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ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ 
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ 

The analysis of scientific and methodological approaches to the evaluation of the efficiency of the 
tourism management system has been carried out. Such studies give an opportunity to identify 
the best methods and indicators for the analysis and evaluation of the state of the tourism sector 
in order to make decisions for the strategic development of tourism activities. Scientific and 
methodological approaches take into account different numbers of groups of factors. This 
indicates that there is no unanimous consensus on the creation of a unified scientific and 
methodological approach to the evaluation of the tourism management system efficiency in 
Ukraine. Assessment of the tourism management system efficiency includes the study of the 
economic efficiency of national (domestic) tourism, calculation of tourism activities, assessment 
of public administration (regulation) efficiency in the tourism sector; attractiveness of tourism 
sector, economic units (region, territories, destinations, clusters), tourist infrastructure, tourist 
potential; tourist market; tourist competitiveness. It has been found that scientists prefer to use 
expert methods to evaluate the tourism management system efficiency rather than quantitative 
(statistical) approaches. The use of rank-based scientific and methodological approaches is quite 
common too. 
Keywords: evaluation, management system, efficiency, approach, tourism. 

Постановка проблеми. Сфера туризму є однією із найбільш розвинутих сфер міжнародної 
економіки. І вплив її на глобалізаційний розвиток суспільства постійно зростає. Усі держави, які 
мають відповідні умови для підтримки функціонування та розвитку туризму, приділяють сфері 
туризму особливу увагу. Водночас отримання результатів ефективності функціонування 
туристичного сегменту неможливе без формування та слідування пріоритетним напрямам розвитку 
туристичної індустрії, створення сприятливих умов для туристичного бізнесу, державного 
управління, координування та контролювання процесів поступу туристичної діяльності1. На полотні 
пильної уваги до вирішення питань щодо розвитку сфери туризму вагомого значення набуває 
вивчення науково-методичних положень щодо оцінювання системи менеджменту туризму, 
врахування впливу компонентів на туристичну індустрію загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання ефективності функціонування 
системи менеджменту туризму, стану розвитку регіонів, територій, кластерів, суб’єктів 

 
1 Юринець, З. В. (2015). Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України. 
Ефективна економіка, 1. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759> (2020, березень, 28). 
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господарювання розглянуто у наукових працях багатьох вітчизняних і закордонних економістів. 
Теоретико-методологічні основи дослідження економічної ефективності національного (внутрішньої) 
туризму, стану туристичної діяльності, ефективності державного управління (регулювання) сферою 
туризму розкрито у працях Баранової І.А., Савінової Е.А., Зеркіна Д. П., Ігнатова В. Г., Очірової Т. Б., 
Шматько Л. П., Соловйова Д. І.; проблеми оцінювання привабливості туристичної сфери, 
економічних одиниць (регіонів, територій, дестинацій, кластерів), туристичної інфраструктури, 
туристичного потенціалу, туристичного ринку представлено у роботах Гаврана В.Я., Мокляк А.В., 
Данильчука В.Ф., Кулєша В. Сараєва А., Яковлєва Г. Музиченко-Козловської О.В., 
Нездоймінова С.Г., Федорця Л.Н., Глибовеця В.Л., Ковшової І.О., Самка О. О., Гайдука А. Б., 
Юринець З.В. Незважаючи на чималий обсяг опублікованих наукових праць у ракурсі розкриття 
методичних положень щодо проведення оцінки системи менеджменту туризму з різних сторін, окремі 
питання через низку чинників потребують подальшого вивчення та переосмислення. 

Мета статті – аналіз теоретико-методологічних підходів до оцінювання ефективності системи 
менеджменту туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування системи менеджменту туризму 
потребує розроблення комплексу якісних і кількісних показників, що сприяють визначенню ступеня 
досягнення поставлених цілей на усіх рівнях управління. Комплекс показників ефективності дає 
змогу устійнити очікуваний (нормативний) ступінь значення індикаторів, що сприяє орієнтації 
суб’єктів управління у сфері туризму на досягнення сформованих цілей із застосуванням 
найоптимальніших методів обчислення1.  

