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Скарга О. О., Сорока Ю. Є. Теоретичні засади розвитку ринку туристичних послуг у системі світового ринку послуг

Одним із найбільш суттєвих структурних зрушень в економіці є швидкозростаюче значення сфери послуг. Поступово вона набуває все більш 
важливого значення в сучасному світовому господарстві та перетворюється в домінуючу галузь національної економіки. Сфері послуг властиві 
такі особливості, як високий динамізм, вища норма прибутку, висока швидкість обороту капіталу, а також коротші строки окупності інвести-
цій порівняно з багатьма товарними секторами виробництва. Також простежується постійне зростання ролі міжнародного туризму, який має 
практично невичерпний потенціал до розвитку та є перспективним напрямком соціально-економічного розвитку країн. Туристична діяльність 
здійснює мультиплікативний ефект, стимулюючи розвиток інших галузей. Метою статті є аналіз сутності й основних аспектів розвитку 
ринку туристичних послуг у системі світового ринку. У результаті дослідження було розглянуто сутність і значення світового ринку послуг, 
визначено його структуру та специфічні риси. Досліджено сутність та особливості ринку туристичних послуг. Розглянуто сутність, функції 
та класифікацію туристичних послуг. Виявлено основні чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку міжнародного туризму. Встановлено 
напрямки впливу міжнародного туризму на економічний розвиток. На основі аналізу чинників, що спонукають іноземні та вітчизняні компанії 
надавати туристичні послуги, та специфічних ознак ринку туристичних послуг зроблено висновок, що туристичні послуги чітко визначають 
ринок споживача. На основі проведеного дослідження визначено основні аспекти розвитку ринку туристичних послуг.
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Skarha O. O., Soroka Yu. Ye. The Theoretical Bases of the Development of the Tourist Services Market in the System of the International Market of Services
One of the most significant structural shifts in the economy is the rapidly growing importance of the servicing sphere. Gradually, it becomes increasingly important 
in the modern world economy and turns into the dominant sector of the national economy. The sphere of services is characterized by such features as high dyna-
mism, higher profit rate, high speed of capital turnover, as well as shorter payback period of investments compared to many commodity sectors of production. 
There is also a constant growth of the role of international tourism, which has almost inexhaustive potential for development and is a promising direction of socio-
economic development of countries. Tourism activity has a multiplier effect, stimulating the development of other industries. The article is aimed at analyzing the 
essence and main aspects of development of the tourist services market within the world market system. As a result of the research, the essence and significance 
of the world market of services is considered, its structure and specific features are defined. The essence and peculiarities of the tourist services market are exam-
ined. The essence, functions and classification of tourist services are considered. The main factors that either facilitate or impede the development of international 
tourism are identified. The directions of influence of international tourism on economic development are determined. Based on the analysis of factors that encour-
age foreign and domestic companies to provide tourist services, and specific signs of the tourist services market, it is concluded that tourist services clearly define 
the consumer market. On the basis of the carried out research the main aspects of the development of the tourist services market are defined.
Keywords: market of services, international tourism, tourist services market, tourist services.
Fig.: 1. Bibl.: 13.
Skarha Oleksandra O. – PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Management, Mariupol State University (129a Budivelnykiv Ave., Mariupol, 
87500, Ukraine)
E-mail: o.skarha@mdu.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2243-3558
Soroka Yuliia Ye. – Student, Mariupol State University (129a Budivelnykiv Ave., Mariupol, 87500, Ukraine)
E-mail: uliasoroka019@gmail.com

Глобалізація ринків надала нового імпульсу про-
цесам інтеграції світової економіки, стандарти-
зації виробництва та запитів споживачів. Змен-

шення торговельних бар’єрів і розвиток міжнародних 
комунікацій значно полегшили процес інтернаціона-
лізації капіталу, до якого залучені не лише найбільші 

національні та транснаціональні виробники, а й під-
приємства малого та середнього бізнесу як у промис-
ловості, так і у сфері послуг. Розвиток інформаційних 
технологій в умовах уніфікації ділового середовища 
та широкий доступ до інформації стосовно ринків 
створили можливість для масової інтернаціоналізації 



58

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ІЖ

Н
АР

О
Д

Н
І Е

КО
Н

О
М

ІЧ
Н

І В
ІД

Н
О

СИ
Н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2021
www.business-inform.net

