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ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі в процесі глобалізації особливу

роль відіграє міжнародний туризм. Туристичний бізнес

виступає одним з ключових і стабільних видів економічної

діяльності. Забезпечення достатнього рівня конкурентос+

проможності туристичного бізнесу для багатьох держав

сьогодні постає як стратегічне завдання. На фоні багать+

ох європейських країн туристична галузь України перебу+

ває лише на стадії формування, що визначає невисоку

ступінь її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Важливість вдосконалення туристичної індустрії в

Україні через використання стратегічних конкурентних

переваг та рекреаційного потенціалу зумовлює акту+

альність та необхідність побудови дієвого механізму пе+

ретворення туристичного бізнесу та підвищення ефек+

тивності стратегії розвитку туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Туристична галузь, незважаючи на наявність певних

стандартів та правил, дуже складна для аналізу і про+

гнозування. Значний внесок у дослідження проблем

розвитку міжнародного ринку туристичних послуг зро+

били такі відомі зарубіжні вчені, як Р. Бартон, Ф. Кот+

лер, М. Портер, Н. Тейлор, Дж. Холловей та інші. Серед

вітчизняних дослідників, які зробили значний внесок у

вивчення питань підвищення конкурентоспроможності

туристичної сфери України, слід виділити праці Л.Г. Ага+

фонової, А.Б. Гайдука, Л.П. Дядечка, В.О. Полюги,

В.Т. Черняка. У роботах зазначених авторів висвітлю+

ються питання становлення і розвитку ринку туристич+

них послуг, його роль у системі світової торгівлі, при+

діляється увага особливостям функціонування сучасної

туристичної індустрії, аналізуються загальні напрями

розвитку цієї сфери господарювання.
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У статті на основі експертно�рейтингової оцінки конкурентоспроможності країн у сфері ту�

ризму й подорожей Всесвітнього економічного форуму розглянуто основні напрями покращення

туристичної галузі та виявлено конкурентні переваги, які сприяють підвищенню конкурентосп�

роможності України на світовому ринку.

The article is based on expert ratings of competitiveness in tourism and traveling the World

Economic Forum discussed the main directions of improving the tourism industry and revealed

competitive advantages that enhance Ukraine's competitiveness on the world market.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є визначення наявного та потенційного рівня

конкурентоспроможності національної туристичної га+

лузі України. Для досягнення поставленої мети слід ви+

рішити наступні завдання: по+перше, виявити показни+

ки, які впливають на підвищення конкурентоспромож+

ності туристичної сфери; по+друге, визначити конку+

рентні переваги України в галузі; по+третє, обгрунтува+

ти напрями, які забезпечують вдосконалення і розви+

ток туристичної індустрії України на світовому ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У країнах Європейського Союзу туризм є одним з

прибуткових секторів економіки. Близько 2 млн органі+

зацій (переважно малих та середніх підприємств) країн

ЄС займаються туристичною діяльністю і генерують 12 %

ВНП (прямо чи опосередковано), 6 % робочих місць і

30 % зовнішніх продажів. В подальшому з розвитком

туристичного бізнесу очікується збільшення цих показ+

ників. Обсяги використання та споживання ресурсів

дуже високі. Найбільша увага приділяється туризму як

одній з найбільш ефективних сфер діяльності в області

економіки, а на сучасному етапі й екологічного розвит+

ку.

Домінуючий стан Європи в міжнародному туризмі

забезпечується тим, що майже 85 % її іноземного ту+

ризму створюється за рахунок туристського обміну між

європейськими країнами і тільки 15 % за рахунок при+

буття з інших регіонів. Тісні економічні, культурні і

етнічні зв'язки, географічна близькість, розвинена ме+

режа транспортних комунікацій, унікальні ресурси, ви+

сокорозвинена туристська індустрія — все це сприяє

розвитку міжнародного туризму в Європі [7, c. 14].

В 2007 році Світовий економічний форум запрова+

див аналіз світової туристичної галузі та розрахунок
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індексу конкурентоспроможності

туризму та подорожей, що дозво+

ляє оцінити конкурентоспромож+

ність туристичної галузі окремих

країн світу. Щороку кількість країн

які представлені в рейтингу Світо+

вого економічного форуму зростає,

так в 2007 році оцінювалася турис+

тична конкурентоспроможність 124

країн, в 2011 році до рейтингу по+

трапило вже 139 країн, що свідчить

про зростаючу популярність та важ+

ливість даного рейтингу [13, 16].

