих в готельному бізнесі, і більше 

34% — взагалі не мають працівників готельного сектору (рис. 3.12). 

Максимальний коефіцієнт зайнятості — 7% (м. Трускавець), мінімальний — 

0,0014% (м. Дзержинськ), середній по країні — 0,05%. 

 

Рис. 3.12. Розподіл зайнятості в готельному секторі за районами і містами 

обласного підпорядкування 

Одним із основних показників економічного розвитку країни, регіону чи 

локальної території є дохід на душу населення, в тому числі за різними галузями 

господарства. Вище проаналізовано прямий показник доходів від діяльності 

готелів і аналогічних закладів розміщення, за яким беззаперечним лідером є місто 

Київ. У розрахунку ж на душу населення першість веде курортополіс Трускавець 

(8,8 тис. грн./ос.). Фінансовий результат Трускавця в 58 разів перевищує прибуток 

КЗР на душу населення в межах України (0,15 тис. грн./ос.). 

До десятки лідерів входять Яремче (4,7 тис. грн../ос.), Ялта (4 тис. грн./ос.), 

Алушта, Київ, Борислав, Євпаторія, Феодосія, Моршин та Бориспіль. Найвищі 
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доходи готелів в розрахунку на душу населення мають розвинені туристичні 

дестинації (приморські, бальнеологічні, гірськолижні), обласні центри, транзитні 

міста і приміські зони крупних туристичних і ділових центрів (наприклад, 

Обухівський район і місто Ірпінь займають 11 і 27 позиції відповідно і являються 

передмістями Києва). 

 

Рис. 3.13. Розподіл доходу від діяльності КЗР на душу населення за районами 

і містами обласного підпорядкування 

За розподілом доходу КЗР на душу населення спостерігається аналогічна 

диспропорції в різних регіонах України (рис. 3.13). Лише 3,8% територіальних 

одиниць нашої держави мають рівень прибутків на душу населення вище 

загальнодержавного. Максимальний показник — 8,8 тис. грн./ос. (м. Трускавець), 

мінімальний — 0,1 грн./ос. (Городенківський район Івано-Франківської області), 

середнє значення по країні — 57,2 грн./ос. 

Найбільш наочно геопросторову диференціацію розвитку готельного 

господарства відображає поверхня коефіцієнта локалізації (рис. 3.14; додаток П). 

Вона показує питому вагу доходу КЗР адміністративної одиниці в межах України. 

Ми можемо виділити декілька міст з найвищим показником локалізації 

готельного господарства: Трускавець, Київ, Моршин, Ялта, Бориспіль, Євпаторія і 
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Одеса. Поряд з ними показник локалізації вище 100 має Кузнецовськ — місто-

супутник Рівненської АЕС. Справа в тому, що в місті площею всього 4 км
2
 

функціонують 9 готелів. У 2012 році вони отримали більше 7 млн. грн. сукупного 

доходу. За рахунок цього місто опинилося серед лідерів за показником локалізації 

КЗР, хоча не воно має туристичної спеціалізації. Високі доходи місцевих 

готельних закладів найімовірніше забезпечують гості, що приїздять до міста з 

професійною метою. 

Міста з найвищою локалізацією діяльності готелів і аналогічних закладів 

розміщення є розвиненими туристичними дестинаціями різного профілю: бізнес-

туризму, рекреації і відпочинку, гірськолижного і бальнеологічного туризму, а 

також транзитні вузли (місто Бориспіль). Всі вони характеризуються високими 

доходами готелів, наявністю значної кількості штатних працівників, відносно 

високими показниками місткості та завантаженості. 

До другої категорії дестинацій за рівнем локалізації готельного 

господарства ми віднесли адміністративні одиниці з коефіцієнтом в межах від 16 

до 100. До неї увійшли 24 міста, серед яких Львів, Кам’янець-Подільський, 

Харків, Южне, Донецьк, Сімферополь, Луцьк, Дніпропетровськ, Мукачеве та 

інші. До другої групи належить і місто Першотравенськ — розвинений 

вуглепромисловий центр Дніпропетровської області. Показник локалізації має 

високе значення за рахунок невеликої площі (3 км
2
) і одночасно високого доходу 

єдиного готелю міста, що в 2012 році склав більше 618 млн. грн. Дана категорія 

міст представлена центрами бізнес-туризму (здебільшого обласними центрами), 

курортами державного і місцевого значення різного профілю: рекреаційного, 

культурно-пізнавального, бальнеологічного і лікувального. Решта міст і районів 

України не мають високої локалізації діяльності доходів готельних підприємств. 

Більше 87% адміністративних одиниць мають коефіцієнт менше 3. Треба 

враховувати, що значний вплив на аналізований показник має площа населеного 

пункту, або району. Так, великі за площею міста, що спеціалізуються на 

туристичній діяльності, опиняються в кінці рейтингу. Це стосується таких 

дестинацій, як Яремче, Бердянськ, Севастополь, Саки, Керч, Судак та деяких  
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Рис. 3.14. Картосхема геопросторової диференціації розвитку готельного господарства в Україні 

(поверхня коефіцієнта локалізації) 
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інших. Натомість, ряд невеликих за площею промислових центрів, що не мають 

туристичної спеціалізації, мають вищі коефіцієнти локалізації. Ми це побачили на 

прикладах Першотравенська і Кузнецовська. 

3.3. Геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності 

3.3.1. Загальна характеристика стану туристсько-екскурсійної діяльності 

України 

В 2012 році в Україні функціонували 5346 суб’єктів туристичної діяльності, 

в тому числі 892 туроператори (17%), 4002 турагенти (75%) і 894 підприємства, 

що здійснює екскурсійну діяльність (8%). Зайнятість в туристичній сфері була 

дуже низькою. В галузі нараховувалось 15558 штатних працівників, що складало 

всього 0,1% від усіх зайнятих в країні. Туроператорські компанії надали робочі 

місця 6801 працівникові (44%), турагентські — 7659 працівникам (49%), а 

підприємства екскурсійних послуг — 1098 працівникам (7%). При цьому, 

більшість офіційних робітників не мали вищої або середньої спеціальної освіти у 

галузі туризму. Лише 46% (7085 осіб) зайнятих мали відповідну кваліфікацію. 

Більшість дипломованих фахівців працювали в турагентських (52%), менше — в 

туроператорських (43%) і екскурсійних компаніях (5%). Доходи туристичних 

компаній без ПДВ, акцизного збору й аналогічних податків України в 2012 році 

були незначними і склали всього 6,66 млрд. грн., що дорівнювало 0,5% загального 

ВВП держави. Найбільші прибутки мали туроператори — 6 млрд. грн. (91%), 

значно менші — турагенти (545 млн. грн. (8%)) і екскурсійні бюро (73 млн. грн. 

(1%)). 

Забезпечити вказаний рівень прибутку дозволила реалізація 1,77 млн. 

туристичних путівок. З них 73% — туроператорами, а решту 27% — агентами. 

Цікаво, що компанії-виробники турпродукту (оператори) більшу частину путівок 

продають безпосередньо населенню, а не посередникам (агентам): 59% і 41% 

відповідно. Подібна специфіка українського туристичного ринку спричинена 

значною тінізацією турагентської діяльності. Справа в тому, що більшість 
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туристів, користуючись послугами агентів, сплачують вартість путівок готівкою. 

Агенти ж з метою ухилення від сплати податків перераховують оператору кошти 

за туристичні послуги від імені туриста, а не з власного розрахункового рахунку. 

Таким чином, офіційна статистика фіксує у виробників турпродукту вищі доходи 

від реалізації путівок безпосередньо населенню, хоча фактично ситуація має 

інший характер. 

В 2012 році туристичними компаніями України було обслуговано трохи 

більше 3 млн. осіб (не враховуючи екскурсантів), що склало близько 6,5% від 

загальної кількості жителів країни. Основна мета подорожей — дозвілля та 

відпочинок (рис. 3.15). Серед клієнтів туристичних фірм 91% осіб були 

українцями і 9% — іноземцями. При цьому, більше 89% усіх туристів 

скористались послугами туроператорів і лише 11% — турагентів. Такий розподіл 

обслугованих туристів між виробниками і посередниками спричинений фактором 

приховування агентської діяльності, описаним вище. 

Загальна кількість екскурсантів України в 2012 році склала 865028 осіб, з 

яких близько 10% були іноземцями. Найбільшу кількість екскурсантів приймають 

місто Київ, Івано-Франківська, Одеська, Львівська, Чернігівська, Полтавська, 

Запорізька області та АРК. Серед іноземців найбільший потік відчувають 

Одеська, Запорізька та Івано-Франківська області, АРК, міста Київ і Севастополь. 

Географія подорожей українців досить широка і охоплює більше 160 країн 

світу. Загалом у 2012 році послугами туристичних агентств для подорожей за 

межі України скористались 1 956 662 особи (4,3% населення України). Серед 

найбільш масових напрямків можна назвати такі країни, як Туреччина (32% осіб), 

Єгипет (23% осіб), ОАЕ (6% осіб), Болгарія (4% осіб), Греція (3,5% осіб), Іспанія 

(3% осіб) та інші. 

Для подорожей до України послугами туристичних компаній скористалися 

270064 іноземці. Найбільше туристів, що відвідали нашу державу за допомогою 

вітчизняних туристичних фірм, в 2012 році прибуло з Російської Федерації (61,5% 

осіб), Туреччини (5% осіб), Білорусі (3,4% осіб), Туркменістану (3,3% осіб), 
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Німеччини (3,3% осіб), Нідерландів (2,8% осіб), Польщі (2,5% осіб) та Швеції 

(2,5% осіб). За даними Адміністрації Державної прикордонної служби в тому ж 

році до України в’їхали більше 23 млн. іноземців. А, отже, за послугами 

рецептивних туроператорів звернулися лише 1,2% іноземців. Як бачимо, 

потенціал українського туристичного ринку як країни-рецептора є дуже високим, 

але фактично послугами туристичних компаній користується дуже незначна 

частина подорожуючих. 

 

Рис. 3.15. Структура туристопотоку України за метою поїздки в 2012 році 

(побудовано за [54]) 

3.3.2. Геопросторовий аналіз розвитку туристсько-екскурсійної діяльності 

на локальному рівні 

Одним з основних показників діяльності туристичного ринку України є 

індекс реалізації туристичних путівок. Лідерами за реалізацією турпродукту є 

Київ (1,06 млн. путівок), Сімферополь (95,86 тис путівок), Севастополь (86 тис. 

путівок), Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Яремче і Ялта. 

Більшість турів в країні реалізують компанії з обласних центрів, що спричинено 

декількома факторами. По-перше, жителі крупних міст мають вищий достаток і, 

відповідно, тут спостерігається більший попит на подорожі. По-друге, компанії, 

що функціонують в регіональних центрах, мають більший доступ до ресурсів для 
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свого просування і, як наслідок, — більшу довіру і популярність серед населення. 

Окрім обласних центрів, найвищі продажі турів в Україні спостерігаються в 

розвинених туристичних дестинаціях, таких як Севастополь, Ялта, Євпаторія і 

Трускавець, що свідчать про високу мобільність і добробут місцевого населення. 

Максимальне значення реалізації турів в 2012 році склало 1056669 одиниць, 

середній показник — 2889,5 одиниць, а мінімальний — 2 путівки (в 

Тернопільському районі Тернопільської області, Іваничівському районі 

Волинської області, Золочівському районі Львівської області та місті Красний 

Лиман Донецької області). Диспропорція в реалізації туристичних путівок по 

території України є дуже високою (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Розподіл кількості реалізованих путівок за районами і містами 

обласного підпорядкування 

Максимальні доходи від надання туристсько-екскурсійних послуг 

спостерігаються в Києві. В 2012 році вони склали більше 4,8 млрд. грн. 

Одночасно з цим, мінімальні прибутки, не враховуючи районів і міст, де його 

немає взагалі,— 200 грн. (м. Очаків Миколаївської області), а середнє — 

9,95 млн. грн. Першість за доходами від надання туристсько-екскурсійних послуг, 

крім столиці, ведуть Сімферополь (332,3 млн. грн.), Севастополь (308 млн. грн.), 
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Яремче, Одеса, Донецьк, Євпаторія, Львів, Ялта і Харків. Як бачимо, лідери за 

показниками прибутку і реалізації туристичних путівок практично однакові за 

рахунок тісної кореляції між даними індексами. Те саме стосується й 

диспропорцій в розподілі доходів (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Розподіл доходів від надання туристичних послуг за районами і 

містами обласного підпорядкування 

Частка прибутку від надання власне екскурсійних послуг дуже незначна і 

складає всього 1,1% від його загального обсягу. Десятку лідерів за доходами від 

екскурсійної діяльності формують Київ (9,6 млн. грн.), Ялта (9,1 млн. грн.), 

Севастополь (8,3 млн. грн.), Євпаторія, Алушта, Сімферопольський район АРК, 

Судак, Феодосія, Керч та Сімферополь. Середній дохід в розрізі районів і міст 

обласного значення — 111 тис. грн., а мінімальний — 1,2 тис. грн. (Веселівський 

район Запорізької області). Концентрація екскурсійної діяльності на обмеженій 

території України спостерігається значно гостріше, ніж туристичної. Так, 

прибуток від надання екскурсійних послуг мають лише 12,9% адміністративних 

одиниць України (рис. 3.18). Це пов’язано з тим, що дохід від екскурсійної 

діяльності мають здебільшого ті адміністративні одиниці, де вони безпосередньо 

надаються. А от прибуток від туристичної діяльності поширюється одночасно на 

міста і райони, де надаються туристичні послуги і генерується туристопотік. 
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Рис. 3.18. Розподіл доходів від надання власне екскурсійних послуг за 

районами і містами обласного підпорядкування 

Наступний важливий показник розвитку туристсько-екскурсійної 

діяльності — середньооблікова чисельність штатних працівників. Найбільше 

офіційно працевлаштованих нараховується в Києві (5430 осіб), Одесі (825 осіб), 

Харкові (675 осіб), Севастополі, Львові, Дніпропетровську, Сімферополі, Яремче, 

Запоріжжі та Донецьку. Найвищі показники зайнятості в туристичній галузі 

мають обласні центри та розвинені туристичні дестинації. Якщо в регіональних 

центрах кількість працюючих в туристичній діяльності значно переважає 

екскурсійну, то в Євпаторії (11 місце), Херсоні (14 місце), Ялті (15 місце), 

Феодосії (18 місце) та Алушті (19 місце) чисельність працівників екскурсійної 

сфери є домінуючою, або принаймні складає вагомий відсоток в структурі 

зайнятості. Окремо виділяється місто Яремче — головний гірськолижний курорт 

України. Тут 97,6% зайнятих є працівниками туроператорських компаній, а решта 

2,4% — турагентських. 

Максимальний показник зайнятості в туристсько-екскурсійній діяльності 

складає 5430 осіб (м. Київ), середнє значення — 23 особи, а мінімальне — 1 особа 

(в 11,2% містах і районах України). Цікаво, що в адміністративних одиницях, де 

за офіційними даними працює всього один штатний працівник галузі, більшість 

зайнята в туристичних агентствах (86,7%), менше — в екскурсійних бюро (9,3%) і 
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туроператорських фірмах (4%). Диспропорція в розподілі працівників туристсько-

екскурсійної сфери по регіонах України є аналогічною до показників збуту і 

доходу (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Розподіл середньооблікової кількості штатних працівників туризму 

за районами і містами обласного підпорядкування 

Аналогічно до готельного господарства прибуток від надання туристичних 

послуг в розрахунку на душу населення є дуже низьким. Результат дещо 

відрізняється від прямих індексів доходу і реалізації турпродукту. Так, лідерами є 

Яремче (9,8 тис. грн./ос.), Київ (1,7 тис. грн./ос.), Трускавець (1,1 тис. грн./ос.), 

Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Алушта, Ялта, Дрогобич і Сакський район 

АРК. 

За рахунок незначної кількості жителів головний гірськолижний курорт 

України, м. Яремче, має найвищий показник прибутку від надання туристсько-

екскурсійних послуг на душу населення. Середній показник по країні складає 29 

грн./ос., мінімальний — 0,1 грн./ос. (в 12 містах і районах країни). Близько 88% 

адміністративних одиниць України мають дохід від надання туристичних послуг 

нижче 10 грн./ос. (рис. 3.20). 

Коефіцієнт зайнятості в туристичній галузі є значно нижчим за 

аналогічний показник готельного сектору. Лідирують Яремче (2,06%), Алушта  
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Рис. 3.20. Розподіл доходу від надання турпослуг на душу населення за 

районами і містами обласного підпорядкування 

 

Рис. 3.21. Розподіл зайнятості в туризмі за районами і містами обласного 

підпорядкування 

(0,32%), Євпаторія (0,3%), Трускавець, Київ, Саки, Севастополь, Судак, Феодосія 

і Ялта. Максимальний коефіцієнт зайнятості в туризмі втричі нижчий за 

аналогічний показник в готельного господарства (2,06% і 7% відповідно). Середнє 

значення — 0,1%, мінімальне — 0,001% (в Хустському районі Закарпаття та місті 

Свердловську Луганської області). Зайнятість в туристичних компаніях є дуже 
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низькою, адже в 98% адміністративних одиниць України відповідний коефіцієнт 

складає менше 0,1% (рис. 3.21). 

Настільки низька зайнятість в туризмі може бути спричинена декількома 

факторами. По-перше, значна кількість роботодавців оформлюють свої відносини 

з працівником не офіційно, а лише трудовим договором. Спричинено це тим, що 

туризм не є високоприбутковим видом економічної діяльності, тому працедавці 

не зацікавлені брати зайвих робітників в штат і тягнути додаткове податкове 

навантаження. Більше того, галузь характеризується значною плинністю кадрів, 

тому роботодавці встановлюють тривалі випробувальні терміни перш, ніж 

оформити працівника офіційно. По-друге, самі співробітники часто не зацікавлені 

в офіційному працевлаштуванні. Причиною тому — система оплати праці в 

туризмі. Більшу частину зарплати в туристичних компаніях складають відсотки 

від прибутку, отриманого кожним окремим працівником. А після офіційного 

оформлення значна частина працедавців вираховує із заробітної плати сплачені за 

працівника податки, або ж знижує ставку відсотка від продажу турів. Відповідно, 

деяка частина робітників не хоче за рахунок мінімальних податкових відрахувань 

втрачати частину своєї заробітної плати. 

Аналогічно до готельного господарства ми розрахували коефіцієнт 

локалізації туристсько-екскурсійної діяльності і побудували відповідну 

картосхему (рис. 3.22; додаток Р). Коефіцієнт відображає питому вагу 

туристичної галузі кожної адміністративної одиниці в межах країни. Найвищий 

коефіцієнт локалізації має місто Трускавець, що є результатом невеликої площі 

міста (8 км
2
) і одночасно високого доходу (32,3 млн. грн.) місцевих туристсько-

екскурсійних компаній. До десятки перших (коефіцієнт вище 100) увійшли також 

Київ, Сімферополь, Євпаторія, Одеса, Ялта, Кузнецовськ, Моршин, Бориспіль та 

Львів. 

Серед перерахованих міст лише Кузнецовськ і Бориспіль не мають 

туристичної спеціалізації. Кузнецовськ — це місто-супутник Рівненської АЕС. 

Коефіцієнт локалізації туристичної діяльності міста один з найвищих в Україні за 
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рахунок незначної площі (4 км
2
) і сукупного доходу місцевих турагентських 

компаній, де працює лише 3 штатні працівники, в розмірі 598,2 тис. грн. Такий 

високий прибуток туристичних компаній забезпечило те, що місто є важливим 

промисловим центром і добробут місцевих жителів є відносно вищим в 

порівнянні до інших районів і міст України. Так, згідно звіту Виконавчого 

комітету Кузнецовської міської ради в 2012 році офіційна середня заробітна плата 

жителів населеного пункту вдвічі перевищила доходи жителів Рівного і 

Рівненської області, й майже вдвічі — України. Рівень безробіття в місті був 

нижчим за середній по області [11]. 

Бориспіль є одним з головних транспортних вузлів країни і містом-

супутником столиці. За рахунок цього місцеві готелі мають дуже високі 

показники завантаженості й відповідно прибутки. В 2012 році КЗР Борисполя 

прийняли більше 100 тис. гостей, четверта частина яких були іноземцями. Високі 

показники діяльності готелів вплинути й на туристичну діяльність. Так, 

туристичні агентства й екскурсійні компанії міста заробили в 2012 році майже 

400 тис. грн., реалізувавши 902 путівки. За рахунок високого прибутку коефіцієнт 

локалізації туристичної діяльності склав 177 і вивів місто на 9 місце в Україні. 

До другої групи ми віднесли ті дестинації, показник локалізації яких отримав 

значення від 25 до 100. До неї увійшли Ужгород, Борислав, Дрогобич, Кам’янець-

Подільський, Южне, Донецьк, Харків, Луцьк, Вінниця, Яремче, Івано-Франківськ, 

Севастополь, Алушта, Полтава, Дніпропетровськ та інші міста. Загалом другу 

групу за коефіцієнтом локалізації туристсько-екскурсійної діяльності склали 

обласні центри, розвинені туристичні дестинації (Севастополь, Алушта, Яремче, 

Южне тощо), а також невеликі за розміром міста різної спеціалізації (промислові 

центри, міста-супутники обласних центрів і столиці), що вирізняються порівняно 

високим рівнем розвитку. 

До перехідної групи міст, що мають значний потенціал розвитку 

туристсько-екскурсійної діяльності, ми віднесли населені пункти з коефіцієнтом 

локалізації від 10 до 25. До неї увійшли Іллічівськ, Миколаїв, Стрий, Феодосія, 
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Рис. 3.22. Картосхема геопросторової диференціації розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в Україні 

(поверхня коефіцієнта локалізації) 
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Мукачеве, Саки, Запоріжжя, Кременчук, Бердянськ, Умань, Хуст, Ізмаїл, Берегове 

та інші міста. Більшість з них мають необхідні туристсько-рекреаційні умови і 

ресурси, й володіють значною атрактивністю, але не використовують їх належним 

чином. Тому туристсько-екскурсійна діяльність не набула значного розвитку і не 

має високих прибутків. У разі створення необхідної інфраструктури, 

вдосконалення адміністративно-управлінських рішень і проведення правильної 

політики маркетингу, ці міста мають значний потенціал розвитку. 

