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В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Авторами обгрунтовано необхідність дослідження комплексної ефективності  туристичної діяльності  

на регіональному рівні, адже в сучасних економічних умовах господарювання та становлення туристичного 

бізнесу в Закарпатській області формування фундаментальних засад розвитку туристичної діяльності є ак-

туальним завданням. Розглянуто особливості туристичної діяльності у регіональному контексті. Визначено 

та проведено аналіз складових елементів ефективності туристичної діяльності в Закарпатській облас ті. До-

слідження розкриває поняття ефективності туристичної діяльності та доцільності розвитку туристичної 

індустрії в регіоні. На основі одержаних результатів дослідження вдасться вибудувати ефективно діючий 

організаційний механізм підвищення комплексної ефективності діяльності туристичних підприємств в регіоні 

з метою пожвавлення туристичної галузі Закарпатської області. 
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Постановка проблеми. Туризм є незапе-

речним феноменом сучасного економічного роз-

витку. Завдяки своєму географічному положен-

ню та історичному розвитку Закарпаття володіє 

унікальним комплексом історичних, культурних 

та природних пам’яток і має значні туристично-

рекреаційні можливості, отже туристична діяль-

ність повинна стати сферою реалізації ринкових 

механізмів, джерелом поповнення державного та 

місцевих бюджетів, перетворитися на одну із 

найприбутковіших галузей економіки краю і та-

ким чином сприяти стабілізації соціально-

економічного становища області. Тому в умовах 

посилення рецесійних процесів внаслідок другої 

хвилі світової фінансової кризи,  падіння попиту 

і купівельної спроможності у зв'язку з різким 

зростанням курсу валют,  негативною політич-

ною ситуацією, повідомлень про мільярдні запо-

зичення, початок реформ і децентралізацію, зок-

рема в енергетичному секторі, ведення активної 

фази гібридної війни з Російською Федерацією 

протягом останнього року особливої актуальнос-

ті набуває забезпечення ефективності діяльності 

туристичних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

показав, що розвитку туризму в регіоні, який сьо-

годні стає невід’ємною частиною життя багатьох 

людей, присвячені наукові праці та дослідження в 

цій царині плеяди вчених та науковців Закарпаття, 

таких як: М.А. Лендєл, В.П. Мікловда, 

О.О. Молнар, С.С. Слава-Продан, К.А. Сочка,  
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М.І. Пітюлич, Ф.Ф. Шандор. До відомих вітчиз-

няних та зарубіжних дослідників сфери туризму 

належать: Є.О. Алілуйко, Дж. Боузн, В.Г.Гуляєв, 

М.М.Габрель,М.І. Долішній, В.К. Євдокименко, 

І.В. Зорін, В.О. Квартальнов, М.Ю. Копач, 

М.А. Козоріз, В.С. Кравців, О.О. Любіцева, 

Ф.Ф. Мазур, Дж. Майкенз, Н.Ю. Недашківська,  
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Формулювання цілей статті. Туристи-

чна галузь охоплює діяльність традиційних 

домінантів ділової активності, а саме турис-

тичних підприємств, зокрема туристичних 

операторів та туристичних агентів, які безпо-

середньо пов’язані з виробництвом продукції 

і послуг та обслуговуванням ринку збуту про-

дукції туристичної індустрії. Туризм безпосе-

редньо виступає ключовим фактором поєд-

нання відпочинку та бізнесу. Туристична ін-

дустрія – це синергія  виробництв різних га-

лузей господарства, закладів культури, освіти, 

науки, що забезпечують створення матеріаль-

но-технічної бази туризму, підготовку кадрів 

та процес виробництва, реалізації і споживан-

ня туристичного продукту. 

Важливою та актуальною у цьому процесі 

є діагностика всього спектру економічних та фі-

нансових параметрів діяльності туристичних пі-

дприємств різних організаційно-правових форм, 

що спонукає досліджувати відповідні механізми 

формування та реалізації в регіоні нових турис-

тичних продуктів та обґрунтувати програми кон-

кретних заходів поліпшення туристичної діяль-

ності.  

