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витку ринку, прогнозувати можливий розвиток,
фіксувати циклічні, сезонні та випадкові коливання.

Висновок. Важливе значення в процесі про�
ведення наукових досліджень зернового ринку
мають методи, які б дозволили виявляти тенденції
розвитку ринку, прогнозувати можливий розви�
ток, фіксувати циклічні, сезонні та випадкові
коливання.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті розглянуто трактування понять «туризм», «внутрішній туризм», «державне реX
гулювання туристичної сфери», розглянуто принципові відмінності між поняттями «туристична галузь»,
«туристична індустрія», «туристичний бізнес» та сформовано на їх основі поняття «туристична сфера».
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Summary. The article considers the interpretation of the concept of «tourism», «domestic tourism,» «state regulation
of tourism sector,» the main differences between «tourism branch», «tourism industry», «tourism business» are
researchedand formulated the basis of the concept of «tourist area» is formulated.

Key words: domestic tourism, government regulation for tourism, recreation, tourism, tourist branch, tourist industry,
the tourism sector.

Постановка проблеми. Державна політика у
сфері туризму, її цілі, методи та засоби їх досяг�
нення не можуть бути зрозумілі без визначення
переліку понять, які включають у себе такі: туризм,
туристична галузь, туристична індустрія, туристич�
на сфера, державна політика в туристичній сфері
та важлива складова туризму в Україні — внут�
рішній туризм. Багатогранність предмета дослі�
дження визначила множинність підходів до його
вивчення. Туристична термінологія майже постій�
но змінюється відповідно до високих темпів зро�
стання та формування нових видів туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор�
мування змісту зазначених дефініцій — питан�
ня, що досліджується багатьма вченими, зокре�

ма такими, як: В. І. Азар, Г. Ю. Александрова,
В. Г. Герасименко, А. П. Дурович, В. А. Квар�
тальнов, В. Ф. Кифяк, А. С. Кусков, В. І. Цибух
та ін., але слід зазначити, що туризм як поняття
включає безліч аспектів (правовий, соціально�
культурний, географічний, економічний). Нині
в науковій літературі сформовано багато фор�
мальних визначень окремих категорій туризму,
але не сформовано його єдиного універсально�
го поняття.

Формування цілей статті. Дослідити принци�
пи формування понять «туризм», «державне ре�
гулювання туристичною сферою», «внутрішній
туризм». Проаналізувати відмінності між понят�
тями «туристична галузь» та «туристична індуст�



Економіка та управління національним господарством

83

рія» та сформувати на їх основі більш об’ємне
поняття «туристична сфера».

Виклад основного матеріалу. Багатоплановість
цього явища відображається у суперечливості
різних визначень туризму як «одного з видів ак�
тивного відпочинку», «великої економічної сис�
теми з різноманітними зв’язками», «особливого
роду міжособистісної діяльності».

Одне з перших визначень туризму було дано
австрійським економістом Германом фон Шул�
лардом у 1910 р. Він визначив його, як «загальну
суму дій, в основному економічної сутності, що
мають безпосереднє відношення до в’їзду, прожи�
вання та пересування іноземців всередині і за
межами певної держави, міста або регіону».

У Гаазькій декларації з туризму туризм виз�
начається як «вид діяльності, що має найважли�
віше значення для життя людей сучасних сус�
пільств, перетворившись на важливу форму ви�
користання вільного часу і основний засіб міжосо�
бистісних зв’язків, а також політичних, еконо�
мічних і культурних контактів» [1].

У Манільській декларації зі світового туриз�
му, прийнятій Всесвітньою конференцією з ту�
ризму в 1980 р., туризм розуміється як «діяльність,
що має важливе значення в житті народів з без�
посереднього впливу на соціальну, культурну,
освітню та економічну сфери життя держав і їхні
міжнародні відносини» [2].

В науковій та науково�практичній літературі
використовуються наступні визначення поняття
туризм (табл. 1).

