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ВПлиВ ТРаНСфОРМацІйНих ПРОцЕСІВ В ЕКОНОМІцІ 
На РОЗВиТОК ТуРиЗМу В уКРаїНІ: СучаСНий СТаН

INFLUENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES 
IN THE ECONOMY FOR THE DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN UKRAINE: THE MODERN STATE

У статті розглянуто чинники впливу на формування сучасного й перспективного стану 
туристичної галузі України. Значну увагу приділено визначенню сутності дефініції «транс-
формація». Відзначено, що більшість учених дотримується процесного підходу та розгля-
дає її як певний процес реалізації змін. Досліджено трансформаційні процеси в національній 
економіці загалом і туристичної галузі зокрема. Запропоновано класифікацію чинників впливу 
на розвиток туризму в Україні. Вивчення наведених чинників дає можливість більш ретельно 
прогнозувати тенденції розвитку туризму в країні. Зазначено, що трансформаційні процеси 
в економіці України можна віднести до динамічних, зовнішніх та позитивних чинників впливу 
на розвиток туристичної галузі. Досліджено, як у сучасних умовах проявляються глобаліза-
ційні та інтеграційні процеси в туризмі, зокрема позитивний та негативний вплив.

Ключові слова: трансформація, розвиток економіки, розвиток туризму, вплив чинників, 
глобалізація, інтеграція.

В статье рассмотрены факторы влияния на формирование современного и перспек-
тивного состояния туристической отрасли Украины. Значительное внимание уделено 
определению сущности дефиниции «трансформация». Отмечено, что большинство уче-
ных придерживается процессного подхода и рассматривает ее как некий процесс реали-
зации изменений. Исследованы трансформационные процессы в национальной экономике 
в целом и туристической отрасли в частности. Предложена классификация факторов 

© Шелеметьєва Т.В., 2019



63

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 1 (106)

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Національна еконо-
міка є важливою і невід’ємною компонентою 
розвитку сучасного суспільства, яка фактич-
но впливає на всі його сфери буття. Сьогодні 
Україна виступає державою, яка динамічно 
розвивається і прагне більш активно включи-
тися в суспільно-економічні процеси сучасного 
світу, інтегруватися в європейське співтовари-
ство. Сучасний рівень соціально-економічного 
розвитку держави та регіонів, неординарність 
трансформаційних процесів в економіці Украї-
ни визначають необхідність дослідження нових 
підходів до розвитку туристичної галузі Украї-
ни. Сучасні трансформаційні умови становлять 
новий вектор розвитку для туризму України та 
дедалі сильніше впливають на національну ту-
ристичну систему.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питанню трансформа-
ції економіки України присвячено багато науко-
вих досліджень вітчизняних та зарубіжних уче-

них, зокрема: О. Амоші, А. Бойко, В. Вихарева, 
В. Геєця, С. Єрохіна, Є. Кирилюка, Н. Кухарскої, 
В. Подунай, Г. Поченчука, О. Сотули, Л. Стеблян-
кової, Л. Чернюк та ін. Дослідженню проблем та 
особливостей розвитку туризму під впливом різ-
них чинників присвячено наукові праці відомих 
українських учених: М. Босовської, З. Герасим-
чука, Г. Горіної, В. Зайцевої, В. Кифяка, С. Ку-
зика, О. Любіцевої, М. Мальської, Л. Матвійчу-
ка, Т. Момонт, І. Писаревського, В. Пуцентейла, 
Т. Сокола, В. Цибуха, С. Цьохли, І. Школи та 
багатьох інших, російських фахівців: І. Балаба-
нова, В. Гуляєва, М. Жукова, І. Зоріна, В. Квар-
тальнова та ін. Так, наприклад, С. Кузик у своїх 
дослідженнях розглядає географічні чинники 
розвитку туризму та формування туристичних 
потреб та пропонує поруч із фізико-географіч-
ними та суспільно-географічними чинниками 
вирізняти історико-культурні та геополітичні [1]. 
Незважаючи на значну кількість ґрунтовних нау-
кових праць із зазначеної проблематики, вітчиз-
няною наукою ще не приділено достатньої уваги 
впливу трансформаційних процесів в економіці 
на розвиток туризму в Україні.