До принципів формування комплексу показників варто віднести, насамперед, принципи 
системного аналізу як головного засобу системного підходу (визначення індикаторів, що 
характеризують систему менеджменту на різних рівнях управління сфери туризму, цілей і 
співвідносних індикаторів оцінки ефективності); зорієнтованість на ефективність роботи усіх об’єктів 
туристичного сегменту соціально-економічного характеру. 

Оцінювання системи менеджменту туризму відбувається через дослідження економічної 
ефективності національного (внутрішнього) туризму обумовлено розробленням комплексу 
індикаторів, що відображають соціально-економічний ефект наявних і стратегічних заходів для 
розвитку сфери туризму (її суб’єктів господарювання, територій, дестинацій, регіонів, кластерів 
тощо) та продуктивність застосування усіх видів ресурсів. 

Основні питання дослідження оцінки ефективності туристичної діяльності в Україні 
ґрунтуються на методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності, принципі врахування 
споживчих витрат кожного з відвідувачів країни (регіону). У методиці подано систему індикаторів 
оцінки туризму (зарубіжного, іноземного та внутрішнього туризму, туристичної індустрії, 
екскурсійної діяльності), а також економічні показники туризму, індикатори зайнятості у туризмі та 
запропоновано методику розрахунку2. Однак, зазначена методика не передбачає проведення 
оцінювання ефективності діяльності елементів сфери туризму, системи державного управління та 
формування низки туристичних послуг та продукції, встановлення впливу різних чинників, зокрема 
кризових ситуацій, сезонних коливань.  

Аналіз наявної системи оцінювання ефективності функціонування туристичної сфери 
проводили українські та зарубіжні науковці. Дослідження системи управління сферою туризму 
окремі науковці (Баранова И.А., Савинова Е.А., Зеркин Д. П., Игнатов В. Г., Очирова Т. Б., Шматько 
Л. П.) вбачають у доцільності оцінювання ефективності державного управління (регулювання) 
сферою туризму. Це можливо здійснити завдяки врахуванню показників ефективності розроблення і 
впровадження програми розвитку сфери туризму3 (Баранова И.А., Савинова Е.А.); досягнення 
найвищих з можливих суспільно-корисних результатів, які отримані в умовах використання 

 
1 Юринець, З. В., Мельник, Н. В. (2014). Основні аспекти формування маркетингової політики 
на підприємствах туристичної галузі України. Науковий вісник Херсонського державного університету, 6 (2), 
222-225. 
2 Наказ про методику розрахунку обсягів туристичної діяльності, 2003 (Державна туристична  
адміністрація України). Офіційний сайт Державного комітету статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/sp/sp_3.htm> (2020, березень, 28). 
3 Баранова, И. А., Савинова, Е. А. (2014). Механизмы оценки эффективности деятельности предприятий  
сферы туризма по данным статистического учета. Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки, 5 (2), 131-133. 
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обмежених ресурсів країн; оцінювання економічної та соціальної ефективності управління в туризмі, 
синонімічної соціальної ефективності як головної ідеї задоволення потреб споживачів1 (Зеркин Д. П., 
Игнатов В. Г.), якості організаційної структури в сфері туризму2 (Очирова Т. Б.); підходу, що 
ґрунтується на критеріях ефективності, які обчислюються окремо для народного господарювання, 
сфери економіки та туристичної компанії3 (Шматько Л. П.). 