у сфері послуг. Туристична сфера є доволі специфіч-
ною, вона динамічно розвивається у складі галузей 
обслуговування та посідає все більш помітне місце у 
світовій економіці за показником швидкості обігу ка-
піталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту послуг, 
як джерело доходів для національних бюджетів. При 
цьому необхідно зазначити, що на сучасному етапі 
туристичний бізнес стає все більш складним, оскіль-
ки в ньому збігаються інтереси різноманітних дер-
жавних і комерційних підприємств і служб. Доходи 
від міжнародного туризму дають можливість країнам 
активізувати платіжний баланс, створити резерви 
іноземної валюти. Через це аналіз основних аспектів 
розвитку ринку туристичних послуг в умовах інтер-
націоналізації та глобалізації світового ринку послуг 
є актуальною темою для досліджень.

Дослідженням особливостей розвитку міжна-
родних економічних відносин та світового ринку по-
слуг займаються чимало науковців, серед яких: І. В. Аме- 
ліна, І. В. Багрова, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман, Н. О. Ку- 
харська, Н. І. Патика, О. О. Суетін, С. К. Харічков та 
інші. Теоретичні та практичні аспекти формування 
та розвитку ринку туристичних послуг досліджували 
у своїх працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як:  
М. В. Босовська, О. В. Булатова, Р. Гласер, Я. А. Дубе-
нюк, О. О. Любіцева, Н. Є. Кудла, В.М. Мацука та інші.

Незважаючи на значний науковий доробок з 
питань розвитку ринку туристичних послуг, виникає 
потреба глибшого вивчення теоретико-методоло-
гічних аспектів функціонування та розвитку ринку 
туристичних послуг в умовах інтернаціоналізації та 
глобалізації світового ринку.

Головною метою даної роботи є аналіз сутності 
та основних аспектів розвитку ринку туристич-
них послуг у системі світового ринку, що перед-

бачає такі наукові завдання: 
 дослідити сутність і структуру ринку послуг; 
 визначити способи міжнародної торгівлі по-

слугами; 
 розглянути специфічні риси світового ринку 

послуг; 
 виявити основні аспекти розвитку ринку ту-

ристичних послуг;
 проаналізувати чинники, що сприяють або 

перешкоджають розвитку міжнародного ту-
ризму;

 визначити основні напрямки впливу міжна-
родного туризму на економічний розвиток.

Методологічною базою дослідження стали діа-
лектичний метод наукового пізнання та загальнона-
укові методи пізнання: абстрактно-логічний метод; 
метод індукції та дедукції; метод порівняння та сис-
темний метод.

Міжнародна торгівля послугами як один із еле-
ментів товарообігу в останнє десятиліття ХХ ст. до-
сягла великих масштабів і стала розглядатись як са-

мостійна сфера зовнішньоекономічних відносин, що 
набула великого значення для розвитку економіки 
всіх країн. Останнє пов’язано зі швидким збільшен-
ням обсягу послуг, що надаються, а також із суттєвою 
зміною її структури.

Вказане становище склалося внаслідок того, 
що, по-перше, розвиток науково-технічного прогре-
су посилив соціалізацію економіки та сфери послуг; 
по-друге, зростання життєвого рівня населення за-
кономірно веде до зростання потреб у нових послу-
гах (туристичних зокрема); по-третє, інтенсифікація 
розвитку галузей промисловості та сільського госпо-
дарства веде до вивільнення робочої сили, яка пере-
ливається у сферу послуг; по-четверте, відбувається 
перекваліфікація робочих місць, включаючи сферу 
управління, що, своєю чергою, приводить до скоро-
чення виробничих витрат і перетоку робочої сили до 
сфери послуг [11, с. 231]. 

Незважаючи на всю умовність визначення по-
няття та класифікації послуг, багато з них, 
особливо в останні десятиліття, є предметом 

міжнародної торгівлі. Відповідно до Угоди про тор-
гівлю послугами (ГАТС) до послуг, що надаються по 
каналах міжнародної торгівлі, належать:
 комерційні послуги (професійні, управлінські, 

комп’ютерні тощо);
 послуги у сфері НДДКР (продаж і оренда не-

рухомості, послуги з лізингу, оренди машин та 
обладнання без операторів, консультативні та 
ін.);

 послуги зв’язку (поштові, кур’єрські, телеко-
мунікаційні та ін.);

 послуги з будівництва та суміжна інженерні 
послуги;

 послуги дистриб’юторів;
 послуги у сфері освіти;
 послуги з охорони довкілля;
 фінансові послуги;
 послуги з організації відпочинку, культурних і 

спортивних заходів;
 послуги, пов’язані з туризмом; 
 транспортні послуги та ін. [8, с. 128]. 