Більше 54% адміністративних одиниць України мають коефіцієнт 

локалізації туристсько-екскурсійної діяльності в межах від 0,01 до 10, а 37,5% — 

взагалі не мають прибутку від діяльності туристичних компаній. Це говорить про 

те, що більше двох третіх території України мають рівень розвитку туризму 

нижче середнього. Цікаво, що до останньої категорії увійшли такі туристичні 

центри, як Керч, Мелітополь, Білгород-Дністровський, Судак, Очаків та деякі 

інші. Низькі показники локалізації туристичної діяльності пов’язані зі значною 

площею даних адміністративних одиниць та можливим приховуванням прибутків 

туристичними й екскурсійними фірмами. Так, Судак і Керч найвищі доходи 

мають від екскурсійної діяльності (відповідно 81% і 64% від загального доходу). 

Оплата екскурсій зазвичай відбувається в готівковій формі й не фіксується 

ніякими фіскальними документами. Тому екскурсійні бюро мають можливість 

приховувати значні обсяги реального прибутку. 

3.4. Геопросторовий аналіз туристичного споживання і 

продуктивності праці в туризмі та готельному господарстві 

Для відображення впливу культурно-ментального фактора (див. підрозділи 

4.2 та 4.3) на продуктивність туристичної галузі і споживання турпродукту, ми 

розрахували індекси туристичного споживання і продуктивності працівників 

туристичних компаній і готельних закладів. Індекс туристичного споживання — 

це відношення кількості реалізованих путівок до чисельності населення, виражене 

у відсотках. Фактично, він відображає процент місцевого населення, що 

користується послугами туристсько-екскурсійних компаній. Лідерами за індексом 
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туристичного споживання є міста Яремче (150,95%), Трускавець (42,54%), Київ 

(37,55%), Сімферополь, Євпаторія, Ялта, Севастополь, Алушта, Дрогобич та 

Волочиський район Хмельницької області. Максимальний показник складає 

більше 150% і означає, що половина населення міста Яремче купує туристичні 

путівки щонайменше двічі на рік. Жителі інших міст і районів України 

користуються послугами туристичних компаній значно рідше (рис. 3.23). Середнє 

по країні значення індексу — 0,91%, а мінімальне — 0,01% (в 2 містах і 12 

районах України). Як бачимо, споживання турпродукту в Україні є дуже низьким, 

адже в 94,8% адміністративних одиниць локального рівня послугами туристичних 

фірм користується 2% і менше населення. 

 

Рис. 3.23. Розподіл індексу туристичного споживання за районами і містами 

обласного підпорядкування 

Оцінити дохідність одного працівника туристичних компаній дає показник 

продуктивності праці в туризмі — відношення загального доходу туристсько-

екскурсійних компаній до середньооблікової чисельності працівників району або 

міста. Найвищу продуктивність праці в країні має єдиний офіційно зайнятий 

працівник туристичного агентства Нижньогірського району АРК — 

1,7 млрд. грн./ос. Звичайно, що дана цифра є свідченням приховування офіційних 

прибутків і реальної зайнятості в туристичній галузі не тільки окремих міст і 

районів, а й всієї країни. Адже згідно офіційних статистичних даних в 2012 році в 
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Нижньогірському районі одним агентством з одним працівником було 

реалізовано 802 путівки (більше 3 путівок щодня, враховуючи лише робочі дні) і 

принесено доходу близько 1,7 млрд. грн. До десятки лідерів також входять 

Сакський район АРК (1359,24 тис. грн./ос.), Яворівський район Львівщини 

(1090,94 тис. грн./ос.), Київ, Дрогобич, Сімферополь, Іллічівськ, Виноградівський 

район Закарпаття, Севастополь та Яремче. 

Середня продуктивність праці в туризмі — 40,4 тис. грн./ос., а 

мінімальна — 200 грн. на одну особу (рис. 3.24). Як бачимо, середній по Україні 

дохід від одного працівника туристсько-екскурсійної галузі є достатньо високим. 

Рівень середньомісячної заробітної плати в країні за 2012 рік складав 3026 грн., 

що за рік дорівнювало більше 36 тис. грн. [50]. Тобто, середня продуктивність 

праці одного менеджера туристичного підприємства перевищувала середньорічну 

заробітну плату по Україні. Ми пов’язуємо такі високі показники особистого 

результату робітника туристичної галузі з тим фактом, що значний їх відсоток 

працює неофіційно. 

 

Рис. 3.24. Розподіл продуктивності праці в туризмі за районами і містами 

обласного підпорядкування 

Для порівняння ми розрахували показник продуктивності праці в 

готельному господарстві. Першими за рейтингом є Снятинський район Івано-

Франківської області (970,7 тис. грн./ос.), Чаплинський район Херсонської області 
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(725 тис. грн./ос.), Комінтернівський район Одеської області (594,73 тис. грн./ос.), 

Саки, Снігурівський район Миколаївської області, Армянськ, Київ, Зіньківський 

район Полтавської області, Сімферопольський район АРК та Миколаївський 

район Миколаївської області. 

Максимальна продуктивність праці робітників готелів — 970 тис. грн. на 

одну особу, що перевищує середню по країні заробітну плату за 2012 рік в 27 

разів. Згідно офіційних даних в Снятинському районі в 2012 році функціонували 2 

колективних заклади розміщення, де працював всього 1 офіційно зареєстрований 

робітник. Сукупний дохід готельних закладів району сягнув більше 970 тис. грн. 

за рахунок обслугованих 1972 осіб. Як бачимо, проблема прихованої зайнятості 

актуальна й для готельного господарства. Середня продуктивність праці в 

колективних закладах розміщення складає 47 тис. грн./ос., а мінімальна — 

200 грн./ос. (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25. Розподіл продуктивності праці в готельному господарстві за 

районами і містами обласного підпорядкування 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Проаналізовані показники діяльності готельного господарства дали нам 

можливість переконатися в значних диспропорціях його розвитку. 

Геопросторовий аналіз виявив значну концентрацію готелів на окремих 
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територіях нашої держави в той час, як більше 30% районів і міст обласного 

значення не мають жодного закладу КЗР і відповідно доходу від їх діяльності. 

Місто Київ, обласні центри, розвинені курорти Криму, гірськолижні центри 

Карпат, бальнеологічні дестинації західної України і транзитні міста є 

найбільшими локалізаторами готельного господарства в нашій державі. 

Відповідно, можна виділити декілька зон активної діяльності закладів КЗР: 

Київську, Львівську, Карпатську, Одеську та Кримську. 

Туристсько-екскурсійна діяльність України характеризується значними 

диспропорціями свого поширення і розвитку. В 2012 році туристичні компанії з 

60% районів і міст обласного значення держави не реалізували жодної путівки, а 

підприємства з 56% адміністративних одиниць не задекларували жодного 

офіційного прибутку. Ще гострішою є концентрація власне екскурсійної сфери. 

Дохід від екскурсійної діяльності отримують компанії, що функціонують на 13% 

території нашої держави. Географія зайнятості в туристсько-екскурсійній галузі 

має аналогічні диспропорції — 85% штатних працівників галузі працюють в 

менше, ніж 4% міст і районів країни. Поверхня коефіцієнта локалізації 

туристсько-екскурсійної діяльності наочно відобразила дисперсне поширення 

доходів від даної галузі. Відносно високі прибутки в межах держави мають 

відокремлені міста і райони, що в деяких регіонах формуються у вузли — 

Львівський, Київський, Кримський тощо. Тому наш аналіз показав гостру 

необхідність синхронізації розвитку туристсько-екскурсійної діяльності по 

території в Україні. 

Аналогічні диспропорції спостерігаються і в геопросторовій диференціації 

продуктивності праці в туристичній галузі й обсягах туристичного споживання. 

Відносно рівномірне поширення має продуктивність праці в готельному 

господарстві. 

Туристсько-рекреаційний потенціал України є дуже високим. Проте, 

геопросторова розпорошеність ресурсів по території держави є стримуючим 

фактором їх використання в туристичній діяльності. Ми проаналізували 
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локалізацію туристичних ресурсів на другому рівні адміністративно-

територіального поділу й визначили міста і райони, що володіють найбільшими й 

найпривабливішими історико-культурними і природними пам’ятками. Трійку 

лідерів за локалізацією туристсько-рекреаційних ресурсів в Україні формують 

міста Кам’янець-Подільський, Дрогобич та Канів. Одночасно з цим, близько 90% 

території нашої держави мають дуже низьку концентрацію пам’яток природи, 

історії та культури. На нашу думку, території з найвищими показниками 

локалізації ресурсів мають бути основними об’єктами інвестування в 

інфраструктуру та інші складові туристичної діяльності. І, навпаки, інвестиції в 

туристичну діяльність регіонів, що мають незначну концентрацію пам’яток, є 

недоцільними і малоефективними. 

Основні результати третього розділу відображені в публікаціях [8, 87]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ 

ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

4.1. Недоліки сучасної структури управління туризмом в Україні 

4.1.1. Основні віхи державного регулювання туризму в Україні 

Державне регулювання туристичної діяльності в незалежній Україні 

фактично почалося зі створення Державного комітету України по туризму 

(Держкомтуризму), що було задекларовано постановою Кабінету Міністрів 

України №616 від 10 листопада1992 року [39]. Проте, майже рік Держкомтуризм 

функціонував, не розуміючи своїх обов’язків, не знаючи механізмів їх реалізації і 

не маючи жодного регламенту діяльності. Адже зі створенням Державного 

комітету по туризму не було прийнято відповідного нормативно-правового акту, 

який би регулював його діяльність. Лише в серпні 1993 року постановою Кабміну 

№625 «Про затвердження положення про Державний комітет України по 

туризму» було визначено сферу компетенції Держкомтуризму [36]. 

Положення визначало, що Державний комітет України по туризму був 

підвідомчим органом Кабміну і відповідав за реалізацію державної туристичної 

політики і подальший розвиток галузі. Основними завданнями Держкомтуризму 

були забезпечення розвитку іноземного і внутрішнього туризму, вдосконалення їх 

інфраструктури, підготовка кваліфікованих кадрів, а також участь в міжнародній 

діяльності, залучення іноземних інвестицій, співпраця з міжнародними 

організаціями тощо [36]. Специфікою першого в Україні державного органу 

управління туристичною діяльністю була його спрямованість на внутрішній та 

рецептивний туризм. 

Наступним кроком було прийняття в 1995 році закону «Про туризм». Цей 

документ сформував організаційно-правову основу ведення туристичної 

діяльності в Україні. Закон визначав основні види туризму, суб’єктів туристичної 

діяльності і вимоги до них, поняття про туристсько-рекреаційні ресурси, 

декларував необхідність ліцензування туроператорів і турагентів (на сьогодні 



130 

 

ліцензування турагентів відмінено), окреслював цілі і пріоритетні напрями 

туристичної політики тощо. Прийняття закону «Про туризм» стало визначальним 

етапом в розвитку індустрії туризму України, адже воно свідчило про увагу до 

галузі й визнання її як однієї з пріоритетних дня економіки держави [16]. 

29 грудня 1998 року Указом Президента Леоніда Кучми було затверджено 

ще одне положення №1400/98 «Про Державний комітет України по туризму». На 

відміну від попереднього, цей документ декларував відповідальність комітету за 

розвиток і стан туризму України. Крім того, було розширено перелік завдань 

Держкомтуризму. Вагомим доповненням була відповідальність за залучення 

українців до раціонального проведення дозвілля і використання вільного часу, 

ознайомлення з пам’ятками природи, історії та культури країни, а також за 

оздоровлення населення. В документі також згадувалося про збалансоване 

використання і збереження туристсько-рекреаційних ресурсів. Якщо в положенні 

Кабміну 1993 року говорилося лише при внутрішній та іноземний туризм, то 

документ 1998 року декларував розвиток в тому числі міжнародного туризму, 

розширення співпраці з іншими державами і міжнародними туристичними 

організаціями, а також участь в міждержавних проектах. Іншими вагомими 

характеристиками документу є те, що він декларував участь Держкомтуризму в 

розробці державного бюджету, відповідальність за ліцензування і ведення реєстру 

суб’єктів туристичної діяльності, за створення здорової конкуренції на ринку і 

дотримання антимонопольного законодавства, за узгодження з органами 

статистики необхідного обсягу галузевої інформації і таке інше [63]. 

Цікаво, що постанова Кабміну, прийнята ще в 1992 році, втратила чинність 

лише в 2004 році [34]. Фактично, з 1998 до 2004 року в Україні діяли два 

нормативно-правові документи, що регламентували діяльність одного державного 

органу. Тим більше, нормативно-правові акти фактично дублювали один одного, 

незважаючи на незначні доповнення останнього, прийнятого в 1998 році 

Президентом України. Така ситуація є свідченням значної неврегульованості й 

неструктурованості туристичного законодавства. Тим більше, в 2000 році 
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Держкомтуризм було ліквідовано, а перше положення про його діяльність було 

чинним ще 4 роки після того. 

31 травня 2000 року, з прийняттям указу Президента №740/2000, було 

створено Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму 

(Держкоммолодьспорттуризм), що об’єднав у собі три структури: комітет у 

справах сім’ї та молоді, комітет з фізичної культури і спорту та власне комітет по 

туризму. Власне туристичною діяльністю займався структурний підрозділ 

Держкоммолодьспорттуризму — Державний департамент туризму і курортів. До 

його складу входили Управління розвитку туристичної індустрії та інвестицій і 

Управління організації туризму [67]. 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму проіснував не 

довго. Наприкінці 2001 року указом Президента №1132/2001 було оголошено про 

його реорганізацію і створення Державної туристичної адміністрації 

(Держтурадміністрації) [66]. Відповідним положенням №331/2002 від 11 квітня 

2002 року було визначено місце Держтурадміністрації в структурі органів 

державного управління, її завдання та повноваження. Важливою відмінністю від 

попередніх було забезпечення Державною туристичною адміністрацією 

перетворення національного санаторно-курортного господарства у 

конкурентоздатну та високорентабельну галузь економіки. Крім того, 

Держтурадміністрація повинна була здійснювати аналіз і прогнозування розвитку 

туризму України, займатися вивченням потреб ринку праці й забезпечувати 

підготовку необхідних кадрів для галузі [64]. 

Наступним етапом трансформації державного управління туристичною 

діяльністю стала ліквідація Держтурадміністрації та створення профільного 

Міністерства культури та туризму (указ Президента України №680/2005 від 20 

квітня 2005 року) [58]. Згідно положення №1688/2005 про Міністерство культури 

та туризму (МКТ), затвердженого Президентом України 2 грудня 2005 року, його 

було проголошено головним органом, що забезпечував розробку й імплементацію 

державної туристичної, культурної і мовної політики. Зважаючи на те, що МКТ 
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займалося різними сферами діяльності, його завдання відрізнялися від попередніх 

органів управління туризмом. Обов’язками Міністерства, що стосувалися власне 

туризму, були визначення напрямів і перспектив розвитку галузі, затвердження 

змісту фахової освіти, координація діяльності суб’єктів туристичного ринку, 

залучення інвестицій та деякі інші [65]. У складі МКТ було створено Державну 

службу туризму та курортів як урядовий орган управління, що займався виключно 

питаннями даної галузі (постанова Кабміну №564 від 12 липня 2005 року) [42]. 

Серед завдань даної служби вперше згадувалося про виконання євроінтеграційних 

завдань в туристсько-рекреаційній галузі [42]. 

Міністерство культури та туризму проіснувало 5 років і було ліквідовано 

наприкінці 2010 року згідно указу Президента України №1085/2010 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Відповідно до 

цього документу в структурі виконавчої влади утворювалося Міністерство 

інфраструктури, на яке покладалася відповідальність за реалізацію державної 

туристичної політики. Тобто, туризм було віднесено до транспортного 

Міністерства, що свідчило про відхід галузі на другорядний план [59]. Крім того, 

згідно постанови Кабміну №346 від 28 березня 2011 року ліквідовувалася 

Державна служба з туризму та курортів [40]. 

Передостанній етап становлення державного управління туризмом 

пов’язаний зі створенням в структурі Міністерства інфраструктури Державного 

агентства з туризму та курортів (Держтуризмкурорт), регламентованого указом 

Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року [57]. Положення про його 

діяльність було затверджено указом Президента №444/2011 від 8 квітня 2011 

року. Суттєвими відмінностями в завданнях і повноваженнях Держтуризмкурорту 

були: організація поширення соціальної реклами в галузі туризму, забезпечення 

заходів щодо запобігання корупції, ефективного використання бюджетних коштів 

та виконання завдань мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності 

держави [61]. 
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Під час проведення дисертаційного дослідження Державне агентство з 

туризму та курортів знаходилося в стані ліквідації, і відповідно до постанови 

Кабінету міністрів України №442 від 10 вересня 2014 року його повноваження 

передавалися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі [41]. На 

виконання даної постанови 22 жовтня 2014 року було створено ліквідаційну 

комісію, очолювану заступником голови Держтуризмкурорту. Комісія мала 

звітувати про проведену діяльність до 22 квітня 2015 року [49]. 

На сучасному етапі можна говорити про невизначеність, фактичну 

відсутність управлінських органів і складність прогнозування майбутніх дій уряду 

щодо створення апарату управління туристичною діяльністю і визначення 

туристичної політики України. На час написання дисертаційного дослідження 

туризм переводили до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

проте, який його підвідомчий орган займатиметься завданнями ліквідованого 

Агентства невідомо. Станом на квітень 2014 року Міністерством проводився 

конкурс на посаду радника Міністра з питань туризму [56]. Світовий досвід 

підтверджує успішність управління туристичною діяльністю виконавчими 

органами економічного спрямування за умови виваженої туристичної політики і 

цілеспрямованого виконання затверджених програм розвитку галузі. 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється через сільські, селищні, 

міські ради і їх виконавчі органи, а також районні і обласні ради, що 

представляють інтереси територіальних громад. Це задекларовано в статті 2 

Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому, міські, селищні і 

сільські ради формують свої виконавчі органи самостійно, а районні і обласні — 

делегують виконавчі повноваження відповідним місцевим державним 

адміністраціям. Місцеві адміністрації звітують перед відповідними районними чи 

обласними радами, а також виконавчими органами вищого рівня [14]. 

Управління туристичною діяльністю на місцях в Україні здійснюється 

місцевими державними адміністраціями за делегуванням районних і обласних 

рад, про що говориться в статті 44 Закону «Про місцеве самоврядування в 
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Україні». Зокрема, в документі задекларовано, що місцеві державні адміністрації 

повинні забезпечувати розвиток туризму [14]. Тобто, сприяти реалізації держаної 

політики у сфері туризму, розробляти місцеві програми розвитку, займатися 

пошуком недержавних джерел фінансування, залучати інвесторів та вирішувати 

інші питання, що входять до їх компетенції. 

У відповідності до Закону «Про місцеве самоврядування», Закон «Про 

місцеві державні адміністрації» регламентує, що кожна місцева державна 

адміністрація за дорученням обласних і районних рад повинна забезпечувати 

розвиток туризму [14, 15]. Практика проказує, що сектором рекреації та 

виконання державної туристичної політики може займатися як окреме управління 

в структурі місцевої адміністрації, так і підрозділ, який акумулює декілька сфер 

діяльності: культуру, освіту, спорт, інфраструктуру, транспорт тощо. Цікаво, що 

чинна постанова Кабінету міністрів України №606 від 18 квітня 2012 року «Про 

затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 

Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та 

Севастополі державних адміністрацій» в переліку рекомендованих підрозділів 

районних держадміністрацій не має підрозділу з розвитку туризму. Натомість, 

наявність управління інфраструктури та туризму рекомендоване лише для 

обласних, Київської і Севастопольської міських рад [38]. Отже, ми виявили ще 

одну невідповідність законодавства — зобов’язання місцевих адміністрацій 

забезпечувати розвиток туризму за рекомендованої відсутності відповідного 

управління в його структурі. 

4.1.2. Недоліки сучасної структури державного управління туризмом 

Окрім виявлених в параграфі 4.1.1 недоліків нормативно-правової бази, що 

регулювала діяльність структур, відповідальних за розвиток туристичної галузі, і 

частої реорганізації й зміни управлінських органів, є ряд інших чинників, які 

негативно впливали на розвиток індустрії в останні роки. По-перше, Державне 

агентство з туризму та курортів (останній управлінський орган в галузі туризму, 

що функціонував з 2010 до 2014 року) знаходилося у підпорядкуванні 
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Міністерства інфраструктури України. На нашу думку, цей факт являється 

першим і основоположним фактором, що стримував розвиток даної галузі в нашій 

державі останні 3 роки. Міжнародний досвід показує, що країни з розвиненою 

сферою туризму зазвичай мають окремий виконавчий орган (міністерство, 

агентство, національний офіс тощо), що займається її управлінням і розвитком, 

прирівняний до міністерства. Рідше — туризм відносять до міністерства фінансів, 

торгівлі чи культури. Підпорядкувавши туризм до Міністерства інфраструктури 

наприкінці 2010 року [59], наша держава значно обмежила Держтуризмкурорт в 

сфері свого впливу. До того часу в країні діяло Міністерство культури та туризму, 

яке безпосередньо займалося розвитком галузі рекреації та відпочинку. Фактично 

діяльність Агентства повністю залежала від політики Міністерства 

інфраструктури, Президента і Кабінету Міністрів, воно не мало прямого доступу 

до фінансових ресурсів і потребувало узгодження своїх рішень з вищими 

управлінськими органами. 

По-друге, негативним наслідком недосконалості державного управління 

туризмом є відсутність державної цільової програми розвитку галузі. Термін дії 

останньої завершився у 2010 році — в той же рік, коли Держтуризмкурорт було 

підпорядковано до Міністерства інфраструктури [60]. Лише в 2013 році було 

прийнято Концепцію Державної цільової програми розвитку туризму та курортів 

на період до 2022 року [47], проте й вона втратила чинність у березні 2014 року, 

так і не вступивши в дію [33]. Зрозуміло, що наступний період фактичної втрати 

Криму та війни на сході України вплинув на те, що всі питання, які можна 

відтермінувати, відійшли на другий план, в тому числі й розвиток туристичної 

галузі. Тому на даний момент ми не можемо говорити про прогресивний розвиток 

і державне фінансування галузі туризму в нашій державі на найближчий час. На 

разі суб’єкти туристичного ринку пристосовуються до нових податкових і 

валютних обмежень уряду, що додали негативних очікувань серед представників 

сфери рекреації та відпочинку України. 