влияния на развитие туризма в Украине. Изучение приведенных факторов дает возмож-
ность более тщательно прогнозировать тенденции развития туризма в стране. Отме-
чено, что трансформационные процессы в экономике Украины можно отнести к динамиче-
ским, внешним и положительным факторам влияния на развитие туристической отрасли. 
Исследовано, как в современных условиях проявляются глобализационные и интеграцион-
ные процессы в туризме, в частности позитивное и негативное влияние.

Ключевые слова: трансформация, развитие экономики, развитие туризма, влияние 
факторов, глобализация, интеграция.

The national economy is an important and indispensable component of the development of modern 
society, which actually affects all its spheres of being. Today, Ukraine acts as a dynamically develop-
ing state and seeks to become more actively involved in the socioeconomic processes of the modern 
world, to integrate into the European community. The current level of socio-economic development of 
the state and regions, the extraordinary transformation processes in the economy of Ukraine deter-
mine the need to study new approaches to the development of the tourism industry in Ukraine. Mo dern 
transformational conditions constitute a new vector for the development of tourism in Ukraine and are 
increasingly affecting the national tourism system. Despite a large number of solid scientific works 
on this issue, domestic science has not paid enough attention to the impact of the transformational 
processes in the economy on the development of tourism in Ukraine. The article considers the fac-
tors influencing the formation of the modern and perspective state of the tourism industry in Ukraine. 
Considerable attention is paid to the definition of the essence of the definition of "transformation". It is 
noted that most scientists adhere to the process approach and consider it as a certain process of 
implementing changes. The transformational processes in the national economy in general and the 
tourism industry in particular are investigated. The classification of factors influencing tourism devel-
opment in Ukraine is proposed. The study of the above factors makes it possible to more accurately 
predict trends in tourism development in the country. It is noted that transformational processes in the 
Ukrainian economy can be attributed to dynamic, external and positive factors of influence on the de-
velopment of the tourism industry. The globalization and integration processes in tourism, in particular 
the positive and negative influences, are being investigated in modern conditions.

Keywords: transformation, development of economy, development of tourism, influence of fac-
tors, globalization, integration.
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Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження чинників 
впливу на формування сучасного й перспек-
тивного стану туристичної галузі та визначення 
ролі трансформації національної економіки на 
розвиток туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Розвиток економіки супро-
воджується безперервними різномасштабними 
трансформаціями, аналізу яких присвячено 
багато досліджень. В економічній літературі 
сьогодні використовується декілька наукових 
підходів до з’ясування сутності поняття «транс-
формація» та її ролі в розвитку національної 
економіки. Систематизацію її трактування у за-
гальному вигляді наведемо в табл. 1.

Отже, узагальнюючи різноманіття визначень 
до трактування сутності трансформація, необ-
хідно визначити, що більшість учених дотриму-
ється процесного підходу та розглядає її як пев-
ний процес реалізації змін. Також зазначимо, 
що при цьому трансформація – це об’єктивно-
суб’єктивний процес змін, реалізації, подолан-

ня, перетворення та розвитку системи у цілому, 
спричинений внутрішніми або зовнішніми чин-
никами чи їх комбінацією.

За роки незалежності в економіці України 
відбулися глибокі якісні перетворення. Вдалося 
розв’язати одне з ключових завдань державот-
ворчого процесу – сформувати основні атрибути 
національної економіки: грошову, фінансову, пла-
тіжну, податкову, митну, банківську та інші систе-
ми, що у своїй сукупності визначають економічну 
інфраструктуру державності. В Україні відбувся 
перехід до ринкової економіки, до її певної мо-
делі. Визначальним аспектом під час характе-
ристики типу економічної системи є власність на 
засоби виробництва. Для ринкової економіки та 
ринкової економічної системи основним, доміну-
ючим типом власності є приватна.

Із 2000 р. окреслюється етап розвитку рин-
кових засад національної економіки. У цей пе-
ріод починається формування інтеграційної 
моделі економічних перетворень. Важливим 
наслідком регулятивних заходів із боку уря-
ду стало економічне зростання та підвищен-
ня міжнародного авторитету України. Разом 

Таблиця 1
Трактування сутності поняття «трансформація» 

автор Тлумачення сутності
Велика економічна  
енциклопедія [2, с. 681]

Взаємодія різних процесів та явищ у сфері економіки, політики та ін., які в результаті 
забезпечують формування нової якості соціальної системи у цілому.