Оскільки туризм створює мультиплікацій-

ні ефекти в економіці регіону та сам залежить від 

багатьох видів діяльності, то важливо досліджу-

вати його ефективність в поєднанні параметрів 

мікро- та мезорівнів, на що і спрямоване це дос-

лідження. 
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Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Особлива увага спрямована на  діяльність 

туристичних операторів та туристичних агентів, 

які є головними гравцями туристичного бізнесу. 

Закарпатську область визнано найперспективні-

шим курортно-рекреаційним регіоном України 

завдяки наявності унікальних рекреаційних гір-

ських ландшафтів, джерельних прісних та міне-

ральних вод, комфортних кліматичних режимів, 

що є запорукою розвитку туристичного бізнесу і 

перетворення туристичної діяльності на сферу  

реалізації ринкових механізмів, на джерело  по-

повнення державного та місцевих бюджетів, пе-

ретворення на одну із найприбутковіших галузей 

економіки краю. Туристична галузь повинна  

стати однією із провідних галузей економіки для 

вирішення соціально-економічного становища 

Закарпатської області. Адже відомо, що створен-

ня одного робочого місця в туризмі у 20 разів 

дешевше, ніж у промисловості, а один турист 

«дає роботу» десяти особам. Індустрія туризму є 

однією із найважливіших у світі, оскільки її част-

ка у світовому валовому продукті становить бли-

зько 6%. Згідно з даними Всесвітньої туристич-

ної організації індустрія туризму забезпечує ро-

ботою 127 млн  людей на планеті, тобто кожного 

15-го жителя землі.  

Туризм як «феномен XX століття», а та-

кож, на нашу думку, і  XXІ століття, позиціо-

нують як важливу сферу розвитку регіону, 

оскільки він здійснює кроскультурний ефект, 

сприяє підвищенню якості життя населення, 

подоланню бідності та безробіття, створенню 

сучасних об'єктів туристичної та курортної  

інфраструктури, розвитку малого та середньо-

го підприємництва у сфері туризму, розширен-

ню сфери зайнятості населення, зокрема у 

сільській місцевості, розв'язанню проблем охо-

рони навколишнього середовища, природного, 

стимулюванню розвитку місцевого туристич-

ного ринку,  значному внеску коштів у місцеві 

бюджети, а також сприяє становленню турис-

тичного бізнесу, що перетворюється на важли-

ву сферу  вкладання  капіталу.  

Таблиця 1 

Аналіз туристичних потоків в Закарпатській області у 2000 – 2013 роках, осіб 

Показник 2000 2008 2011 2012 2013 2013/2008 2013/2012 2013/2000 

      абс. відн.,% абс. відн.,% абс. відн.,% 

Кількість ту-

ристів, обслу-

говуваних 

суб'єктами  

туристичної 
діяльності 

України - всьо-

го 

144775 76965 21773 20180 19892 -57073 25,8 -288 98,6 - 124883 13,7 

Із загальної кількості  туристів: 

іноземні  

туристи 6411 10735 722 733 515 -10220 4,8 -218 70,3 -5896 8 

Туристи-громадяни України, 

які виїжджали 
за кордон 97181 12710 10806 11792 12963 253 102 1171 109,9 -84218 13,3 

внутрішні  
туристи 41183 53520 10245 7655 6414 -47106 12 -1241 83,8 -34769 15,6 

кількість 

екскурсантів 58916 54640 10417 4890 1776 -52864 3,3 -3114 36,3 -57140 3 

*Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики в Закарпатській області [5] 