В українському законодавстві використовуєть�
ся уніфіковане поняття туризму, що використо�
вується в усіх країнах�членах Всесвітньої туристич�
ної організації. Згідно з цим поняттям туризм виз�
начається як тимчасовий виїзд особи з місця по�
стійного проживання в оздоровчих, пізнавальних,
професійно�ділових чи інших цілях без здійснен�
ня оплачуваної діяльності в місці перебування [9].

Слід зазначити, що цей закон визначає за�
гальні правові організаційні та соціально�еко�
номічні засади реалізації державної політики
України саме в галузі туризму, і тут ми стикаємо�
ся ще з однією економічною та статистичною
проблемою використання понятійного апарату.
Що саме розглядається під поняттям «галузь ту�
ризму», в законі не надано, а світова практика
підтверджує той факт, що туризм дуже тісно по�
в’язаний з іншими галузями економіки. Промис�
ловість, сільське господарство, будівництво і тор�
гівля беруть активну участь у задоволенні комп�
лексного туристичного попиту.

За даними Міністерства торгівлі США, до
сфери обслуговування залучено 24 галузі еко�
номіки країни. І це є головною причиною того,
що виділити туристичну складову і провести
конкретні кордони туристичної галузі — досить
складне завдання [10].

Підсумовуючи вищезазначене, можна кон�
статувати, що на даний момент можна відокре�
мити три загальні трактування поняття туризм.
По�перше, звужене, що визначає туризм як
діяльність безпосередньо тільки туристичних
компаній. По�друге, односторонньо споживче,
коли під туризмом розуміється процес споживан�
ня послуг і товарів у вільний від роботи час за
межами постійного місця проживання. І по�
третє, під туризмом розуміються відносини в
суспільстві щодо використання вільного часу
людей за межами їх місця проживання, у взаємо�
зв’язку з умовами відтворення всього спектра не�
обхідних для цього послуг і товарів [11, с. 20].

Таким чином, на нашу думку, під поняттям
«туризм» слід розуміти сукупність соціально�
економічних відносин, що на платній основі за�
безпечують потреби людини у відпочинку, ліку�
ванні, забезпеченні професійних та інших цілей
шляхом використання рекреаційних та істори�
ко�культурних ресурсів.

На основі вищезазначеного більш доцільним,
на нашу думку, розглядати туризм не як галузь, а
як індустрію чи сферу.

Існує дуже багато визначень індустрії туриз�
му, одне з перших визначень було запропоновано
під час Конференції ООН 1971 року, згідно з яким
туристична індустрія — це сукупність виробничих
і невиробничих видів діяльності, спрямованих на
створення товарів і послуг для подорожуючих.

У працях В. И. Азара, В. А. Квартальнова и
В. М. Козирева туристична індустрія, чи індуст�

Таблиця 1
Трактування поняття «туризм»

Джерело: [3, 4, 5, 6, 7, 8].
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рія туризму, визначається як «економічна систе�
ма, що складається з комплексу галузей і підроз�
ділів, функцією яких є задоволення різноманітного
попиту на різні види відпочинку та дозвілля».

Колектив авторів підручника «Міжнародний
туризм та сфера послуг» визначають індустрію
туризму як систему виробничих, транспортних,
торговельних, сервісних підприємств і засобів
розміщення, призначену для задоволення попи�
ту на туристські товари та послуги [12, с. 148].

На думку В. Ф. Кифяка, туристична індус�
трія — це сукупність виробництв різних галу�
зей господарства, закладів культури, освіти,
науки, що забезпечують створення матеріаль�
но�технічної бази туризму, підготовку кадрів та
процес виробництва, реалізації і споживання
туристичного продукту на основі використан�
ня природних багатств, матеріальних і духовних
цінностей суспільства [13, с. 16].

У цілому необхідно зазначити, що індустрія
туризму об’єднує виробництво просування та збут
товарів та послуг багатьох галузей економіки
нашої країни, що виступають на цьому етапі як
складові туристичної галузі. Це стає можливим
завдяки мультиплікативному ефекту впливу роз�
витку туризму на суміжні галузі, але головною
особливістю туристичної індустрії є організацій�
но�економічна специфіка, яка унеможливлює
об’єднання всіх її матеріально�технічних складо�
вих в одну конкретну галузь.