Наступним негативним моментом, пов’язаним із недосконалістю діяльності 

Держтуризмкурорту та його попередників, є відсутність державного реєстру 
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туристичних ресурсів. Натомість, наприкінці 2012 року Міністерством культури 

було затверджено Державний реєстр нерухомих пам’яток України, куди внесені 

історико-культурні об’єкти з усіх областей нашої держави [35]. Проте, він має 

багато недоліків і перелік пам’яток є дуже обмеженим, про що ми згадували в 

параграфі 3.4.1. А Міністерство екології та природних ресурсів України веде 

реєстр об’єктів природно-заповідного фонду державного і місцевого значення, 

доступ до якого, на жаль, є дуже обмеженим [52]. Жоден із зазначених реєстрів не 

компенсує відсутності державного обліку туристсько-рекреаційних ресурсів, адже 

не всі нерухомі пам’ятки та об’єкти ПЗФ можуть виступати туристичними 

ресурсами. Одночасно з цим, об’єктами туристичного показу можуть слугувати не 

лише історико-культурні та природні пам’ятки, а й техногенні, промислові, 

рекреаційні та інші об’єкти. 

По-четверте, недосконалою і малоефективною є структура місцевого 

управління туристичною діяльністю. Практика показує, що далеко не кожна 

районна адміністрація має відповідний підрозділ, що займається питаннями 

розвитку туризму. Більше того, місцеві адміністрації не мають достатньо 

повноважень і доступу до фінансів, щоб мати можливість реалізовувати програми 

місцевого розвитку. Якщо подібні програми і приймаються, то в кращому 

випадкові реалізовуються лише частково. Основна проблема, на нашу думку, в 

обмеженості сфери повноважень місцевих органів влади, зокрема в галузі 

туризму. Сфера рекреації — одна із галузей, розвиток якої потребує локалізації 

управління і фінансування. Успішний розвиток туристичної галузі на місцях 

можливий лише за умови компетентної оцінки її стану і визначення напрямів 

вдосконалення, швидкого реагування на умови туристичного ринку, знання 

території для формування її іміджу відповідно до місцевих умов та ресурсів тощо. 

Тому в Україні, в першу чергу, необхідно локалізувати управління сферою 

рекреації та відпочинку, і створити дієву мережу органів та інституцій, що 

керуватимуть місцевим розвитком туризму. 
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4.1.3. Невідповідність державної структури управління і геопросторової 

організації туристичної діяльності 

Сучасна державна структура управління туристичною діяльністю 

функціонує за схемою «згори — вниз» (рис. 4.1). Найвищий (державний) рівень 

на разі переживає стадію трансформації і переходу до іншого відомчого 

підпорядкування. На цьому рівні має визначатися загальна туристична політика 

держави. Вищий управлінський орган займається розробкою програм розвитку 

галузі на визначений період (остання чинна програма діяла до 2010 року), 

визначенням пріоритетних туристичних дестинацій, представленням туристичних 

можливостей України за кордоном, залученням іноземних інвестицій на розвиток 

туристичної інфраструктури, веденням державних реєстрів, видачею ліцензій на 

туроператорську діяльність і сертифікатів відповідності засобів розміщення 

певній категорії і так далі. 

 

 

Рис. 4.1. Структура державного управління туристичною діяльністю в 

Україні (розробка автора за [13, 14, 15]) 

 Формування державної туристичної політики; 

 розробка державної програми розвитку туризму; 

 ліцензування і сертифікація; 

 міжнародна діяльність; 

 розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази 

туризму тощо. 

 Реалізація державної політики у сфері туризму; 

 розробка регіональних програм розвитку туризму; 

 участь у всеукраїнських і регіональних туристичних 

виставках; 

 підтримка і відновлення ТРР регіонального значення тощо. 

 Реалізація державної політики у сфері туризму; 

 розробка місцевих програм розвитку туризму; 

 вдосконалення туристичної інфраструктури; 

 створення мережі ТІЦів та системи туристичної 

інформації; 

 провадження рекламно-інформаційної та 

маркетингової діяльності тощо. 
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Відповідно до політики, визначеної вищим органом управління 

туристичною діяльністю формується сфера обов’язків облдержадміністрацій, які 

йому підзвітні. Обласні державні адміністрації можуть приймати власні 

регіональні програми розвитку туризму у відповідності до загальнодержавної. 

Фінансування регіональних програм відбувається здебільшого за рахунок коштів 

державного бюджету України, виділених на розвиток туризму. Перерозподіл 

коштів відбувається за аналогічною схемою «згори — вниз» відповідно до 

пріоритетів, що визначаються вищим управлінським органом в галузі туризму. 

Виконавчі органи локального рівня в своїй діяльності підзвітні обласним 

держадміністраціям. Виконавчі комітети міських рад і райдержадміністрації, в 

свою чергу, формують власні програми розвитку туристичної галузі й отримують 

фінансування на їх виконання від обласних. Територіальні органи виконавчої 

влади нижчого рівня зобов’язані збирати статистичну звітність від суб’єктів 

туристичної діяльності, виконувати туристичну політику держави, займатися 

підтримкою місцевих туристсько-рекреаційних ресурсів, відновленням і 

будівництвом нової інфраструктури і таке інше. На жаль, обсяг державного 

фінансування міських виконавчих комітетів і районних держадміністрацій в 

галузі туризму не відповідає сучасним потребам. 

Перерозподіл коштів на виконання туристичної політики і програм розвитку 

галузі забезпечує вищий орган управління туризмом. В регіональному розрізі цю 

функцію покладають на обласні державні адміністрації. Отже, в кожній області 

має бути один центр, який акумулює фінансові ресурси і визначає статті їх 

використання. Проте, наш аналіз показав недоцільність такого розподілу, адже 

регіональні центри не завжди мають найвищий розвиток туризму і доцільніше 

було б направити кошти в райони і міста, де туризм є галуззю спеціалізації. 

На нашу думку, геопросторова організація туристсько-екскурсійної та 

діяльності колективних закладів розміщення відображає недоцільність 

централізованого управління і розподілу фінансових коштів в регіональному 

вимірі. Для обґрунтування нашої позиції ми побудували дві картосхеми, що 
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відображають коефіцієнти локалізації діяльності КЗР і туристсько-екскурсійних 

компаній в розрізі областей (рис. 4.2 і 4.3). Вони показують наступні особливості 

геопросторової організації туристичної діяльності та готельного господарства: 

 наявність областей, де немає жодного району або міста з високою 

локалізацією діяльності колективних засобів розміщення (Кіровоградська, 

Херсонська, Миколаївська, Житомирська, Сумська, Луганська області); 

 наявність областей з декількома розвиненими туристичними центрами 

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

Київська, Черкаська, Полтавська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська 

області і АРК); 

 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 геопросторової організації в регіональному вимірі 

дають право говорити про невідповідність структури управління туристичною 

діяльністю потребам галузі. На нашу думку, доцільніше буде надати управлінські 

повноваження тим місцевим територіальним утворенням, що мають найвищу 

спеціалізацію або високий потенціал розвитку туристичної діяльності. Крім того, 

спрямовувати кошти напряму в ті міста і райони України, туристична галузь яких 

потребує фінансових ресурсів задля її вдосконалення. 
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Рис. 4.2. Картосхема геопросторової диференціації розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в регіональному 

розрізі (поверхня коефіцієнта локалізації) 
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Рис. 4.3. Картосхема геопросторової диференціації розвитку діяльності КЗР в регіональному розрізі 

(поверхня коефіцієнта локалізації) 
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Оскільки більша частина адміністративних одиниць другого рівня за 

КОАТУУ не мають туристичної спеціалізації, виділення бюджетних коштів на 

потреби туризму цих територій є недоцільним. Спрямувавши фінансові ресурси 

лише в розвинені і найбільш перспективні туристичні центри, можна буде досягти 

високого рівня обслуговування і значного покращення наявної інфраструктури. 

4.2. Фактори формування і функціонування локальних туристичних 

систем 

Фактори, що впливають на формування і функціонування локальної 

туристичної системи, були визначені за допомогою інструментів регресійного 

аналізу. В результаті ми поділили їх на 6 груп (рис. 4.4). Проміжні результати і 

значення основних коефіцієнтів регресійного аналізу наведені в додатку С. 

Економіко-соціальні фактори. Серед показників соціально-економічного 

розвитку було використано наступні індикатори: кількість суб’єктів ЄДРПОУ, 

загальний обсяг капітальних інвестицій, обсяг перевезених вантажів 

автомобільним транспортом, обсяги експорту та імпорту, обсяг прямих іноземних 

інвестицій, працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю та рівень 

зареєстрованого безробіття. Всі соціально-економічні показники, крім рівня 

зареєстрованого безробіття, мають дуже високий рівень кореляції із загальним 

доходом від діяльності туристсько-екскурсійних компаній і закладів готельного 

господарства. Це свідчить про взаємозалежність між загальноекономічним 

розвитком території та станом індустрії туризму. 

Значення коефіцієнта детермінації (R
2
 = 0,99976328) та аналіз залишків 

регресії підтвердили достовірність отриманої залежності (рис. 4.5). Коефіцієнти 

регресії показали, що вагомими для рівняння в порядку зменшення впливу є 

показники обсягу іноземних інвестицій, перевезеного вантажу та експорту. Решта 

взятих до уваги індикаторів можуть бути виключені зі складеної залежності. 

Відповідно до цього, рівняння регресії для відображення впливу економіко-

соціальних факторів на локальну туристичну систему має вигляд:  
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Рис. 4.4. Фактори формування і функціонування локальної туристичної 

системи  

ЛТС 

Економіко-соціальні: 

ВВП і ВВП на душу населення; 

рівень економічної активності; 

обсяг капітальних та іноземних 
інвестицій; 

обсяг експорту-імпорту; 

обсяг реалізованих товарів та послуг; 

рівень зайнятості та безробіття. 

Туристичної 
спеціалізації: 

кількість, 
номерний фонд і 

місткість КЗР; 

зайнятість в 
індустрії туризму; 

кількість 
реалізованих 

путівок. 

Екологічні: 

утворення відходів; 

обсяг викидів 
забруднюючих 

речовин; 

впровадження 
енергозберігаючих 

технологій; 

наявність 
екологічних 

програм. 

Ресурсні: 

забезпеченість історико-
культурними ресурсами; 

забезпеченість природними 
ресурсами; 

забезпеченість 
антропогенними ресурсами; 

наявність об’єктів 
ЮНЕСКО. 

Освітні: 

кількість 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів; 

кількість вищих 
навчальних 

закладів. 

Демографічні: 

кількість наявного 
населення; 

природний приріст; 

сальдо міграції; 

кількість 
пенсіонерів; 

відсоток населення 
працездатного віку. 
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Y = – 12541,6 + (280,7 × X1) – (17,4 × X2) + (112,9 × X3), де           (4.1) 

Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — прямі іноземні інвестиції; 

X2 — перевезено вантажів автомобільним транспортом; 

X3 — обсяг експорту. 

 

Рис. 4.5. Розподіл залишків регресії (економіко-соціальні фактори) 

Демографічні фактори. Серед демографічних показників було використано 

такі параметри, як кількість наявного населення, відсоток населення 

працездатного віку, кількість пенсіонерів, природний приріст або скорочення та 

сальдо міграції. Кореляція між доходом туристсько-екскурсійних компаній і КЗР з 

демографічними індикаторами є дуже високою, за винятком показника 

природного приросту (обернена кореляція) і відсотка населення працездатного 

віку (слабка кореляція). 

Значущість отриманої залежності підтверджується коефіцієнтом 

детермінації (R
2
 = 0,99684375) та порівнянням залишків регресії з очікуваним їх 

нормальним розподілом (рис. 4.6). Оцінка критеріїв Фішера і Стьюдента показали 

значущість для рівняння таких індикаторів, як сальдо міграції та рівень 

природного приросту. Натомість, кількість наявного населення, кількість 
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пенсіонерів та відсоток населення працездатного віку можна виключили із нашої 

залежності. 

 

Рис. 4.6. Розподіл залишків регресії (демографічні фактори) 

Рівняння регресії демографічних факторів формування і функціонування 

локальної туристичної системи має вигляд: 

Y = – 918544 + (2238 × X1) + (152 × X2), де                    (4.2) 

Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — природний приріст або скорочення; 

X2 — сальдо міграції. 

Фактор освіти. Для оцінки рівня розвитку освіти як фактора, що впливає 

на діяльність локальної туристичної системи, ми використали такі статистичні 

показники: кількість загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Між даними 

індикаторами і рівнем доходу туристичних фірм та готелів існує пряма 

залежність, про що свідчать відповідні коефіцієнти кореляції. Тобто, чим вищий 

рівень освіти в місті або районі, тим більший дохід мають місцеві туристсько-

екскурсійні фірми та колективні заклади розміщення. 

Отриманий коефіцієнт детермінації (R
2
 = 0,99760786) та розподіл залишків 

регресії, що співпадають з їх очікуваним нормальним розподілом, дають підстави 

стверджувати, що складене рівняння можна вважати достовірним (рис. 4.7). 

Обидва індикатори є значущими для рівняння регресії, про що свідчать критерії 
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Фішера і Стьюдента. При цьому, розвиток вищої освіти є більш вагомим для 

індустрії туризму, ніж середньої. 

Отже, залежність регресії має такий вигляд: 

Y = – 116133 + (57093 × X1) + (3804 × X2), де                (4.3) 

Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — кількість вищих навчальних закладів; 

X2 — кількість загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Рис. 4.7. Розподіл залишків регресії (фактори освіти) 

Ресурсні фактори. Для складання регресійного рівняння ресурсного 

фактора було використано показники забезпеченості районів і міст Київщини 

історико-культурними і природними ресурсами, а також пам’ятками з основного і 

попереднього списків ЮНЕСКО. При цьому, ми брали до уваги не кількісні 

індикатори (кількість наявних ресурсів), а бальні оцінки щодо забезпеченості 

територій на туристсько-рекреаційні ресурси (див. підрозділ 1.2). Очевидно, що 

корельованість доходу туристичних фірм і готелів із забезпеченістю туристсько-

рекреаційними ресурсами є дуже високою. 

Щоб перевірити правильності складеного рівняння, ми перевірили 

коефіцієнт детермінації (R
2
 = 0,99997141) та порівняли графік регресійних 

залишків із лінією їх очікуваного нормального розподілу (рис. 4.8). Незважаючи 
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на те, що R
2 

близький до одиниці, гістограма залишків регресії ресурсного 

фактора не повністю відповідає ходу нормального розподілу, що може свідчити 

про деяку похибку виведеного рівняння. Проте, для нашого дослідження важливо 

показати залежність між фактором забезпеченості туристсько-рекреаційними 

ресурсами і формуванням та діяльністю локальної туристичної системи. А 

виведення більш обґрунтованого рівняння не є метою дослідження і потребує 

аналізу значно більшого масиву вибірки. 

 

Рис. 4.8. Розподіл залишків регресії (ресурсні фактори) 

Оцінка регресійних коефіцієнтів показала, що найбільш вагомим для 

рівняння є показник забезпеченості на об’єкти ЮНЕСКО. Значна перевага даного 

показника над іншими є очевидною, проте для тих адміністративних одиниць, де 

немає об’єктів всесвітньої спадщини, рівняння регресії буде неправильним. Отже, 

ми включимо до залежності всі змінні, що усуне можливість отримання хибних 

оцінок прогнозних показників залежної змінної для територій, що не володіють 

ресурсами світового значення: 

Y = 2950,9 + (32195,3 х X1) + (233,5 × X2) – (21 × X3), де                  (4.4) 

Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — забезпеченість об’єктами ЮНЕСКО; 

X2 — забезпеченість історико-культурними ресурсами; 
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X3 — забезпеченість об’єктами ПЗФ. 

Фактори туристичної спеціалізації. Серед показників туристичної 

спеціалізації для аналізу ми обрали наступні статистичні індекси: кількість 

готелів та аналогічних закладів розміщення, їх місткість та номерний фонд, 

середньооблікова кількість штатних працівників КЗР і туристсько-екскурсійних 

компаній, та кількість реалізованих путівок. Зв’язок між доходами від туризму та 

показниками туристичної спеціалізації є прямо пропорційним, про що свідчать 

відповідні коефіцієнти кореляції. Отже, зростання чисельності, номерного фонду 

й місткості готельних закладів, а також зайнятості в індустрії туризму є 

необхідною передумовою зростання доходів. 

Коефіцієнт детермінації (R
2
 = 0,99997705) та графік залишків регресії 

підтверджують, що виведене рівняння можна вважати достовірним (рис. 4.9). 

Оцінка значимості незалежних змінних показала, що вагомими для рівняння є 

показники кількості колективних закладів розміщення, зайнятості в готельному 

господарстві та кількості реалізованих путівок. 

 

Рис. 4.9. Розподіл залишків регресії (фактори туристичної спеціалізації) 

Таким чином, рівняння регресії для факторів туристичної спеціалізації має 

наступний вигляд: 

Y = 359 + (8,92 × X1) + (134,64 × X2) – (2912,45 × X3), де                 (4.5) 
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Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — кількість реалізованих путівок; 

X2 — середньооблікова кількість штатних працівників КЗР; 

X3 — кількість КЗР. 

Екологічні фактори. На розвиток туризму неабиякий вплив має стан 

навколишнього середовища. Щоб визначити залежність між екологічними 

характеристиками території та станом індустрії туризму ми використали наступні 

статистичні показники: обсяг утворення відходів та викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Коефіцієнти кореляції між доходами суб’єктів 

індустрії туризму й показниками забруднення навколишнього є досить високими. 

Це свідчить про те, що чим більше відходів і викидів шкідливих речовин має 

місто або район, тим вищі доходи мають місцеві суб’єкти індустрії туризму. 

Аналогічно до решти груп факторів, ми визначили коефіцієнт детермінації 

(R
2
 = 0,99134663) та побудували графік залишків регресії (рис. 4.10). Оскільки R

2 

дуже близький до одиниці, а гістограма залишків відповідає лінії їх очікуваного 

нормального розподілу, то рівняння регресії для екологічних факторів, що 

впливають на ЛТС, можна вважати достовірним. 

 

Рис. 4.10. Розподіл залишків регресії (екологічні фактори) 
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Аналіз коефіцієнтів регресії (додаток С) показав, що вагомою є лише одна 

незалежна змінна — обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Таким 

чином, отримана залежність фактично є однофакторною. Слід зауважити, що у 

разі розширення числа незалежних змінних, рівняння може отримати дещо інший 

вигляд, відмінний від нашого: 

Y = – 153696 + (33 × X1), де                                    (4.6) 

Y — доходи від діяльності туристсько-екскурсійних компаній та КЗР; 

X1 — обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Отже, ми склали 6 регресійних рівнянь, що відображають залежність між 

доходом туристичних компаній і готелів та різними групами факторів, що на 

нього впливають. Регресійні залежності підтверджують нашу гіпотезу про вплив 

запропонованих факторів на рівень розвитку туризму. 

Крім тих чинників, що можуть бути підтверджені математико-

статистичними методами і залежностями, ми вважаємо, що існує ряд інших 

факторів, які не менше попередніх впливають на розвиток туризму. Проте, за 

відсутності специфічних статистичних показників ми не можемо підтвердити їх 

регресійними рівняннями. Серед них: історичні, політико-правові та культурно-

ментальні фактори. 

Історична група факторів включає еволюцію розвитку території, важливі 

історичні події, що тут відбувалися, особливості місцевого господарства, його 

традиційну спеціалізацію. Історичні фактори впливають на наявність об’єктів, 

пов’язаних з життям та діяльністю видатних осіб, з важливими історичними 

подіями тощо. Крім того, території, на яких традиційно розвивався туризм, а 

місцеве населення звикло до прийому туристів і знає особливості туристичної 

діяльності й послуг гостинності, має високий потенціал до формування локальної 

туристичної системи. Більше того, дестинації, в яких туризм зародився давно, 

мають власний сформований ринок споживачів і більші можливості до його 

розширення. 
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Політико-правова група факторів — це сукупність нормативно-правових, 

податкових, законодавчих та інших документів, що регулюють туристичну 

діяльність і спонукають, або стримують її розвиток. Значимість даного фактора 

підтверджується його включенням до оцінки конкурентоздатності національної 

індустрії туризму Світовим економічним форумом [79]. Ця група чинників також 

включає політичну стабільність, інвестиційну привабливість, наявність 

військових, політичних, етнічних конфліктів тощо. Існує безліч прикладів впливу 

політико-правових факторів на розвиток туризму. Так, загальносвітова практика 

створення вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу, або просте 

введення податкових пільг для інвесторів в туристичний бізнес, показала 

неабиякий позитивний стрибок в розвитку туристичної галузі в межах цих 

територій. Крім того, військові або інші збройні конфлікти значно стримують 

туристопотік і приплив інвестицій не тільки в заклади індустрії туризму, а й 

взагалі економіку регіону. Затяжні етнічні та релігійні конфлікти також мають 

негативний відбиток на розвитку туризму, що підтверджується на прикладі 

Тибету, мусульманських країн Близького Сходу, сучасної України та інших 

держав. 

Культурно-ментальна група факторів включає особливості місцевого 

населення: елементи культури, його гостинність, толерантність до представників 

інших рас і національностей, готовність до започаткування власного бізнесу, 

вивчення іноземних мов, підвищення кваліфікації й зміни роду діяльності і таке 

інше. Справді, якщо місцеве населення не налаштоване на гостинний прийом 

туристів і не готове до надання високоякісного сервісу, формування ЛТС в межах 

такої території є дуже складним завданням. І навпаки — регіони, відомі 

гостинністю своїх мешканців, є популярними туристичними дестинаціями. 