Великий економічний 
словник [3, с.1089]

Одна з операцій процесу організації, яка означає реформування головної цілі у низку 
взаємозв’язаних локальних цілей та завдань, що забезпечують досягнення корінних 
результатів.

С.А. Єрохін [4, с. 13] Зміна структури будь-якого об’єкта в рамках самоорганізуючого процесу.

О.В. Сотула [5, c. 55]

У вузькому сенсі перехідний період, обмежений у часі процес, який визначається по-
воротними подіями в суспільстві, полягає у переході від одного рівноважного стану 
до іншого. У широкому сенсі – це не обмежений у часі постійний процес перетворень 
системи, її елементів, зв’язків і відносин між ними.

В.В. Подунай [6, c. 151] Процес подолання істотних елементів старого порядку і формування нового якісного 
стану економічної системи.

Г.М. Поченчук [7, с. 125] Перетворення суспільної системи різного масштабу, глибини, спрямованості, спричи-
нені внутрішніми або зовнішніми факторами чи їх комбінацією.

Л.П. Стеблякова [8, с. 21]
Об’єктивно-суб’єктивний процес, з одного боку, відбувається відповідно до об'єктивних 
законів, а з іншого – ініційований і регульований суб’єктами з метою його прискорення 
і надання йому певної спрямованості.

Є.М. Кирилюк [9, с. 18] Суб’єктивний і об’єктивний процес розвитку (еволюції) економічних систем. Трансфор-
мація – це процес, що передбачає глибинні якісні перетворення системи.

А.І. Бойко [10, с. 24]
Відображає певний момент у розвитку сущого, що характеризується переходом від 
накопичення певних ознак нового до руйнування старих засад, становленням якісно 
нового стану предмета.

В.В. Вихарев [11, с. 33] Є тільки результатом системних змін, сам момент перетворення, а не процес пере-
родження системи.

Н.А. Кухарська [12, с. 11]

Постійна форма життєдіяльності, руху, у ході якої співіснують старе й нове, народжу-
ються і в певних умовах виживають та розвиваються інноваційні напрями, наприклад 
такі, як матеріально-технічна та соціальна база НТР, реформи, соціальні наслідки, 
а іноді й негативні для суспільства новоутворення і деформації.

В.М. Геєць [13, с. 75] Передбачає зміну структури економіки й створення нових форм розвитку.
Джерело: розроблено автором
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із тим сучасна вітчизняна економіка потребує 
глобальних інституційних реформ, структур-
ної перебудови національного господарства, 
активізації інвестиційної діяльності в напрямі 
оновлення технологій та формування конку-
рентоспроможних виробництв. Сьогодні розви-
ток національної економіки характеризують як 
формування конкурентоспроможної економіч-
ної системи, в основу якої закладається інвес-
тиційно-інноваційна модель розвитку [14].

Сьогодні абсолютно очевидно, що 
об’єктивною необхідністю трансформації еко-
номіки України є: перехід від екстенсивних ме-
тодів господарювання до інтенсивних; забезпе-
чення структурної перебудови економіки на базі 
новітніх технологій, розширення наукоємних ви-
робництв; реалізація програм нарощування ви-
робництва товарів споживчого ринку, збалансо-
ваних із динамікою платоспроможного попиту; 
пріоритетність малих форм господарювання; 
утримання інфляції, індексація всіх кількісних 
параметрів економічних показників; забезпе-
чення ефективності соціальних реформ.

Складні та неоднозначні трансформаційні 
процеси, що відбуваються в економіці України, 
знаходять відображення в соціально-економіч-
ному розвитку країни. Одна з найбільш зна-
чних, постійних і довгострокових тенденцій, що 
супроводжує формування і розвиток світового 
господарства, – неухильне зростання впливу 
сфери послуг, а серед них туристичних, як на 
світову економіку у цілому, так і на економіку 
окремих країн і регіонів [15]. Маючи глобальний 
характер, туристична галузь взаємопов’язана 
з економічними циклами розвитку суспільства. 

