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FEATURES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

У статті проаналізовано особливості становлення туристичної галузі. Виділено основні фактори розвитку туC
ризму на макроC, мезоC та макрорівнях. До них зокрема віднесено: загальний рівень добробуту населення, стабільність
соціального клімату, рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, імідж туристичних закладів. ДовеC
дено необхідність дослідження специфіки виникнення туристичного бізнесу як напряму економічної діяльності. ОбC
грунтовано еволюційний характер розвитку туризму, висвітлено основні чинники, які обумовили перетворення на
потужну індустрію. Проаналізовано процес формування системи інфраструктурного забезпечення як складової конC
курентоспроможної діяльності суб'єктів туристичної галузі. Доведено роль міжнародних наднаціональних об'єднань
у становленні сучасного туристичного бізнесу. Наголошується на необхідності розробки та реалізації виваженої наC
ціональної стратегії розвитку туристичного бізнесу, однією із складових якої мають бути питання кадрового забезC
печення.

The article analyzes the features of the tourism industry. The main factors of tourism development at macro, meso
and macro levels are highlighted. These include, in particular, the general level of welfare of the population, the stability
of the social climate, the level of development of industrial and social infrastructure, the image of tourist establishments.
The necessity to study the specifics of the emergence of tourism business as a direction of economic activity has been
proved. The evolutionary nature of tourism development is substantiated, the main factors that led to the transformation
into a powerful industry are highlighted. The civilization prerequisites for becoming a tourist business are substantiated.
The process of formation of the infrastructure support system as a component of competitive activity of the subjects of
the tourism industry is analyzed. The role of international supranational associations in the development of modern
tourism business has been proved. The evolutionary nature of the formation of transnational tourist associations has
been substantiated. The importance of the International Union of Tourism Organizations and the World Tourism
Organization as supranational integration structures has been determined. It is proved that the main goals of international
tourist organizations are the following: promotion of international tourism, carrying out of informationCresearch work,
implementation of communication activities, optimization of legal support, technical assistance to tourist organizations.
It is noted that the current stage of tourism business development is characterized by simultaneous globalization and
intensive sectored diversification. In this aspect, the implementation of the state policy of promoting national tourism is
of particular importance. One of the directions is the development of rural green tourism in its various directions. The
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов функціонування націо�

нальної економіки питання забезпечення ефек�
тивного розвитку туристичної галузі набува�
ють особливого значення. Глобалізація еконо�
мічного простору, з одного боку, знімає пере�
шкоди щодо вільного пересування населення
планети, що позитивно впливає на стан та пер�
спективи даного виду діяльності. Водночас слід
відмітити зростання рівня вимог які пред'явля�
ються до юридичних та фізичних осіб, зайня�
тих в цьому бізнесі. Крім того, стан розвитку
туристичної галузі є одним з елементів стату�
су країни, характеризує відкритість економіки,
рівень соціальної стабільності тощо. Такі об�
ставини обумовлюють актуальність досліджен�
ня форм та засобів забезпечення ефективного
функціонування зазначеного напряму еконо�
мічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід відзначити, що теоретичні та практичні
аспекти розвитку туристичної галузі знайшли
своє відображення в працях Л.В. Забуранної,
В.А. Квартальнова, І.М. Поворознюка та ін.
Водночас, на нашу думку, потребують подаль�
шого вивчення особливості становлення туриз�
му як складової соціально�економічного прос�
тору.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження специфіки ево�

люційного розвитку туристичної галузі, врахо�
вуючи вплив глобальних та локальних соціаль�
но�економічних факторів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналізуючи процес становлення та розвит�
ку туристичної галузі, слід відмітити, що основ�
ними факторами, які визначали характер пла�

тоспроможного попиту, в конкретній історич�
но�економічній епосі були спроможність люди�
ни до подорожі та ставлення до процесу оздо�
ровлення. Також необхідно враховувати той
факт, що туристична галузь не відноситься до
числа пріоритетних, тому кількість клієнтів зав�
жди залежатиме від загального рівня добробу�
ту в країні, а також від чисельності осіб із се�
реднім рівнем доходу.

Враховуючи зазначені обставини, нами ви�
діляються такі фактори розвитку туризму.