Соловйов Д. І. вважає, що оцінку ефективності діяльності об’єктів туристичної сфери України 
потрібно проводити на основі аналізу та співставлення показників, що характеризують: соціально-
економічний розвиток туризму; ефективність використання бюджетних коштів, вкладених в розвиток 
туристичної сфери (визначається як співвідношення надходжень до бюджету до бюджетних 
асигнувань на функціонування та розвиток туристичної сфери); хід виконання комплексу 
запланованих заходів; витрати на виробництво туристичних послуг; ефективність і кінцеві результати 
діяльності органів виконавчої влади. Показники ефективності потрібно виокремити на три групи: 
показники економічної ефективності, показники соціальної ефективності та екологічні наслідки 
здійснення туристичної діяльності (реалізація регіональних та міжрегіональних програм у сфері 
розвитку туризму)4.  

Окремі науковці розглядають потребу оцінювання привабливості туристичної сфери, 
економічних одиниць (регіону, територій, дестинацій, кластерів) у сфері туризму, туристичної 
інфраструктури, туристичного потенціалу в контексті дослідження системи менеджменту туризму. 
Так, Гавран В.Я.5 досліджує привабливість об’єктів рекреаційно-туристичної сфери задля розвиток 
туризму та залучення інвестицій. Автор наголошує на використанні таких критеріїв оцінювання 
привабливості об’єктів рекреаційно-туристичної сфери: рівень інвестиційного потенціалу курорту; 
потужність курорту та рівень обслуговування клієнтів; кліматичні умови і запаси рекреаційних 
ресурсів; географічне розташування курорту; чисельність економічно активного населення; щільність 
мережі автошляхів із твердим покриттям; бюджетні доходи; кількість малих підприємств, санаторіїв, 
пансіонатів, готелів, баз6. Ця методологія ґрунтується на застосуванні методу експертних оцінок і 
поєднанні таких орієнтирів: географічний, функціональний, кваліфікаційний, екологічний, 
управлінський, економічний, комерційний, законодавчий. 

Мокляк А.В.7 наводить оцінку та комплекс чинників, що розкривають привабливість системи 
міжнародного туризму в Україні. Данильчук В. запропонував методику і провів оцінку привабливості 
зон промислових територій та їхньої можливої наповненості туристами, інтересів туристів відповідно 
до сегментів туристичного ринку8. 

Кулєш В.9 вважає, що найкращим засобом дослідження системи управління у сфері туризму є 
проведення маркетингових досліджень щодо виявлення перспектив розвитку туризму, на прикладі 
промислового туризму. Автором проведено дослідження і встановлено чинники, які слугують 
напрямом розвитку туризму.  

Сараєв А. виокремлює три категорії індикаторів: показники, завдяки яким здійснюється 
моніторинг і визначається стан туристичного ринку, показники для проведення оцінки економічного 
значення туризму, показники, що означують забезпечення ресурсами у туристичній сфері10. 

 
1 Зеркин, Д. П., Игнатов, В. Г. (2014). Основы государственного управления. Ростов-на-Дону: МарТ. 
2 Очирова, Т. Б. (2012). Методы оценки эффективности системы государственного управления в сфере 
туризма. Региональная экономика: теория и практика, 42 (273), 19-29. 
3 Шматько, Л. П. (2015). Туризм и гостиничное хозяйство. Москва: МарТ. 
4 Соловйов, Д. І. (2014). Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі 
впровадження системи показників її ефективності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 
1 (25), 63-66. 
5 Гавран, В. Я. (2002). Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: авторефат 
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 
6 Там само. 
7 Мокляк, А. (2004). Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-
польських туристичних зв’язків): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 
географічних наук. Київ: КНЕУ. 
8 Данильчук, В. Ф. (2011). Развитие рынка туристических услуг в условиях промышленных регионов 
Украины, Вісник ДІТБ, 15, 283-290. 
9 Кулєш, В. Г. (2011). Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму 
в Донецькій області, Вісник ДІТБ, 15, 189-196. 
10 Сараев, А. (2017). О показателях статистики туризма, Вопросы статистики, 9, 39-43. 
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Яковлєв Г. класифікує показники для оцінювання ефективності фінансових результатів діяльності 
туристичних підприємств, людських ресурсів, економічної ефективності туризму та макроекономічні 
індикатори, що встановлюються на підґрунті системи національних рахунків1. 