Яскравим прикладом може послужити населення Грузії, яке є одним з основних 

атракторів іноземних туристів на ряду з історико-культурними й природними 

пам’ятками країни. Вплив культурно-ментального фактора на розвиток туризму в 

Україні є досить значним, що було визначено за допомогою анкетування. 
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4.3. Оцінка впливу культурно-ментального фактора на розвиток 

туризму 

4.3.1. Анкетування настроїв місцевого населення щодо розвитку туризму 

Для визначення впливу культурно-ментального фактора на розвиток 

туризму ми провели анкетування в чотирьох містах України, яке дало нам 

можливість оцінити обізнаність місцевого населення щодо місцевих туристсько-

рекреаційних ресурсів і можливостей, щодо розуміння населенням позитивних і 

негативних наслідків розвитку туристичної діяльності, налаштованість жителів на 

якісний і гостинний прийом відпочивальників, в тому числі іноземців, готовність 

до започаткування підприємницької діяльності в туристичній сфері тощо 

(додаток Б). Ми сфокусували увагу на місцевому населенні Хмельницького, 

Яремче, Харкова та Луцька, що належать до різних типів локальних туристичних 

систем. 

Оцінка історико-культурних ресурсів місцевими жителями Харкова, 

Хмельницького, Яремче і Луцька є достатньо низькою. Історико-культурний 

потенціал свого міста відносно високо оцінюють лише жителі Луцька, далі у 

порядку зменшення — Харкова, Хмельницького і Яремче. Згідно нашої бальної 

оцінки історико-культурних ресурсів Луцьк отримав лише 2 бали, а от Харків 

значно вище — 41 бал. Природно-ресурсний потенціал свого міста найвище 

оцінюють жителі Яремче, що відображає його спеціалізацію на гірськолижному і 

екологічному видах туризму. Мешканці решти міст вважають, що їхні населені 

пункти не виділяються визначними природно-рекреаційними ресурсами, хоча 

Харків має 15 (2 державних і 13 місцевих), Луцьк — 9 (1 державний і 8 місцевих) 

і Хмельницький — 11 об’єктів ПЗФ (всі місцеві). Як бачимо, думки місцевого 

населення дещо спотворені і не відображають реальний туристсько-рекреаційний 

потенціал міст. Тобто, можна говорити про слабку обізнаність місцевих громад 

щодо історико-культурного і природного надбання своїх територій. 

Не менш важливою є дозвіллєва складова відпочинку і рівень культури. За 

оцінками місцевого населення відносно розвинену індустрію розваг має лише 
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Харків. Жителі решти міст переконані, що сфера дозвілля в їхніх населених 

пунктах є обмеженою і потребує розширення асортименту послуг. Натомість, в 

унікальності місцевої культури впевнені яремчани (більше 70% респондентів 

міста оцінили свою культуру найвищими балами). Справді, місто населяють 

гуцули — унікальний субетнос українців, що зберігає і глибоко шанує свої 

автентичні традиції та звичаї. В той же час, жителі Харкова, Хмельницького і 

Луцька не мають глибокого переконання в унікальності й цікавості своєї 

культури. Важливо зазначити, що культурна складова є одним з головних 

атракторів території поряд з туристсько-рекреаційними ресурсами, а, отже, 

потребує постійної підтримки, збереження і розвитку. Особливо це простежується 

на прикладі локальних туристичних систем Італії, що проводять свою 

маркетингову діяльність, акцентуючи увагу на унікальності місцевої культури. 

Невід’ємною складовою туристичної привабливості будь-якої території є 

рівень її безпеки та екології. Відповідаючи на запитання стосовно безпеки, місцеві 

жителі усіх чотирьох міст оцінили її посередньо. Близько половини респондентів 

вважають свої міста безпечними на 3-4 бали за п’ятибальною шкалою. Стосовно 

екології — більше 70% опитаних з Яремче переконані, що екологічний стан 

їхнього міста є дуже сприятливим для розвитку туризму. Натомість, жителі 

Харкова, Хмельницького і Луцька оцінюють екологію своїх населених пунктів на 

2-4 бали. Зважаючи на думки місцевого населення, можна стверджувати про 

необхідність розробки і впровадження екологічних програм, а також жорстке 

нормування обсягу викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. 

Адже погана екологія є стримуючим фактором розвитку туризму, про що 

говорилося раніше. 

Розвиток туристичної галузі неможливий без відповідного матеріально-

технічного забезпечення та інфраструктури. Тому наше анкетування включало 

вивчення думок місцевого населення щодо якості місцевої інфраструктури. 

Яремче і Харків отримали значно вищі оцінки респондентів, ніж решта міст. 

Нагадаємо, що ці населені пункти є одними з лідерів в Україні за номерним 

фондом, місткістю, кількістю розміщених осіб і рівнем доходів КЗР. Власне, стан 



154 

 

туристичної інфраструктури належить факторів туристичної спеціалізації, тому її 

кількісно-якісні показники є одним з ключових каталізаторів розвитку туризму, 

що підтверджується нашим опитуванням. 

Одним із важливих результатів анкетування можна вважати оцінку 

розуміння місцевим населенням можливої туристичної спеціалізації і найбільш 

привабливих туристичних ресурсів. Жителі Яремче визначили природні ресурси 

міста як найатрактивніші, а спеціалізацію — рекреаційний туризм з метою 

відпочинку. Решта населених пунктів, відповідно до відповідей респондентів, 

мають спеціалізуватися на культурно-пізнавальному туризмі. Отже, населення 

всіх чотирьох міст адекватно розуміє специфіку місцевих туристсько-

рекреаційних ресурсів й адекватно оцінює його можливу спеціалізацію. 

Відповіді респондентів свідчать про те, що місцеве населення прагне аби 

їхні міста стали туристичними дестинаціями. При цьому, дві третини опитаних 

засвідчили, що готові змінити свій стиль життя заради розвитку туристичної 

діяльності, частина з яких — лише за умови зростання власних доходів. Більше 

того, респонденти вважають, що жителі опитаних міст готові до гостинного 

прийому туристів і рівень його толерантності до представників інших рас і 

національностей є достатньо високим. Отже, розвиток туризму вплине на 

зайнятість місцевого населення, особливо, якщо він приноситиме достатні 

прибутки. 

Цікавими є думки населення стосовно можливостей і загроз, до яких 

призводить розвиток туризму. Більше половини респондентів відповіли, що 

позитивно поставляться до розбудови необхідної інфраструктури тільки за умови, 

що це не заважатиме їхньому повсякденному життю. Проте, вони переконані, що 

розвиток туризму призведе до підвищення їхнього соціального становища і 

добробуту. При цьому, опитані не вбачають в розвиткові туризму загрози в 

загостренні міжнаціональних конфліктів, що пов’язано з високою толерантністю 

місцевого населення, і зникненні місцевих традицій і звичаїв. Найбільші 

занепокоєння стосовно згасання місцевої культури спостерігається лише серед 
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жителів Яремче, що, знову ж таки, пов’язано з унікальністю гуцульського етносу. 

Крім того, жителі всіх чотирьох населених пунктів не вбачають значної загрози 

для місцевих ландшафтів і стану навколишнього середовища внаслідок зростання 

туристопотоку. Дивно, що аналогічні думки у опитаних і стосовно зміни 

традиційного життя місцевого населення — вони вважають, що притік туристів не 

матиме значного впливу на усталений ритм життя мешканців. 

Туристичний бізнес є сферою, де домінують малі підприємства,тому 

важливим є рівень підприємливості місцевих жителів. Більшість опитаних 

відповіли, що у разі розвитку туризму вони не готові до зміни професії — тільки 

якщо вони будуть впевнені у зростанні особистих доходів. Проте, місцеве 

населення прагне до підвищення своїх знань і навичок на безкоштовних курсах, 

віддаючи перевагу іноземній мові над кваліфікацією екскурсовода. Серед 

опитаних започаткувати власний бізнес наважилися б менше половини людей — 

найбільше в Яремче, а найменше — в Луцьку. Це свідчить про невисоку 

підприємливість жителів опитаних міст. Слід зауважити, що це може бути 

пов’язано з нерозумінням місцевими жителями позитивного економічного ефекту 

від притоку туристів, адже лише трохи більше третини респондентів погодилися з 

даним твердженням. Крім того, опитаних непокоїть можливе зростання цін 

внаслідок розвитку туризму. 

Отже, результати анкетування показали, що жителі чотирьох міст України 

вважають туризм перспективним напрямком економічної діяльності. Вони 

оцінюють місцеве населення як толерантне, гостинне і готове до якісного 

прийому відпочивальників. Проте, змінювати фах заради роботи в туризмі готові 

близько половини опитаних (у разі зростання особистих доходів). Тобто, 

ініціатива місцевого населення невисока і відображає потребу в проведенні 

зустрічей і консультацій, які вплинуть на розуміння позитивного ефекту від 

розвитку туристичної діяльності. Позитивним є той факт, що респонденти 

реально оцінюють привабливість власних туристсько-рекреаційних ресурсів і 

правильно визначають необхідну туристичну спеціалізацію. Проте, вони не 

розуміють негативних екологічних ефектів і значного зростання навантаження на 
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навколишнє середовище. Відповіді респондентів показали, що місцеве населення 

недостатньо підприємливе і не готове до започаткування бізнесу в туристичній 

галузі. Проте ми вважаємо, що це пов’язано з нерозумінням позитивного 

економічного ефекту і зростання особистих доходів, а також неготовністю до 

підвищення цін на товари і послуги внаслідок розвитку туризму. 

4.3.2. Аналіз впливу культурно-ментального фактора на туристичне 

споживання і продуктивність праці в туризмі 

Для того, щоб оцінити вплив культурно-ментального фактора на обсяг 

туристичного споживання і продуктивність праці в туристсько-екскурсійних і 

готельних підприємствах, розглянемо таблицю 4.1. Як бачимо, найвищі значення 

як туристичного споживання, так і продуктивності праці в індустрії туризму 

спостерігаються в Яремче. Нагадаємо, що респонденти саме цього міста найвище 

оцінювали туристичну інфраструктуру, безпеку, екологію і місцеву культуру, а 

також частіше за інших опитаних підтверджували свою готовність до 

започаткування підприємницької діяльності в туризмі й зміни професії. Важливо 

зазначити, що місцеве населення Яремче, на відміну від Харкова, Луцька і 

Хмельницького, вважає, що основним джерелом інформації про рекреаційні 

можливості міста являються туристичні компанії, а не Інтернет-сайт. Анкетування 

підтверджує той факт, що місцеве населення правильно розцінює негативні для 

себе наслідки від розвитку туристичної діяльності (зростання цін, вплив на 

унікальну місцеву культуру, погіршення екологічного стану), але, тим не менш, 

готове до гостинного і толерантного прийому відпочивальників, адже вони є 

джерелом доходу. Ми вважаємо, що місцеві жителі міста найкраще серед 

опитаних розуміють всі плюси і мінуси від притоку туристів, адже Яремче можна 

вважати населеним пунктом, що має виражену туристичну спеціалізацію. 

Серед решти опитаних міст показники туристичного споживання є 

практично однаковими і вищими за середні по країні. За продуктивністю праці в 

туризмі лідирує місто Луцьк, а в готельному господарстві — Харків. Респонденти 

з усіх трьох міст основним джерелом інформації про туристичні можливості міста 



157 

 

вважають його сайт і спеціалізацією вбачають культурно-пізнавальний туризм. 

Жителі Харкова більше за інших опитаних готові до будівництва туристичної 

інфраструктури і найкраще оцінюють її сучасний стан. 

Таблиця 4.1 

Вплив культурно-ментального фактора на туристичне споживання і 

продуктивність праці в туризмі (на прикладі чотирьох міст України) 

 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЯРЕМЧЕ ХАРКІВ ЛУЦЬК 

Індекс туристичного 

споживання (%) 
5,4 151,95 4,8 3,1 

Продуктивність праці в 

туризмі (тис. грн. / ос.) 
60 474,9 53,6 96,2 

Продуктивність праці в КЗР 

(тис. грн. / ос.) 
67 222,7 147,8 93,6 

4.4. Типологія локальних туристичних систем 

Кластерний аналіз проводився з використанням наступних індикаторів: 

місткість КЗР, кількість розміщених осіб КЗР, середньооблікова кількість 

штатних працівників КЗР, доходи від надання послуг КЗР, сукупні доходи 

туристсько-екскурсійних компаній, сукупна кількість зайнятих в туристсько-

екскурсійній діяльності, кількість реалізованих путівок, коефіцієнт локалізації 

туристичної діяльності, коефіцієнт локалізації діяльності КЗР, забезпеченість 

об’єктами природно-заповідного фонду (бальна оцінка), забезпеченість історико-

культурними пам’ятками (бальна оцінка), забезпеченість об’єктами ЮНЕСКО 

(бальна оцінка) та коефіцієнт локалізації туристсько-екскурсійних ресурсів. 

За результатами кластеризації методом К-середніх ми отримали 6 кластерів 

туристичних систем, що об’єднані в групи залежно від розвитку туристичної 

діяльності, готельного господарства і забезпеченості туристсько-рекреаційними 

ресурсами (додаток Т). Про достовірність проведеного аналізу свідчать показники 

значимості критерію Фішера. 

Коефіцієнти міжгрупової та внутрішньогрупової дисперсії кластеризації 

показують, що найбільш вагомими для віднесення району або міста до одного з 
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шести типів локальних систем є показники доходів, локалізації діяльності КЗР і 

туристсько-екскурсійних компаній, а також обсяг реалізованих путівок. Нижчу 

значимість мають кількість зайнятих в туризмі й готельному секторі, а також 

кількість розміщених осіб закладами КЗР та їх місткість. Найменш вагомими для 

визначення типу локальної туристичної системи є індекси забезпеченості 

туристичними ресурсами. 

Пелюсткова діаграма центрів отриманих кластерів наочно відображає 

показники кожного типу ЛТС за всіма параметрами аналізу (рис. 4.11). Як 

бачимо, кластер 6 (високорозвинені ЛТС широкої спеціалізації) має найвищі 

значення за всіма індексами, крім локалізації туристичної і готельної діяльності. 

Кластер 2 (високорозвинені ЛТС) має значно нижчі показники, ніж попередній. 

Проте, в порівнянні з кластерами 1, 3 і 4 кластерами його позиції за всіма 

параметрами є значно вищими. Тому ми вважаємо локальні туристичні системи 

даного типу високорозвиненими. Високорозвинені моноспеціалізовані ЛТС 

(кластер 5) мають схожі параметри з кластером 2, проте вони значно виграють за 

коефіцієнтом локалізаціії діяльності готелів і туристсько-екскурсійних компаній. 

Окремим кластером виділяються середньорозвинені ЛТС (кластер 1), адже вони 

мають трохи вищі показники, ніж ЛТС на етапі зародження, і одночасно 

володіють унікальними туристсько-рекреаційними ресурсами, визнаними 

ЮНЕСКО. Охарактеризуємо кожний тип локальних систем більш детально. 

Високорозвинені ЛТС широкої спеціалізації. За результатами кластерного 

аналізу ми виявили, що до даного типу локальних систем належить лише місто 

Київ. Воно характеризується високорозвиненим і високопродуктивним готельним 

господарством, розвиненою туристичною діяльністю, що приносить найвищі в 

країні прибутки, значною локалізацією туристичної й готельної діяльності, а 

також володіє виключними туристсько-рекреаційними ресурсами й відповідно 

має високий коефіцієнт локалізації цих ресурсів. Даний тип локальних 

туристичних систем характеризується широкою спеціалізацією, тут розвинені 

діловий, культурно-пізнавальний, рекреаційний, медичний, релігійний та інші 

види туризму. Місто Київ на сьогодні є головним туристичним центром країни, 



159 

 

що підтверджується найвищими показниками доходів, зайнятості, реалізації 

турпродукту тощо. 

 

Рис. 4.11. Діаграма середніх значень кластерів 

Високорозвинені ЛТС. До даного типу належать такі міста, як Алушта, 

Євпаторія, Феодосія, Ялта, Яремче, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса і 

Харків. Локальні туристичні системи даного типу, на відміну від попереднього, 

мають середні значення коефіцієнтів локалізації туристичної та готельної 

діяльності, а також відносно невисокі доходи від туристсько-екскурсійної 

діяльності. Дестинації, що належать до другого типу ЛТС характеризує вужча 

спеціалізація, менший номерний фонд і місткість КЗР, нижчі показники доходів і 

зайнятості, а також слабший туристсько-рекреаційний потенціал. Наприклад, 

Ялта, Феодосія, Євпаторія і Алушта є центрами рекреаційного, екологічного та 

культурно-пізнавального, Яремче — гірськолижного, екологічного і сільського 

туризму. Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса і Харків — важливі туристичні 
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центри країни, проте порівняно з Києвом їхня спеціалізація є вужчою, а потенціал 

місцевих ТРР нижчий. 

Високорозвинені моноспеціалізовані ЛТС є третім типом локальних систем. 

Таким в Україні є лише місто Трускавець. Це місто не володіє історико-

культурними ресурсами та об’єктами ЮНЕСКО і функціонує фактично на базі 

чотирьох об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (джерело №1 

«Нафтуся», джерело №6 (колишній «Едвард»), джерело №7 (колишній 

«Фердинанд»), джерело №11 (колишня «Юзя»)). Проте, має найвищу в країні 

локалізацію туристсько-екскурсійної й готельної діяльності. Крім того, доходи 

місцевих колективних засобів розміщення і туристичних фірм є одними з 

найвищих в Україні. Стосовно спеціалізації міста — Трускавець є центром 

бальнеологічного туризму. 

Середньорозвинені ЛТС з високим потенціалом туристсько-рекреаційних 

ресурсів. До даного типу локальних туристичних систем належить 18 міст 

обласного значення і районів нашої держави. Серед них: міста Моршин, 

Дрогобич, Кам’янець-Подільський, Чернігів, Севастополь, Чернівці, Канів, а 

також Хмельницький, Жовківський, Рахівський, Тячівський та деякі інші райони. 

Характерною особливістю ЛТС даного типу є володіння об’єктами, внесеними до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також пам’ятками, що належать до 

попереднього списку ЮНЕСКО. Таким чином, вони мають високий потенціал і 

локалізацію туристсько-рекреаційних ресурсів, проте недостатньо розвинені 

решту складових туристичної галузі, про що свідчать центри кластерів. 

ЛТС на стадії зародження з високим потенціалом розвитку екологічних 

видів туризму є п’ятим типом локальних туристичних систем. До нього можна 

віднести 142 міста і райони нашої держави. ЛТС даного типу характеризує 

низький рівень розвитку як готельного господарства, так і туристсько-

екскурсійної діяльності. Їхній історико-культурний потенціал є обмеженим. 

Проте, вони володіють об’єктами ПЗФ місцевого і загальнодержавного значення, 

що свідчить про можливості розвитку екологічних видів туризму. Міста і райони, 
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що належать до даного типу, повинні самостійно вирішувати необхідність 

розвитку туристичної діяльності на своїй території, адже їхній туристсько-

ресурсний потенціал поступається високорозвиненим і середньорозвиненим ЛТС. 

ЛТС на стадії зародження мають найнижчий рівень розвитку. 

Адміністративні одиниці, що належать до даної групи, мають слаборозвинену 

індустрію туризму і володіють обмеженими туристсько-рекреаційними 

ресурсами. В Україні нараховується 497 міст і районів, що можна віднести до 

ЛТС на стадії зародження. Ми їх не визначаємо як непридатні для туризму, адже 

будь-яка територія має потенціал до розвитку. Яскравим прикладом територій, що 

не мають туристсько-рекреаційних ресурсів, але на сьогодні фактично є 

дестинаціями світового значення, є центри грального туризму: Лас-Вегас, 

Атлантік-Сіті тощо. ЛТС даного типу можуть спеціалізуватися на розважальному, 

індустріальному, медичному, діловому та інших видах туризму, що не залежать 

від наявності природних та історико-культурних ресурсів. За результатами 

кластерного аналізу до ЛТС на стадії зародження увійшли Сімферополь, 

Ужгород, Керч, Бориспіль, Житомир, Запоріжжя, Умань, Білгород-Дністровський, 

Івано-Франківськ, Хмельницький, Судак, Стрий, Бердянськ, Жмеринка, 

Хмільник, Луцьк, Нововолинськ, Жовті Води, Марганець, Нікополь та багато 

інших міст і районів України. Зокрема, показники кластеризації Сімферополя, 

Керчі, Судака, Сак, Херсона, Луцька, Слов’янська, Бердянська та деяких інших 

міст мають достатньо велику віддаленість від центру кластера і потрапили до 

даного типу ЛТС за рахунок низького потенціалу туристсько-рекреаційних 

ресурсів. Слід зауважити, що використані в роботі державні реєстри є 

недосконалими і містять багато об’єктів, що не використовуються в туристичній 

діяльності, і навпаки — не включають ключові туристичні пам’ятки (див. 

підрозділ 1.2 і 3.4). Тому названі міста, що мають відносно розвинену індустрію 

туризму, потрапили до ЛТС на стадії зародження. Щоб перевірити дану гіпотезу, 

ми проведи повторний аналіз, виключивши з нього предиктори, що відображають 

потенціал ТРР. В результаті згадані вище міста відійшли до інших типів ЛТС — 

середньо- і високорозвинених. 
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4.5. Перспективи впровадження моделі локальних туристичних 

систем в Україні 

4.5.1. Адміністративно-територіальний статус та управлінське 

підпорядкування локальних туристичних систем 

Згідно класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою 

(КОАТУУ) адміністративні одиниці України поділяються на 4 рівні: 

 перший: Автономна Республіка Крим, області, а також міста, що мають 

спеціальний статус, який визначається законами України (Київ, 

Севастополь); 

 другий: міста обласного підпорядкування, райони Автономної Республіки 

Крим, райони у містах, що мають спеціальний статус, який визначається 

законами України; 

 третій: міста районного підпорядкування, райони у містах обласного 

підпорядкування, селища міського типу, сільські ради; 

 четвертий: села, селища [21]. 

Нагадаємо, що італійська модель локальних туристичних систем передбачає 

формування ЛТС із сукупності прилеглих комун (в середньому 15-20), що можуть 

забезпечити розміщення 1500-2000 туристів одночасно, мати внутрішню 

інтеграцію, а також володіти необхідними туристсько-рекреаційними умовами і 

ресурсами. Тобто, їх розміри достатньо значні й можуть охоплювати території 

десятків міст. 