1. Загальний рівень добробуту населення.
Як відомо, туристичні послуги не відносяться
до переліку першочергових потреб, що мають
задовольняти індивід. Саме тому формування
стійкого попиту на продукцію фірм цієї галузі
є можливим за умов існування середнього кла�
су, причому питома вага його представників по
відношенню до малозабезпечених верств насе�
лення або осіб із надприбутками має переважа�
ти. Це є особливо важливим, враховуючи зро�
стання значущості внутрішнього туризму, яка
вже отримала характер глобального тренду.

2. Стабільність соціального клімату. Ефек�
тивне функціонування туристичного бізнесу є
неможливим в умовах соціальних потрясінь або
наявності суспільних конфліктів та расовому,
політичному чи економічному підгрунті. Окрім
того, одним з наслідків соціальної нестабіль�
ності в умовах сучасного глобального світу є
прискорення еміграції підприємницько актив�
ної частини населення. Це також негативно
впливає на рівень кадрового забезпечення усіх
складових національної економіки та турис�
тичної галузі зокрема.

3. Рівень розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури. Одна з особливостей цього
сегменту вітчизняного економічного простору
полягає у необхідності наявності цілої систе�
ми інфраструктурного забезпечення як запо�
руки свого ефективного функціонування. Пе�
реважна більшість туристичних закладів (го�

Ключові слова: туризм, рекреаційна діяльність, еволюція, конкурентоспроможність, со;
ціальний клімат.

Key words: tourism, recreational activity, evolution, competitiveness, social climate.

role of state institutions in ensuring the competitive development of the tourism industry is substantiated. Emphasis is
placed on the need to develop and implement a wellCconsidered national strategy for the development of the tourism
business, one of which must be staffing.
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телі, пансіонати, музеї) неспроможна само�
стійно задовольняти весь комплекс потреб
клієнтів, пов'язаний із утриманням, розміщен�
ням, харчуванням та наданням інформаційно�
розважальних послуг. У тому випадку, коли
туристичний об'єкт (готель�клуб, готель�люкс
тощо) здатен це зробити, то рівень цін за про�
живання стає неприйнятним для середнього
відпочиваючого.

4. Імідж туристичних закладів. Важливою
складовою для бізнес�структури, яка здійснює
сталу підприємницьку діяльність, є набуття
позитивної репутації серед клієнтів, партнерів,
інших стейкхолдерів. Відносно до туристичної
фірми, на нашу думку, доцільно розглядати
трирівневу іміджеву піраміду: імідж країни,
імідж регіону та імідж конкретної фірми. У пер�
шому випадку мова йде про загальне сприйнят�
тя конкретної держави закордонними клієнта�
ми, очікуваний рівень сервісу та безпеки. Імідж
регіону формується, виходячи передусім з уні�
кальності та специфіки рекреаційного, природ�
но�кліматичного та історико�культурного ха�
рактеру. Імідж фірми обумовлюється сучасним
станом, історією розвитку, а також характером
ставлення до клієнтів.

Процес розвитку туристичного бізнесу
відбувався поступово та був тісно пов'язаним
із макроекономічними трансформаціями гло�
бальної господарської системи. Виділяють такі
етапи розвитку туристичної галузі в межах на�
ціональної та світової економіки (табл. 1).

Слід відмітити, що життєдіяльність людини
є тісно пов'язаною із рекреаційним аспектом
туристичної діяльності вже із самим початком
свого суспільного розвитку, виникненням пле�

мен, родів, державних утворень. Намагання по�
довжити свій фізично здоровий вік існування є
цілком логічним для будь�якої особистості. В
цьому аспекті людина завжди шукала методи
та способи відновлення свого здоров'я, в ідеалі,
уникаючи процесу старіння. Такий процес від�
бивається не тільки в народних епосах ("Ска�
зання про Гільгамеша", давньогрецькі міфи
тощо), а й в історичних документах. Для дав�
ньогрецької та давньоримської цивілізації
більш характерним було намагання максимізу�
вати рівень комфорту свого життя, наповнити
його позитивними враженнями та відчуттями.

Також, як відомо, економічний розвиток
даних державних утворень (особливо давньо�
римської держави) був тісно пов'язаним із ви�
користанням рабської праці, носії якої здобу�
валися в процесі військових експансій.