Туризм як галузь національного господар-
ства відіграє винятково важливу в сучасних 
умовах соціально-економічну роль та є осно-
вою для формування туристичної індустрії. 
Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на 
такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, 
зв’язок, будівництво, сільське господарство, 
виробництво товарів народного споживання, 
й є одним із найбільш перспективних напрямів 
структурної перебудови економіки [16]. Важ-
ливість сфери туризму для економіки й інших 
сфер суспільного життя будь-якої країни визна-
чається, насамперед, його матеріальним і сус-
пільним внеском. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристич-
ної галузі в Україні на наступні десять років, пе-
редусім необхідно підкреслити, що сучасний ту-
ризм – це та сфера економіки і життєдіяльності 

суспільства у цілому, яка тією чи іншою мірою 
інтегрує практично всі галузі. Саме це й визна-
чає одне з перших місць, яке займає туризм 
у світовій економіці. Саме цей чинник повинен 
стати головним у формуванні нового державно-
го підходу до туризму як тієї галузі, пріоритет-
ний розвиток якої може позитивно вплинути на 
економічний і соціальний стан країни у цілому, 
стимулювати низку важливих галузей економі-
ки, сприяти зміцненню нового позитивного імід-
жу України на світовій арені.

Спад або підйом економіки країни істотно 
впливає на динаміку туристичних потоків. Уна-
слідок зростання туристичних потоків зростає 
й рівень внеску туризму у світову економіку. 
Нині світова туристична система формує 9,5% 
ВВП і забезпечує 266 млн. робочих місць в еко-
номіці. На основі поточної тенденції і прогнозу 
на майбутнє аналітики Всесвітньої туристської 
організації (ЮНВТО, від англ. World Tourism 
Organization, UNWTO) припускають, що кіль-
кість міжнародних туристичних візитів у світі 
у 2018 р. зросте на 4-6% [17, с. 6].

Стратегічною метою розвитку туристичної 
галузі в Україні можна визначити створення 
конкурентоспроможного на світовому ринку ту-
ристичного продукту, здатного максимально 
задовольнити туристичні потреби населення 
країни, забезпечити на цій основі комплексний 
розвиток територій та їх соціально-економічних 
інтересів за збереження екологічної рівноваги 
та історико-культурної спадщини. Програма дій, 
зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути 
синхронізованою із загальними темпами станов-
лення ринкових механізмів і співвідносною з по-
літикою структурних реформ в економіці. Вона 
повинна також ураховувати накопичений досвід 
розвитку туризму у світі, що створює сприятливі 
умови доопрацювання та розроблення відповід-
ної нормативно-правової бази туризму.

Характерною рисою трансформаційних про-
цесів, які відбуваються в економіці України, 
є активізація діяльності підприємств туристич-
ної індустрії. Після входження України до Всес-
вітньої організації туризму (1997 р.), безумовно, 
простежуються нові тенденції, котрі суттєво 
позначаються на виборі видів туризму та місці 
його проведення. 

Як зазначає С.Ю. Цьохла, на розвиток ту-
ристичної галузі впливає велика кількість різно-
манітних та багатогранних чинників: постійних 
та мінливих [15]. Чинники в туризмі – це мо-
мент, суттєва обставина туристської практики. 
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Під час прогнозування та планування розвитку 
туристичної галузі необхідно враховувати дію 
чинників впливу. Наявність сприятливих чин-
ників призводить до лідерства окремих регіонів 
і країн у світовому туризмі, і, навпаки, небажані 
чинники знижують туристичний потік. Існує ба-
гато точок зору вчених стосовно їх класифікації. 

Т.В. Момонт пропонує основні чинники, що 
впливають на розвиток туризму, розділити на 
дві групи: статичні і динамічні. Статичні мають 
незмінне в часі значення (природно-кліматич-
ні, географічні, культурно-історичні). До дина-
мічних належать демографічні, соціальні, еко-
номічні, культурні, науково-технічний прогрес, 
міжнародні чинники [18]. 

Н.Л. Жукова зазначає, що «весь комплекс 
чинників, що впливають на розвиток туристич-
ної галузі, поділити на дві групи: чинники, які 
діють незалежно від діяльності організацій ту-
ризму; чинники, що сприяють розвитку туризму, 
активно використовувані туристичними органі-
заціями у своїй діяльності» [19, с. 27].

І.М. Писаревський виділяє такі групи чинни-
ків впливу на розвиток туристичного ринку: ста-
тичні та динамічні; зовнішні та внутрішні; екс-
тенсивні та інтенсивні; стимулюючи [20, с. 38].

 Отже, загальної систематизації чинників 
впливу на туризм не існує, вітчизняні та зарубіж-
ні фахівці в галузі туризму по-різному ставлять 
акценти під час визначення чинників, що вплива-
ють розвиток туризму. Беручи до уваги вищеви-
кладене, пропонуємо таку класифікацію чинників 
впливу на розвиток туризму в Україні (табл. 2).