Музиченко-Козловська О.В.2 акцентує увагу на застосуванні системного підходу 
до оцінювання туристичної привабливості регіонів та кластерів. Найбільш доречним автор вважає 
використання показників щодо вирішення екологічних питань, тобто оцінювання якості довкілля. 
Найкращим методом для цього вважає застосування експертно-статистичних методів на основі 
переліку із 13 показників. 

З метою проведення оцінки розвитку туристичного регіону Нездоймінов С.Г. застосовує такі 
кількісні індикатори, як обсяг інвестицій в основний капітал; валовий регіональний туристичний 
продукт; загальна кількість туристів, які обслуговуються; платежі до бюджету; загальна кількість 
туристів у внутрішньому туризмі; кількість екскурсантів3. 

Визначення ефективності діяльності кластера має суттєві відмінності від оцінки ефективності 
підприємства, насамперед, через виникнення синергетичного ефекту. Діяльність кластерного 
об’єднання оцінюється на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. 
Комплексна оцінка ефективності кластерної діяльності визначається в результаті поєднання 
показників, сформованих на основі різних класифікаційних підходів до критеріїв оцінки: соціально-
економічних цінностей, якісних і кількісних параметрів, факторів екстенсивного і інтенсивного 
розвитку тощо4.  

Ковшова І.О. запропонувала проводити оцінку туристичного потенціалу держави, що 
ґрунтується на дослідженні людського сприйняття за такимим сегментами: культура та історична 
спадщина; туристично-рекреаційний потенціал країни; туристична індустрія; стан розвитку науки, 
освіти і техніки; політичний стан у країні; культура туристичного обслуговування; економічний 
розвиток у державі й досягнення у спорті, які утворюють так званий «восьмикутник»5. 

Самко О. О. з метою оцінки туристичного потенціалу регіону пропонує обчислювати 
інтегральний коефіцієнт, що складається із 16 показників, які поділені на п’ять груп індикаторів: 
інвестиційна, інфраструктурна, інтелектуальна, інформаційна складова та історико-культурна 
спадщина туристичного потенціалу регіону6. Глибовець В.Л. проводить оцінку туристично-
рекреаційного потенціалу однакових за рангом і статусом поселень на підґрунті бальної (рейтингової) 
оцінки відповідно до таких елементів: географічне положення; історико-культурний потенціал 
(історичні передумови формування столичності даних міст; історико-культурний потенціал столиць); 
кількість закладів розміщення; кількість закладів дозвілля; кількість туристичних організацій, що мають 
представництва за кордоном; кількість міжнародних аеропортів, залізничних ліній, автомагістралей та 
наявність морського або річкового порту7. Гайдук А. Б. вважає за доцільне здійснювати дослідження 
туристичного потенціалу території (району, області) на підставі методу бальної оцінки якісних і 
кількісних параметрів двох типів ресурсів: природних (лісових, бальнеологічних, водних ресурсів, 
природно-заповідних об’єктів), історико-культурних (археологічних, архітектурних, історичних 
пам’яток, пам’яток мистецтва, музеїв) туристичних ресурсів8. 

 
1 Яковлев, Г. (2004). Экономика и статистики туризма. Москва: РДЛ. 
2 Музиченко-Козловська, О.В. (2007). Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості 
території: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів: 
НУ «Львівська політехніка». 
3 Нездоймінов, С. Г. (2011). Підприємницький вектор розвитку регіонального туризму. Одеса: Пальміра.  
4 Федорец, Л. Н. (2011). Оценка еффективности деятельности туристического кластера. Вектор науки ТГУ, 1 
(4), 42-46. 
5 Ковшова, І. О. (2008). Формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг: автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ: Європейський університет. 
6 Самко, О. О. (2010). Стратегічні імперативи нарощування та активізації використання туристичного 
потенціалу регіону: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
Чернігів: ЧДТУ. 
7 Глибовець, В. Л. (2011). Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі 
Столичного суспільно-географічного району): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. 
8 Гайдук, А. Б. (1999). Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг: автореферат дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Львів: ДУ «Львівська політехніка». 
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Для визначення конкурентного положення країни у сфері туризму експерти Всесвітнього 
економічного форуму разом з міжнародними туристичними організаціями (IATA, IUCN, UNWTO, 
WTCC) щорічно розробляють збірник індексу туристичної конкурентоспроможності. Методологія 
розрахунку індексу туристичної конкурентоспроможності з 2017 р. зазнала деяких змін у порівнянні 
з попереднім періодом, причиною цьому були останні події в світі. Тепер на основі 14 показників нова 
методологія (TTCI) складається з чотирьох субіндексів: «Сприятливе середовище», «Політика 
туризму і створення сприятливих умов», «Інфраструктура» та «Природні та культурні ресурси»1. 

Аналізування головних теоретико-методологічних положень оцінювання системи 
менеджменту туризму, вивчення емпіричного досвіду застосування методів та отриманих результатів 
дало можливість здійснити узагальнення та надати висновки: 

 –  Оцінювання системи менеджменту туризму відбувається через дослідження економічної 
ефективності національного (внутрішньої) туризму, розрахунку обсягів туристичної діяльності, 
оцінювання туристичної конкурентоспроможності та ефективності державного управління 
(регулювання) сферою туризму; привабливості туристичної сфери, економічних одиниць (регіону, 
територій, дестинацій, кластерів), туристичної інфраструктури, туристичного потенціалу; 
туристичного ринку. 

 –  З метою інформаційного забезпечення теоретико-методичних підходів науковці віддають 
перевагу здебільшого експертним оцінкам, а ніж кількісним (статистичним) підходам. Використання 
методів, які ґрунтуються на експертних оцінках дають змогу включити показники, які складно 
виміряти кількісно. Однак мають обмеження через певну суб’єктивність, а, отже, можливо деяку 
неточність отриманих результатів.  

 –  Використання підходів, які ґрунтуються на основі рангового оцінювання є доволі 
узагальненим явищем, відзначається більш справедливою оцінкою, дає можливість відображати 
динаміку змін об’єкта дослідження у часі, однак займає багато часу у порівнянні із іншими 
інструментами. 

 –  Застосування інструментів економіко-математичного моделювання дає змогу більш точніше 
підійти до одержання результатів оцінювання, однак, досить часто потребують особливих знань та 
досвіду. 

 –  Селекція нормативних значень показників та усталення їхньої ваги (вагомості) постає одним 
із недоліків у процесі застосування комбінованих методів оцінювання. 

 –  Проаналізовані теоретико-методичні підходи враховують різну за змістом кількість видів і 
груп чинників, що декларує відсутність однозначної узгодженості думок відносно створення єдиного 
науково-методичного положення щодо оцінювання системи менеджменту туризму. 

 –  Процес формування комплексу показників, що визначають систему менеджменту туризму, 
функціонування сфери туризму, пов’язано із з особливостями теоретико-методологічних підходів 
до проведення статистичного обліку сфери туризму, отримання чітких, достовірних даних. Особливо 
складно проводити оцінювання у порівнянні з іншими країнами, оскільки необхідна адаптація 
показників до особливостей статистики інших держав. Внаслідок цього розроблення універсальної 
методики стає складеним питанням. 

Висновки. Враховуючи вищенаведений аналіз досвіду проблеми оцінювання розвитку сфери 
туризму, в Україні постає нагальна потреба у розробленні теоретико-методичних положень щодо 
оцінювання ефективності системи менеджменту туризму, проведенні оцінки стану розвитку 
туристичного сегменту, виробленні на цій основі прогресивних, стратегічних організаційно-
економічних та управлінських заходів, формуванні стратегії розвитку сфери туризму, удосконалені 
політики держави в туристичному сегменті з метою активізації туристичної діяльності та підвищення 
економічних надходжень до бюджету. 
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