Окремі фахівці пропонують розглядати тури�
стичну індустрію в більш широкому плані і ви�
значають її як міжгалузевий комплекс, що об’єд�
нує наступні об’єкти:

— пасажирський транспорт (повітряний, вод�
ний, автомобільний, залізничний) з його розга�
луженою мережею технічних служб;

— різні спеціалізовані туристські підприємства
і підприємства галузей, які не мають яскраво ви�
раженого туристського характеру (зокрема, транс�
портного машинобудування і автомобілебудуван�
ня, паливної промисловості, капітального і дорож�
нього будівництва, місцевої промисловості з ви�
готовлення сувенірів, харчової промисловості,
багатьох галузей сільського господарства і т. д.);

— широку сферу послуг, якими користується
турист [14].

Далі, на рис. 1, наведено основні складові
об’єкти туристичної індустрії України.

Туристична індустрія має свої особливості, які
пов’язані з окремими міжгалузевими, географічни�
ми та технологічними її складовими. Нижче наве�
дено перелік особливостей туристичної індустрії:

• тяжіння закладів туристичної індустрії до
рекреаційних місцевостей;

• залежність якості послуг від обслуговуючо�
го персоналу;

• залежність обсягу послуг від місткості те�
риторії;

• нерозривність процесу виробництва і спо�
живання;

• комплексне використання різних видів рек�
реаційних ресурсів;

• звичайний термін використання;
• значна диференціація тривалості туристич�

них послуг;
• індивідуальний характер послуг [15, с. 11].
На нашу думку, законодавче закріплення по�

няття «туристична індустрія», як дуже поширено�
го в туризмі, сприятиме повному та всебічному
задоволенню туристичних потреб. У Законі Ук�
раїни «Про внесення змін до Закону України
«Про туризм», з урахуванням статистичних реко�
мендацій ООН та ВТО, повинне знайти місце
наступне визначення:

Туристична індустрія — це сукупність засобів
розміщення, об’єктів транспортних послуг, зак�
ладів відпочинку, дозвілля, харчування, побуто�
вого обслуговування та торгівлі, послуг органі�
зацій, що здійснюють туроператорську й турагент�
ську та екскурсійну діяльність.

Індустрія туризму є базою для розвитку турис�
тичного бізнесу, який можна охарактеризувати як
діяльність підприємств туристичної індустрії, зас�
новану на використанні туристських ресурсів і
спрямовану на отримання прибутку за допомогою
задоволення потреб туристів. Характерною ознакою
туристичного бізнесу є те, що результатом праці в
сфері туристського бізнесу є задоволення туристсь�
ких потреб. Структура галузей, що входять у тури�
стичну індустрію і в сферу туристичного бізнесу,
збігаються. І в туріндустрії, та у сфері турбізнесу
досить чітко можна розмежувати своєрідну основ�
ну діяльність, з одного боку, інфраструктуру — з
іншого. Відмінності туріндустрії від турбізнесу фор�
мальні: туріндустрія — просто сукупність галузей і
підприємств, турбізнес — та ж сукупність, але з
обов’язковим підключенням видів діяльності інди�
відуалів�менеджерів і з чітко вираженою цільовою
спрямованістю цієї діяльності [16].

Для визначення усієї сукупності об’єктів, що
прямо та опосередковано задовольняють турис�
тичний попит, ми пропонуємо використовувати
більш широке поняття — туристична сфера.

Туристична сфера являє собою сукупність
галузей та діяльність державних і приватних

Рис. 1. Складові туристичної індустрії України.
Джерело: складено автором
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органів, що об’єднані з метою створення, просу�
вання та контролю комплексного туристичного
продукту.

Туристична сфера передбачає включення
наступних складових:

— туристична індустрія;
— туристичний бізнес;
— індустрія дозвілля;
— органи підготовки кадрів для туристичних

підприємств;
— галузі матеріального виробництва;
— приватні об’єднання та неурядові органі�

зації з розвитку туризму;
— система державного регулювання турис�

тичної сфери.
Наступне поняття, яке також потребує виз�

начення, — це державне регулювання туристич�
ної сфери.