Невипадковим є той факт, що саме у Древ�
ньому Римі отримала свій розвиток одна з про�
відних форм сучасного внутрішнього туризму,
а саме зелений туризм. Прототипом її були ра�
бовласницькі вілли, які були спочатку садиба�
ми у сільській місцевості. В подальшому із роз�
квитом цієї економічної моделі вілли перетво�
рилися на комфортабельні будинки, які перед�
бачаюли наявність садових або паркових насад�
жень і могли розміщуватися у курортній місце�
вості.

Також у цей період відбувалися формуван�
ня підвалин напрямів туристичної діяльності,
пов'язаних із подорожами на великі відстані,
які передбачали ознайомлення із культурними,
релігійними та іншими памятками та надбання�
ми світового цивілізаційного простору. Цей
процес яскраво відбивається в працях Геродо�

Період Загальна характеристика Рівень інфраструктурного 
забезпечення 

Соціально-економічна 
ситуація 

Особливості розвитку 
туристичної галузі 

до 1841 р. Галузь не сформована як окрема 
складова національної 
економіки, її елементи 
функціонують із мінімальною 
інтеграцією 

Відсутність глобального 
економічного простору, 
логістична та інформаційна 
мережа в стадії становлення 

Наявність майнової та 
сослівної диференціації, 
расова сегрегація в країнах 
Європи та США 

1841–  
1914 рр. 

Відбувається активний розвиток 
міжнародного туризму на базі 
туристичних центрів країн 
Європи 

Формується система зв’язку, 
транспортних сполучень, 
створюються об’єкти 
спеціалізованої туристичної 
мережі 

Формується середній клас, 
зберігається расова 
сегрегація в країнах Європи 
та США 

Найбільш поширеними 
формами туристичної 
діяльності є 
паломництво та 
курортний відпочинок 

1914 –  
1945 рр. 

Військові дії протягом 1-2 світових війн 

1945 р. –  
наші дні 

Туризм остаточно оформлюється 
як специфічна складова 
національної економіки, стає 
бюджетоформуючою галуззю. 
З’являються транснаціональні 
галузеві об’єднання 

Починають формуватися усі 
складові інфраструктурного 
забезпечення (інформаційна, 
логістична тощо) 

Сформовано середній клас як 
масовий споживач 
туристичних послуг, в 
розвинених країнах світу 
проводиться політика 
толерантності до усіх 
расових, релігійних та 
гендерних груп клієнтів 

З’являються нові 
напрямки туристичного 
бізнесу, пов’язані із 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку економіки 
країни 

Таблиця 1. Еволюційний характер розвитку туристичної галузі

Джерело: авторська розробка.
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та (греко�перські війни, опис побуту скіфів),
Плінія Старшого (географія Європи, опис тва�
рин та рослин) та інших мислителів античності.
Невипадково, що одними з перших рекреацій�
них центрів античного світу стають місця па�
ломництв (храми, оракули тощо), навколо яких
формується відповідна інфраструктура.

Розвиток туристичної галузі в епоху Серд�
ньовіччя відбувався за умов дії системи фак�
торів, вплив яких мав як позитивний, так і не�
гативний характер. З одного боку відбувався
процес внутрішньої колонізації Європи, актив�
но освоювалися нові торгівельні маршрути (су�
хопутні та морські), інтенсивно розвивалася
економіка, культура, наука. Разом із цим даний
період в європейській історії відбуваються пер�
манентні військові конфлікти глобального та
локального характеру.

Ці фактори негативно впливали на рівень
економічної стабільності, стан логістичної си�
стеми, добробут населення тощо. Це уповіль�
нювало становлення середнього класу як еко�
номічної основи розвитку масового туризму.
Також слід відмітити, що процес цивілізуван�
ня населення Європи відбувався досить по�
вільно, практика расової та релігійної сегре�
гації зберігалася в окремих країнах до початку
ХХ ст. Невипадковим є той факт, що тільки в
кінці ХІХ ст. туризм починає набувати рис са�
мостійної галузі.