Говорячи про Україну, можна стверджувати, що другий рівень за 

класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою, а саме — міста 

обласного підпорядкування і райони, є найоптимальнішим для формування на їх 

основі локальних туристичних систем. Адже міста районного значення, села, 

селища і сільські ради не зможуть самостійно й на належному рівні забезпечувати 

розміщення, харчування і дозвілля відпочивальників, зважаючи на відсутність 

необхідної інфраструктури і кадрів високої кваліфікації. А от райони і міста 

обласного значення мають кращий туристсько-рекреаційний потенціал і 
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матеріально-технічне забезпечення галузі. Слід зауважити, що міста 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. Логічно їх розглядати як цілісні дестинації. 

Попередній аналіз поверхні 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 таких ЛТС можуть бути Львівська (міста Львів, Новий 

Розділ, Стрий, Моршин, Трускавець, Борислав, Дрогобич та Пустомитівський, 

Городоцький, Миколаївський, Стрийський і Дрогобицький райони), Закарпатська 

(міста Ужгород, Чоп, Мукачеве, Хуст та Ужгородський, Мукачівський, 

Берегівський, Іршавський, Виноградівський і Хустський райони), Яремчанська 

(міста Яремче, Івано-Франківськ, Коломия та Надвірнянський, Тисменицький і 

Коломийський райони), Київська (міста Київ, Ірпінь, Бровари, Бориспіль, Обухів, 

Біла Церква та Києво-Святошинський, Броварський, Бориспільський, Обухівський 

і Білоцерківський райони) і так далі. 

Згідно концепції локальні туристичні системи є цілісними автономними 

утвореннями, що здатні самостійно забезпечувати свою діяльність незалежно від 

зовнішнього управління і фінансування. Функціонування ЛТС відбувається за 

рахунок тісної співпраці місцевих органів влади, представників бізнесу і 

населення. Вони вправі самостійно формувати власні органи управління і 

визначати пріоритетні напрями розвитку галузі. Основна вимога до ЛТС є 

просування національного турпродукту і бренду країни на міжнародному 

туристичному ринку. 
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Рис. 4.12. Структура державного управління туристичною діяльністю для 

моделі локальних туристичних систем 

Адаптація концепції локальних туристичних систем для України, на нашу 

думку, потребує певної адміністративно-управлінської модифікації італійської 

моделі (рис. 4.12). По-перше, всі ЛТС повинні підпорядковуватися і звітувати 

перед державним органом управління туризмом і проводити свою діяльність у 

відповідності до національної програми розвитку туризму і державної 

туристичної політики. По-друге, створення ЛТС має відбуватися, в першу чергу, з 

ініціативи місцевої влади, бізнесу і населення, але за узгодженням з державним 

органом управління туризмом. Для цього представники майбутньої локальної 

системи повинні розробити і надати на розгляд до державної адміністрації 

детальний план розвитку із зазначенням конкретних дій, термінів їх виконання і 

виконавців, а також прогнозованих результатів своєї діяльності. По-третє, 

ініціатором створення локальної туристичної системи може виступати державна 

туристична адміністрація у разі, якщо територія має високий потенціал розвитку 

туризму, а місцеве населення не заперечує формуванню ЛТС. По-четверте, 

локальна туристична система повинна розробити концепцію розвитку території, 

адаптовану до місцевих особливостей культури, природи, виробництва тощо. 

Тобто, забезпечити гармонійне входження туризму до повсякденного життя 

місцевого населення: зважати на особливості побуту, виробництва товарів, 

забезпечувати збереження традиційної культури тощо. По-п’яте, до створення 

Ініціатива створення ЛТС 

(для територій з високим 

потенціалом розвитку туризму) 

Ініціатива створення ЛТС 

(місцеві влада, населення і 

бізнес) 
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туристичної системи мають залучатися виключно представники місцевого 

населення і бізнесу, які мають необхідну кваліфікацію, адже лише вони обізнані з 

особливостями території і мають необхідні знання, щоб визначити можливості 

розвитку туризму на своїй місцевості. 

4.5.2. Методика визначення територій з високим потенціалом розвитку 

туризму 

Для визначення територій, що мають високий потенціал розвитку туризму, 

ми порівняли відповідність стану туристсько-екскурсійної та готельної галузей в 

межах районів і міст обласного значення України з потенціалом місцевих 

туристсько-рекреаційних ресурсів. Для цього ми використали стандартизовані 

коефіцієнти локалізації всіх трьох показників, розрахованих за формулою: 

Кс = (К – Ск) ÷ S, де           (4.7) 

Кс — стандартизований коефіцієнт локалізації; 

К — коефіцієнт локалізації; 

Ск — медіана коефіцієнта локалізації; 

S — стандартне відхилення. 

За результатами порівняння була розроблена картосхема, що відображає 

відмінності в рівні розвитку туристичної діяльності і забезпеченістю міста або 

району туристсько-рекреаційними ресурсами (рис. 4.13). Картосхема дає 

можливість визначити території, потенціал ТРР яких є високим, але рівень 

розвитку туристичної галузі є низьким. І навпаки — розвинені в туристичному 

плані райони і міста, туристичні ресурси яких не мають високого потенціалу в 

масштабі держави. Важливо зауважити, що за допомогою картодіаграм 

відображені лише ті адміністративні території, що вважаються «аномаліями». 

Тобто, де рівень розвитку туризму не відповідає потенціалу місцевих 

туристичних ресурсів. 
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Рис. 4.13. Порівняння локалізації туристсько-рекреаційних ресурсів зі спеціалізацією міст і районів 

України на туристичній діяльності  
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Відповідно, до територій з високим потенціалом розвитку туризму можна 

віднести такі міста, як Самбір, Берегове, Чернівці, Володимир-Волинський, 

Кам’янець-Подільський, Новоград-Волинський, Житомир, Умань, Іллічівськ, 

Керч, Слов’янськ та інші. Одночасно, не маючи визначних туристсько-

рекреаційних ресурсів, відносно високого розвитку туристичної галузі набули: 

Хмельницький, Тернопіль, Борислав, Ірпінь, Бориспіль, Кременчук, Южне, 

Дніпропетровськ та деякі інші міста. Слід зауважити, що до даної категорії 

увійшли високорозвинені курорти Криму. Причиною тому слугує те, що до 

державних реєстрів ТРР внесена відносно невелика кількість пам’яток АРК. А от 

доходи туристичних компаній і готелів півострова є одними з найвищих у країні. 

Тому за потенціалом місцевих ТРР вони не мають найвищих позицій, а за 

розвитком туризму — навпаки. 

Наведена методика визначення територій, що мають високий потенціал 

розвитку туризму, може бути використана на державному рівні. Зокрема, в 

проекті Закону України «Про туристичні ресурси» [44] міститься поняття 

«територій пріоритетного розвитку туризму», проте принципи їхнього виділення є 

достатньо розмитими. Вимогами для надання території статусу пріоритетної для 

розвитку туризму проект Закон визначає високу концентрацію і 

диверсифікованість туристичних ресурсів, значний туристичний потік і наявність 

актуальної містобудівної документації і схем планування території. Як бачимо, 

ніяких конкретних принципів, за якими територіям надаватимуть такий статус, 

проект Закону не містить. Ми вважаємо, що розроблена методологія має підстави 

бути використаною для визначення територій пріоритетного розвитку туризму. 

Але, зважаючи на те, що на сьогодні «територіями пріоритетного розвитку» 

вважаються ареали з несприятливим соціально-економічним становищем (Стаття 

415 Господарського кодексу України) [4], ми не вважаємо доцільним вживати 

даний термін в дисертаційній роботі. 

Запропонований принцип визначення територій з високим потенціалом 

розвитку туризму передбачає порівняння туристсько-рекреаційних можливостей з 

сучасним станом туристичної галузі. Адміністративні одиниці з високою 
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локалізацією ресурсів і недорозвиненою індустрією туризму можна вважати 

такими, що мають найвищий потенціал розвитку. Тому в центрі уваги державних 

програм у галузі туризму мають фігурувати саме такі території. Адже 

інвестування на розвиток сфери рекреації та туризму районів, міст або інших 

адміністративних одиниць з високим потенціалом ТРР напевне дасть найвищий 

економічний ефект. 

4.5.3. Принципи формування і функціонування локальних туристичних 

систем України 

Впровадження моделі локальних туристичних систем в Україні має 

відбуватися з дотриманням декількох основних принципів. Розглянемо їх 

детальніше. 

Принцип гармонійного поєднання туризму з традиційною спеціалізацією 

господарства і побутом місцевого населення. Цей принцип означає, що туризм не 

повинен руйнувати традиційний устрій життя місцевих жителів, а навпаки — 

покликаний посилити і закцентувати увагу на унікальних характеристиках 

території: звичаях, культурі, товарах місцевого виробництва, кухні, туристичних 

ресурсах, природних явищах тощо. При цьому, ЛТС повинна розробити 

спеціальний бренд, що буде відрізняти її від інших і забезпечувати легку 

ідентифікацію дестинації споживачами. 

Принцип внутрішньої інтеграції. Всі учасники туристичного ринку повинні 

тісно співпрацювати між собою, дотримуватися зваженої цінової політики, а в 

своїй маркетинговій діяльності дотримуватися загальної концепції ЛТС. Тісна 

взаємодія суб’єктів локальної туристичної системи досягається шляхом створення 

професійних асоціацій та об’єднань місцевих туроператорів, готелів, ресторанів, 

транспортних компаній тощо, діяльність яких має контролюватися управлінським 

органом ЛТС і відповідати програмі її розвитку. 

Принцип високої місткості. Локальна туристична система повинна 

забезпечувати високу пропускну здатність і достатню кількість ліжко-місць для 

туристів. В Італії цей показник має бути не менше 1500-2000 ліжко-місць. На 
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нашу думку, доцільно регламентувати показник місткості залежно від етапу 

формування ЛТС. Наприклад, на початковому етапі (вихід на ринок) достатньо 

забезпечувати одночасне розміщення до 1000 відвідувачів. Така ємність локальної 

туристичної системи відповідає середній кількості (4,7 об’єкта) і місткості (244 

ліжко-місця) закладів готельного господарства України в розрізі районів і міст 

обласного підпорядкування. Протягом перших років діяльності необхідно 

збільшувати місткість КЗР до 1500-2000 ліжко-місць. 

Принцип туристичної привабливості передбачає, що не кожна територія 

може стати локальною туристичною системою. Дана модель управління 

туристичною діяльністю не передбачає суцільного покриття території держави 

локальними системами туризму і точної відповідності адміністративно-

територіальному устрою. ЛТС можуть бути як віддаленими одна від одної, так і 

мати спільний кордон чи сусідське положення. Щоб стати ЛТС, територія 

повинна бути привабливою в туристичному плані й володіти необхідними 

історико-культурними, природними чи антропогенними ресурсами. В даному 

контексті можна використати підхід, що ми запропонували раніше для визначення 

потенціалу територій щодо розвитку туризму. 

Принцип активної участі місцевого населення в туристичній діяльності 

передбачає залучення місцевих жителів для роботи в туристичних компаніях, 

готелях та інших закладах, що надають послуги туристам, а також заохочення до 

активного виробництва товарів, що яскраво репрезентують дану місцевість. Для 

цього необхідно забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів для закладів 

туристичного профілю шляхом проведення спеціальних тренінгів, курсів, 

семінарів, майстер-класів тощо. А також відроджувати традиції, елементи 

фольклору, старовинні виробництва, народні промисли і таке інше. 

Принцип збалансованого і комплексно-пропорційного розвитку всіх 

складових локальної туристичної системи. Під даним принципом мається на 

увазі, що розвиток ЛТС повинен бути поступовим і здійснюватися, дотримуючись 

концепцій сталого розвитку і «зеленої» економіки. Йде мова не лише про 
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збереження навколишнього середовища, а й впровадження енергозберігаючих 

технологій, заохочення до розвитку органічного сільського господарства, 

використання нешкідливих засобів гігієни тощо. Одночасно з цим, всі складові 

туристичної галузі мають розвиватися на певній території взаємоузгоджено і 

пропорційно. Наприклад, будівництво готелів має супроводжуватися 

вдосконаленням інфраструктури транспорту і зв’язку, підвищенням рівня 

медичних і соціальних послуг, озелененням і ландшафтним дизайном. 

Принцип синергетичності. З назви розуміло, що даний принцип передбачає 

самоорганізованість локальної туристичної системи, тобто, здатність 

функціонувати незалежно від зовнішнього управління. ЛТС повинна самостійно 

створювати внутрішні адміністративні органи, що забезпечуватимуть її 

фінансовими, інформаційними, технологічними та іншими ресурсами, 

необхідними для нормального функціонування. Одночасно з цим, ЛТС за своєю 

природою залишається відкритою системою, що тісно співпрацює з державними й 

іноземними інституціями (в першу чергу, в сферах інвестування і партнерства) та 

іншими локальними туристичними системами. 

Принцип програмності та перспективності. ЛТС повинна розвиватися за 

чітким планом, затвердженим ще до її створення. План повинен містити конкретні 

дії і терміни їх виконання. Він виражає ініціативу місцевої громади до створення 

ЛТС і подається її представниками на затвердження до державної туристичної 

адміністрації. Якщо ж ініціатива формування локальної туристичної системи 

надходить «згори — вниз», то програма розвитку може розроблятися як на 

державному, так і на локальному рівні. Крім того, ЛТС повинна мати перспективу 

розвитку, тобто, напрями і можливості до зростання. В першу чергу, йде мова про 

розширення туристичної пропозиції та спеціалізації території на випадок змін 

потреб туристів, або дії інших непередбачуваних факторів. 

Запропонований автором перелік принципів не є вичерпним і може бути 

розширений. Проте, він формує загальне уявлення про концептуальні засади 

функціонування моделі локальних туристичних систем в Україні. 
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4.5.4. Функціонально-управлінська структура і зовнішнє середовище ЛТС 

Принципову схему функціонально-управлінської структури ЛТС з її 

зовнішнім середовищем ми відобразили схематично (рис. 4.14). Зі схеми видно, 

що центральним органом локальної туристичної системи є Асоціація суб’єктів 

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

населення і бізнес-структур. До складу Асоціації повинні входити представники 

всіх територіальних органів влади (районних, міських, сільських і селищних рад), 

суб’єктів туристичного бізнесу (туроператорів, турагентів, готелів, ресторанів, 

закладів дозвілля тощо) і громадськості. Кількість і склад учасників Асоціації 

може відрізнятися залежно від розмірів і розвитку локальної туристичної системи. 

До компетенції Асоціації суб’єктів ЛТС входить: 

 розробка і контроль за виконанням програм розвитку ЛТС на коротко-, 

середньо- і довгострокову перспективу; 

 створення спеціальних фондів для впровадження цих програм; 

 визначення туристичної спеціалізації локальної туристичної системи; 

 розробка і активне просування бренду ЛТС; 

 пряма співпраця з іншими ЛТС, державною туристичною адміністрацією, 

міжнародними туристичними організаціями та інституціями; 

 пошук джерел зовнішнього інвестування тощо. 

Виконавчим органом Асоціації є Організація з менеджменту дестинацій 

(ОМД). У світі вже досить поширеною є практика управління туристичною 

діяльністю на місцях шляхом створення ОМД (англ. — Destination Management 

Company або DMC). Організація з менеджменту дестинацій — це компанія, що, 

добре знаючи місцеві ресурси і туристичні можливості, надає різного роду 

туристичні послуги: розміщення, харчування, транспорт, дозвілля, конференц-

сервіс та інші. ОМД тісно співпрацює з усіма місцевими постачальниками, 

надаючи їм консультативні послуги з розробки туристичних маршрутів, 

логістики, оцінки рівня обслуговування, підвищення кваліфікації персоналу, 

менеджменту, аудиту і бухгалтерського обліку тощо. За рахунок цього Організації   
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Рис. 4.14. Функціонально-управлінська структура і зовнішнє 

середовище ЛТС  

АСОЦІАЦІЯ 
СУБ’ЄКТІВ ЛТС 

+ 

ОМД 

(ОРГАНІЗАЦІЯ З 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

ДЕСТИНАЦІЙ) 

МІСЦЕВІ 
ОРГАНИ 
ВЛАДИ 

МІСЦЕВИЙ 
БІЗНЕС 

МІСЦЕВЕ 
НАСЕЛЕННЯ 

Політико-правове середовище держави 

 державна туристична політика; 

 державні програми розвитку галузі; 

 фінансування за рахунок коштів держбюджету; 

 міжнародна діяльність державної туристичної адміністрації; 

 нормативно-правова база. 

 

Ринкове середовище 

 попит (споживачі); 

 пропозиція (туристсько-рекреаційні ресурси ЛТС, туроператори, 

турагенти, екскурсійні компанії, системи он-лайн бронювання 

туристичних послуг); 

 інші ЛТС; 

 міжнародні туристичні організації та іноземні інституції. 
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з менеджменту дестинацій отримують конфіденційні тарифи на послуги 

постачальників і створюють турпродукт найвищої якості та найнижчої вартості 

[141]. ОМД не є посередниками між туристичними операторами і 

постачальниками послуг. Метою їх діяльності, в першу чергу, є покращення рівня 

сервісу в межах своєї дестинації. Ми вважаємо, що концепції локальних 

туристичних систем і менеджменту дестинацій є корисними одна одній і тісно 

переплітаються між собою. Тому й пропонуємо їх гармонійно поєднати, надавши 

Організаціям з менеджменту дестинацій повноважень виконавчого органу ЛТС. 

Окрім власне виконання програм розвитку, наказів і доручень Асоціації локальної 

системи, ОМД займатимуться постійним моніторингом і підвищенням якості 

надаваних послуг. 

До складу Організації з менеджменту дестинацій мають входити 

представники туристичних компаній, готелів та інших закладів, що надають 

послуги туристам. Саме такий підхід дозволяє враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін в діяльності ОМД, а значить і ЛТС. Перспективним є 

входження вітчизняних ОМД до Міжнародної асоціації керівників організацій з 

менеджменту дестинацій (англ. — Association of Destination Management 

Executives International або ADMEI) [76]. Ця організація об’єднує всі ОМД в єдину 

світову мережу і своїм завданням ставить підвищення професіоналізму і 

ефективності в діяльності Організацій з менеджменту дестинацій. ADMEI 

щорічно надає відзнаки ОМД за на найкращі творчі акції, інноваційні та 

логістичні проекти, нові ідеї дизайну, організації подій, проведення дозвілля і 

таке інше. 

До завдань Організації з менеджменту дестинацій можна віднести: 

 виконання планів розвитку локальної туристичної системи та інших 

зобов’язань, покладених на неї Асоціацією суб’єктів ЛТС; 

 моніторинг за рівнем туристичних послуг, що надаються постачальниками 

(готелями, ресторанами, транспортними компаніями та іншими); 
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 надання консультацій постачальникам послуг з метою підвищення їхньої 

якості; 

 створення власного турпродукту, його маркетинг і його продаж через 

туроператорів і прямі системи бронювання для туристів; 

 співпраця з іншими ОМД, в тому числі через членство в ADMEI. 

Контроль за виконанням завдань, покладених на ОМД, повинен 

здійснюватися на постійній основі у формі регулярних звітів до Асоціації 

суб’єктів локальної туристичної системи. Взагалі, тісна співпраця влади, 

населення і бізнесу є необхідною і ключовою умовою функціонування ЛТС. Для 

цього Асоціацією повинні проводитися збори учасників ЛТС, громадські 

обговорення запланованих проектів, зустрічі членів Асоціації і населення з 

інвесторами тощо. Тільки за активної участі всіх зацікавлених сторін в розбудові 

локальної туристичної системи можна досягти позитивного результату і 

виправдання даної моделі в управлінні туристичною діяльністю країни. 

Зовнішнє середовище локальної туристичної системи складається з 

політико-правової (державне управління туристичною діяльністю) з однієї 

сторони та ринкової (фактори попиту і пропозиції, міжрегіональні та 

міжнародні зв’язки) складових. Політико-правову складову формують 

нормативна база функціонування ЛТС, державна туристична політика, 

національні програми розвитку туризму, джерела державного фінансування тощо. 

Визначальну роль в даному контексті відіграє державна туристична адміністрація, 

яка, в тому числі, займається просуванням національного турпродукту за 

кордоном, співпрацює з міжнародними організаціями, бере участь в міжнародних 

виставках і конференціях, проводить ліцензування і сертифікацію, а також 

визначає території, що мають високий потенціал розвитку туризму. Кошти з 

державних фондів можуть надаватися як вже існуючим локальним туристичним 

системам, так і на створення нових ЛТС, в першу чергу, на базі територій з 

високим потенціалом розвитку туристсько-рекреаційної діяльності. Часткове 

державне фінансування проектів для існуючих ЛТС повинно відбуватися на 
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конкурсній основі — шляхом подання обґрунтованого і розгорнутого плану 

інвестицій на розвиток туристичної пропозиції. Крім того, державний орган 

управління туризмом повинен надавати інформаційно-консультаційну підтримку 

місцевим громадам і забезпечувати умови для підвищення або перекваліфікації 

персоналу для потреб туристичної галузі. 