Відповідно до визначення ЮНКТАД торгівля 
послугами на світовому ринку визначається як не-
залежна від місця здійснення комерційна операція, 
коли постачальник і споживач, фізична або юридична 
особа є резидентами інших країн [13]. 

У дослідженні, підготовленому Міжнародним 
торговим центром ЮНКТАД-СОТ, зазначається, що 
послуга стає предметом міжнародної торгівлі в тому 
випадку, якщо виробник послуги та її покупець – це 
фізичні або юридичні особи – резиденти інших країн, 
незалежно від місця здійснення операції між ними [8, 
с. 128].

Міжнародна торгівля товарами та торгівля по-
слугами тісно пов’язані між собою. При постачанні 
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товарів за кордон з’являється все більше послуг, почи-
наючи з аналізу ринків і закінчуючи транспортуван-
ням товарів. Водночас міжнародна торгівля послуга-
ми має деякі особливості порівняно з традиційною 
товарною торгівлею. Основна відмінність полягає в 
тому, що послуги не мають уречевленої форми, тим 
більше, що з розвитком і розповсюдженням Internet 
істотно знижується необхідність використання мате-
ріальної оболонки [2, с. 47]. 

Оскільки послуги, на відміну від товарів, виро-
бляються та споживаються одночасно і не підлягають 
зберіганню, у зв’язку з цим часто потрібна присут-
ність за кордоном безпосередніх виробників послуг 
або іноземних споживачів у країні виробництва по-
слуг. Виділяють такі способи міжнародної торгівлі 
послугами [2, с. 47–48]: 

1) транскордонна торгівля (cross-border trade) – 
ситуація, коли продавець і покупець послуги 
не переміщуються через кордон, його перети-
нає тільки послуга;

2) споживання за кордоном (consumption) – си-
туація, коли споживач з однієї країни купує та 
споживає послугу на території іншої країни;

3) торгова присутність в країні надання по-
слуги (commercial presence) – ситуація, коли 
кампанія, що надає послугу, перетинає кордон 
і, знаходячись на території даної країни, від-
криває представництво або дочірню фірму, 
через яких здійснює надання послуги;

4) присутність фізичних осіб, що надають по-
слугу (presence of natural persons providing seri-
vices) – ситуація, коли послуга знаходиться 
безпосередньо в діяльності людей, які приїж-
джають з-за кордону в країну, де знаходиться 
її споживач. 

Економічна глобалізація, а також розвиток регі-
ональних інтеграційних процесів дедалі біль-
шою мірою усувають кордони між внутрішніми 

та зарубіжними послугами, скасовуються кордони і в 
торгівлі ними. 

Світовий ринок послуг – це система міжнарод-
них відносин обміну, де основним товарним об’єктом 
виступають різноманітні види послуг і яка існує на 
основі міжнародного розподілу праці. Виділяють такі 
умови розвитку світового ринку послуг: науково-тех-
нічний прогрес; ускладнення виробництва; насичен-
ня ринків товарами; інформаційний бум; нові наукові 
відкриття; зростання кількості компаній з надання 
послуг; прискорений розвиток нових видів транспор-
ту; підвищення частки інших видів послуг [2, с. 46]. 

При експорті послуг за кордон важливими є такі 
обставини: по-перше, чи відбувається фізичне пере-
міщення об’єкта; по-друге, якою мірою здійснюєть-
ся взаємодія послуги, що експортується, з місцевою 
культурою. Послуги, засновані на безпосередньому 
контакті продавця та покупця, найбільш повною мі-

рою володіють характеристиками послуг. Саме в цій 
групі послуг взаємодія культур відбувається в най-
більш помітній формі. 

Таким чином, міжнародна торгівля послугами 
має ряд специфічних рис порівняно з традиційною 
торгівлею товарами: 
 на відміну від товарів, послуги надаються та 

споживаються в основному одночасно та не 
зберігаються, а тому надання більшості видів 
послуг базується на прямих контактах між їх 
виробниками та споживачами; 

 міжнародна торгівля послугами тісно 
пов’язана з торгівлею товарами та має на неї 
зростаючий вплив; 

 сфера послуг, як правило, більше захищається 
державою від іноземної конкуренції, ніж сфе-
ра матеріального виробництва; 

 не всі види послуг, на відміну від товарів, мо-
жуть широко використовуватися в міжнарод-
ному обміні [8, с. 129]. 