Новий етап розвитку цієї складової еконо�
мічного простору прийнято ототожнювати із
організацією Т. Куком практики комерційних
туристичних перевезень. Підвалини цього про�
цесу закладалися ще в кінці ХVIIIст., коли у
провідних європейських країнах (Англія,
Франція) відбувається формування інфра�
структурного забезпечення для економічного
та соціального життя держави, створюється
мережа залізних доріг, модернізується систе�
ма річкового та морського судноплавства тощо.
Це дало можливість вийти туристичній галузі
на якісно новий рівень. По�перше, з'являється
новий вид продукту — "тур", у межах якого
відбувається процес міжгосподарської інтегра�
ційної співпраці підприємницьких структур, що
відносяться до різних галузевих напрямів (го�
телі, транспортні компанії, ресторани тощо).
По�друге, активізації міжнародного туризму в
цій формі призвела та створення наднаціо�
нальних галузевих утворень. Так, зокрема, у
1898 році в Люксембурзі було сформовано
Міжнародну лігу туристичних асоціацій.

Період між Першою та Другою світовими
війнами в силу негативного впливу на соціаль�
но�економічний устрій більшості країн Європи

(які на той час були основою глобального гос�
подарського механізму) ми не можемо конста�
тувати розвитку туризму загалом, хоча держа�
ви, що у меншій формі постраждали від військо�
вих конфліктів (США, Великобританія, нейт�
ральні європейські держави тощо) все�таки про�
довжували удосконалення сфери послуг.

Більше того, саме у Великобританії у 40�х
роках ХХ ст. було сформульовано концепцію
суспільства загального благоденства, принци�
пи якої були базовими для соціально�еконо�
мічних відносин США та більшості країн повоє�
нної Європи. Також слід відзначити, що в цей
період туристичний бізнес вже перетворюєть�
ся в індустрію, елементи якої формують мате�
ріально�технічну базу галузі, займаються кад�
ровою підготовкою та загалом організовують
процес виробництва і споживання туристично�
го продукту на базі використання історико�
культурних, природно�кліматичних та інших
цінностей суспільства.

Для сучасного етапу становлення туристич�
ного бізнесу характерним є його остаточне ви�
ділення як самостійної специфічної складової
сфери послуг. Поштовхом для цього стали про�
цеси глобалізації, оптимізація процесу суспіль�
ного поділу праці, більш вільне переміщення
ресурсів між країнами світу, а також підвищен�
ня загального рівня доходів населення і фор�
мування середнього класу як основного со�
ціального прошарку соціально�економічної си�
стеми держави.

Важливу роль у сучасному розвитку тури�
стичної галузі відіграють наднаціональні
об'єднання, що створюються як на базі
підприємницьких структур, так і под егідою
міжнародних міждержавних організацій.
Так, зокрема у 1947 році на базі розрізнених
туристичних організацій було створено
Міжнародний союз офіційних туристичних
організацій.

Його цілями заявлено такі:
— сприяти міжнародному туризму з метою

розвитку туристської економіки країн — членів
і зміцнення дружніх соціальних і культурних
зв'язків;

— боротися проти будь�яких перешкод
вільному міжнародному пересуванню людей;

— займатися збором і наступним поширен�
ням технічної інформації по всіх питань туриз�
му; проводити дослідницьку роботу в галузі
туризму;

— координувати туристичну діяльність у
регіональному й міжрегіональному масштабі;

— розробляти рекомендації з питань ослаб�
лення формальностей, вдосконалення засобів
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розміщення, реклами, туристського законодав�
ства і фінансування туризму;

— надавати допомогу у питаннях профе�
сійного навчання персоналу туристських під�
приємств;

— надавати технічну допомогу різним
організаціям, які займаються питаннями двос�
тороннього або багатостороннього технічного
співробітництва;

— заохочувати будь�яку ініціативу, сприяє
зростанню ролі туризму в економічній, со�
ціальній і культурній життя, його значення для
країн, що розвиваються, для справи миру;

— співпрацювати з ООН і іншими міжнарод�
ними організаціями, також зацікавленими у
розвитку міжнародного туризму [7].

У подальшому на базі даної організації у
1975 році було створено Всесвітню туристичну
організацію (ВТО, а з 2003 р. — ЮНВТО).
Згідно зі статутом, її основною метою є спри�
яння розвитку туризму для внесення внеску в
економічний розвиток, міжнародне взаєморо�
зуміння, мир, процвітання, загальну повагу і
дотримування прав людини і основних свобод
для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії.