Ринкове середовище формують попит і пропозиція туристичних послуг, 

інші локальні туристичні системи держави, міжнародні ринки турпослуг, 

міждержавні туристичні організації та фонди. Фактор попиту впливає на вибір 

цільових груп ЛТС в залежності від наявного ресурсу і потреб споживачів, 

розробку маркетингової стратегії, визначення прогнозних показників діяльності 

тощо. Фактор пропозиції залежить від туристсько-рекреаційного потенціалу ЛТС 

і відповідно формує можливу спеціалізацію локальної туристичної системи. ЛТС 

не повинна бути моноспеціалізованою. Визначальною передумовою успішного її 

функціонування є здатність забезпечувати одночасний розвиток декількох видів 

туризму. Відповідно, ЛТС матиме декілька цільових груп споживачів, на які буде 

спрямована її діяльність. І у разі різкого спаду попиту на один вид туризму, ЛТС 

задовольнятиме рекреаційні потреби споживачів іншого профілю. Фактор 

пропозиції також передбачає оцінку конкурентного середовища локальної 

туристичної системи. Хоча за своєю суттю ЛТС має бути унікальною, володіти 

неповторними туристичними умовами і ресурсами, мати власний бренд, що легко 

ідентифікує її від інших, проте враховувати цінову політику, новації й ринкову 

позицію інших ЛТС необхідно. Особливе значення має інформатизація процесу 

продажу туристичного продукту, зокрема, через системи он-лайн бронювання. Це 

потребує інтеграції внутрішніх баз даних постачальників послуг з національними 

і міжнародними системами бронювання. Співпраця з іншими локальними 

системами може відбуватися у вигляді обміну досвідом, створення комплексного 

турпродукту (для сусідніх ЛТС), організації спільних проектів тощо. Міжнародні 

організації можуть напряму співпрацювати з ЛТС, надаючи інформаційну, 

фінансову, адміністративну та іншу допомогу місцевим громадам. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

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

займалися імплементацією державної туристичної політики і розвитком галузі. На 

нашу думку, цей факт є одним з основних стримуючих факторів, що гальмував 

розвиток туризму в Україні. Нормативно-правова база, яка регулювала діяльність 

державних відомств, відповідальних за галузь туризму, мала низку недоліків. По-

перше, деякі правові документи фактично дублювали один одного. По-друге, 

певні нормативні акти діяли ще довго після ліквідації чи реорганізації відомства, 

діяльність якого вони регламентували. По-третє, документи, що приймалися на 

заміну попередніх, практично не доповнювалися новими статтями, а значить не 

мали жодного розвитку. Тобто, за роки незалежності регуляторна база в галузі 

державного управління туристичною діяльністю фактично не змінювалася, що 

негативно вплинуло і на якість роботи відповідних відомчих органів, які лише 

змінювали свої назви, але не вдосконалювали своєї суті. 

Ми довели, що сучасна структура державного управління туристичною 

діяльністю не відповідає потребам галузі. Численні трансформації державних 

структур, що відповідали за розвиток туризму і виконання державної туристичної 

політики, супроводжувалися застоєм в законодавстві й дублюванням нормативно-

правових актів, що регулювали їх діяльність. Крім недоліків управлінського і 

правового характеру, ми виявили значну невідповідність геопросторової 

організації галузі її адміністративно-управлінській структурі. Тому необхідною є 

реорганізація моделі державного управління в напрямку її децентралізації, 

розширення повноважень місцевих органів влади і їх доступу до фінансових 

ресурсів на потреби туризму. 

В результаті використання інструментів множинної лінійної регресії ми 

визначили 6 основних груп факторів (економіко-соціальна, демографічна, освітня, 

ресурсна, екологічна і туристичної спеціалізації), що впливають на локальний 

розвиток туризму, подальше формування і функціонування туристичної системи. 

Ми запропонували відповідні рівняння регресії, що дають можливість 
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спрогнозувати рівень доходу туристичних компаній і готельних закладів ЛТС. 

Перевірка залишків регресії підтвердила достовірність виведених рівнянь, тому 

запропоновані фактори можна вважати обґрунтованими. Крім того, ми доповнили 

основні групи чинників додатковими, що безпосередньо впливають на розвиток 

туризму, але не можуть бути оцінені статистично: історичною, політико-

правовою та культурно-ментальною. 

Для оцінки впливу культурно-ментального фактора на розвиток туризму ми 

провели опитування думок місцевого населення з чотирьох міст України. 

Отримані результати анкетування та їх порівняння з розрахованими індексами 

туристичного споживання і продуктивності праці в туризмі дали нам можливість 

дійти наступних висновків. По-перше, жителі розвинених в туристичному плані 

міст і районів краще розуміють позитивні й негативні наслідки від розвитку 

туристичної діяльності. По-друге, вони готові до зміни фаху і започаткування 

бізнесу в туризмі в той час, як жителі інших міст давали позитивні відповіді лише 

у разі зростання особистого прибутку. По-третє, неабиякий вплив на споживання 

турпродукту і продуктивність праці справляє саморозуміння місцевої культури як 

цілісної й унікальної. Хоча жителі всіх опитаних міст стверджували, що бажають 

аби їхній населений пункт став популярною туристичною дестинацією, проте 

безумовно свою готовність до зміни звичного стилю життя, професії, гостинного і 

толерантного прийому виразили лише жителі Яремче. Отже, наш аналіз наочно 

продемонстрував наскільки сильно культурно-ментальний фактор впливає не 

лише на розвиток туризму, а й на споживання турпродукту і продуктивність праці 

місцевого населення в галузі туризму, незважаючи на значні приховування 

офіційних прибутків і зайнятості в даній сфері економіки. 

Локальні туристичні системи України можна розділити на 6 типів: 

високорозвинені широкої, вузької та моноспеціалізації, середньорозвинені з 

високим потенціалом туристсько-рекреаційних ресурсів, а також ЛТС на стадії 

зародження з потенціалом розвитку екологічного туризму та звичайні ЛТС на 

стадії зародження. Високорозвинені ЛТС характеризуються найвищими 

показниками діяльності колективних закладів розміщення та туристсько-
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екскурсійних компаній і одночасно володіють виключними туристичними 

ресурсами, включаючи об’єкти ЮНЕСКО. Середньорозвинені локальні системи є 

перехідними від високорозвинених до тих, що знаходяться на стадії зародження. 

Маючи значний потенціал туристсько-рекреаційних ресурсів, ЛТС даного типу 

характеризуються недостатньо розвиненим готельним господарством і 

туристичною діяльністю. ЛТС на етапі зародження — це недорозвинені в 

туристичному плані території, що володіють обмеженими ресурсами (здебільшого 

природними місцевого значення) і характеризуються відсутністю або слабким 

розвитком туристсько-рекреаційної і готельної діяльності. 

В результаті проведеного дослідження ми запропонували принципову 

модель територіального управління туристичною діяльністю в Україні на базі 

концепції локальних туристичних систем. Ми обґрунтували оптимальні межі 

потенційних ЛТС, узгодивши їх з адміністративно-територіальним устроєм 

країни, визначили можливу державну структуру управління туризмом, 

представили алгоритм виділення територій з високим потенціалом розвитку 

туризму, сформулювали основні принципи створення і функціонування 

локальних туристичних систем, а також запропонували їх оптимальну 

функціонально-управлінську структуру і описали їх ринкове середовище. 

На нашу думку, модель ЛТС є найбільш дієвою в управлінні туризмом і 

може сприяти активному розвитку галузі за рахунок проведення цілеспрямованої 

діяльності з урахуванням особливостей кожної конкретної території. Такий підхід 

дає можливість розвивати туризм лише в тих регіонах, що мають високий 

туристсько-рекреаційний потенціал, і досягти зваженого перерозподілу 

державних фінансових ресурсів та задоволення потреб місцевих учасників ринку і 

населення. Водночас, можливості до розвитку туризму має будь-яка територія, що 

не володіє унікальними рекреаційними ресурсами, але місцева громада якої 

проявляє відповідну ініціативу. 

Основні результати четвертого розділу відображені в публікації [10]. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційне робота є дослідженням концепції ЛТС та європейського 

досвіду управління туризмом на локальному рівні, 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 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 
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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 
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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 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 
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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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Додаток А 

Бланк анкети для визначення впливу культурно-ментального фактора на розвиток 

туризму території 

БЛОК 1. Характеристика респондента 

1. Ваша стать: 

а) Жіноча 

б) Чоловіча 

2. Ваш вік: 

а) до 17 років (включно) 

б) від 18 до 25 років (включно) 

в) від 26 до 40 років (включно) 

г) від 41 до 60 років (включно) 

ґ) 61 і більше років 

3. Ваш тип зайнятості: 

а) учень 

б) студент 

в) найманий працівник 

г) приватний підприємець 

ґ) держслужбовець 

д) пенсіонер  

е) безробітний 

4. Ваш сімейний стан: 

а) неодружений (-а) 

б) одружений (-а) 

в) розлучений (-а) 

г) вдівець (вдова) 

5. Вкажіть іноземні мови, якими ви володієте: 

а) англійська 

б) французька 

в) німецька 

г) італійська 

ґ) іспанська 

д) інші ____________________________ 

6. Ваша освіта: 

а) початкова 
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б) середня 

в) середня спеціальна 

г) вища 

ґ) маю науковий ступінь 

д) інше ________________________ 

 

БЛОК 2. Оцінка туристичної привабливості регіону / населеного пункту 

7. Оцініть складові туристичної привабливості вашого регіону / населеного пункту від 1 до 

5 (від найнижчої до найвищої) 

 1 2 3 4 5 

Історико-

культурні 

ресурси 

     

Природні 

ресурси 

     

Індустрія 

розваг 

     

Місцева 

культура 

     

Безпека      

Екологія      

Інфраструктура 

туризму 

     

8. Які туристичні ресурси, на вашу думку, є найпривабливішими у вашому регіоні / 

населеному пункті? 

а) Історико-культурні (пам’ятники, палаци, фортеці, замки) 

б) Природні (парки, заповідники, заказники, національні парки) 

в) Антропогенні (АЕС, воєнні бази, спортивні та промислові об’єкти тощо) 

г) Соціокультурні (місцеві звичаї і традиції, мовні особливості, елементи культури тощо) 

9. Складіть рейтинг туристичних об’єктів вашого регіону / населеного пункту відповідно 

до рівня їх популярності серед туристів (від 1 до 4 – у напрямку зростання)? 

а) Релігійні об’єкти (церкви, монастирі, храми) _____  

б) Історико-культурні об’єкти (пам’ятники, палаци, фортеці, замки) ______ 

в) Природні об’єкти (парки, заповідники, заказники, національні парки) ______ 

г) Антропогенні (АЕС, воєнні бази, спортивні та промислові об’єкти тощо) ______ 

10. На якому виді туризму, на вашу думку, має спеціалізуватися ваш регіон / населений 

пункт? 

а) Рекреаційному (відпочинок) 

б) Культурно-пізнавальному 
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в) Сільському 

г) Екологічному 

ґ) Гірськолижному 

д) Активному (сплави, походи в гори і т.д.) 

е) іншому ______________________ 

11. Які є джерела інформації про туристичні можливості вашого регіону / населеного 

пункту? 

а) Сайт міста / села / регіону 

б) Туристична агенція 

в) Реклама на телебаченні 

г) Реклама на радіо 

ґ) Зовнішня реклама  

д) Буклети, брошури та інша друкована продукція 

е) Не знаю 

є) Ваша відповідь:_____________________________________________________ 

 

БЛОК 3. Настрої місцевого населення до формування туристичної дестинації 

12. Чи хотіли б Ви, щоб ваш регіон / населений пункт став популярною туристичною 

дестинацією? 

а) Так 

б) Ні 

13. Чи готові ви змінити свій стиль життя заради розвитку туристичної діяльності у 

вашому регіоні / населеному пункті? 

а) Так 

б) Так, якщо внаслідок розвитку туризму мої доходи зростуть 

в) Мені байдуже 

г) Ні, я хочу, щоб все залишилось на своїх місцях 

14. На Вашу думку, місцеве населення готове гостинно приймати туристів?  

а) Так 

б) Ні 

15. Чи достатньо толерантне, на Вашу думку, місцеве населення, щоб приймати туристів 

різних національностей і рас? 

а) Так, місцеве населення толерантне 

б) Ні, місцеве населення не достатньо толерантне 

16. Особисто Ви доброзичливо налаштовані до іноземців та людей іншої расової 

приналежності? 

а) Так, доброзичливо 

б) Не знаю, оскільки не мав можливості спілкуватися з такими людьми 
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в) НІ, я проти того, щоб іноземці та люди іншої расової приналежності приїздили до мого 

регіону / населеного пункту 

 

БЛОК 4. Рівень розуміння наслідків активізації туристичної діяльності у вашому 

селі/місті/регіоні. 

17. Розвиток туризму позитивно вплине на економіку регіону / населеного пункту в 

цілому? 

а) Так, позитивно 

б) Ні, негативно 

18. Нижче перераховані твердження щодо регіону / міста як туристичної дестинації. 

Оцініть, будь ласка, в якій мірі Ви погоджуєтесь з кожним із них: 

 Повністю 

згоден (-на) 

Згоден (-на) Я не знаю Не згоден 

(-на) 

Повністю не 

згоден (-на) 

Розвиток туризму в 

регіоні збільшить 

його значення в 

масштабах країни в 

цілому 

     

Доходи від 

туризму в регіоні 

позитивно 

впливатимуть на 

соціальний стан 

місцевого 

населення 

     

Розвиток туризму в 

регіоні створить 

нові робочі місця 

     

Розвиток туризму 

загострить 

міжнаціональні 

конфлікти в регіоні 

     

Розвиток туризму 

призведе до 

зникнення 

місцевих традицій 

     

19.Чи вбачаєте Ви у розвиткові туризму негативні наслідки? 

а) Так (поясніть ________________________________________) 

б) Ні (поясніть __________________________________________) 

20. Оцініть можливі негативні наслідки від розвитку туризму для вашого регіону / 

населеного пункту. (5 - найвища оцінка, 1 - найменша) 

 1 2 3 4 5 

Руйнування 

унікальних 
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природних 

ландшафтів 

Забруднення 

навколишнього 

середовища 

     

Порушення 

традиційного 

життя місцевого 

населення 

     

Вплив на 

культурне 

середовище 

регіону 

(відмінності в мові, 

одязі, нормах 

суспільної  

поведінки) 

     

Підвищення цін на 

продукти і послуги 

     

21. Як ви будете ставитись до капітального будівництва туристичної інфраструктури 

(готелів, аеропортів, вокзалів, доріг) у вашій місцевості? 

а) Позитивно, якщо це не буде мені заважати. 

б) Позитивно 

в) Байдуже 

г) Негативно 

22. Вкажіть Ваше ставлення до нижчезазначених тверджень: 

 Повністю 

згоден (-на) 

Згоден (-на) Я не знаю Не згоден 

(-на) 

Повністю не 

згоден (-на) 

Для створення 

екологічних 

стежок будуть 

використані 

унікальні природні 

ландшафти регіону 

     

Без обмеження 

навантаження на 

туристичні 

об’єкти, місцеві 

ресурси 

виснажаться за 2-3 

роки 

     

Місцеве населення 

не розуміє 

позитивного 

економічного 
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ефекту від притоку 

туристів, тому не 

буде покращувати 

свою гостинність 

Регіон може бути 

перенаселений 

людьми внаслідок 

притоку туристів 

     

23. Нижче наведені можливі екологічні проблеми території. На Вашу думку, як сильно 

впливає збільшення туристичного потоку на загострення вказаних нижче проблем? 

 Сильно впливає 
Впливає 

опосередковано 
Не впливає Не знаю 

Забруднення 

води (зокрема 

питної) 

    

Забруднення 

повітря 

    

Підвищення 

використання 

електроенергії 

    

Підвищення 

використання 

водних ресурсів 

    

Зменшення площ 

зелених 

насаджень 

    

 

БЛОК 5. Готовність населення до зміни виду діяльності та переорієнтації на прийом 

туристів 

24. Нижче перераховані твердження щодо зміни Вашого виду діяльності на прийом 

туристів. Оцініть, будь ласка, чи згодні Ви з ними? 

 Згоден (-на) Не згоден (-на) 

Зміна професії, задля роботи в 

туризмі 

  

Навчання на безкоштовних 

курсах екскурсоводів 

  

Навчання на платних курсах 

екскурсоводів 

  

Отримання вищої освіти в 

галузі туризму 

  

Вивчення іноземної мови за 

власний кошт 

  

Вивчення іноземної мови лише 

якщо заняття будуть 
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безкоштовними 

25. Як Ви ставитесь до іноземних туристів, які відвідують ваш регіон / населений пункт? 

а) позитивно 

б) позитивно, якщо їх перебування не впливає на моє особисте життя і не завдає шкоди 

навколишньому середовищу  

в) нейтрально  

г) негативно, якщо їх перебування завдає шкоди навколишньому середовищу і впливає на моє 

особисте життя 

д) негативно 

26. Чи плануєте ви започаткувати власний бізнес в туристичній сфері у разі активного 

зростання туристичних потоків до вашого регіону / населеного пункту? 

а) Так 

б) Ні 

27. Які наслідки особисто для Вас може спричинити зростання туристичного потоку до 

вашого регіону / населеного пункту? Оцініть згоду з кожним із тверджень балами від 1 до 

5 (1 – згоден повністю, 5 – абсолютно не згоден) 

а) Поліпшення фінансового положення _____ 

б) Поліпшення транспортної інфраструктури ______ 

в) Можливість змінити вид діяльності ______ 

г) Можливість особистих комунікацій з іноземцями ______ 

ґ) Збільшення числа та різноманіття закладів розваг ______ 

д) Практика іноземної мови ______ 

е) Можливість налагодити міжнародні контакти задля подальшої еміграції за кордон ______ 
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Додаток Б 

Результати анкетування для визначення впливу культурно-ментального фактора на розвиток туризму території 

№ 

з/п 
Питання ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЯРЕМЧЕ ХАРКІВ ЛУЦЬК 

1 Кількість респондентів 100 78 145 249 

2 Стать 
Ч – 45% 

Ж – 55% 

Ч – 54% 

Ж – 46% 

Ч – 34% 

Ж – 66% 

Ч – 39% 

Ж – 61% 

3 Вік 

≤ 17 років – 1% 

18-25 років – 32% 

26-40 років – 36% 

41-60 років – 30% 

≥ 61 року – 1% 

≤ 17 років – 18% 

18-25 років – 41% 

26-40 років – 23% 

41-60 років – 14% 

≥ 61 року – 4% 

≤ 17 років – 4% 

18-25 років – 77% 

26-40 років – 15% 

41-60 років – 3% 

≥ 61 року – 1% 

≤ 17 років – 12% 

18-25 років – 42% 

26-40 років – 39% 

41-60 років – 7% 

≥ 61 року – 0% 

4 Освіта 

Початкова – 1% 

Середня – 17% 

Сер. спеціальна – 30% 

Вища – 52% 

Науковий ступінь – 0% 

Інше – 0% 

Початкова – 5% 

Середня – 18% 

Сер. спеціальна – 33% 

Вища – 43% 

Науковий ступінь – 1% 

Інше – 0% 

Початкова – 0% 

Середня – 15% 

Сер. спеціальна – 8% 

Вища – 74% 

Науковий ступінь – 1% 

Інше – 2% 

Початкова – 1% 

Середня – 18% 

Сер. спеціальна – 11% 

Вища – 67% 

Науковий ступінь – 1% 

Інше – 2% 

5 

Оцінка історико-культурних 

ресурсів 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 2% 

2 – 23% 

3 – 43% 

4 – 21% 

5 – 11% 

1 – 9% 

2 – 9% 

3 – 32% 

4 – 23% 

5 – 27% 

1 – 6% 

2 – 8% 

3 – 26% 

4 – 36% 

5 – 24% 

1 – 5% 

2 – 7% 

3 – 16% 

4 – 33% 

5 – 39% 

6 
Оцінка природних ресурсів 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 5% 

2 – 12% 

3 – 36% 

1 – 0% 

2 – 10% 

3 – 15% 

1 – 5% 

2 – 18% 

3 – 35% 

1 – 6% 

2 – 23% 

3 – 33% 
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4 – 37% 

5 – 10% 

4 – 21% 

5 – 54% 

4 – 26% 

5 – 16% 

4 – 25% 

5 – 13% 

7 
Оцінка індустрії розваг 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 15% 

2 – 26% 

3 – 33% 

4 – 14% 

5 – 12% 

1 – 8% 

2 – 16% 

3 – 38% 

4 – 19% 

5 – 19% 

1 – 2% 

2 – 7% 

3 – 26% 

4 – 34% 

5 – 31% 

1 – 7% 

2 – 19% 

3 – 35% 

4 – 30% 

5 – 9% 

8 
Оцінка місцевої культури 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 2% 

2 – 33% 

3 – 39% 

4 – 20% 

5 – 6% 

1 – 0% 

2 – 12% 

3 – 15% 

4 – 34% 

5 – 39% 

1 – 5% 

2 – 12% 

3 – 31% 

4 – 33% 

5 – 19% 

1 – 6% 

2 – 18% 

3 – 36% 

4 – 26% 

5 – 14% 

9 
Оцінка рівня безпеки 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 2% 

2 – 17% 

3 – 39% 

4 – 32% 

5 – 10% 

1 – 4% 

2 – 10% 

3 – 36% 

4 – 28% 

5 – 22% 

1 – 9% 

2 – 17% 

3 – 32% 

4 – 30% 

5 – 10% 

1 – 6% 

2 – 17% 

3 – 28% 

4 – 35% 

5 – 14% 

10 
Оцінка екології 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 5% 

2 – 13% 

3 – 42% 

4 – 35% 

5 – 5% 

1 – 1% 

2 – 9% 

3 – 15% 

4 – 32% 

5 – 43% 

1 – 10% 

2 – 19% 

3 – 38% 

4 – 27% 

5 – 6% 

1 – 5% 

2 – 18% 

3 – 29% 

4 – 38% 

5 – 10% 

11 
Оцінка інфраструктури туризму 

(1 – найнижча; 5 – найвища) 

1 – 9% 

2 – 29% 

3 – 47% 

4 – 14% 

5 – 1% 

1 – 0% 

2 – 14% 

3 – 25% 

4 – 38% 

5 – 23% 

1 – 3% 

2 – 18% 

3 – 36% 

4 – 32% 

5 – 11% 

1 – 14% 

2 – 28% 

3 – 37% 

4 – 16% 

5 – 5% 
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12 

Рейтинг туристичних об’єктів 

міста відповідно до їх 

популярності серед туристів (1 – 

найвищий, 

4 – найнижчий) 

Релігійні – 3 

Істор.-культ. – 1 

Природні – 2 

Антропогенні – 4 

Релігійні – 3 

Істор.-культ. – 2 

Природні – 1 

Антропогенні – 4 

Релігійні – 4 

Істор.-культ. – 1 

Природні – 3 

Антропогенні – 2 

Релігійні – 2 

Істор.-культ. – 1 

Природні – 4 

Антропогенні – 3 

13 
На якому виді туризму має 

спеціалізуватися місто? 
Культурно-пізнавальному Рекреаційному (відпочинок) Культурно-пізнавальному Культурно-пізнавальному 

14 
Домінуюче джерело інформації 

про туристичні можливості міста 
Сайт міста Туристичні агенції Сайт міста Сайт міста 

15 

Чи хотіли б Ви, щоб місто стало 

популярною туристичною 

дестиннацією? 

