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SWOT-АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено поточний стан розвитку туристичного сектору України, виявлено осно-

вні проблеми та закономірності його розвитку. За допомогою SWOT-аналізу проведено моніторинг туристич-

но-рекреаційної галузі України. Визначено першочергові заходи, впровадження яких позитивно позначиться 

на стимулюванні комплексного розвитку туристичного сектору України та його конкурентоспроможності.

Ключові слова: туристичний сектор України, стратегічний аналіз, конкурентоспроможність, турис-

тичний продукт, SWOT-аналіз.

Summary. Current development state of tourist sector of Ukraine is lighted up in the article. Basic problems and 

conformities to the law of his development are found. By the help of SWOT-analysis, monitoring of tourist-rekreat-

syonnoy industry of Ukraine is conducted. Primary measures are determined, introduction of which will positively 

impact on stimulation of complex development of tourist sector of Ukraine and its competitiveness.

Key words: tourist sector of Ukraine, strategic analysis, competitiveness, tourist product, SWOT-analysis.

Постановка проблеми. В умовах загострення 

конкурентної боротьби ефективне використання 

порівняльних переваг країни у сфері туризму потре-

бує додаткових знань та зусиль як з боку державних 

інституцій, так і з боку суб’єктів підприємництва. 

Досвід провідних туристичних країн свідчить про 

те, що дієвим засобом у проведенні ефективної 

туристичної політики є використання конкурент-

них стратегій, які забезпечують активний розви-

ток галузі туризму в країні, сприяють створенню 

конкурентоспроможного туристичного продукту 

та допомагають зайняти вагоме місце на міжнарод-

ному ринку туристичних послуг. Одним із методів 

проведення діагностики розвитку туристично-ре-

креаційного комплексу на національному рівні є 

дослідження внутрішнього та зовнішнього середо-

вища з використанням SWOT-аналізу. SWOT-аналіз 

як метод проведення аналітичних досліджень стану 

об’єкта широко використовується в практиці стра-

тегічного планування і має низку переваг, які ви-

пливають із алгоритму його проведення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

гальну методику проведення SWOT-аналізу до-

сить широко визначено як у зарубіжних (А. Томп-

сон, А. Стрікленд, Е. Філдс, Х. Макмілан, 

М. Тампі), так і вітчизняних джерелах (М. Саєн-

ко, Л. Балабанова та ін.). Проблемам розвитку ту-

ризму на національному рівні присвячені науко-

ві праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, 

як: В. Азара П. Гудзя, М. Долішнього, І. Зоріна, 

В. Квартальнова, В. Кифяка, В. Козирєва, В. Ку-

ценка, В. Кравців, О. Любіцевої, М. Мальської, 

О. Мілашевської, О. Мордвінова, М. Рутинсько-

го, В. Федорченка, А. Чечеля, О. Шаптала та ін-

ших. Проблема надзвичайно важлива та така, що 

вимагає подальшого всебічного вивчення.
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Мета дослідження — за допомогою SWOT-

аналізу провести моніторинг конкурентоспро-

можності туристично-рекреаційної галузі Украї-

ни та визначити основні тенденції її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-

точна організація рекреаційного господарства 

України — незадовільна та неконкурентоспро-

можна на світовому ринку туристичних послуг. 

Основний матеріально-технічний комплекс за-

старілий, 70 % його потребують реконструкції та 

відновлення, рівень сервісу не відповідає міжна-

родним стандартам, відсутня індустрія розваг, а 

наявна — хаотична та неорганізована, пам’ятки 

культури та історії занедбані, низку проблем еко-

логічного, соціального та економічного характе-

ру не вирішено [1, с. 62].