 
Специфічні умови ведення туристичного 

бізнесу, економічні, соціальні, політичні склад-

нощі, які виникають в умовах ринкового госпо-

дарювання в регіоні, викликають науковий інте-

рес до: процесу ідентифікації проблем, які пере-

шкоджають успішному становленню туристич-

ної індустрії в регіоні, та діагностики всього спе-

ктру економічних та фінансових параметрів дія-

льності туристичних підприємств різних органі-

заційно-правових форм регіону, які спонукають 

досліджувати механізми формування та реаліза-

ції в регіоні нових туристичних продуктів та об-

ґрунтування програми конкретних заходів  по-

ліпшення туристичної діяльності. 
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Рис. 1.1. Динаміка туристичних потоків у Закарпатській області  

у 2000 – 2013 роках, осіб* 

*Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики в Закарпатській області [5]  
 

Потоки іноземних туристів найпомітніше 

скоротилися в Закарпатській області (таб. 1) у 

2013 році порівняно з 2000 роком на 92%. У ці-

лому кількість туристів, обслуговуваних 

суб’єктами туристичної діяльності України, в 

Закарпатській області зменшилася за досліджу-

ваний період на 86,3%. Негативні зміни відбули-

ся у скороченні туристичних потоків по внутріш-

ньому та виїзному туризму  відповідно на 84,4% 

та 86,3%. Кількість екскурсантів у 2013 році по-

рівняно з 2000 роком зменшилася в Закарпатсь-

кій області на 97%. Якщо проаналізувати післяк-

ризовий період, то у 2013 році порівняно з 2008 

роком відбулося скорочення туристичних пото-

ків іноземних туристів на 95,2%. У Закарпатській 

області  загальна кількість туристів, обслугову-

ваних суб’єктами туристичної діяльності Украї-

ни, зменшилася за досліджуваний період на 

74,2%. Аналіз туристичних потоків по внутріш-

ньому туризму свідчить про скорочення на 88%. 

У 2013 році порівняно з 2008 роком відбулося 

збільшення туристичних потоків по виїзному 

туризму на 2%. Кількість екскурсантів у 2013 

році порівняно з 2008 роком зменшилася в Зака-

рпатській області на 96,7%. 

У 2013 році порівняно з 2012 роком турис-

тичні потоки  іноземних туристів скоротилися в 

Закарпатській області на 29,7%. В Закарпатській 

області  загальна кількість туристів, обслугову-

ваних суб’єктами туристичної діяльності Украї-

ни, зменшилася за досліджуваний період на 

1,4%. У 2013 році порівняно з 2012 роком відбу-

лося збільшення туристичних потоків по виїзно-

му туризму на 9,9%. 

 

 
Рис. 1.2. Динаміка туристичних потоків в Закарпатській області у 2000 – 2013 роках, осіб* 

*Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики в Закар патській області [5]  
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Найвищі темпи щорічних приростів показ-

ника кількості туристів, обслуговуваних 

суб’єктами туристичної діяльності України, в 

Закарпатській області спостерігалися у 2008 році 

(105,5%). Така динаміка скорочення туристичних 

потоків по в’їзному внутрішньому та виїзному 

туризму вимагає необхідних заходів щодо по-

ліпшення ефективності діяльності туристичної 

сфери в Закарпатській області завдяки удоскона-

ленню організаційно-управлінського механізму 

підвищення ефективності діяльності туристич-

них підприємств на регіональному рівні та орга-

нізаційно-управлінського механізму підвищення 

ефективності діяльності на мікрорівні туристич-

них підприємств. 

Комплексний аналіз тенденційних напря-

мів розвитку ринку туристичних послуг регіону 

дає можливість виділити заходи, які спрямовані 

на стимулювання потреб населення в послугах 

туризму, в пожвавленні туристичної діяльності в 

сфері малого і середнього бізнесу шляхом ство-

рення законодавчої бази, сприятливого фінансо-

вого механізму, проведення фінансово-

економічного регулювання, спрощення туристи-

чних формальностей, цілеспрямованої підготов-

ки висококваліфікованих кадрів.  