Так – 85% 

Ні – 15% 

Так – 91% 

Ні – 9% 

Так – 94% 

Ні – 6% 

Так – 97% 

Ні – 3% 

16 

Чи готові Ви змінити свій стиль 

життя заради розвитку 

туристичної діяльності в своєму 

місті? 

Так – 29% 

Так (за умови зростання 

доходів) – 34% 

Байдуже – 23% 

Ні – 14% 

Так – 44% 

Так (за умови зростання 

доходів) – 21% 

Байдуже – 23% 

Ні – 12% 

Так – 40% 

Так (за умови зростання 

доходів) – 37% 

Байдуже – 16% 

Ні – 7% 

Так – 48% 

Так (за умови зростання 

доходів) – 39% 

Байдуже – 9% 

Ні – 4% 

17 
Чи готове місцеве населення 

гостинно приймати туристів? 

Так – 79% 

Ні – 21% 

Так – 86% 

Ні – 14% 

Так – 79% 

Ні – 21% 

Так – 87% 

Ні – 13% 

18 

Чи достатньо толерантне місцеве 

населення, щоб приймати 

туристів різних рас і 

національностей? 

Так – 68% 

Ні – 32% 

Так – 87% 

Ні – 13% 

Так – 69% 

Ні – 31% 

Так – 80% 

Ні – 20% 

19 

Особисто Ви доброзичливо 

налаштовані до іноземців та 

людей іншої расової 

приналежності? 

Так – 73% 

Ні – 18% 

Не знаю – 9% 

Так – 85% 

Ні – 13% 

Не знаю – 2% 

Так – 86% 

Ні – 11% 

Не знаю – 3% 

Так – 92% 

Ні – 6% 

Не знаю – 2% 

20 

Як ви поставитеся до 

будівництва туристичної 

інфраструктури (готелів, 

аеропортів, вокзалів, доріг) у 

вашій місцевості? 

Позитивно, якщо це не 

заважатиме мені – 41% 

Позитивно – 40% 

Байдуже – 14% 

Негативно – 5% 

Позитивно, якщо це не 

заважатиме мені – 63% 

Позитивно – 30% 

Байдуже – 4% 

Негативно – 3% 

Позитивно, якщо це не 

заважатиме мені – 58% 

Позитивно – 32% 

Байдуже – 7% 

Негативно – 3% 

Позитивно, якщо це не 

заважатиме мені – 40% 

Позитивно – 53% 

Байдуже – 4% 

Негативно – 3% 
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21 

Чи згодні ви з твердженням, що 

доходи від туризму позитивно 

вплинуть на соціальний стан 

населення? 

Повністю згоден – 25% 

Згоден – 45% 

Я не знаю – 14% 

Не згоден – 10% 

Повністю не згоден – 6% 

Повністю згоден – 26% 

Згоден – 48% 

Я не знаю – 15% 

Не згоден – 3% 

Повністю не згоден – 8% 

Повністю згоден – 36% 

Згоден – 48% 

Я не знаю – 8% 

Не згоден – 4% 

Повністю не згоден – 4% 

Повністю згоден – 38% 

Згоден – 49% 

Я не знаю – 5% 

Не згоден – 0% 

Повністю не згоден – 8% 

22 

Чи згодні ви з твердженням, що 

розвиток туризму загострить 

міжнаціональні конфлікти в 

регіоні? 

Повністю згоден – 6% 

Згоден – 9% 

Я не знаю – 30% 

Не згоден – 34% 

Повністю не згоден – 21% 

Повністю згоден – 2% 

Згоден – 8% 

Я не знаю – 49% 

Не згоден – 35% 

Повністю не згоден – 6% 

Повністю згоден – 5% 

Згоден – 10% 

Я не знаю – 20% 

Не згоден – 38% 

Повністю не згоден – 27% 

Повністю згоден – 4% 

Згоден – 7% 

Я не знаю – 41% 

Не згоден – 41% 

Повністю не згоден – 7% 

23 

Чи згодні ви з твердженням, що 

розвиток туризму призведе до 

зникнення місцевих традицій? 

Повністю згоден – 6% 

Згоден – 4% 

Я не знаю – 19% 

Не згоден – 45% 

Повністю не згоден – 26% 

Повністю згоден – 6% 

Згоден – 21% 

Я не знаю – 30% 

Не згоден – 37% 

Повністю не згоден – 6% 

Повністю згоден – 6% 

Згоден – 5% 

Я не знаю – 9% 

Не згоден – 40% 

Повністю не згоден – 40% 

Повністю згоден – 2% 

Згоден – 6% 

Я не знаю – 31% 

Не згоден – 53% 

Повністю не згоден – 8% 

24 
Чи згодні ви на зміну професії 

задля роботи в туризмі? 

Так – 40% 

Ні – 60% 

Так – 45% 

Ні – 55% 

Так – 46% 

Ні – 54% 

Так – 50% 

Ні – 50% 

25 

Чи згодні ви на навчання на 

безкоштовних курсах 

екскурсоводів? 

Так – 46% 

Ні – 54% 

Так – 51% 

Ні – 49% 

Так – 77% 

Ні – 23% 

Так – 70% 

Ні – 30% 

26 

Чи згодні ви на вивчення 

іноземної мови на безкоштовних 

курсах? 

Так – 80% 

Ні – 20% 

Так – 62% 

Ні – 38% 

Так – 72% 

Ні – 28% 

Так – 77% 

Ні – 23% 

27 

Чи плануєте ви започаткувати 

власний бізнес в туристичній 

сфері у разі активного зростання 

туристичних потоків до вашого 

міста? 

Так – 45% 

Ні – 55% 

Так – 51% 

Ні – 49% 

Так – 41% 

Ні – 59% 

Так – 39% 

Ні – 61% 

28 
Оцініть можливі руйнування 

унікальних природних 

ландшафтів внаслідок розвитку 

1 – 29% 

2 – 27% 

1 – 15% 

2 – 28% 

1 – 39% 

2 – 23% 

1 – 42% 

2 – 28% 
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туризму (5 – найвища оцінка, 1 – 

найнижча) 

3 – 32% 

4 – 9% 

5 – 3% 

3 – 37% 

4 – 12% 

5 – 8% 

3 – 20% 

4 – 10% 

5 – 8% 

3 – 20% 

4 – 6% 

5 – 4% 

29 

Оцініть можливе забруднення 

навколишнього середовища 

внаслідок розвитку туризму 

(5 – найвища оцінка, 

1 – найнижча) 

1 – 11% 

2 – 30% 

3 – 33% 

4 – 13% 

5 – 13% 

1 – 10% 

2 – 25% 

3 – 41% 

4 – 16% 

5 – 8% 

1 – 28% 

2 – 29% 

3 – 16% 

4 – 19% 

5 – 8% 

1 – 22% 

2 – 32% 

3 – 29% 

4 – 12% 

5 – 5% 

30 

Оцініть можливе порушення 

традиційного життя місцевого 

населення внаслідок розвитку 

туризму (5 – найвища оцінка, 

1 – найнижча) 

1 – 26% 

2 – 30% 

3 – 28% 

4 – 12% 

5 – 4% 

1 – 24% 

2 – 31% 

3 – 24% 

4 – 16% 

5 – 5% 

1 – 37% 

2 – 32% 

3 – 19% 

4 – 11% 

5 – 1% 

1 – 42% 

2 – 31% 

3 – 17% 

4 – 5% 

5 – 5% 

31 

Оцініть можливе підвищення цін 

внаслідок розвитку туризму  

(5 – найвища оцінка, 

1 – найнижча) 

1 – 15% 

2 – 24% 

3 – 29% 

4 – 20% 

5 – 12% 

1 – 12% 

2 – 15% 

3 – 29% 

4 – 29% 

5 – 15% 

1 – 26% 

2 – 24% 

3 – 22% 

4 – 18% 

5 – 10% 

1 – 14% 

2 – 27% 

3 – 29% 

4 – 17% 

5 – 13% 

32 

Чи згодні ви, що місцеве 

населення не розуміє 

позитивного економічного 

ефекту від притоку туристів, 

тому не буде покращувати свою 

гостинність? 

Повністю згоден – 7% 

Згоден – 34% 

Я не знаю – 29% 

Не згоден – 25% 

Повністю не згоден – 5% 

Повністю згоден – 7% 

Згоден – 23% 

Я не знаю – 44% 

Не згоден – 20% 

Повністю не згоден – 6% 

Повністю згоден – 10% 

Згоден – 35% 

Я не знаю – 22% 

Не згоден – 30% 

Повністю не згоден – 3% 

Повністю згоден – 11% 

Згоден – 24% 

Я не знаю – 46% 

Не згоден – 10% 

Повністю не згоден – 9% 
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Додаток В 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за кількістю КЗР 

(дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Кількість об’єктів 

КЗР (одиниць) 

1 м. Київ  Київська 148 

2 м. Ялта АРК 146 

3 м. Феодосія АРК 140 

4 м. Одеса Одеська 125 

5 м. Алушта АРК 93 

6 м. Харків Харківська 85 

7 м. Яремче  Івано-Франківська 81 

8 м. Євпаторія АРК 71 

9 Чорноморський район АРК 64 

10 м. Львів Львівська 59 

11 м. Дніпропетровськ Дніпропетровська 56 

12 м. Сімферополь АРК 42 

13 м. Судак АРК 38 

14 Бахчисарайський район АРК 36 

15 м. Донецьк Донецька 36 

16 Рахівський район Закарпатська 34 

17 м. Миколаїв Миколаївська 34 

18 Скадовський район Херсонська 33 

19 м. Полтава Полтавська 30 

20 м. Чернівці Чернівецька 30 
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Додаток Д 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за місткістю КЗР 

(дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Місткість КЗР 

(ліжко-місць) 

1 м. Київ  Київська 17272 

2 м. Ялта АРК 9467 

3 м. Феодосія АРК 7051 

4 м. Одеса Одеська 6655 

5 м. Алушта АРК 5521 

6 м. Львів Львівська 5403 

7 м. Євпаторія АРК  5365 

8 м. Яремче Івано-Франківська 4452 

9 м. Харків Харківська 4249 

10 м. Дніпропетровськ Дніпропетровська 3923 

11 м. Трускавець Львівська 3077 

12 м. Донецьк Донецька  2712 

13 м. Сімферополь АРК 1938 

14 м. Чернівці Чернівецька  1849 

15 Чорноморський район АРК 1727 

16 м. Запоріжжя Запорізька 1708 

17 Бахчисарайський район АРК 1679 

18 м. Ужгород Закарпатська  1598 

19 м. Судак АРК 1470 

20 м. Полтава Полтавська 1437 
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Додаток Е 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за доходами КЗР 

(дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Доходи КЗР 

(тис. грн.) 

1 м. Київ  Київська 3614499,7 

2 м. Ялта АРК 565792,7 

3 м. Донецьк Донецька 279965 

4 м. Трускавець Львівська 260887,3 

5 м. Одеса Одеська 224990,1 

6 м. Алушта АРК 181343,2 

7 м. Харків Харківська 162235,6 

8 м. Львів Львівська 154785,7 

9 м. Євпаторія АРК 109003,8 

10 м. Яремче Івано-Франківська 105345,3 

11 м. Дніпропетровськ Дніпропетровська 83534,5 

12 м. Феодосія АРК 72673,6 

13 м. Севастополь АРК 57366,4 

14 м. Сімферополь АРК 45157,7 

15 м. Бориспіль Київська 38650,7 

16 м. Борислав Львівська 37425,1 

17 м. Миколаїв Миколаївська 29777,4 

18 м. Кривий Ріг Дніпропетровська 29552,7 

19 м. Івано-Франківськ Івано-Франківська 28971,3 

20 м. Полтава Полтавська 28410,1 
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Додаток Ж 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за показником 

середньооблікової чисельності штатних працівників КЗР 

(дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Кількість 

працівників КЗР 

(осіб) 

1 м. Київ Київська 7143 

2 м. Ялта АРК 3342 

3 м. Трускавець Львівська 2076 

4 м. Львів Львівська 1510 

5 м. Одеса Одеська 1488 

6 м. Донецьк Донецька  1402 

7 м. Алушта АРК 1238 

8 м. Харків Харківська 1098 

9 м. Дніпропетровськ Дніпропетровська  849 

10 м. Феодосія АРК  754 

11 м. Севастополь АРК 524 

12 м. Євпаторія АРК 496 

13 м. Яремче Івано-Франківська 473 

14 м. Ужгород Закарпатська 377 

15 м. Запоріжжя Запорізька 370 

16 м. Кривий Ріг Дніпропетровська 357 

17 м. Івано-Франківськ Івано-Франківська  336 

18 м. Полтава Полтавська  330 

19 м. Сімферополь АРК 328 

20 м. Миколаїв Миколаївська  316 
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Додаток З 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за кількістю розміщених 

осіб КЗР (дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Кількість 

розміщених 

(осіб) 

Відсоток 

іноземців (%) 

1 м. Київ Київська 1044566 49,6 

2 м. Львів Львівська 258243 30,9 

3 м. Харків Харківська 197647 23,6 

4 м. Одеса Одеська 194390 28,5 

5 м. Ялта АРК  176666 33,8 

6 м. Донецьк Донецька  148907 28,1 

7 м. Яремче Івано-Франківська 120503 3,9 

8 м. Дніпропетровськ Дніпропетровська 111614 13,9 

9 м. Бориспіль Київська 100545 25,4 

10 м. Хмельницький Хмельницька 95132 1,7 

11 м. Сімферополь АРК 86547 17,2 

12 м. Алушта АРК 83557 27,7 

13 м. Івано-Франківськ Івано-Франківська 76406 7,8 

14 м. Луганськ Луганська 66630 7,4 

15 м. Чернівці Чернівецька 63156 8,4 

16 м. Полтава Полтавська 60914 7,4 

17 м. Трускавець Львівська 59975 27,3 

18 м. Миколаїв Миколаївська 58936 6,5 

19 м. Ужгород Закарпатська 53505 24,6 

20 м. Запоріжжя Запорізька 53396 9,8 
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Додаток И 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за індексом Барет’є-

Дефферта (розрахунок за даними Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Коефіцієнт Барет’є-

Дефферта 

(місткість КЗР в 

розрахунку на 100 

постійних жителів) 

1 м. Яремче Івано-Франківська 19,7 

2 м. Алушта АРК 10,6 

3 м. Трускавець Львівська 10,4 

4 м. Феодосія АРК 6,7 

5 м. Ялта  АРК 6,7 

6 Чорноморський район АРК 5,4 

7 м. Судак  АРК 4,8 

8 м. Євпаторія  АРК 4,3 

9 Якимівський район Запорізька 4,1 

10 м. Моршин Львівська 3,5 

11 м. Саки АРК 3,3 

12 Сколівський район Львівська 2,9 

13 Скадовський район Херсонська 2,6 

14 м. Борислав  Львівська 2,3 

15 Бахчисарайський район АРК 1,9 

16 м. Теплодар Одеська 1,5 

17 Овідіопольський район Одеська 1,4 

18 Свалявський район Закарпатська 1,4 

19 Генічеський район Херсонська 1,4 

20 м. Ужгород Закарпатська 1,4 
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Додаток К 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за кількістю реалізованих 

путівок (дані Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Всього реалізовано 

путівок (од.) 

1 м. Київ Київська 1056669 

2 м. Сімферополь  АРК 95858 

3 м. Севастополь  АРК 85988 

4 м. Харків Харківська 69155 

5 м. Львів  Львівська 57409 

6 м. Одеса Одеська 46992 

7 м. Донецьк  Донецька 41930 

8 м. Дніпропетровськ  Дніпропетровська 36325 

9 м. Яремче Івано-Франківська 34115 

10 м. Ялта  АРК 32297 

11 м. Євпаторія  АРК 28608 

12 м. Запоріжжя Запорізька 23466 

13 м. Полтава Полтавська 17758 

14 м. Івано-Франківськ  Івано-Франківська 15516 

15 м. Хмельницький Хмельницька 14409 

16 м. Миколаїв Миколаївська 14206 

17 м. Вінниця Вінницька 13096 

18 м. Трускавець Львівська 12550 

19 м. Дрогобич Львівська 11329 

20 м. Херсон  Херсонська 10899 
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Додаток Л 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за доходами туристсько-

екскурсійних компаній (розрахунок за даними Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область Доходи (тис. грн.) 

1 м. Київ Київська 4806339,0 

2 м. Сімферополь АРК 332288,4 

3 м. Севастополь АРК 307956,3 

4 м. Яремче Івано-Франківська 221292,0 

5 м. Одеса Одеська 115534,3 

6 м. Донецьк  Донецька 107573,9 

7 м. Євпаторія АРК 98598,0 

8 м. Львів  Львівська 96766,7 

9 м. Ялта  АРК 51723,8 

10 м. Харків Харківська 36199,1 

11 м. Алушта  АРК 34240,7 

12 м. Миколаїв Миколаївська 33051,6 

13 м. Дрогобич  Львівська 32554,3 

14 м. Трускавець Львівська 32281,2 

15 м. Дніпропетровськ  Дніпропетровська 32193,1 

16 Сакський район АРК 23107,0 

17 м. Херсон Херсонська 22113,4 

18 м. Запоріжжя Запорізька 20381,3 

19 м. Вінниця Вінницька 17858,8 

20 м. Івано-Франківськ  Івано-Франківська 11953,3 
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Додаток М 

Рейтинг міст обласного підпорядкування і районів за середньообліковою 

чисельністю штатних працівників туристсько-екскурсійних компаній 

(розрахунок за даними Держкомстату за 2012 рік) 

№ 

з/п 
Місто / район Область 

Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників (осіб) 

1 м. Київ Київська 5430 

2 м. Одеса Одеська 825 

3 м. Харків Харківська 675 

4 м. Севастополь  АРК 642 

5 м. Львів  Львівська 559 

6 м. Дніпропетровськ  Дніпропетровська 534 

7 м. Сімферополь  АРК 519 

8 м. Яремче Івано-Франківська 466 

9 м. Запоріжжя Запорізька 389 

10 м. Донецьк  Донецька 384 

11 м. Євпаторія  АРК 372 

12 м. Чернівці Чернівецька 287 

13 м. Миколаїв Миколаївська 257 

14 м. Херсон Херсонська 213 

15 м. Ялта АРК 209 

16 м. Івано-Франківськ Івано-Франківська 206 

17 м. Феодосія АРК 172 

18 м. Вінниця Вінницька 172 

19 м. Алушта АРК 168 

20 м. Кіровоград Кіровоградська 137 
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Додаток Н 

Деталізація картосхеми геопросторової диференціації забезпеченості регіонів 

України ТРР (західна, центральна, північна, південна, східна Україна) 



216 
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Додаток П 

Деталізація картосхеми геопросторової диференціації розвитку готельного 

господарства в Україні (західна, центральна, північна, південна, східна Україна) 
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225 

 

Додаток Р 

Деталізація картосхеми геопросторової диференціації розвитку туристсько-

екскурсійної діяльності в Україні 

(західна, центральна, північна, південна, східна Україна) 
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Додаток С 

Проміжні та основні коефіцієнти регресійного аналізу 

Коефіцієнти кореляції економіко-соціальних факторів 

 

Кількість 

суб’єктів 

ЄДРПОУ 

Капіт. 

інвестиції 

Перевез. 

вантажів 

автомоб. 

трансп. 

Експорт Імпорт 

Прямі 

іноземні 

інвестиції 

Працевл. 

незайн. 

трудов. 

діял-тю 

Рівень 

зареєст. 

без роб. 

Загальний 

дохід тур.-

екскурс. 

компаній і 

КЗР 

0,993 0,996 0,797 0,999 0,999 0,999 0,932 -0,158 

 

Регресійні коефіцієнти економіко-соціальних факторів 

 
Beta 

Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

-1490,14 7086,598 -0,21028 0,834874 

Прямі іноземні 

інвестиції 
0,880310 0,097999 279,17 31,078 8,98287 0,000000 

Перевезено вантажів 

автомобільним 

транспортом 

-0,021980 0,006309 -16,00 4,593 -3,48384 0,001541 

Експорт 0,244371 0,085112 125,57 43,736 2,87117 0,007432 

Імпорт -0,179846 0,129559 -52,86 38,079 -1,38814 0,175318 

Кількість суб’єктів 

ЄДРПОУ 
0,040243 0,053540 4,56 6,061 0,75164 0,458122 

Капітальні інвестиції 0,032675 0,050331 4,28 6,596 0,64921 0,521142 

Рівень зареєстрованого 

безробіття 
0,003854 0,003318 3015,2 2596,18 1,16141 0,255279 

Працевлаштування 

незайнятих трудовою 

діяльністю 

0,006357 0,009681 5,1 7,70 0,65666 0,516760 

 
Коефіцієнти кореляції демографічних факторів 

 

Кількість 

наявного 

населення 

Відсоток 

населення 

працезд. 

віку 

Кількість 

пенсіонерів 

Природний 

приріст 

(скорочення) 

Сальдо 

міграції 

Загальний дохід 

тур.-екскурс. 

компаній і КЗР 
0,996412 0,162287 0,996559 -0,318227 0,996287 
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Регресійні коефіцієнти демографічних факторів 

 
Beta 

Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

-918544 417208,3 -2,20164 0,035261 

Кількість пенсіонерів -0,039627 0,606452 0 6,9 -0,06534 0,948321 

Природний приріст 

(скорочення) 
0,075325 0,018251 2238 542,3 4,12723 0,000256 

Сальдо міграції 0,442668 0,128815 152 44,2 3,43647 0,001698 

Відсоток населення 

працезд. віку 
0,027825 0,017452 8681 5445,0 1,59431 0,121013 

Кількість наявного 

населення 
0,616978 0,619549 2 1,9 0,99585 0,327033 

 
Коефіцієнти кореляції факторів освіти 

 Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Кількість вищих навчальних 

закладів 

Загальний дохід 

тур.-екскурс. 