Розвиток туризму став можливим завдяки на-
уково-технічному та соціально-економічному 
прогресу суспільства, тобто створенню інфра-

структури туризму. Розвитку туризму також сприяє 
реклама, політика уряду, загальні економічні умови, 
безпека та репутація місця подорожі та ін. [2, с. 52]. 

Міжнародний туризм визначається як поїздка 
жителя певної країни в іншу країну для відпочинку, 
ділових та інших цілей, а міжнародна торгівля ту-
ристичними послугами представляє собою трансак-
ції між жителями різних країн за умови, що поїздка 
є обов’язковою умовою споживання послуг і товарів. 
У 60–70-х роках ХХ ст. міжнародний туризм набув 
усесвітнього характеру, внаслідок чого утворився 
світовий ринок туристичних послуг, у якому беруть 
участь усі без винятку країни.

До особливостей міжнародного туризму як виду 
економічної діяльності належать такі [2, с. 53–54]: 
 надання міжнародних туристичних послуг є 

особливим видом діяльності. Міжнародний 
туризм характеризується переміщенням спо-
живачів цих послуг, тобто туристів;

 існують особливості розрахунку прибутку від 
міжнародного туризму. Прибуток від міжна-
родного туризму розраховується як різниця 
між надходженнями від туризму та міжнарод-
ними туристичними витратами;

 туристична галузь є доволі прибутковою як на 
макро-, так і на макрорівні. Туристичний біз-
нес є досить вигідним видом вкладання капі-
талу, що дає прямий і швидкий економічний 
ефект. Крім того, туристичні послуги не вичер-
пуються, існує можливість їх удосконалення;

 туристичний бізнес є сферою економіки, яка 
потребує залучення значної кількості робочої 
сили;
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 витрати, які здійснюються іноземними турис-
тами в країні перебування, мають потрійний 
вплив на економіку цієї країни;

 збільшення особистих прибутків населення, 
прямо або опосередковано пов’язаного з ту-
ристичним бізнесом і, як наслідок, – зростан-
ня попиту;

 туризм як вид економічної діяльності є дже-
релом надходження валюти;

 туризм є надзвичайно мінливою сферою еко-
номіки. 

Ринок туристичних послуг як система взаємо-
зв’язків об’єднує велику кількість виробників 
турпродукції з наявними та потенційними по-

купцями, які можуть чи мають бажання купити ту-
ристичну продукцію. Оскільки кількість людей, охо-
плених туристичними поїздками, постійно зростає, 
туризм дедалі більше впливає як на світову економі-
ку, так і на форми надання туристичних послуг. Ту-
ристичні послуги – гетерогенний зв’язок діяльності –  
від послуг, специфічних для індустрії туризму, до ши-
рокого набору послуг – об’єктів розгляду на міжна-
родних економічних нарадах. Гетерогенність створює 
численні зв’язки туристського сервісу з іншими сфе-
рами економіки [5, с. 339; 10]. 

Туристична послуга – це комплекс послуг ін-
дустрії гостинності, що включає в себе готельні, ре-
креаційні, транспортні страхові, екскурсійні послуги 
та ін., який надається окремій особі чи групі осіб для 
задоволенні їх потреб, пов’язаних з переміщенням з 
місця постійного проживання до іншого на певний 
проміжок часу з метою відпочинку, оздоровлення та 
ін. Туристичні послуги становлять значну частину 
послуг, що споживаються населенням, і мають специ-
фічний соціально-оздоровчий характер. Таким чином, 
туризм поєднує в собі економічний, соціальний, гума-
нітарний, виховний та естетичний чинники [9, с. 152]. 

З економічної точки зору туристична послуга –  
це продукт, що виробляється та реалізується в про-
цесі взаємозв’язку та взаємодії різних організацій, які 
володіють туристичними ресурсами [2, с. 53]. 