Окрім того, особливе місце серед чинників, 
що впливають на розвиток туризму, має фактор 
сезонності [20, с. 38]. Залежно від сезону обсяг 
туристичної діяльності може зазнавати значних 
коливань. Вивчення наведених чинників дає 
можливість більш ретельно прогнозувати тен-
денції розвитку туризму в країні. На нашу дум-
ку, трансформаційні зміни в економіці України 
можна віднести до динамічних, зовнішніх та по-
зитивних чинників впливу на розвиток туристич-
ної галузі.

Таблиця 2
Класифікація чинників впливу на розвиток туризму в україні

Ознаки 
класи-
фікації

групи Види

За сту-
пенем 
впливу

Статичні природно-кліматичні; географічні; культурно-історичні

Динамічні демографічні; соціальні; економічні; культурні; науково-технічний прогрес; міжнародні

За на-
прямом 
впливу

Зовнішні 
(екзогенні)

демографічних і соціальних змін; економічного і фінансового розвитку; змін політичного 
і правового регулювання; технологічних змін; торгового розвитку; транспортної інфра-
структури і безпеки подорожей

Внутрішні 
(ендогенні)

природно-географічні особливості й кліматичні умови країни; наявність та якість природ-
них ресурсів і можливість їх зручного використання; економічна ситуація в країні; внутріш-
ня політика країни; політична стабільність; суспільний лад; рівень розвитку продуктивних 
сил; структура і рівень добробуту населення; можливість отримання пільг і знижок на ту-
ристичні послуги за рахунок держави й громадських організацій, підприємств та установ; 
стан розвитку туристичної інфраструктури, транспортних мереж; рівень життя в суспіль-
стві; освітній та культурний рівень населення

За 
харак-
тером 
впливу

Екстенсивні зростання чисельності робітників; збільшення кількості залучених до обороту матеріаль-
них ресурсів; будівництво нових об’єктів туризму з технічним рівнем існуючих

Інтенсивні

підвищення кваліфікації персоналу; розвиток професійно-кваліфікаційної структури; тех-
нічне вдосконалення матеріальної бази за рахунок упровадження досягнень і результатів 
науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію цільових програм покращення куль-
тури й якості обслуговування; індустріалізації, технологізації і комп’ютеризації туризму; 
раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, об’єктів, маршрутів та ін.

За 
резуль-
татами 
впливу

Позитивні

стабільність і відкритість політики та економіки; зростання суспільного багатства і доходів 
населення; скорочення робочого і збільшення вільного часу; розвиток транспорту, засобів 
комунікацій та інформаційних технологій; посилення урбанізації; побудова інтелектуального 
суспільства; заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму; 
зміцнення позицій України на світовому туристичному ринку; спрощення та гармонізація по-
даткового, валютного, митного, прикордонного та інших форм регулювання; стимулювання 
туризму для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів і малозабезпечених сімей шляхом 
надання пільг; сприяння розвитку індустрії пріоритетної туристичної діяльності

Негативні

кризи; мілітаризація економіки; зростання зовнішньої заборгованості; політична нестабіль-
ність; зростання цін на предмети споживання; безробіття; фінансова нестабільність; змен-
шення обсягів споживання; несприятливе екологічне становище; банкрутство туристичних 
підприємств; невиконання туристичними фірмами своїх зобов’язань
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Нові виклики світової економіки поставили 
перед Україною об’єктивну необхідність розви-
тку в умовах глобалізації і, як результат, него-
товність до глобальної конкуренції і глобальної 
інтеграції. Проблеми соціально-економічного 
розвитку України в умовах глобалізації пов’язані 
з тим, що країні доводиться вирішувати питання 
оптимального включення в глобальну економі-
ку в умовах незавершеної системної соціально-
економічної і політичної трансформації.