Відомими дослідженнями з ви+

користанням експертно+рейтинго+

вих підходів реальної, і водночас

статичної, конкурентоспромож+

ності країн є щорічні Глобальні

звіти про конкурентоспроможність

Всесвітнього економічного форуму

(ВЕФ) (Давос, Швейцарія) та Щорі+

чник світової конкурентоспроможності Міжнародного

інституту менеджменту та розвитку (Лозанна, Швейца+

рія).

У процесі складання рейтингу враховуються чоти+

ри основних параметри конкурентоспроможності у

сфері подорожей та туризму. По+перше, економічна

інтеграція — обсяг міжнародної торгівлі, інвестицій та

різного роду виплат (у тому числі і зарплат), здійснених

з перетинанням державних кордонів. По+друге, персо+

нальні контакти — міжнародні поїздки і туризм, обсяг

міжнародних телефонних переговорів, поштових

відправлень і перекладів тощо. По+третє, технологія —

число користувачів Інтернет, число інтернет+серверів

тощо. По+четверте, залученість у міжнародну політику

— членство держав у міжнародних організаціях,

кількість посольств тощо.

Важливим показником, що характеризує конкурен+

тоспроможність туристичного сектору країн на міжна+

родній арені за версію ВЕФ, є кількість залученого

міжнародного потоку та осяг надходжень від нього. У

2011 році міжнародний потік України становив 21203

тис. чол., а міжнародні надходження лише 3788 млн дол.

У рейтингу Україна посіла 30 місце, що свідчить про

низьку ефективність української туристичної сфери та

низький рівень використання наявних туристичних ре+

сурсів, порівняно з іншими європейськими країнами+

лідерами, як мають ефективні стратегії розвитку турис+

тичної індустрії [16]. На думку багатьох експертів, Ук+

раїна використовує лише одну третину туристичного

потенціалу, яким володіє. За даними Світової туристич+

ної організації UNWTO частка України в туристичних

потоках Європи становить близько 4 % та близько

0,9 % в загальноєвропейських надходженнях від тури+

стичної діяльності [19].

У 2011 році Україна посіла 85+те місце в рейтингу

конкурентоспроможності країн у сфері туризму й по+

дорожей серед 139 країн (Travel & Tourism Com+

petitiveness Index), складеному експертами Всесвітньо+

го економічного форуму, у якому перед Україною такі,

на перший погляд, не туристичні країни, як Азербайд+

жан, Намібія та ін. [16]. У 2009 році у такому ж рейтингу

Україна посідала — 77+ме місце [15 с. 8]. В 2008 та 2007

роках — 77+ме та 78+ме відповідно [13, 14]. Динаміка

місця України в рейтингу представлено в таблиці 1.

У рейтингу економічного розвитку туристичної сфе+

ри від Світової ради подорожей та туризму Україна по

всіх позиціях в 2011 році знаходиться нижче середніх

світових показників і згідно прогнозів експертів ради в

довготерміновій перспективі до 2022 року буде втрача+

ти свої позиції на світовому туристичному ринку, що

підтверджується низькими оцінками рівня конкурентос+

проможності України в рейтингу Світового економічно+

го форуму [18, c.7].

Місце конкурентоспроможності туристичної сфери

України в рейтингу Світового економічного форуму має

тенденцію до зменшення. Проте з огляду аналітичного

дослідження конкурентоспроможності національної ту+

ристичної сфери доцільно проаналізувати оцінки конк+

ретних складових індексу конкурентоспроможності по+

дорожей та туризму.

Індекс конкурентоспроможності подорожей та ту+

ризму Світового економічного форуму є одним з най+

важливіших показників у сфері туризму. Індекс розра+

ховується на основі оцінок, що виставляються на основі

широкого кола показників наданих спеціалістами Світо+

вого економічного форуму та провідними світовими

організаціями, наприклад, IATA, IUCN, UNWTO, WTTC,

UNCTAD та UNESCO. По кожному з показників вистав+

ляється оцінка за шкалою від 1 до 7 та в подальшому

обраховується інтегральний індекс, спочатку окремо по

кожному субіндексу, потім загальний для національної

економіки. Всього індекс національної конкурентосп+

роможності сфери туризму охоплює 14 категорій (в звіті

за 2011 рік показано вже 15 категорій, хоча оцінюється

лише 14), що містять більш ніж 70 різноманітних показ+

ників. Таким чином, індекс Всесвітнього економічного

форуму охоплює всі сторони національної туристичної

індустрії.