Крім того, під туристичною послугою розумі-
ють, по-перше, будь-який обмін чи продаж людської 
праці, які пов’язані з прямим або опосередкованим 
задоволенням потреб перед подорожжю, під час неї 
або в місці туристичного перебування, що залежать 
від наявності клієнта-туриста; по-друге – будь-які 
суспільно корисні дії, які забезпечують задоволен-
ня матеріальних і нематеріальних потреб людини, 
що однаково стосуються як обслуговування особи 
туриста, так і його особистості; по-третє, будь-які 
дії, які задовольняють потреби туристів, пов’язані з 
подорожжю, та реалізують свою ціль на туристичній 
території, тобто задовольняють потреби туристів 
перед подорожжю, під час подорожі й відпочинку та 
після неї [6, с. 156; 12]. 

Відповідно до Закону України «Про туризм» 
надано визначення супутніх туристичних 
по слуг і товарів, під якими розуміють послу-

ги і товари, призначені для задоволення потреб спо-
живачів, надання та виробництво яких несуттєво 
скоротиться від їх реалізації туристам, і визначення 
характерних туристичних послуг і товарів, під 
якими розуміють послуги та товари, призначені для 
задоволення потреб туристів, надання і виробництво 
яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам 
[1]. Класифікацію туристичних послуг за рядом ознак 
наведено на рис. 1. 

До чинників, що спонукають іноземні та ві-
тчизняні компанії надавати туристичні послуги, від-
носять: економічні; соціально-політичні; аналітичні; 
пізнавальні [3, с. 162–164].

Основними функціями туристичних послуг є 
такі: [6, с. 156–157]: 
 доступ до туристичних цінностей, що дає 

змогу реалізовувати мету туристичної подо-
рожі;

 доставка товарів для задоволення основних 
потреб людини та товарів туристичного при-
значення;

 безпосередній вплив на особу туриста, тобто 
забезпечення умов відпочинку, у тому числі 
лікування, поза місцем постійного проживан-
ня, надання необхідної та достовірної інфор-
мації, гарантування безпеки туриста й охоро-
на його майна. 

Хоча ринок туристичних послуг є невід’ємним 
елементом загального ринку послуг, він має значні 
відмінності від інших ринків завдяки таким специфіч-
ним ознакам [6, с. 162–165]: 
 туристичні послуги можуть бути як одинич-

ними, так і пакетними. Поєднуючись, вони 
формують комплементарний характер турис-
тичних послуг;

 субституційність (замінність) послуг, що 
визначається економічним станом туриста й 
ознаками замінних послуг;

 внутрішня диспропорція – комплементарний 
і субституційний характер задоволення по-
слуг істотно впливає на рівень та якість об-
слуговування туристичного руху;

 диференційований попит на туристичні по-
слуги (з огляду на часові, просторові та видові 
чинники) – у цьому сенсі підприємства мають 
розвивати відповідні послуги з урахуванням 
власних економічних можливостей;

 оскільки надання туристичних послуг мен-
ше піддається впливу технічної складової, 
ніж сфера матеріального виробництва, важ-
ливого значення набуває персональна кому-
нікація, що обумовлено характером послуг, 
пов’язаних с особистим контактуванням;
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ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ  

Специфічні  

Основні:  
•
•  

розміщення
харчування  

  

Транспортні:  

•  далекого сполучення 
 •

 
локальної комунікації  

Відпочинкові: 
•  рекреаційні  
•  оздоровчі  
•  культурні  
•  організації 

туристичного руху  
•  супроводу  
•  туристичної інформації  

 

Універсальні 

Торговельні:  

• продаж споживчих товарів  
• продаж промислових товарів  
• продаж буклетів  
• продаж преси 
• інше 

Побутові:
•  фотографа  
•  кравця 
•  косметолога  
•  перукаря 
•  шевця  
•  ремонт турінвентарю  

Інфраструктурні:  
•  комунальні  
•  охорони здоров’я  
•  банкові  
•  телекомунікаційні  
•  страхові  
•  громадського правопорядку  

Рис. 1. Класифікація туристичних послуг з огляду на види задоволення потреб [6, с. 161]

 присутність споживача – виробництво ту-
ристичної послуги відбувається у присутності 
клієнта, послуга споживається в момент виго-
товлення, її не можна складувати; 

 абстракційний характер – потенційний ту-
рист не має змоги випробувати продукт, який 
купує;

 туристичні послуги виконують важливу сус-
пільну функцію – забезпечуючи відпочинок, 
вони сприяють повному відновленню біоло-
гічних і фізичних сил, які були спожиті лю-
диною у процесі праці та навчання чи під час 
виконання нею інших обов’язків;

 туристичні послуги більшою мірою, ніж інші, 
створюють підґрунтя для різноманітної гос-
подарської діяльності – є спрямованими на 
задоволення потреб, які народжуються під 
час туристичної подорожі;

 туристичні послуги чітко визначає ринок спо-
живача (особливо у сфері розміщення та хар-
чування), що зумовлює особливу роль марке-
тингової складової в його функціонуванні. 

Основними чинниками, що впливають на роз-
виток виїзного туризму у високорозвинутих краї-
нах, є економічні та соціальні, перш за все, зростання 

особистих доходів громадян (потенційних туристів) 
вище меж, достатніх для задоволення необхідного 
обсягу потреб. Багато країн завдяки міжнародному 
туризму намагаються вирішити проблеми платіжно-
го балансу [5, с. 338–339]. 

Як правило, виділяють такі чинники, що впли-
вають на можливості залучення туристів: від-
стань, час, вартість подорожі до місця призна-

чення під час перебування, культурні зв’язки, схиль-
ність до подорожей, можливості освітньої програми, 
репутація серед мандрівників і професіоналів у галузі 
туризму, безпека [5, с. 343]. До чинників, що сприя-
ють розвитку міжнародного туризму, відносять: 
мирне співіснування населення на більшій частині 
планети; підтримка державних органів у більшості 
країн, що розвивають міжнародний туризм; зростан-
ня суспільного багатства; скорочення робочого часу; 
розвиток транспорту тощо. До сприятливих демо-
графічних чинників належать зростання середньої 
тривалості життя, підвищення рівня урбанізації. До 
чинників, що перешкоджають розвитку міжнарод-
ного туризму, можна віднести: достатньо віддалене 
від основних географічних маршрутів місце розташу-
вання; сейсмічну активність і стихійні лиха; грома-
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дянські війни й економічний спад у країнах, що роз-
виваються; міжнародний тероризм. 

Загалом міжнародний туризм виступає потуж-
ним чинником економічного розвитку за таки-
ми напрямками [4; 7]: 
 туризм як чинник розвитку відсталих і де-

пресивних регіонів. Вирівнювання рівнів еко-
номічного розвитку територій і стимулюван-
ня розвитку депресивних регіонів виступає 
невід’ємним елементом соціально-економіч-
ної політики розвинутих країн. Зокрема, від-
повідний досвід існує в Європейському Со-
юзі, де витрати на вирівнювання рівнів регі-
онального розвитку є однією зі статей витрат 
спільного бюджету країн ЄС. У країнах ЄС 
туризм розглядається як важливий напрямок 
забезпечення економічного зростання від-
сталих і депресивних регіонів і підтримується 
на національному рівні. У країнах, що розви-
ваються, також розуміють переваги розвитку 
туризму, особливо для відсталих районів, од-
нак найчастіше тут відсутня скоординована 
регіональна політика, у т. ч. у галузі туризму. 
Тому переваги від розвитку туристичної ді-
яльності використовують в основному органи 
місцевого самоврядування у вигляді додатко-
вої плати з іноземних туристів з метою вирі-
шення локальних проблем;

 туризм як чинник розвитку сільських райо-
нів. Мова йде про аграрний туризм як складо-
ву частину агроекономіки. Аграрний туризм 
багато в чому визначав зайнятість місцевого 
населення та формував певну частину при-
бутку господарств. До специфіки аграрного 
туризму слід віднести розвиток таких підга-
лузей, як мисливство та рибальство; 

 туризм як чинник розвитку прикордонних 
районів. Одним із чинників розвитку між-
народного туризму в прикордонних районах 
виступає «цінова дискримінація», яка, спри-
яючи розвитку туризму, здійснює суттєвий 
вплив на розвиток місцевої інфраструктури. 
Іншим важливим чинником розвитку туриз-
му в прикордонних районах є наявність уні-
кальних туристських ресурсів, досліити які 
можна, лише здіснивши подорож по прикор-
донній території сусідньої країни; 

 туризм як чинник розвитку районів нового 
освоєння. До районів нового освоєння відно-
сять території, які мають, як правило, значний 
природно-ресурсний потенціал, але на яких,  
в силу їх віддаленості, галузева та територі-
альна структура господарства тільки скла-
дається. Враховуючи наявність незайманої 
природи на цих територіях, важливим чин-
ником їх сучасного розвитку стає екологічний 