Доцільність державного регулювання турис�
тичної сфери визначається існуванням широко�
го кола управлінських рішень, прийняття та прак�
тичне втілення яких перебувають поза можливо�
стями і компетенцією окремих підприємств і
організацій. Однак, коли йдеться про визначен�
ня ролі державного регулювання, слід мати на
увазі, що туризм, як одна з най динамічніших
складових національної економіки, вимагає у ви�
рішенні цього питання особливого підходу. Це
обумовлене тим, що туристична сфера, як бага�
тогалузевий комплекс, потребує координації та
регулювання більшою мірою, ніж жодна інша [17,
с. 240–241]. Водночас, на думку деяких авторів
[18, с. 236], державна присутність і регламента�
ція обмежують підприємницьку ініціативу й за�
важають розвитку ринкових відносин, тому дер�
жава повинна втручатися, коли цього вимагають
інтереси суспільства і сфери, поєднуючи сувору
регламентацію з розумною самостійністю.

Визначення державного регулювання в ши�
рокому сенсі являє собою цілеспрямовану діяль�
ність органів державної влади щодо вирішення
суспільних проблем, досягнення і реалізації за�
гальнозначущих цілей розвитку суспільства або
його окремих сфер. Вона є засобом, що дозволяє
державі досягти певних цілей у конкретній галузі,
використовуючи правові, економічні, адміністра�
тивні методи впливу, спираючись на ресурси, які
є в її розпорядженні [19].

Необхідно зазначити, що в українських норма�
тивно�правових актах поняття «державне регулюван�
ня туристичної сфери» відсутнє. Більш докладно це
поняття розглянуто лише у науковій літературі.

У визначенні державного регулювання сфе�
ри туризму, що запропонував Л. І. Давиденко,
стверджується, що це цілеспрямований вплив з
боку держави та її органів, яким державою деле�
говані відповідні повноваження щодо формуван�
ня і підтримки туристично�рекреаційного сере�
довища, регулювання обсягів і напрямів турис�

тичних потоків, створення туристичної інфра�
структури, охорони рекреаційних ресурсів і запо�
відних територій, організації відпочинку та віль�
ного часу населення країни, підготовки кадрів для
рекреаційних туристичних комплексів [20, с. 7].
Є. В. Козловський формує поняття механізму
державного регулювання в сфері туризму як су�
купність організаційно�економічних методів та
інструментів, за допомогою яких виконуються
взаємопов’язані функції для забезпечення стало�
го розвитку туризму [21, с. 7–8].

У дослідженнях П. Р. Пуцентайло державний
механізм управління в туристичній сфері розгля�
дається як виважена система прийомів, важелів
та методів впливу державних органів влади на
діяльність усіх суб’єктів туристичного ринку, а
також способів практичного застосування їх за
тієї чи іншої ситуації, якою обумовлюються цілі
та завдання розвитку галузі [22, с. 43].

У роботі І. В. Валентюк наведено перелік
складових механізму державного регулювання
туристичної сфери України:

1) організаційних (програми розвитку туриз�
му, створення єдиної інформаційної системи,
нарощення туристичного потенціалу, формуван�
ня позитивного туристичного іміджу);

2) економічних (ліцензування, стандартиза�
ція, сертифікація, кредитування, митні та подат�
кові пільги) [23, с. 12].

У цілому узагальнюючи накопичений досвід,
необхідно зазначити, що механізм державного ре�
гулювання туристичної сфери — сукупність заходів,
направлених на створення стратегії щодо підтрим�
ки, координації та контролю дій суб’єктів туристич�
ної сфери, впливу на туристичні потоки, представ�
ництва та рекламування країни на зовнішньому та
внутрішньому ринках, інформаційного, науково�
методичного та кадрового забезпечення.

Наступне важливе визначення, що потребує
уваги, — внутрішній туризм. Розвиток внутрішньо�
го та в’їзного туризму, згідно з Державною про�
грамою розвитку туризму на 2002–2010 роки, виз�
наний пріоритетним напрямком розвитку турис�
тичної сфери України завдяки тому, що є важли�
вим чинником підвищення якості життя в Ук�
раїні, утворення додаткових робочих місць, по�
повнення валютних запасів держави та підвищен�
ня її авторитету на міжнародній арені [24].