компаній і КЗР 

0,992 0,998 

 
Регресійні коефіцієнти факторів освіти 

 
Beta 

Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

-116133 21121,23 -5,49839 0,000004 

Кількість вищих 

навчальних закладів 
0,776638 0,057183 57093 4203,69 13,58162 0,000000 

Кількість 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

0,224048 0,057183 3804 970,97 3,91808 0,000409 

 
Коефіцієнти кореляції ресурсних факторів 

 Забезпеченість 

об’єктами ПЗФ 

Забезпеченість історико-

культурними ресурсами 

Забезпеченість 

об’єктами ЮНЕСКО 

Загальний дохід 

тур.-екскурс. 

компаній і КЗР 

0,975 0,999 0,999 

 
Регресійні коефіцієнти ресурсних факторів 

 
Beta 

Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

2950,86 1869,044 1,57881 0,123920 

Забезпеченість об. 

ЮНЕСКО  
0,994391 0,017862 32195,29 578,314 55,67096 0,000000 

Забезпеченість 

іст.-кул. ресурсами 
0,006386 0,017666 233,45 645,833 0,36147 0,720055 
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Забезпеченість 

об’єктами ПЗФ 
-0,000802 0,004224 -20,97 110,458 -0,18981 0,850618 

 
Коефіцієнти кореляції факторів туристичної спеціалізації 

 

Місткість 

КЗР 

Кількість 

номерів КЗР 

Кількість 

готелів та 

аналогічних 

КЗР 

Середньооб. 

к-ть штат. 

прац. КЗР 

Середньооб. 

к-ть штат. 

працівників 

тур-екс. 

компаній 

Кіл-ть 

реалізованих 

путівок 

Загальний дохід 

тур.-екскурс. 

компаній і КЗР 

0,998492 0,998710 0,997738 0,999130 0,999963 0,999976 

 
Регресійні коефіцієнти факторів туристичної спеціалізації 

 
Beta 

Std. Err. of 

Beta 
B 

Std. Err. of 

B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

359,00 1645,007 0,21824 0,828721 

Місткість КЗР 0,211505 0,239628 103,44 117,192 0,88264 0,384449 

Кількість номерів 

КЗР 
-0,193414 0,249991 -169,35 218,893 -0,77368 0,445171 

Кількість готелів 

та аналогічних 

КЗР 

-0,050862 0,020299 -2912,45 1162,365 -2,50562 0,017880 

Середньооб. к-ть 

штат. прац. КЗР 
0,113974 0,029283 134,64 34,593 3,89210 0,000513 

Середньооб. к-ть 

штат. працівників 

тур-екс. компаній 

-0,200834 0,208920 -311,58 324,123 -0,96130 0,344087 

Кіл-ть 

реалізованих 

путівок 

1,119683 0,201106 8,92 1,603 5,56762 0,000005 

 

Коефіцієнти кореляції екологічних факторів 

 
Утворення відходів 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

Загальний дохід тур.-

екскурс. компаній і КЗР 
0,611 0,996 

 
Регресійні коефіцієнти екологічних факторів 

 
Beta 

Std. Err. 

of Beta 
B 

Std. Err. 

of B 
t-стат. p-level 

Intercept 
  

-153696 23925,55 -6,42394 0,000000 

Викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря 

0,999245 0,020284 33 0,67 49,26353 0,000000 

Утворення відходів -0,005816 0,020284 0 0,12 -0,28672 0,776067 
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Додаток Т 

Результати кластерного аналізу 
 

Описова статистика кластерного аналізу 

 

Between 

SS 
df 

Within 

SS 
df F 

signif. 

p 

Місткість КЗР 583,7852 5 84,2148 663 919,20 0,00 

Кількість розміщених КЗР 611,3873 5 56,6127 663 1432,01 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР 597,6147 5 70,3853 663 1125,86 0,00 

Доходи КЗР 657,7708 5 10,2293 663 8526,57 0,00 

Дохід тур.-екс. компаній 661,2070 5 6,7930 663 12906,88 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
635,0962 5 32,9038 663 2559,39 0,00 

Всього реалізовано путівок 655,2666 5 12,7334 663 6823,66 0,00 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності 649,9371 5 18,0629 663 4771,21 0,00 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР 656,1569 5 11,8431 663 7346,60 0,00 

Забезпеченість об-ми ПЗФ 403,0089 5 264,9911 663 201,66 0,00 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми 566,2469 5 101,7531 663 737,91 0,00 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО 515,8284 5 152,1716 663 449,48 0,00 

Коеф. лок-ї ТРР 199,4080 5 468,5920 663 56,43 0,00 

 
Описова статистика кластера високорозвинених ЛТС широкої спеціалізації 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР 17,03745 0,00 0,00 

Кількість розміщених КЗР 22,82257 0,00 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР 20,74403 0,00 0,00 

Доходи КЗР 25,21427 0,00 0,00 

Дохід тур.-екс. компаній 25,65682 0,00 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
24,41837 0,00 0,00 

Всього реалізовано путівок 25,42986 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності 6,63604 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР 3,27831 0,00 0,00 

Забезпеченість об-ми ПЗФ 10,68173 0,00 0,00 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми 23,13363 0,00 0,00 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО 11,89419 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї ТРР 3,25993 0,00 0,00 

 
Описова статистика кластера високорозвинених ЛТС 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР 5,238728 1,899115 3,606638 

Кількість розміщених КЗР 2,894778 1,513242 2,289900 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР 3,542110 2,414011 5,827448 

Доходи КЗР 1,284249 1,019949 1,040297 

Дохід тур.-екс. компаній 0,376179 0,332667 0,110667 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
1,865876 0,991666 0,983402 
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Всього реалізовано путівок 0,803061 0,470547 0,221414 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності 0,718724 0,709896 0,503953 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР 0,556287 0,544822 0,296831 

Забезпеченість об-ми ПЗФ 1,057573 1,654218 2,736439 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми 1,519310 1,666647 2,777711 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО 0,851527 1,543495 2,382377 

Коеф. лок-ї ТРР 1,159426 1,699238 2,887410 

 

Описова статистика кластера високорозвинених моноспеціалізованих ЛТС 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР 2,83460 0,00 0,00 

Кількість розміщених КЗР 1,15583 0,00 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР 5,91550 0,00 0,00 

Доходи КЗР 1,75242 0,00 0,00 

Дохід тур.-екс. компаній 0,11947 0,00 0,00 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
0,28789 0,00 0,00 

Всього реалізовано путівок 0,23313 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності 24,45516 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР 25,30269 0,00 0,00 

Забезпеченість об-ми ПЗФ -0,52062 0,00 0,00 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми -0,18682 0,00 0,00 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО -0,16922 0,00 0,00 

Коеф. лок-ї ТРР 2,90641 0,00 0,00 

 

Описова статистика кластера середньорозвинених ЛТС з високим потенціалом туристсько-

рекреаційних ресурсів 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР 0,287137 0,598262 0,35792 

Кількість розміщених КЗР 0,157317 0,425153 0,18075 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР 0,129495 0,406842 0,16552 

Доходи КЗР -0,017033 0,097672 0,00954 

Дохід тур.-екс. компаній 0,052759 0,386834 0,14964 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
0,175231 0,720825 0,51959 

Всього реалізовано путівок 0,087616 0,484970 0,23520 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності 0,090712 0,361738 0,13085 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР 0,072232 0,391559 0,15332 

Забезпеченість об-ми ПЗФ 0,800412 1,603996 2,57280 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми 0,452559 1,208479 1,46042 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО 4,418997 2,671938 7,13925 

Коеф. лок-ї ТРР 2,962643 4,641214 21,54087 

 

Описова статистика кластера ЛТС на етапі зародження з високим потенціалом розвитку 

екологічних видів туризму 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР -0,090938 0,285204 0,081341 

Кількість розміщених КЗР -0,067217 0,230251 0,053015 
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Середньооб. чис. штат. працівників КЗР -0,084803 0,176981 0,031322 

Доходи КЗР -0,061048 0,033727 0,001138 

Дохід тур.-екс. компаній -0,049518 0,018115 0,000328 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
-0,069248 0,142055 0,020180 

Всього реалізовано путівок -0,056688 0,056231 0,003162 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності -0,077043 0,045041 0,002029 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР -0,068094 0,031940 0,001020 

Забезпеченість об-ми ПЗФ 1,147478 0,997428 0,994863 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми -0,001261 0,335289 0,112419 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО -0,156154 0,109737 0,012042 

Коеф. лок-ї ТРР -0,037541 0,318755 0,101604 

 

Описова статистика кластера ЛТС на етапі зародження 

 Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

Місткість КЗР -0,129808 0,262592 0,068954 

Кількість розміщених КЗР -0,092984 0,226543 0,051322 

Середньооб. чис. штат. працівників КЗР -0,105371 0,146931 0,021589 

Доходи КЗР -0,062040 0,033117 0,001097 

Дохід тур.-екс. компаній -0,047195 0,080407 0,006465 

Середньооб. чис. штат. працівників тур.-екс. 

компаній 
-0,073815 0,157954 0,024949 

Всього реалізовано путівок -0,054771 0,112670 0,012695 

Коеф. лок-ї тур.-екс. діяльності -0,058292 0,149034 0,022211 

Коеф. лок-ї діяльності КЗР -0,051861 0,113782 0,012946 

Забезпеченість об-ми ПЗФ -0,398564 0,337059 0,113609 

Забезпеченість іст.-кул. пам-ми -0,092770 0,269691 0,072733 

Забезпеченість об-ми ЮНЕСКО -0,156154 0,124313 0,015454 

Коеф. лок-ї ТРР -0,132309 0,353794 0,125170 
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Додаток У 

Деталізована картосхема типології ЛТС України 

(захід, північ, центр, південь, схід України) 
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ДОДАТОК Ф 

Індикатори сталого розвитку, що використовуються Обсерваторіями 

туристичних дестинацій Тоскани 

№ 

з/п 
Індикатор Субіндикатор 

1 Вплив транспорту Кількість приладів для вимірювання якості повітря 

2 

Вплив туризму на якість життя 

місцевих жителів та наявність 

засобів, що допомагають 

перебуванню туриста в 

дестинації 

Вплив туризму на місцевий бюджет 

Наявність плану дій щодо сталого розвитку туризму 

Наявність системи оцінки кількості відвідувачів 

виставок та інших заходів 

Наявність в плані розвитку дестинації вимоги 

мінімізації шкідливих викидів і зменшення 

забруднення навколишнього середовища  

3 Якість роботи 

Наявність системи виявлення постійних, сезонних і 

тимчасових робочих контрактів 

Наявність системи обліку судових справ по 

вирішенню спорів між працівниками галузі туризму 

Наявність системи обрахунку середньої заробітної 

плати працівників прямо зайнятих в туризмі 

Наявність системи обрахунку середньої заробітної 

плати працівників, що зайняті в суміжних з туризмом 

галузях 

4 

Механізми урівноваження 

попиту і пропозиції з метою 

синхронізації туристопотоку 

Індекс загальної густоти (щільності) — 

співвідношення кількості жителів до кількості 

туристів за місяць (осіб/км
2
)  

Наявність системи обчислення максимально 

допустимої щільності туристів у найбільш 

відвідуваних місцях (максимальне навантаження) 

5 
Дії по збереженню культурної 

спадщини 

Наявність системи обчислення «порогу 

толерантності»
8
 в закладах культури 

Наявність системи виявлення інтенсивності потоків 

вздовж туристичних маршрутів в урбанізованих 

зонах 

Наявність в плані розвитку дестинації положення про 

збереження і захист культурної спадщини 

6 Дії по збереженню природної 
Наявність системи вимірювання інтенсивності 

потоків відвідувачів в парках і на охоронюваних 

                                           
8
 «Поріг толерантності» — це максимально допустимий рівень, вище якого чисельність 

іммігрантів чи приїжджих серед місцевого населення буде викликати механізми відторгнення. 
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спадщини територіях 

Наявність системи виявлення негативних наслідків на 

природу відвідувачами 

Наявність системи моніторингу біорозмаїття на 

охоронюваних територіях 

Відсоток природоохоронних об’єктів, що пройшли 

добровільну сертифікацію / маркування щодо якості, 

збалансованого використання та / або корпоративної 

соціальної відповідальності 

Кількість підприємств туристичного бізнесу, що 

звітується про заходи сталого розвитку відповідно до 

Глобальної ініціативи зі звітності
9
 

Відсоток підприємств, які анонсують для відвідувачів 

підтримку сталого розвитку своїм продуктом, 

маркетинговими заходами чи торговою маркою 

Площа охоронюваних територій (у % від загальної 

площі муніципалітету) 

Площа особливо охоронюваних природних території 

на душу населення (площа охоронюваних територій / 

(відвідуваність / 365 днів) + резиденти) 

Наявність інструментів регулювання, що відносяться 

до екологічної стійкості 

Відсоток туристичних підприємств, що проводять 

політику зменшення викидів СО
2
, зниження рівня 

енергоспоживання тощо 

Участь дестинації в стратегії адаптації до змін 

клімату 

Відсоток закладів розміщення і визначних 

туристичних пам’яток, розташованих в межах 

природоохоронних територій 

Офіційне визначення якості навколишнього 

середовища територій (зонування помаранчевими, 

синіми прапорами тощо) 

Відсоток екологічних ландшафтів від загальної площі 

території 

Відсоток території, що має охоронятися (км
2
) 

Відсоток території, що включена до плану 

моніторингу за біорозмаїттям 

7 Дії по збереженню місцевої Відсоток жителів, що позитивно чи негативно 

                                           
9 

Глобальна ініціатива зі звітності (англ. — Global Reporting Initiative (GRI)) була створена в 

1997 році Коаліцією за екологічно відповідальний бізнес. Керівництво GRI — документ, що 

пропонує детально розроблений підхід до формування звітності, що відбиває економічну, 

екологічну та соціальну результативність організації. 
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культурної самобутності оцінюють вплив туризму на самобутність дестинації 

Число масштабних культурних подій, що 

відображають власну культуру, традиції та ресурси 

дестинації 

8 

Скорочення та оптимізація 

використання природних 

ресурсів, а особливо води 

Наявність системи визначення кількості спожитої 

питної води протягом року 

Середньорічне споживання питної води на душу 

населення (жителями і туристами) 

Середньорічне споживання води на душу населення в 

повсякденному житті 

Відсоток спожитої води туристами 

Наявність системи обчислення кількості спожитої 

теплової води протягом року 

Наявність системи для визначення якості води в 

портах і причалах 

9  
Зниження і оптимізація витрат 

енергії 

Існування системи вимірювання спожитої 

електроенергії для вуличного освітлення 

Існування системи вимірювання спожитої 

електроенергії для особистого використання 

Існування систем вимірювання спожитого 

природного газу 

Наявність системи обчислення відсотку енергії, 

виробленої з відновлювальних джерел 

10 

Скорочення кількості та 

поводження з побутовими 

відходами 

Наявність системи з оцінки і збору твердих 

побутових відходів в міських районах, де 

концентруються туристичні потоки 

Наявність системи визначення відсотка утилізації 

Наявність системи визначення кількості та якості 

очищених стічних вод 
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ДОДАТОК Х 

Індикатори конкурентоздатності, що використовуються Обсерваторіями 

туристичних дестинацій Тоскани 

№ 

з/п 
Індикатор Субіндикатор 

1 Вплив транспорту 

Заохочення до використання громадського 

транспорту 

Загальна кількість паркомісць 

Обмежений доступ транспорту до центральної 

частини міста 

Рівень безпеки дорожнього руху 

Пропозиція прокату транспортних засобів, що 

не мають негативного впливу на навколишнє 

середовище (електромобілів і велосипедів у 

розрахунку на 1000 жителів) 

Наявність інфраструктури для екологічного 

транспорту (зарядних станцій для 

електромобілів, велосипедних доріжок тощо) 

Політика, спрямована на обмеження трафіку 

туристами (платний в’їзд до центру міста, 

знижки за користування громадським 

транспортом тощо) 

2 

Вплив туризму на якість життя 

місцевих жителів та наявність 

засобів, що допомагають 

перебуванню туриста в дестинації 

Рівень особистої безпеки 

Якість медичних послуг 

Комфортність перебування туриста в дестинації 

(наявність програми розвитку туристської 

інфраструктури, кількість ТІЦів, кількість 

безкоштовних точок доступу wi-fi і т.д.) 

Доступ людей з обмеженими фізичними 

можливостями до туристичних пам’яток, 

транспорту тощо 

Місткість засобів розміщення 

Соціальна привабливість (кількість культурних і 

волонтерських асоціацій допомоги туристам на 

1000 жителів) 

3 Якість роботи 

Кваліфікація працівників та доступ до навчання 

(відсоток працівників туристичних фірм та 

муніципальних службовців зі спеціальною 

освітою, відсоток туристичних підприємств, які 

пропонують стажування для студентів) 

Зайнятість у сфері туризму 



245 

 

4 

Механізми урівноваження попиту і 

пропозиції з метою синхронізації 

туристопотоку 

Рекламна діяльність у міжсезоння 

Рівень зайнятості та цін у міжсезоння 

5 
Дії по збереженню культурної 

спадщини 

Кількість об’єктів ЮНЕСКО 

Середня відвідуваність об’єктів культури 

Кількість об’єктів, що мають культурний 

інтерес 

Доступність (середня добова кількість годин 

роботи об’єктів культури) 

Наявність програми розвитку об’єктів культури 

Довжина обладнаних культурних маршрутів 

Кількість ліцензованих екскурсоводів 

Кількість будівель, що являються історико-

культурними пам’ятками 

Площа будівель, що являються історико-

культурними пам’ятками 

6 
Дії по збереженню природної 

спадщини 
Довжина спортивних трас на км

2
 площі 

7 
Дії по збереженню місцевої 

культурної самобутності 

Наявність подій, пов’язаних з місцевими 

традиціями 

Покращення якості продуктів харчування та 

місцевої продукції, а також підтримка 

«справедливої торгівлі» 
10

 

8 

Скорочення та оптимізація 

використання природних ресурсів, а 

особливо води 

Визначається критеріями сталого розвитку 

9  
Зниження і оптимізація витрат 

енергії 
Визначається критеріями сталого розвитку 

10 
Скорочення кількості та поводження 

з побутовими відходами 
Визначається критеріями сталого розвитку 

 

  

                                           
10

 «Справедлива торгівля» є однією з форм торгівлі, яка гарантує виробникові чітко 

встановлену і справедливу ціну свого товару. Її характерною ознакою являється продаж 

безпосередньо кінцевому споживачеві й уникнення посередників. Документ, який проголошує 

таку форму торгівлі в Італії, — це Статут критеріїв «справедливої торгівлі». 
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ДОДАТОК Ц 

Об’єкти ЮНЕСКО України та їхня локалізація 

№ 

з/п 
Місто / район Область Об’єкт ЮНЕСКО 

1 
м. Київ Київська 

Софійський Собор 

2 Києво-Печерська Лавра 

3 
Рахівський район Закарпатська 

Букові праліси Карпат та давні 

букові ліси Німеччини 

4 Церква Вознесіння Господнього 

5 
Жовківський район Львівська 

Церква Святого Духа 

6 Церква Святої Трійці 

7 

Хмельницький район Хмельницька 

Пункт геодезичної дуги Струве 

«Катеринівка» 

8 
Пункт геодезичної дуги Струве 

«Фельштин» 

9 Тячівський район Закарпатська 
Букові праліси Карпат та давні 

букові ліси Німеччини 

10 м. Львів Львівська Історичний центр Львова 

11 м. Чернівці Чернівецька 
Резиденція митрополитів 

Буковини і Далмації 

12 м. Севастополь АРК Херсонес Таврійський 

13 
Великоберезнянський 

район 
Закарпатська Церква святого Михайла 

14 Турківський район Львівська 
Церква Собору Пресвятої 

Богородиці 

15 Ярмолинецький район Хмельницька 
Пункт геодезичної дуги Струве 

«Баранівка» 

16 Коломийський район 
Івано-Франківська 

Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці 

17 Рогатинський район Церква Святого Духа 

18 м. Дрогобич Львівська Церква святого Юра 

19 Ізмаїльський район Одеська 
Пункт геодезичної дуги Струве 

«Старонекрасівка» 
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ДОДАТОК Ш 

Пам’ятки України, занесені до попереднього списку Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, та їхня локалізація 

№ 

з/п 
Місто / район Область Пам’ятка 

1 

Бахчисарайський район АРК 

Бахчисарайський палац кримських 

ханів 

2 
Кримська астрофізична 

обсерваторія 

3 Мангуп-Кале 

4 Ескі-Кермен 

5 Чуфут-Кале 

6 

м. Київ Київська 

Астрономічна обсерваторія 

Київського національного 

університету 

7 Кирилівська церква 

8 Андріївська церква 

9 

м. Одеса Одеська 

Астрономічна обсерваторія 

Одеського національного 

університету 

10 Історичний центр і порт Одеси 

11 
Джінестра (Пости та укріплення 

на торгових шляхах генуезців) 

12 

м. Судак АРК 

Комплекс пам’яток Судацької 

фортеці 

13 
Солдайя (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

14 м. Миколаїв Миколаївська 
Миколаївська астрономічна 

обсерваторія 

15 
м. Чернігів Чернігівська 

Борисоглібський собор 

16 Спасо-Преображенський собор 

17 Ялта АРК 
Горзувіти (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

18 Кам’янець-Подільський Хмельницька 
Культурний ландшафт Кам’янця-

Подільського 

19 Алушта АРК 
Алустон (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

20 Мелітопольський район Запорізька Кам’яна Могила 

21 Кілійський район Одеська Лікостомо (Пости та укріплення 
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на торгових шляхах генуезців) 

22 Чаплинський район Херсонська 

Національний степовий 

біосферний заповідник «Асканія-

Нова» 

23 м. Феодосія АРК 
Кафа (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

24 м. Канів Черкаська Могила Тараса Шевченка 

25 м. Умань Черкаська Дендрологічний парк «Софіївка» 

26 м. Керч АРК 
Воспоро (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

27 м. Білгород-Дністровський Одеська 
Самастро (Пости та укріплення на 

торгових шляхах генуезців) 

 