Сьогодні під впливом процесів глобалізації 
та інтеграції туризм набуває найбільш динаміч-
ного розвитку та стає одним із впливових чин-
ників, від яких залежать зростання економіки, 
підвищення конкурентоспроможності країни 
на світових ринках, поліпшення добробуту на-
селення. Під глобалізацією розуміється про-
цес усесвітнього економічного, політичного 
і культурного взаємного зближення й утворення 
взаємозв’язків. Процеси глобалізації на турис-
тичному ринку характеризуються зміною техно-
логій, інтернаціоналізацією ділової активності, 
модернізацією транспортної інфраструктури, 
створенням механізму регулювання [21, с. 55]. 
Глобалізацію в туризмі можна визначити як 
процес різкого посилення туристичних потоків, 
а також потоків послуг, капіталу, інформації і тех-
нологій, національних урядів, що зазвичай не 
потрапляють під регулювання. Глобалізація має 
довготривалий характер, а її рушійною силою є, 
перш за все, революція у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій, лібералізація ринків 
і загострення міжнародної конкуренції [22].

Вітчизняні вчені констатують, що в умовах 
глобалізації, враховуючи загальносвітові тен-
денції до «торговельно-економічного блоку-
вання», Україна також має вступити до регіо-
нального інтеграційного об’єднання, оскільки 
залишається однією із небагатьох великих кра-
їн у європейському економічному просторі, які 
не увійшли до інтеграційних об’єднань.

Проте глобалізація світової економіки у ціло-
му та міжнародної туристичної галузі зокрема 
має і зворотний вплив на країни та регіони, що 
приймають іноземних туристів. Одним із най-
істотніших наслідків глобалізації є порушен-
ня ціннісно-нормативної системи суспільства, 
його уніфікація, певною мірою вульгаризація. 
При цьому саме міжнародний туризм повинен 
стати одним із найефективніших засобів фор-
мування системи загальнолюдських цінностей. 
Він має сприяти формуванню «єдності світу 
в його різноманітті». Але, на думку В.А. Квар-

тальнова, сучасний туризм поки що не відіграє 
серйозної ролі у процесі вирішення глобально-
го завдання людства – формування системи за-
гальнолюдських цінностей [23].

Функціонування туристичної галузі в сучас-
них умовах неминуче визначається умовами 
глобалізації, її роль у сучасних соціальних про-
цесах проявляється в тому, що туризм виступає 
одним із найбільш ефективних способів роз-
ширення взаємодії представників різних куль-
тур і країн, засобом для міжкультурного діалогу 
народів, своєрідним «полем» для вироблення 
принципів співпраці на міжнародному рівні. Та-
кож слід підкреслити, що туризм не тільки під-
дається впливу глобалізації, продуктом чого 
є міжнародний туризм, а й сам туризм є ката-
лізатором її збільшення, сприяючи зміцненню 
економічних, ділових, міжкультурних зв’язків. 
Туризм є одним із маркерів, за допомогою яких 
можна відрефлексувати глобалізацію світу.

Зазначимо, що інтеграційні процеси зайня-
ли домінуюче та пріоритетне місце у переліку 
феноменів та явищ, що визначають розвиток 
мега-, макро-, мікроекономіки та людства на 
найближчі десятиліття, стали особливою фор-
мою становлення суспільства та формування 
підприємницького середовища [24, с. 11]. Най-
більш динамічними та активно зростаючими 
інтегрованими структурами у світі є франчай-
зингові. В Україні зазначена форма інтеграцій-
них відносин знаходиться на етапі формування. 
Інтеграційні тенденції активно розвиваються на 
міжнародному ринку готельного господарства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, туристичну галузь необхідно розгляда-
ти як самостійну соціально-економічну систе-
му, яка одночасно інтегрована в суперсистеми 
«суспільство», «економіка», «природне серед-
овище». Такий підхід дає змогу, з одного боку, 
виявити її структуру з різноманіттям внутрішніх 
зв’язків, а з іншого – визначити характер вза-
ємодії із зовнішнім середовищем. Загальною 
закономірністю розвитку туризму слід уважати 
залежність від рівня соціально-економічного 
розвитку країни: високий і стабільний розвиток 
економіки здатен забезпечити сталий розви-
ток туристичної галузі. Класифікація чинників 
впливу дасть змогу проводити цілеспрямоване 
управління діяльністю та формувати програму 
пріоритетного розвитку туризму в національній 
економіці і забезпечувати високі економічні ре-
зультати, стабільний розвиток. Головною метою 
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реалізації трансформаційних процесів економі-
ки України є: створення надійного фундаменту 
зростання добробуту населення, стимулювання 
швидкого економічного зростання, забезпечен-
ня високої якості товарів та послуг, прискорення 
процесів європейської інтеграції та повноцінно-
го входження України в інтеграційні структури 
світового співтовариства.
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