Згідно з Індексом конкурентоспроможності 

подорожей і туризму 2013 року, Україна змогла 

поліпшити глобальну конкурентоспроможність 

цього сектору, піднявшись за 2 роки на 9 пози-

цій у рейтингу 140 країн світу. Проте цей резуль-

тат більшою мірою відбиває посткризове віднов-

лення: нинішнє місце України (76-е) ненабагато 

вище за її позиції в індексах 2007–2008 рр. (від-

повідно 78-е і 77-е місця). Особливо позитивні 

оцінки Україна отримала за такими показниками, 

як якість залізничної інфраструктури (24-е міс-

це), щільність банкоматів (26-е місце), щільність 

фіксованого і мобільного зв’язку (44-е і 43-є міс-

ця), а також показник співвідношення купівель-

ної спроможності (31-е місце у світі). Водночас за 

п’ять років країна втратила 18 позицій і опусти-

лася на 70-е місце за складовою інфраструктури 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Найбільша кількість перешкод для зростання 

конкурентоспроможності туристичного сектору 

спостерігається за складовою державної політи-

ки і регулювання. Низький захист прав власності 

(131-е місце) і негативний вплив регуляторного се-

редовища на приплив прямих іноземних інвести-

цій (128-е місце) обмежують кількість іноземних 

компаній на вітчизняному ринку (123-є місце). 

Відносно високі візові обмеження (101-е місце) і 

недостатня відкритість у двосторонніх угодах щодо 

авіаперевезень (114-е місце) обмежують приплив 

іноземних туристів до країни. Проблемною зоною 

із самого початку розрахунку Індексу залишається 

стан природних ресурсів і довкілля. Зокрема, якість 

довкілля оцінюється лише на рівні 104-го місця зі 

140 країн світу, а за кількістю відомих видів тварин 

Україна потрапляє лише на 82-е місце. Не рятує 

становища відносно висока частка захищених вод-

них територій (28-е місце). Взаємопов’язаними із 

цією складовою є показники, що характеризують 

ефективність українського законодавчого поля і 

регулювання у сфері охорони довкілля. Виходячи 

з результатів Індексу, національне законодавство 

не лише недостатньо жорстке (111-е місце), але і 

не дотримується у багатьох випадках (114-е місце). 

Однією з причин невисокої конкурентоспромож-

ності сектору туризму в Україні є його непріори-

тетність на порядку денному в уряді (126-е місце 

у світі). При цьому відносна величина бюджетних 

коштів, що виділяються на розвиток сектору, не 

поступається світовим лідерам (38-е місце), що 

свідчить про недостатню ефективність викорис-

тання цих коштів [2–4].

Здійснений аналіз основних складових ту-

ристичної конкурентоспроможності нашої краї-

ни показав, що, незважаючи на ресурсну забез-

печеність, вона, на жаль, не може конкурувати з 

розвиненими туристичними державами. Єдиний 

шлях вирішення цієї проблеми — це сформувати 

продуману, стратегічно-орієнтовану державну по-

літику, основним завданням якої було б реально 

визначити туризм одним з основних пріоритетів 

держави, створити сильний орган влади з управ-

ління розвитком туризму, впровадити апробовані 

у світі економічні механізми успішного веден-

ня туристичного бізнесу й заохотити інвесторів 

вкладати кошти в розвиток туристичної інфра-

структури України. Наступним кроком методич-

ного підходу оцінки конкурентного середовища 

є формулювання конкурентних переваг сучасних 

суб’єктів господарювання. Оцінка існуючих кон-

курентних переваг виступає важливим аналітич-

но-інформаційним підґрунтям для формування й 

реалізації успішної стратегічної діяльності на базі 

сучасного маркетингового інструментарію.

Для аналізу переваг і недоліків діяльнос-

ті різних підприємств, регіонів та країн у всьо-

му світі використовують метод SWOT-аналізу. 

SWOT — це абревіатура: Strengths — сильні сторо-

ни, Weaknesses — слабкі сторони, Opportunities — 

сприятливі можливості, Threats — загрози. Цей 

універсальний метод особливо ефективний при 

аналізі переваг і недоліків туристичного ринку 

країни. SWOT-аналіз допомагає з’ясувати обста-

вини, за яких розвивається туристичний ринок 

України, збалансувати вплив внутрішніх переваг 

і недоліків із впливом сприятливих можливостей 

і загроз. Такий аналіз допомагає визначити не 

тільки можливості країни, а й усі доступні пере-

ваги над конкурентами [5].

SWOT-аналіз конкурентоспроможності Украї-

ни щодо розвитку туризму для виявлення най-

сильніших та найслабших місць сторін України 

як об’єкта туризму наведено в табл. 1.

Попарне порівняння усіх сильних та слабких 

сторін, а також можливостей та загроз туристич-

ного ринку України подано у табл. 2.