У процесі оцінювання експерти Світового економі+

чного форуму використовують, як об'єктивні статистичні

дані, так і суб'єктивні дані різноманітних обстежень, що

надає індексу високий рівень достовірності та робить

Таблиця 1. Динаміка місця України в рейтингу
конкурентоспроможності подорожей та туризму

Джерело: [13,14, 15, 16] The Travel & Tourism Competitiveness Report.

 2007 2008 2009 2011 
  T&T 78 77 77 85 

   76 59 62 64 
    88 100 104 107 

   109 83 79 88 
   73 93 86 82 
 ’     39 17 18 17 

  90 96 87 101 
,    73 78 72 76 

 87 98 94 93
   67 84 72 74 

 75 62 55 53
  64 52 51 68 

  37 115 116 119 
, ,   89 100 103 118 
  73 80 68 68 

     77 59 71 
    68 85 63 

    62 66 117 
  46 104 112 119 
   118 84 88 86 
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його важливим інструментом для розробки і впровад+

ження національних стратегій розвитку туристичної

сфери в світі.

Згідно даних індексу конкурентоздатності подоро+

жей і туризму, Україна знаходиться на достатньо низь+

кому рівні в рейтингу Світового економічного форуму.

Проте незважаючи на погіршення місця в рейтингу,

рівень оцінок залишається стабільним протягом чоти+

рьох років, хоча загальна оцінка конкурентоспромож+

ності туристичної сфери країни залишається однією з

найнижчих (табл. 2). Експерти відносно високо оціню+

ють рівень правового регулювання в країні, натомість

нижче середнього рівня оцінюється бізнес+середовище,

інфраструктура та людські, природні та культурні ре+

сурси.

Таким чином, хоча в Україні існують позитивні тен+

денції в сфері туризму, проте вони значно відстають від

загальносвітових тенденцій, що обумовлено низькими

позиціями країни в рейтингу Світового економічного фо+

руму і, відповідно, низьким рівнем конкурентоспромож+

Таблиця 2. Показники підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі України
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ності на світовому туристичному ринку. З 74 показників,

що оцінюються експертами форуму, лише по 27 Украї+

на знаходиться на позиції вище за середній та по 7 вхо+

дить до 30 перших країн рейтингу. При цьому більшість

цих показників лише опосередковано відносяться до

сфери туризму. Це такі показники як кількісні показни+

ки охорони здоров'я, транспортної інфраструктури,

комунікації, низький рівень цін у країні, законодавство

в сфері працевлаштування та висока безпечність краї+

ни. Доволі високо світова спільнота оцінила наявність

природних об'єктів в Україні. Проте 46 показників рей+

тингу знаходяться на нижчому ніж середній рівень, з них

21 входять в останні 30 країн рейтингу. Це таки важливі

для туристичної сфери показники, як якість транспорт+

ної інфраструктури та навколишнього середовища,

рівень підготовки кадрів, ставлення населення до ту+

ристів, пріоритетність туризму для уряду, можливості

для інвестицій в туризм у тому числі іноземних, кількісні

показники розвитку туристичної інфраструктури, ефек+

тивність просування країни на світовому туристичному

ринку тощо. Всі ці показники впливають на динаміку

розвитку туризму в Україні.

У процесі дослідження було розглянуто чинники, що

впливають на конкурентоспроможність української ту+

ристичної сфери на світовому ринку. Деякі показники,

що будуються на суб'єктивних оцінках експертів, мож+

на було би оскаржити, проте ці оцінки будують імідж та

позицію України серед світової туристичної спільноти і

тому мають сприйматися як об'єктивні фактори, які не+

обхідно враховувати при розробці стратегії розвитку

туристичної сфери в Україні.

Незважаючи на низький рейтинг України як турис+

тичної держави, протягом останніх років відбуваються

позитивні зміни. Так, туристичний портал Lonely Planet

в 2011 та 2012 роках відніс Україну до рейтингу 10 країн,

які варто відвідати [4], а портал Globe Spots заніс Ук+

раїну до рейтингу 10 країн, що варто відвідати в 2013

році [3]. Проте для підвищення конкурентоспромож+

ності туристичної сфери в країні та формування стра+

тегії її розвитку необхідно враховувати критерії оцінки

туристичної сфери експертами Світового економічного

форуму, при цьому більшість показників мають форму+

ватися саме на регіональному рівні з врахуванням регі+

ональних особливостей та відповідним позиціонуванням

сильних сторін регіонів.

Для побудови системи заходів щодо покращення

конкурентоспроможності України в туристичній сфері

необхідно виділити три напрями дослідження (політи+

ко+правовий, організаційно+економічний і соціально+

культурний)

1. Політико+правовий напрям.