Згідно з рекомендаціями ВТО, національні
туристські організації виконують такі функції:

— представляють урядові інтереси у міжна�
родному масштабі;

— укладають двохсторонні і багатосторонні
договори з метою збільшення туристських по�
токів між країнами учасниками;

— організовують спільні маркетингові до�
слідження туристського ринку;

— знаходять шляхи оптимізації туристсь�
ких національних ресурсів;

— залучаються до технічного і фінансово�
го співробітництва;

— забезпечують взаємне спрощення митно�
го контролю;

— поліцейське і грошове регулювання;
— підтримка технологічних контрактів (на�

приклад, у готелях і місцях зимового спорту);
— організовують туристські послуги в на�

ціональному і міжнародному масштабах;
— планування і розвиток туризму;
— регулювання і контроль підприємств,

включених до туризму (регулювання і правове
забезпечення готельного господарства, класи�
фікація готелів і ресторанів, інспекція і вивчен�
ня ліцензій на право діяльності);

— публікація статистики, оглядів, резуль�
татів досліджень ринку (вивчення вражень,
аналіз поведінки споживачів);

— збут туристських продуктів в інші краї�
ни (створення туристських агентств за кордо�

ном для забезпечення інформацією і збутом,
публікація брошур, листівок, путівників і спе�
ціальної туристської інформації);

— просування іноземних туристських
центрів (компанії в пресі, на радіо, телебаченні);

— діяльність по полегшенню, уніфікації і
усуненню митного і прикордонного контролю;

— створення структур по прийому гостей і
забезпечення туристською інформацією (спе�
ціальні поліцейські інструкції для допомоги го�
стям складені в 19 країнах);

— забезпечення професійної підготовки в
туризмі (курси, семінари, навчальні програми);

— захист і збереження туристських ре�
сурсів і ексклюзивної спадщини країни (мону�
ментів, історичних місць), компанії по захисту
культури та мистецтва;

— охорона оточуючого середовища (прове�
дення компанії по охороні природи, парків
відпочинку, природних ресурсів) [12].

Таким чином, ми бачимо, що сучасний етап
розвитку туристичного бізнесу характери�
зується одночасною глобалізацією та інтенсив�
ною галузевою диверсифікацією. В цьому
аспекті набуває особливої значущості реаліза�
ція державної політики сприяння національно�
му туризму, в т.ч. за рахунок розвитку сільсько�
го зеленого туризму в його різних напрямах.
Надзвичайно важливим є вирішення питання
кадрового забезпечення для різних сфер тури�
стично�рекреаційної діяльності (готельно�ре�
сторанна справа, курортний бізнес, екскурсій�
но�анімаційна діяльність тощо).

ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано особливості ста�

новлення туристичної галузі. Виділено основні
фактори розвитку туризму на макро�, мезо� та
макрорівнях. До них зокрема віднесено: загаль�
ний рівень добробуту населення, стабільність
соціального клімату, рівень розвитку виробни�
чої та соціальної інфраструктури, імідж тури�
стичних закладів. Доведено необхідність до�
слідження специфіки виникнення туристично�
го бізнесу як напряму економічної діяльності.
Обгрунтовано еволюційний характер розвитку
туризму, висвітлено основні чинники, які обу�
мовили перетворення на потужну індустрію.

Проаналізовано процес формування систе�
ми інфраструктурного забезпечення як скла�
дової конкурентоспроможної діяльності су�
б'єктів туристичної галузі. Доведено роль між�
народних наднаціональних об'єднань у станов�
ленні сучасного туристичного бізнесу. Обгрун�
товано еволюційний характер становлення
транснаціональних туристичних об'єднань.
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Визначено значення Міжнародного союзу ту�
ристичних організацій та Всесвітньої туристич�
ної організації як наднаціональних інтеграцій�
них структур. Обгрунтовано роль державних
інститутів у забезпечення конкурентоспро�
можного розвитку туристичної галузі. Наголо�
шується на необхідності розробки та реалізації
виваженої національної стратегії розвитку ту�
ристичного бізнесу, однією із складових якої
мають бути питання кадрового забезпечення.
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