Найсильнішими сторонами є багата історія, 

широка географія та з невеликим відривом — 

розмаїття ландшафту. Найслабшою стороною є 

нестабільність сервісу, на другому місці — нега-

тивне відношення великої кількості українців до 
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Таблиця 1

Критерії проведення SWOT-аналізу конкурентоспроможності туристичної діяльності в Україні

Сильні сторони
1. Багата історія.

2. Широка географія.

3. Розмаїття ландшафту.

4. Історичні пам’ятки архітектури.

5. Сім чудес України, які можна порівняти зі світовими.

6. Доброзичливе населення.

7. Наявність ресурсів до створення оздоровчих 

комплексів.

8. Рівномірна густина населення

Можливості
1. Розвиток туристичної інфраструктури.

2. Покращання рівня обслуговування.

3. Покращання екологічної ситуації.

4. Розширення асортименту надаваних послуг.

5. Розроблення нових видів турів.

6. Створення іміджу країни як стабільної та безпечної.

7. Зниження цін на відпочинок

Слабкі сторони
1. Неякісні дороги.

2. Нестабільний рівень сервісу.

3. Висока вартість обслуговування.

4. Негативне відношення великої кількості

українців до внутрішнього туризму.

5. Відсутність сформованого цілісного бренда України.

6. Високий рівень захворювання на СНІД, туберкульоз, 

гепатит тощо.

Загрози
1. Нестабільна політична ситуація.

2. Техногенні катастрофи.

3. Конфлікт між західними та східними регіонами.

4. Можливість виникнення епідеміологічних 

захворювань.

5. Можливе підвищення цін на відпочинок.

6. Розвиток закордонного туризму в близько 

розташованих країнах

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 2

Попарне порівняння критеріїв SWOT-аналізу

Сильні сторони Слабкі сторони Сума

М
ож

ли
во

ст
і

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6  

1 5 5 5 5 5 0 0 0 –5 0 0 –1 0 0 19

2 3 3 3 1 0 5 4 0 0 –2 –3 –5 0 0 9

3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 –3 0 0 3

4 4 4 5 0 0 0 5 0 –1 –2 –1 –1 0 0 13

5 5 5 5 5 5 0 5 2 0 –1 –1 –3 –1 0 31

6 1 0 0 0 0 5 0 1 –1 –5 –2 0 –5 –4 –10

7 5 5 5 5 2 3 4 0 0 0 –3 –1 0 0 25

З
аг

ро
зи

1 0 –2 0 0 0 0 –2 0 –1 0 0 –5 –5 0 –15

2 0 1 –2 0 –1 0 –4 0 0 0 –1 –3 –2 0 –12

3 0 –2 0 0 0 –3 0 0 0 0 0 –5 –3 0 –13

4 0 0 0 0 0 0 3 –1 0 0 0 –4 –2 –5 –9

5 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 –3 –5 –4 0 0 –13

6 1 1 1 1 1 2 0 1 –4 –4 –5 –5 –5 0 –15

Сума 24 20 23 17 12 12 20 3 –13 –17 –21 –37 –23 –9  

Джерело: розроблено автором.

внутрішнього туризму, а на третьому, з відривом 

у 3 бали від першого місця, — відсутність сформо-

ваного цілісного бренду країни. Серед основних 

можливостей можна виокремити розроблення но-

вих видів турів, зниження цін на відпочинок — на 

другому місці, розвиток туристичної інфраструкту-

ри — на третьому. Найбільшими загрозами є пога-

на політична ситуація та конфлікт між західними 

і східними областями, а також може стати розви-

ток закордонного туризму в близько розташованих 

країнах, крім того, з відривом у два бали виокреми-

лися на друге місце такі загрози, як можливе підви-

щення цін на відпочинок та нестабільна політична 

ситуація. Отже, для того щоб туристичний бізнес в 

Україні розвивався, необхідно налагодити стабіль-

ний сервіс, створити цілісний бренд країни через 

розроблення нових тематичних турів на основі іс-

торичних, географічних та ландшафтних багатств 

України, завдяки чому нівелювати загрозу перемі-

щення потоку туристів закордон.