Значну роль в стійкому розвитку туристичного бізне+

су відіграє нормативно+правова база. Хоча в державі

сформоване правове поле, але існує значна низка про+

грам і стратегій у сфері туризму, які не реалізовуються

і носять виключно інформативний характер.

В Україні прийнята низка важливих рішень з питань

державної політики у сфері туризму, курортів і готель+

них послуг. У рамках реалізації Державної програми

розвитку туризму деякі проблемні питання були вирі+

шені. Наприклад, за період реалізації програми значно

розвинута готельна інфраструктура. Крім того, з метою

покращення ситуації у туристичній галузі було розроб+

лено та прийнято Закон України "Про туризм" (введено

в дію Постановою Верховної Ради України від 15 ве+

ресня 1995 року № 325/95+ВР) [1], Указ Президента

України "Про основні напрями розвитку туризму в Ук+

раїни до 2010 року" (від 10 серпня 1999 р. № 973), Указ

Президента України "Про заходи щодо розвитку туриз+

му і курортів в Україні" (від 21 лютого 2007 р. № 136),

Постанову Кабінету Міністрів України "Про затверджен+

ня державної програми розвитку туризму на 2002+2010

роки" (від 29 квітня 2002 р. № 583), Постанову Кабінету

Міністрів України "Про відзначення 200+ї річниці ку+

рортів Криму" (від 22 лютого 2007 р. № 693), Розпо+

рядження Кабінету Міністрів України "Про затверджен+

ня плану заходів з підготовки та проведення у 2008 році

Року туризму і курортів в Україні" (від 17.10.07 № 884+р).

Ці нормативні документи накреслили основні напрями

та перспективи розвитку туристичної сфери України [2].

Політико+правовий напрям повинен сприяти ство+

ренню стабільного правового поля для суб'єктів турис+

тичного бізнесу. Ефективне функціонування туристич+

ного ринку вимагає державного регулювання економі+

чних відносин.

2. Організаційно+економічний напрям.

Україна має всі можливості підвищити конкурентос+

проможність у сфері туризму завдяки інтенсивному роз+

витку транспортної індустрії та готельного господар+

ства. Розвинуте транспортне сполучення є одним із клю+

чових у сприянні в'їзного туризму. Пріоритетне значен+

ня відводиться покращенню інфраструктури авіа+ та

наземного транспорту, залучення України в єдину євро+

пейську залізничну мережу.

Готельне господарство є тою сферою послуг, яка

безпосередньо пов'язана з розвитком туризму. Готель+

на індустрія набула стрімкого поступу під час підготов+

ки до Євро+2012: поява міжнародних готельних опера+

торів на ринку; збільшення кількості готелів різної ка+

тегорії в туристичних центрах; різноманітність типів

об'єктів розміщення. Важливе значення відводиться

підвищенню рівня сервісу згідно міжнародних вимог

обслуговування та якості спектра готельних послуг [12,

c. 65].

Проте для створення передумов розвитку транспор+

тної і готельної індустрії, окрім державних коштів, не+

обхідні значні капіталовкладення. З метою створення

конкурентоспроможного туристичного продукту по+

трібно залучати фінансові ресурси. Капітал має ключо+

вий вплив на економічну значимість туризму в країні.

Провідну роль у фінансуванні діяльності підприємств

туристичної сфери належить іноземним інвесторам.

Найбільші капіталовкладення здійснюються в роз+

виток туристичної сфери Закарпатського та Причорнор+

морського регіонів. Така регіональна спрямованість

пояснюється виключно природно+кліматичними умова+

ми, якими володіють перераховані регіони. У зв'язку з

цим постає необхідність розробки плану і програм за+

лучення інвестицій в інші регіони України, які мають

рекреаційний потенціал і високу ефективність економі+

чної діяльності.

Курортні та рекреаційні території становлять близь+

ко 9,1 млн га, тобто 15 % території. Регіональна розга+

луженість туристичних об'єктів є безумовною перева+
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гою української туристичної індустрії. Це дозволяє, по+

перше, урізноманітнити асортимент туристичних послуг;

по+друге, формувати цікаві екскурсійні маршрути тери+

торією країни; по+третє, залучати велику кількість ту+

ристів, тим самим збільшувати прибутки галузі.

Організаційно+економічний напрям розвитку галузі

передбачає фінансово+податкове, грошово+кредитне

регулювання туризму та здійснення інвестиційно+інно+

ваційної політики. Фінансова криза вимагає забезпечен+

ня інноваційного розвитку туристичної галузі, впровад+

ження продуктових, технологічних і організаційно+уп+

равлінських інновацій, інноваційного партнерства між

галузями, створення нових напрямів діяльності, послуг,

альянсів тощо. Варто впроваджувати новітні програми

розвитку вітчизняної індустрії туризму та реалізовува+

ти кластерні моделі розвитку туристичної галузі.

