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Дисертація присвячена проблемі поглиблення теоретико-методичних основ 

дослідження ринку туристичних послуг України та обґрунтування механізмів 

формування та реалізації стратегії його сталого розвитку. Визначено зміст поняття 

«сталий розвиток ринку туристичних послуг», що розглядається, як динамічний 

процес перетворення відносин між суб’єктами різного рівня щодо купівлі-продажу 

у грошовій формі певного матеріального чи нематеріального блага в сфері туризму, 

що засноване на принципах свободи вибору, рівності та відповідальності з 

урахуванням обмеженості регенеративної здатності туристичних екосистем та 

забезпечення збереження їх природно-ресурсного потенціалу та нівелювання 

екологічних збитків. 

У результаті аналізу ринку туристичних послуг України на основі розроблено 

науково-методичного підходу до оцінки стани ринку туристичних послуг, 

встановлено загальні тенденції його розвитку: збільшується питома вага послуг 

туристичної індустрії в загальному обсязі реалізації послуг; збільшується кількість 

туристів, які звертаються за послугами до туристичних агентств та операторів, в 

тому числі іноземних туристів; найбільш інтенсивними стали туристичні потоки 

виїзний з метою відпочинку та внутрішній зі службовими та навчальними цілями; 

зростає інтенсивність туристичного потоку до Польщі, Туреччини, Словаччини, 

Єгипту, Румунії; скорочення кількості КЗР та скорочення терміну перебування в 

них туристів; підвищення кількості осіб, що використовують інфраструктуру КЗР та 

закономірне підвищення доходів КЗР від надання послуг. 



 

Обґрунтовано просторову нерівномірність розвитку регіональних ринків 

туристичних послуг України. Визначено 8 регіональних ринків туристичних послуг, 

різних за своєю структурою, що дозволило виявити загальні тенденції їх сталого 

розвитку, зокрема збільшився потік туристів в західних регіонах країни Львівська, 

Івано-Франківська області, скоротився потік до Російської Федерації. 

Встановлено, що ринок туристичних послуг України у короткостроковій 

перспективі буде продовжувати динамічно зростати: збільшуватимуться потоки 

туристів, зростатимуть доходи туристичних підприємств. Така модель подальшого 

розвитку може спричинити негативний вплив на оточуюче середовище та історико-

культурну спадщину українського суспільства, запобігання якого потребує 

удосконалення існуючої стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг 

України. 

На підставі методології Європейської експертної служби Tacis EES, прив’язаної 

до умов України, принципів еволюційності, системності, функціональності, 

добровільності, прозорості, правової забезпеченості розроблено концептуальні 

засади формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України. 

Розроблено стратегію сталого розвитку ринку туристичних послуг України, що 

побудована з урахуванням принципів еволюційності, системності, функціональності, 

добровільності, прозорості та правової забезпеченості та визначає головною метою 

формування сприятливих умов для активізації діяльності суб'єктів ринку згідно з 

міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, 

перетворення самого ринку туристичних послуг на високорентабельну, інтегровану 

у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення 

соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому.  

Розглянуті індикатори оцінки ефективності запровадження стратегії сталого 

розвитку ринку туристичних послуг України (інтенсивність туристичного потоку, 

загальний внесок в економіку, кількість створених робочих місць, внесок 

регіональних ринків в бюджети місцевого рівня, вірогідність ризику неотримання 

запланованих доходів), що дозволить моніторити відповідності становища ринку 



 

представленим критеріям і своєчасно приймати необхідні управлінські рішення для 

корегування виключних заходів. 
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ABSTRACT 

Borblik K. "Formation of a strategy for sustainable development of the tourist 

services’ market of Ukraine". - Qualifying scientific work, manuscript copyrights. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy in 

the field of knowledge 05 - Social and behavioral sciences 051 – Economics. Mykhailo 

Tuhan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade. Kryvyi Rih, 

2020. Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University. Melitopol, 2020. 

The dissertation is devoted to the problem of deepening of theoretical and methodical 

research’s bases of the Ukrainian tourist services’ market and substantiation of 

mechanisms of formation and realization of strategy of its sustainable development. The 

content of the concept of ‘sustainable development of the tourist services’ market’ is 

defined as a dynamic process of transformation of relations between subjects of different 

levels of purchase and sale in cash of certain tangible or intangible goods in tourism, 

based on the principles of freedom of choice, equality and responsibilities, taking into 

account the limited regenerative capacity of tourist ecosystems and ensuring the 

preservation of their natural resource potential and leveling environmental damage. 

As a result of the analysis of the tourist services’ market of Ukraine on the basis of 

the developed scientific and methodical approach to an estimation of a condition of the 

tourist services’ market, the general tendencies of its development are established: the 

specific weight of services of the tourist industry in total realization of services increases; 

the number of tourists who apply for services to travel agencies and operators, including 

foreign tourists, is increasing; the most intensive the tourist flows outbound for leisure and 

domestic for business and educational purposes were; the intensity of tourist flow to 

Poland, Turkey, Slovakia, Egypt, Romania is growing; reducing the number of collective 



 

accommodation facilities and reducing the length of stay of tourists in them; increasing 

the number of people using the infrastructure of collective accommodation facilities and a 

natural increase in the income of collective accommodation facilities from the provision of 

services. 

The spatial unevenness of development of regional Ukrainian tourist services’ 

markets of is substantiated. 8 regional markets of tourist services were identified, different 

in their structure, which revealed general trends in their sustainable development, in 

particular, the flow of tourists in the western regions of Lviv, Ivano-Frankivsk region 

increased, the flow to the Russian Federation reduced. 

It is established that the Ukrainian tourist services’ market in the short term will 

continue to grow dynamically: the flow of tourists will increase, the income of tourist 

enterprises will grow. Such a model of further development may have a negative impact 

on the environment and the historical and cultural heritage of Ukrainian society, the 

prevention of which requires the improvement of the existing strategy of sustainable 

development of the Ukrainian tourist services’ market. 

Based on the methodology of the European Expert Service Tacis EES, tied to the 

conditions of Ukraine, the principles of evolution, system, functionality, voluntariness, 

transparency, legal security, conceptual principles of forming a strategy for sustainable 

development of the Ukrainian tourist services’ market have been developed. The strategy 

of sustainable development of the Ukrainian tourist services’ market is developed, which 

is built taking into account the principles of evolution, system, functionality, 

voluntariness, transparency and legal security and defines the main purpose of creating 

favorable conditions for , the transformation of the market of tourist services into a highly 

profitable, integrated into the world market competitive sphere, which accelerates the 

socio-economic development of regions and the state as a whole. 

Indicators for assessing the effectiveness of the strategy of sustainable development 

of the Ukrainian tourist services’ market (intensity of tourist flow, total contribution to the 

economy, number of jobs created, contribution of regional markets to local budgets, 

probability of risk of non-planned revenues) are considered, which will monitor market 



 

compliance and make the necessary management decisions in a timely manner to adjust 

exceptional measures. 

 

Key words: sustainable development, tourist services’ market, strategy of sustainable 

development of the tourist services’ market, market participants, tourist flow. 
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