Згідно з даними туроператорів у Закарпат-

ській області станом на 2015 рік найпотужніші 

потоки виїзду зорієнтовані на такі держави Єв-

ропи, як Греція, Хорватія, Чорногорія,  на країни 

Азії – Туреччина, ОАЄ  та країни Африки – Єги-

пет та Туніс.  

За результатами загальнодержавного ста-

тистичного ранжування суб'єктів господарюван-

ня за сукупністю показників їх фінансово-

господарської діяльності у 2015 році золото на-

ціонального бізнес-рейтингу серед підприємств 

України належить туроператору Бусоль Вояж (9 

місце у рейтингу). Серед туристичних підпри-

ємств Закарпатської області за результатами за-

гальнодержавного статистичного ранжування 

суб'єктів господарювання за показником  «Чис-

тий дохід від реалізації» у 2015 році золото наці-

онального бізнес-рейтингу належить туропера-

тору Бусоль Вояж (1 місце у рейтингу), Камелія-

Тур (2 місце у рейтингу) та Екскурсія (3 місце у 

рейтингу). 

Туристичний бізнес  Китаю у  2013 році 

отримав дохід у розмірі 475 млрд дол., а сума 

прямих інвестицій за рік становила понад 84 

млрд  дол. Францію, як свідчить UNWTO, у 2012 

році відвідали понад 80 млн  іноземних туристів, 

у результаті бюджети поповнилися на 56 млрд  

дол. У США кількість відвідувань іноземцями  

становить 69,8 млн. осіб, показник доходу стано-

вив 139,6 млрд дол. Іспанію відвідало за дослід-

жуваний період 60,7 млн  іноземних туристів і 

60,4 млрд  доларів – показник  доходу. Данію у 

2014 році відвідало понад 8 млн  туристів (ту-

ризм приніс країні 6,5 млрд  дол.), Ірландію — 

7,5 млн (3,8 млрд), Бельгію — 7,6 млн (13,5 

млрд), Словенію — 2,2 млн. (2,8 млрд дол.). А 

Люксембург (площа у десять разів менша за Ки-

ївську область, а населення — півмільйона осіб) 

прийняв майже мільйон туристів, туризм же по-

повнив бюджет на 4,6 млрд  дол.[3]. 

Необхідною  умовою забезпечення розвит-

ку туристичної галузі є формування дійового 

організаційного механізму, який би поєднував у 

собі державне управління та ринкове саморегу-

лювання. Організаційний механізм є централь-

ною складовою державного механізму регулю-

вання галузі туризму, адже саме через його ва-

желі впливу реалізовуються основні управлінські 

рішення,  що визначають рівень розвитку галузі 

в країні загалом та в окремих її регіонах. Відпо-

відно це вимагає особливих підходів до управ-

ління туристичною галуззю. З цією метою в 

Україні протягом останніх років здійснено низку 

суттєвих змін в організаційній структурі регулю-

вання галузі туризму. Такі зміни потребують 

комплексного аналізу та досліджень з метою 

оцінки ефективності діяльності органів держав-

ного управління, удосконалення та побудови оп-

тимальної організаційної моделі управління ту-

ризмом,  яка б враховувала світові інтеграційні 

процеси та умови адміністративної реформи в 

Україні.   

Європейські країни використовують як  

для розвитку власної туристичної індустрії, такі і 

для промоції власного туристичного продукту 

найрізноманітніші заходи. Зокрема, в Данії пи-

таннями туристського розвитку на державному 

рівні переймається Міністерство бізнесу та зрос-

тання, у складі якого функціонує Growth Team 

for Tourism and Experience Economy (Команда 

розвитку для туризму та економіки). Офіційний 

туристський сайт країни — 18-мовний (у тому 

числі японська та китайська мови). На ньому ро-

зміщено інформацію про основні культурні захо-

ди в країні, фестивалі, ярмарки, туристські при-

нади, визначні місця, головні туристські регіони 

країни, засоби розміщення, програми дозвілля. 

Також там можна знайти загальну інформацію 

про культуру, їжу, транспорт та інші аспекти 

життя в Данії; є й функція онлайн-бронювання 

готелю або інших засобів розміщення. Активно 

популяризується данський туризм і в соцмере-

жах. Естонська асоціація подорожей і туризму 

регулярно (від 1991 р.) організовує туристські 

виставки міжнародного обширу, які є найбіль-

шими серед країн Балтії. Більшість музеїв цієї 

країни мають власні сайти, на яких подано інфо-

рмацію про їхні експозиції та унікальність. В 

Естонії інформацію про різноманітні культурні 

заходи розміщено на сайтах дипломатичних 

представництв цієї країни. В Хорватії на сайті 

Міністерства туризму можна знайти інформацію 

про законодавство в туристській сфері, офіційну 

статистику, плани розвитку туризму окремих 
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регіонів і видів туризму тощо. В Грузії відпові-

дальною за стратегічне планування розвитку ту-

ризму є GNTA — Національна адміністрація ту-

ризму країни (державна установа), яка здійснює 

й маркетинг Грузії на міжнародному ринку. Ін-

шими завданнями GNTA є створення стабільної 

інвестиційної зони та сприяння інноваціям в ін-

дустрії туризму. Організація тісно співпрацює з 

навчальними закладами, що займаються підгото-

вкою фахівців для туризму; її представники є 

членами акредитаційних і науково-дослідних 

комісій у ВНЗ. Японія щороку витрачає з держ-

бюджету на рекламування своєї країни за кордо-

ном майже 300 млн  дол., Австралія — понад 100 

млн, Франція — 65 млн, Австрія — 32 млн  дол. І 

на кожен вкладений у туристичну  рекламу долар 

ці країни отримують 50–100% доходів. Що ж до 

новітніх технологій, то завдяки додаткам (Google 

Maps, Booking.com, Google Translate, Foursquare, 

TripAdvisor, Skyscanner, Evernote, ForeverMap, 

Word Lens, Endomondo, NearestWiki та ін.) можна 

кількома кліками забронювати місце в готелі, 

спланувати маршрут, купити авіаквитки, знайти 

"найкрутіше" місце в незнайомому місті, почита-

ти про місцеві принади та поговорити з інозем-

цями їхньою мовою за допомоги інтерактивного 

перекладача [3]. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Дослідження Всесвітньої туристичної 

організації вказують на те, що країни, які змогли 

перетворити туризм на ключовий фактор соціа- 

 

 льно-економічного прогресу за рахунок експор-

тних доходів, створення робочих місць і підп-

риємств, розвитку інфраструктури, отримали 

чималу вигоду. Україна поки не надає туризму 

пріоритетного значення та не перетворює цю 

галузь на одну з найперспективніших, найди-

намічніших, найприбутковіших та на одну із 

найпопулярніших бізнес-рішень або ідей у пе-

ріод економіч-ної кризи, яка затягнулася. Важ-

ливим показником соціо-культурно-освітнього 

розвитку регіону є показник інвестицій в люд-

ський капітал. За умов підвищення професій-

ного рівня робочої сили, зростання продуктив-

ності праці та підвищення рівня доходів про-

дукт туристичної галузі регіону стає більш 

конкурентоспроможним на національному та 

міжнаціональному рівнях. У цілому можна 

стверджувати, що за період 2000 – 2013 рр. 

активізувався зовнішній туризм, разом з тим 

внутрішній туризм характеризувався спадними 

тенденціями. За останні роки прослідковують-

ся негативні тенденції збільшення збитковості 

туристичних підприємств внаслідок погіршен-

ня фінансових результатів.  

Такі зміни потребують комплексного ана-

лізу та досліджень з метою оцінки ефективності 

діяльності органів державного управління, удос-

коналення та побудови оптимальної організацій-

ної моделі управління туризмом,  яка б врахову-

вала світові інтеграційні процеси та умови адмі-

ністративної реформи в Україні. 
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