3. Соціально+культурний напрям.

Істотний вплив на конкурентоспроможність країни

на світовому туристичному ринку відіграє рівень гостин+

ності і загальна культура населення. Виховний та освіт+

ній рівні населення України, що підвищуються з кож+

ним роком, зумовлюють достатній ступінь відкритості

та гостинності. Напередодні проведення Євро+2012 гро+

мадськість зробила стрімкий прорив, який втілився в на+

ступних діях: проведення різноманітних освітніх про+

грам обмінів досвіду та тренінгів; здійснення професій+

ної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері

туризму; залучення кваліфікованих кадрів на всіх ета+

пах підготовки до головної спортивної події.

Наукове, методичне й кадрове забезпечення у сфері

туризму та курортів здійснюють понад 130 вищих на+

вчальних закладів, 4 науково+дослідні інститути Міністер+

ства охорони здоров'я України та Науковий центр роз+

витку туризму Міністерства культури і туризму України.

Багатий історико+культурний потенціал України є

однією з основних складових формування конкурентос+

проможності держави на світово+

му туристичному ринку.

Важливими туристично+екс+

курсійними об'єктами в країні є

численні пам'ятки архітектури,

історії, археології, мистецтва, а

також палацово+паркові та ланд+

шафтні ансамблі. На державному

обліку в Україні перебуває понад

130 тисяч пам'яток, із них 57206

— пам'ятки археології (418 з яких

національного значення), 51364

— пам'ятки історії (142), 5926 —

пам'ятки монументального мис+

тецтва (44), 16293 — пам'ятки ар+

хітектури, містобудування, садо+

во+паркового мистецтва та ланд+

шафтні (3541). У нашій державі

функціонує 61 історико+культур+

ний заповідник [6, c. 117].

Суттєвою складовою конку+

рентоспроможності України є на+

явність різноманітних природних

лікувальних ресурсів, сприятли+

вих для розвитку санаторно+ку+

рортної справи. Сьогодні в країні

діє багатофункціональна система санаторно+курортно+

го обслуговування населення. Саме лікувальний туризм

має великі перспективи розвитку в країні.

Перелік ключових заходів щодо підвищення конку+

рентоспроможності туристичної галузі наведено в таб+

лиці 3.

У процесі дослідження розвитку туристичної галузі

важливо виділити конкурентні переваги, які повинні бути

основою формування конкурентоспроможності Украї+

ни в галузі туристичного бізнесу. Серед них варто виок+

ремити наступні: унікальний цілющий клімат, значний

історико+культурний потенціал, регіональна розгалу+

женість туристичних центрів та зон відпочинку, наявність

великої кількості територій з лікувальними можливос+

тями, розвинена інфраструктура, забезпеченість роз+

витку туристичної індустрії нормативно+правовою ба+

зою, привабливість туристичної індустрії України для

іноземного інвестування.

Сьогодні у галузі туризму проблемним залишають+

ся неефективне та нераціональне використання природ+

них ресурсів, рівень розвитку туристичної індустрії не

відповідає наявному потенціалу. Якщо Україна зможе

ефективно використати свої сильні сторонни та скори+

статися можливими сприятливими тенденціями, що бу+

дуть визначати подальший розвиток світового туристич+

ного ринку, то позитивні сторони від глобалізації світо+

вого туристичного ринку будуть відчутні і на розвитку

туристичної галузі України. А це в свою чергу, дасть

додатковий поштовх для розвитку вітчизняної еконо+

міки, покращенню конкурентоспроможності України у

туристичній сфері та розширенню міжнародного співро+

бітництва.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В сучасних умовах основним критерієм підвищен+

ня конкурентоспроможності туристичної галузі Украї+

Таблиця 3.
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ни мають стати управління чинниками, що формують

загальну конкурентоспроможність, з метою виокрем+

лення конкурентних переваг та створення ефективної

стратегії розвитку туристичної індустрії. При цьому

важливо зосередити увагу на створенні оптимальних

туристичних потоків, які би не перевищували туристич+

них можливостей країни та створювали би оптималь+

ний дохід для всіх учасників туристичного ринку. По+

шук шляхів активізації туристичного потенціалу та по+

будова дієвого механізму управління туристичним сек+

тором може стати основою формування конкурентос+

проможності туристичної галузі України на світовому

ринку.
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