За деякими оцінками, на долю внутрішнього
туризму припадає 80–90 % усіх туристичних відвіду�
вань, а загальний обсяг витрат на внутрішній ту�
ризм в 5–10 разів перевищує витрати туристів на
міжнародні подорожі. Внутрішній туризм має ва�
гомий вплив на розвиток міжнародного туризму, він
виступає свого роду каталізатором міжнародного
туризму завдяки тому, що сприяє розвитку нових
рекреаційних ресурсів і районів, створенню базо�
вої туристичної інфраструктури, підготовки спе�
ціалістів і тим самим співпрацює з інтеграційними
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процесами і формуванням єдиного світового тури�
стичного простору [25].

Для обґрунтування теоретичних основ визна�
чення поняття «внутрішній туризм» необхідно в
першу чергу звернути увагу на досвід, накопиче�
ний з цього питання у світовій практиці.

В міжнародній практиці поняття внутрішній
туризм характеризується як діяльність осіб, які
подорожують і перебувають у місцях, що знаходять�
ся за межами їхнього звичайного середовища, але в
країні місця проживання, протягом періоду, що не
перевищує одного року підряд, з метою відпочин�
ку, діловими та іншими цілями. Основним показ�
ником для визначення цієї складової туризму є
країна місця проживання. Так, наприклад, у США
поняття внутрішній туризм трактують як тимчасо�
вий виїзд громадян конкретної країни з постійного
місця проживання в межах національних кордонів
цієї країни для відпочинку, задоволення пізнаваль�
них інтересів, занять спортом та інших туристич�
них цілях. Внутрішній туризм не являє собою відок�
ремлену сферу, а пов’язану з усіма іншими секто�
рами національної економіки [26].

У законодавстві як розвинутих країн, так і
тих, що розвиваються, відсутнє чітке і конкретне
визначення статусу внутрішнього туризму. В Ук�
раїні наразі існує декілька нормативних тлума�
чень поняття «внутрішній туризм».

Так, згідно із Законом України «Про туризм»
внутрішнім туризмом вважаються подорожі в
межах території України громадян України та
осіб, які постійно проживають на її території [27].

Згідно з наказом Державної туристичної ад�
міністрації України «Про затвердження Методи�
ки розрахунку обсягів туристичної діяльності» —
внутрішній туризм — це поїздки відвідувачів�ре�
зидентів за межі свого звичайного середовища, але
в межах своєї країни (подорожі в межах України
осіб, які постійно проживають в Україні) [28].

Згідно з наказом Державного комітету Украї�
ни з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва Міністерства культури і туризму «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження
туроператорської та турагентської діяльності»
внутрішній туризм — подорожі в межах території
України громадян України та осіб, які постійно
проживають на її території [29].

Немає єдиної думки щодо визначення понят�
тя «внутрішній туризм» і серед вітчизняних нау�
ковців, які пропонують свої варіанти цього понят�
тя. Так, наприклад, В. Ф. Кифяк визначає внут�
рішній туризм як тимчасовий виїзд громадян кон�
кретної країни з постійного місця проживання в
рамках національних кордонів цієї країни для відпо�
чинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять
спортом та з іншою туристичною метою [30].

П. Р. Пуцентейло трактує поняття внутрішній
туризм як міграційні потоки людей у межах країни
постійного проживання з туристськими цілями [31].

На наш погляд, наведені визначення мають
цілий ряд окремих недоліків та переваг одне перед
іншим. Важливим моментом при визначенні понят�
тя внутрішнього туризму є використання поняття
«звичайне середовище», вперше на міждержавно�
му рівні запропоноване під час проведення міжна�
родної конференції в Оттаві у 1991 році та затвер�
джене Статистичною комісією Організації Об’єдна�
них Націй у 1993 році. Звичайним середовищем
визначається середовище, яке зазвичай відповідає
географічним межам, в яких проживає особа на
постійній основі. В Україні Згідно з наказом Дер�
жавної туристичної адміністрації України «Про за�
твердження Методики розрахунку обсягів туристич�
ної діяльності» звичайним середовищем вважаєть�
ся місцевість у безпосередній близькості від місць
проживання, роботи чи навчання відвідувача або
інших місць, що часто або регулярно ним відвіду�
ються. Для більшості мешканців прикордонних
територій звичайним середовищем є прикордонні
території обох суміжних держав [32].