туризм, надходження від якого можуть бути 
спрямовані на розвиток місцевої інфраструк-
тури. Загрози забруднення навколишнього 
середо вища внаслідок розвиток туризму ніве-
люються через надходження від туристичних 
відвідувань, що спрямовуються, крім іншого, 
на використання екологобезпечних енерго-
технологій; 

 туризм як чинник розвитку морських і річко-
вих басейнів. Останніми роками найбільш ди-
намічний розвиток отримує ринок річкових і 
морських круїзів, який розпочався в 70–х ро-
ках ХХ ст. На сьогодні існує декілька круїзних 
регіонів, розташованих недалеко від розви-
нутих держав. Очікується, що надалі морські 
круїзи стануть одним із найбільш популярних 
видів туризму зі значними ринками в США, 
Великій Британії та інших країнах. Щодо річ-
кового сегмента туризму, він на сьогодні роз-
глядається як чинник пожвавлення діяльнос-
ті річкового транспорту; 

 туризм як чинник економічної інтеграції 
та глобалізації. Міжнародний туризм і со-
ціально-економічна інтеграція виступають 
взаємопов’язаними та взаємодоповнюваними 
явищами. Потужні туристичні потоки висту-
пають засобом адаптації до умов проживання 
в іншій країні, поїздки в рамках освітнього ту-
ризму дозволяють молоді утвердитися на про-
гресивних позиціях за кордоном. Крім того, 
міжнародний туризм виступає важелем розви-
тку процесів глобалізації, з одного боку, спри-
яючи збереженню культурної ідентичності 
окремих регіонів і країн, а з іншого – відкрива-
ючи можливості збагачення культур у глобаль-
ному просторі, вносить в туристичні регіони 
нововведення, створені в передових державах. 

ВИСНОВКИ
Безумовно, власне розвиток сфери послуг не є 

новим явищем у розвитку світової економіки. Такі 
види послуг, як транспорт, страхування, банківські, 
юридичні послуги завжди супроводжували реаліза-
цію міжнародних комерційних угод. Тому збільшен-
ня обсягів торгівлі товарами на сучасному етапі не-
минуче приводить до зростання торгівлі супутніми 
послугами. 

Міжнародний туризм є більш вигідною формою 
реалізації товарів і послуг, ніж зовнішня торгівля, 
оскільки представляє собою експорт, який здійсню-
ється всередині країни. Купуючи різноманітні товари 
промислового та сільськогосподарського виробни-
цтва в країні відвідування та сплачуючи за них у ва-
люті, іноземні туристи вивозять їх за межі митних 
кордонів країн, таким чином збільшуючи обсяг екс-
портованих товарів. 
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З урахуванням вищезазначеного, для компаній 
сфери туристичних послуг рішення щодо виходу на 
зовнішній ринок може виявитися перспективним не 
тільки з точки зору реалізації накопиченого потенці-
алу та пошуку короткострокового прибутку, а й з по-
зицій довгострокової стратегії. 

Причинами інтернаціоналізації діяльності 
компаній у сфері туристичних послуг можна назвати: 
 по-перше, стандартизацію споживчих уподо-

бань;
 по-друге, викликану економічним зростанням 

появу середнього класу; 
 по-третє, наявність глобальних покупців – 

фірм, які інтернаціоналізували свої операції 
та налаштовані на продовження співробітни-
цтва з національними постачальниками ту-
ристичних послуг; 

 по-четверте, створення всесвітньої системи 
телекомунікацій, можливостей для економії 
на масштабах діяльності, зниження витрат 
на транспортні послуги, розвиток високотех-
нологічних послуг і відповідної матеріальної 
та кадрової бази, прагнення використовувати 
конкурентні переваги, втілені у способах ор-
ганізації виробництва туристичних послуг. 

Викладені фактори інтернаціоналізації сфери 
туристичних послуг можна об’єднати в такі групи: 
технологічні причини, економічні причини, соціальні 
причини. 

На основі аналізу чинників (економічних, со-
ціально-політичних, аналітичних, пізнаваль-
них), що спонукають іноземні та вітчизняні 

компанії надавати туристичні послуги, специфічних 
ознак ринку туристичних послуг (комплементарний 
характер, субституційність, внутрішня диспропор-
ція, диференційований попит, персональна комуніка-
ція, присутність споживача, абстракційний характер 
тощо) зроблено висновок, що туристичні послуги 
чітко визначають ринок споживача (особливо у сфері 
розміщення та харчування).                    
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