Реформування туристично-рекреаційного 

комплексу вже сьогодні потребує реалізації та-

ких заходів за напрямами, як [6, с. 139–141; 7, 

с. 160–162]:

туризм та готельне господарство: 1) залучен-

ня інвестицій та формування на базі основних ту-

ристичних центрів, курортів і регіонів відпочинку 

єдиної системи туристично-рекреаційних зон, 

у яких є можливість надавати повний комплекс 

послуг для туристів (включаючи проживання, 
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харчування, культурно-побутове обслуговування, 

транспортне обслуговування, розваги, екскур-

сійне обслуговування, довідково-інформаційне 

забезпечення); 2) створення нових інноваційних 

туристичних продуктів (туристичної пропозиції) 

України різнопланового тематичного характеру 

(з охопленням таких елементів, як розміщення, 

транспорт, послуги гіда, перекладача, а також 

оглядом визначних пам’яток, відвідин музеїв, те-

атрів, фестивалів, художніх салонів, вернісажів, 

галерей тощо), розрахованих на різні сегменти 

туристичного ринку; 3) активізація проведення 

культурних акцій і заходів та популяризації країни 

як бази конгресово-виставкового та ділового ту-

ризму задля підвищення заповнюваності готелів і 

покращення туристичної активності у несезонний 

період; 4) розвиток видових туристичних ринків: 

сільського, гірськолижного, пляжного; 5) про-

ведення інвентаризації об’єктів готельного гос-

подарства за такими параметрами, як наявність 

та комфортність підприємств, їх рентабельність, 

цінова політика, характер клієнтури та ритміч-

ність завантаженості з метою комплекс ного ана-

лізу структурної відповідності наявної пропозиції 

та існуючого і потенційного попиту на готельний 

продукт; 6) розбудова мережі готелів рівня 4–5 зі-

рок у головних туристичних і курортних центрах; 

готелів середнього класу рівня 2–3 зірки, розра-

хованих на середнього туриста; дешевих готелів 

для обслуговування масового клієнта та розвитку 

молодіжного туризму;

туристична транспортна інфраструктура: 1) 

розробка генеральної схеми транспортного забез-

печення туристичних маршрутів і об’єктів в ув’язці 

з міжнародною транспортною мережею, з розра-

хунками потужності видів транспортних мереж та з 

урахуванням прогнозованих потоків туристів; 2) ре-

монт та облаштування автошляхів, оснащення їх су-

часними технічними засобами організації та безпе-

ки руху, доведення їх стану до міжнародного рівня;

система кадрового забезпечення сфери туриз-

му і рекреації: 1) підготовка висококваліфікованих 

кадрів для рекреаційно-туристичних комплексів, 

для чого слід створити нові навчальні заклади або 

відкрити нові спеціальності у існуючій системі дер-

жавної та недержавної освіти, формувати наукові 

кадри для проведення науково-дослідних робіт у 

цій сфері, налагодити міжнародне співробітництво 

для підготовки та обміну досвідом працівників; 2) 

систематична підготовка, перепідготовка та під-

вищення кваліфікації існуючих кадрів рекреації й 

туризму (навчання, тренінги, курси, семінари, ста-

жування, учбово-рекламні поїздки тощо);

організаційно-управлінське забезпечення ту рис-

тичної галузі: 1) стабілізація економічного та полі-

тичного середовища, урегулювання регіональних 

конфліктів в межах України: 2) подання та спри-

яння реалізації законопроектів, лобіювання пи-

тань децентралізації у сфері регулювання розвит-

ку туристичної індустрії в країні; 3) проведення 

маркетингових, рекламних та PR-кампаній у ві-

тчизняній і зарубіжній пресі, на радіо і телебачен-

ні з метою формування іміджу України як однієї 

з найсприятливіших для відпочинку; 4) зниження 

податкового тиску.

Висновки. Як показує практика, розвиток ту-

ризму залишається поза ключовими інтересами 

держави і бізнесу в Україні. Ключовими пріорите-

тами для стійкого розвитку галузі подорожей і ту-

ризму, стабільного зростання її конкурентоспро-

можності у світовому масштабі є питання захисту 

прав власності і спрощення регулювання в цьому 

секторі, збереження культурних і природних ре-

сурсів, підвищення їх привабливості для інозем-

них туристів, а також забезпечення високого прі-

оритету сектору в державній політиці.