З цих двох визначень можна зробити висновок,
що загальними та основними показниками, які харак�
теризують поняття «звичайне середовище», є ви�
значення безпосередньої близькості від місця прожи�
вання та регулярність відвідування цього місця, які, з
одного боку, доповнюють одне одного, з іншого —
створюють деякі протиріччя. Так, якщо розглядати
поняття «звичайне середовище» з боку регулярності
відвідування, то таким середовищем можна вважати
будь�яке місце на будь�якій відстані. Якщо розгляда�
ти поняття «звичайне середовище» з боку відстані, то
звичайним середовищем стануть місця, які хоча і зна�
ходяться у безпосередній близькості від місця прожи�
вання, та можуть ніколи не відвідуватись.

Відповідно виникає необхідність визначення
поняття «постійне місце проживання».

За визначенням, будь�яка особа вважається
постійним мешканцем будь�якого місця, якщо ця
особа: проживала більшу частину минулого року
в цьому місці або проживала в цьому місці ко�
ротший період і має намір повернутися туди в
найближчі 12 місяців для проживання. В країнах,
де існує правовий інститут прописки, це — місце
прописки, що реєструється відповідними закла�
дами державної влади, які регулюють міграції
населення [33, с. 15].

Аналіз вищезазначеного терміна показав, що,
незважаючи на те, що термін «внутрішній туризм»
є поняттям повсякденним та таким, що широко
використовується в економічній науці, його сут�
ність дотепер достатньо не розкрито. У законо�
давстві як розвинутих країн, так і тих, що розви�
ваються, відсутнє чітке і конкретне визначення
внутрішнього туризму.

На нашу думку, виключити вищезазначені
незручності у трактуванні поняття «внутрішній
туризм» допоможе визначення, сформоване за
географічним, рекреаційним та часовим принци�
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пом. Так, внутрішній туризм можна розуміти як
подорожі громадян України з одного району краї�
ни до іншого з метою екскурсії на будь�який час,
та з метою відпочинку, лікування, ділових зуст�
річей на період не менший, ніж доба.

Висновки з дослідження і перспективи подальQ
ших розвідок з визначеного напряму. Підводячи
підсумок аналізу вже існуючих підходів до виз�
начення вищезазначених понять, необхідно зро�
бити висновок, що специфіка туристичної сфе�
ри стала причиною ситуації, за якої в національ�
ної науковій та нормативній літературі не сфор�
мульовано єдиних підходів до визначення основ�
них понять у туризмі. Недостатність таких тео�
ретико�методологічних розробок є однією з важ�
ливих причин недосконалості національної нор�
мативно�правової бази та програм розвитку ту�
ризму в Україні, а відповідно і повільних темпів
зростання показників туристичної сфери. За�
пропоновані нами визначення розроблено на ос�
нові вже існуючих в іноземній та національній
науковій літературі і нормативних документах
підходів та спрямовані на покращення теоретич�
ного забезпечення туристичної сфери.
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УДК 351.823.1 Л. С. Татьянич

АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Розглянуто проблеми приватної власності як основного чинника ринкової системи господаX
рювання, висвітлено питання реформування сільського господарства та узагальнення досвіду формування
власності у сільському господарстві України.

Ключові слова: власність, форми власності, приватна власність, сільське господарство.

Summary. The problems of private property as the main factor of the market economic system, are researched
the issues of agricultural reform and formation of ownership in agriculture of Ukraine are highlighted.

Key words: рroperty, ownership, private property, agriculture.

Постановка проблеми. Процеси реформуван�
ня, які відбуваються у нашому суспільстві та еко�
номіці країни, не могли обминути і сільське гос�

подарство, адже саме ця ланка економіки Украї�
ни значною мірою визначає соціально�економі�
чне становище суспільства та продовольчу безпе�


