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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМОЛОГІЇ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

В досить короткий термін туристський рух охопив провідні 
країни Європи, почали швидко поширюватись самодіяльні ту-
ристські організації – клуби, товариства тощо. Розвиток техніч-
ного прогресу, модернізація суспільних відносин перетворили 
туризм у важливу складову суспільного життя. Туризм стає за-
собом змістовного дозвілля, знайомства з іншими місцевостями, 
визначними культурними і природними пам’ятками, оздоров-
лення, отримання нових вражень тощо. Суспільна привабливість 
туризму забезпечувала прибутковість туристичної діяльності. З 
кінця XIX ст. туристичний бізнес набирає силу. Це позитивно 
позначилось на соціально-економічній ситуації багатьох країн. 
Туризм починає розглядатись, як одна з най рентабельніших 
галузей господарства. В процесі свого розвитку він включає все 
нові галузі суспільної практики. 

Сьогодні туризм набув глобального масштабу, він став 
однією з наймогутніших соціальних і економічних сил, які 
істотно впливають на життя сучасної цивілізації. Для сотень 
мільйонів людей він є суттєвою складовою життя, критерієм 
рівня їх життєдіяльності. Туризм, як спосіб життя для багатьох 
набув не образного, а буквального значення, сьогодні в стані 
туристських подорожей одночасно перебувають сотні мільйонів 
осіб (За даними UNWTO в 2015 р. кількість туристів в усьому 
світі становила 1,18 млрд осіб, а обсяг доходів від міжнародного 
туризму сягнув 509 млрд дол. США). В орбіті цієї діяльності 
перебувають: економіка, політика, культура, освіта та інші 
соціально значущі сфери людського життя всіх без виключення 
країн. Суттєво впливаючи на всі сторони суспільства туризм 
потребує уважного наукового осмислення. Адже йому прита-
манні не лише позитивні, економічно та соціально значущі мож-
ливості а й серйозні вади. Неконтрольоване зростання масшта-
бів та обсягів туризму, призводить до збільшення шкідливого 
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навантаження на природу, деформаційних змін у «традиційно-
му» культурному середовищі країн так званого «третього світу», 
які є головними об’єктами інтересу численних туристських 
потоків. Все це потребує серйозного наукового осмислення і 
оцінки. 

Аспекти туризмології щільно пов’язані з питаннями етичних 
цінностей туризму та моральної оцінки туристичної діяльності. 
У рамках проблеми зростання суперечливого впливу туризму на 
навколишнє середовище туризмологи все більше уваги звер-
тають на тенденції розвитку «екологічного туризму», «еколо-
гізації свідомості туристів». Дослідження в цьому напрямку 
зростають рік від року. 

Стосовно України можна сказати, що сучасний стан розвитку 
туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу турис-
тичних ресурсів, низькою є її економічна ефективність. Вива-
жена і стимулююча політика уряду у цій сфері повинна сприяти 
створенню належних умов, які сприятимуть залученню внут-
рішніх і зовнішніх інвестицій в розвиток регіонів, створювати 
сприятливі умови для суб’єктів підприємницької діяльності, 
розвивати відповідну інфраструктуру туризму, створювати нові 
робочі місця, формувати і розширювати ринок спеціалізованих 
туристично-рекреаційних послуг. 

Держава повинна активно втручатися в конкурентну бороть-
бу, проводити активну протекціоністську політику за вплив на 
рух міжнародного туристичного потоку, зокрема через реаліза-
цію державних програм, впровадження стимулюючої фіскальної 
політики на загальнодержавному та регіональному рівні, що 
сприятимуть розбудові індустрії туризму. Подолання наявних 
негативних тенденцій, створення системних та комплексних 
передумов для сталого розвитку туризму і суміжних галузей 
економіки має стати одним з пріоритетних напрямків забезпе-
чення сталого розвитку країни, в цілому, та суттєвою складовою 
у вирішенні питань підвищення рівня життя населення. 

На даний момент проблем розвитку туризмології в сучасному 
суспільстві досить багато і шляхом їх вирішення є розвиток 
екологічного туризму та екологізації свідомості саме туристів. 
Що стосується саме нашої держави, потрібна виважена і стиму-
лююча політика уряду у цій сфері, це стимулюватиме турис-
тичну діяльність в Україні, посилить взаємозв’язок туризму з 
іншими пріоритетними сферами соціального, економічного та 
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культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. А це, у 
свою чергу, сприятиме зростанню, авторитету України на світо-
вому ринку туристичних послуг, зміцненню економіки країни та 
створенню потужної туристичної галузі. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ В 
УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У сучасній системі вітчизняного господарства України є 
багато передумов, що сприяють розвитку агробізнесу та його 
головної ланки – сільського господарства. Насамперед – це до-
сить високий рівень розвитку продуктивних сил країни, її висо-
кий природно-ресурсний, трудовий та виробничий потенціали. 
Україна спроможна забезпечити власне сільське господарство: 
посівною продукцією, тракторами, комбайнами, різноманітною 
сільськогосподарською технікою, мінеральними добривами. 

Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, тому що 
у процесі науково-обґрунтованого стратегічного розвитку аграр-
ного сектора економіки країни досягається правильне поєднання 
економічних і адміністративних методів управління, це означає, 
що будь-який план за своєї природи повинен стати економічним 
актом управління, розроблятися з повним врахуванням еконо-
мічних законів враховувати матеріальні інтереси трудових 
колективів і окремих його членів. 

Найчастіше агробізнес визначається як форма господарю-
вання в аграрному секторі або як комплекс видів підприєм-
ницької діяльності, пов’язаних із виробництвом сільськогоспо-
дарської продукції, її зберіганням, транспортуванням, перероб-
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