Аналізуючи переваги та недоліки, можливос-

ті та загрози туристичного комплексу України, ми 

дійшли висновку, що перспективний розвиток 

туризму в країні повинен ґрунтуватися на таких 

складових: інвестиції та інновації в туристично-

му та готельному господарствах; реорганізація 

транспортного забезпечення; підготовка кваліфі-

кованих кадрів; нормалізація політичного, еконо-

мічного та законодавчого клімату; інформаційні 

комунікації. Без реалізації зазначених заходів не-

реально розбудувати ефективний національний 

міжгалузевий туристичний комплекс. Без запо-

зичення туристичних інновацій та переходу на 

прогресивні європейські стандарти гостьового 

й рекреаційного сервісу неможливий розвиток 

конкурентоспроможного на міжнародному ринку 

туристичного сектору. Без цілеспрямованих мар-

кетингово-промоційних заходів з інформаційно-

го «прориву» країни буде проблематичною її ін-

теграція у глобальний ринок туристичних послуг.
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УДК 631.158:658:310.3 Р. В. Чепеленко

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто елементи інфраструктури аграрного ринку в Україні, показано їх роль 

та значення у просуванні сільськогосподарської продукції до споживача. Акцентовано увагу на розвитку різ-

них елементів інфраструктури, здатних забезпечити вільну реалізацію продукції.

Ключові слова: асортимент, енергоресурс, інфраструктура, продовольство, регулятор, тариф, тран-

сакція, трейдер.

Summary. Article viewed agricultural market infrastructure in Ukraine, The role and importance in the promotion 

of agricultural products to the consumer. Attention is focused on the development of various infrastructure that can 

provide free sales.

Key words: range, energy, infrastructure, food, regulator, rate, transaction, trader.

Постановка проблеми. Сільське господарство 

України спроможне виробити достатню кількість 

продукції, щоб забезпечити своє населення про-

дуктами харчування відповідно до науково-об-

ґрунтованих норм споживання і легку та харчову 

промисловості сировиною. І це доведено тим, що, 

виходячи із затягнутої кризи, ледь зводячи кінці з 

кінцями, виробники сільськогосподарської про-

дукції все ж таки упевнено забезпечують продо-

вольчу безпеку країни. Але нині більше турбує 

селян не проблема виробництва, а проблема реалі-

зації виробленої продукції, оскільки багатьом ви-

робникам продукції часто доводиться виступати в 

одній особі — трейдера і посередника, покупця, а 

потім і продавця. Об’єктивно виникає необхідність 

скористатися послугами і працею інших, що дало 

б можливість аграрним виробникам вивільнитись 

від невластивих їм функцій, зосередивши свої зу-

силля лише на основній виробничій діяльності.

З огляду на ту складну ситуацію, що склалася 

в аграрному секторі з реалізацією продукції, і не-

відкладність її вирішення, то тут намагання влад-

них і комерційних структур, та й в цілому бізнесу, 

мають бути спрямовані на розвиток розмаїття інф-

раструктури аграрного ринку. Без достатньо роз-

винутої інфраструктури, яка являє собою систему 

підприємств, установ, організацій, служб та інших 

формувань, що забезпечують рух і просування 

сільськогосподарської продукції від виробника до 

її споживачів, не можна говорити про стабільне 

функціонування аграрної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сіль-

ськогосподарський виробник в умовах ринкової 

економіки як підприємець стає провідною фор-

мою господарювання, і діяльність його спрямова-

на на одержання прибутку. Це означає, що лише 

він вирішує, який асортимент продукції виробля-

ти, як виробляти, кому і де її реалізувати.

Питання виробництва і збуту сільськогоспо-

дарської продукції та розвитку інфраструктури 

аграрного ринку широко висвітлені в багатьох 

наукових працях В. Г. Андрійчука, О. М. Сахаць-

кої, П. Т. Саблука, Г. В. Черевка, О. М. Могиль-

ного, П. С. Березівського, В. І. Топіхи, І. І. Чер-

вена, С. І. Дем’яненка, М. Й. Маліка та ін. Проте 

деякі питання місця, ролі і значення окремих 

елементів інфраструктури аграрного ринку в ре-

алізації сільськогосподарської продукції висвіт-

лені ще недостатньо.

Мета статті — розкрити роль, важливість і 

функції інфраструктури у створенні умов про-

сування сільськогосподарської продукції до спо-
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