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У статті висвітлено періодизацію формування туристичного ринку протягом 2000–2018 років. 
Кожному етапу присвоєно назву та здійснено аналіз динаміки туристичних потоків Волинського регі-
ону протягом 2015–2018 років. Перший етап формування туристичного ринку, який тривав з 2000 по 
2005 рік, було названо «Формування туристичного ринку Волинського регіону». Другий етап отримав 
назву «Становлення туристичного ринку Волинського регіону» та тривав з 2005 по 2010 рік. Третім, 
завершальним етапом формування туристичного ринку став «Інституціоналізація туристичного 
ринку Волинського регіону», який тривав з 2010 по 2018 рік. Здійснено також аналіз соціально-еко-
номічних показників (рівень середньої заробітної плати) за період із 2015 по 2018 рік, які впливали на 
туристичні потоки як внутрішніх туристів регіону, так і іноземних. 
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Постановка проблеми. Вивчаючи туристичний 
ринок Волинського регіону, варто дослідити дина-
міку туристичних потоків за останні чотири- п’ять 
років. Для цього варто проаналізувати періодизацію 
етапів розвитку туристичного ринку Волинського 
регіону та виокремити найбільш сприятливий рік 
для його розвитку. Адже важливість та актуаль-
ність туристичних потоків зростає з кожним роком. 
Важливо простежити не лише кількість туристів, які 
виїжджали за кордон, а і скільки приїжджало до нас 
іноземців, та порівняти у табличному розрізі стан 
туристичного ринку протягом останніх років, визна-
чити найоптимальніший рік ведення туристичного 
бізнесу, віднайти причини зменшення туристичних 
потоків і зробити певні висновки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цією 
проблематикою, а саме визначенням та формуван-
ням туристичних потоків, займалася низка вчених та 
науковців. Чималий внесок у розвиток регіональної 
економіки зробили такі науковці, як: В.Ф. Семенов, 
І.Г. Смирнов, А.В. Єрко, Л.П. Дядечко, О.В. Савченюк, 
Л.М. Черчик та інші.

І.Г. Смирнов поділяє туристичні потоки на такі 
категорії, як: внутрішній туризм – відвідувач-рези-
дент, іноземний (в’їзний) туризм – відвідувач-нере-
зидент, зарубіжний (виїзний) туризм, транзитний 
відвідувач [6]. Але, звісно, найважливішу та найпріо-
ритетнішу категорію туристичних потоків становить 
категорія іноземних туристів. Адже в’їзний туризм 
сприяє покращенню подальшого розвитку туристичної 
інфраструктури, збільшує ВВП як країни, так і області. 
Значна популяризація туристичного продукту з-за кор-
дону, а також збільшення кількості в’їзних туристів 
впливає на удосконалення туристичної індустрії регі-
ону, наближаючи його до рівня провідних туристичних 
центрів Європи та світу.

Л.П. Дядечко вважає, що туристичні потоки – це 
«сукупність людей, які покидають місце постійного 
проживання, щоб подорожувати в різноманітних 
напрямках пішки або на якомусь транспорті в терміни 
від 24 годин до одного року без здійснення оплачуваної 
діяльності, і повертаються назад» [7].

Основною метою статті є проведення періодизації 
формування туристичного ринку Волинського регіону 
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економіки. Період «Формування» зумовлений різким 
переходом від соціалістичних принципів розвитку 
туризму до змішаної української економічної системи. 
Протягом цих років (2000–2005) туристична галузь 
Волинської області «шукала» себе у структурі масштаб-
них та потужних туристичних компаній світу. Також на 
цьому етапі масштабно розвивався внутрішній туризм, 
туристів цікавили путівки та подорожі по області.

Другий період розвитку туристичного ринку 
Волинської області назвемо «Становлення туристич-
ного ринку Волинського регіону» (2005–2010 рр.). Після 
етапу «Формування туристичного ринку Волинського 
регіону» туристична галузь стала стрімко розвиватися. 
Почали створюватися колективні та готельні засоби роз-
міщення. Почав розвиватися іноземний туризм, тобто 
туристична ланка області повільно піднімалася вгору.

Третій, заключний етап розвитку туристичного ринку 
буде мати назву «Інституціоналізація розвитку турис-
тичного ринку Волинської регіону» (2010–2018 рр.). 
Туристичний ринок на цьому етапі досить сформова-
ний та успішно розвивається. Все частіше створюються 
прес-тури, розвиваються організаційний, зелений, еко-
логічний та іноземний туризм. Економічні кризи в кра-
їні впливають на розвиток туристичної індустрії області, 
та не так, як у першому періоді «Формування турис-
тичного ринку Волинського регіону». Адже процес 
створення туристичного ринку Волинської області був 
досить тривалим та став у міру стійким до економічних 
«стрибків» усередині країни [3].

Тому для ширшого аналізу простежимо динаміку 
туристичних потоків протягом 2015–2018 років та про-
аналізуємо, які соціально-економічні показники впли-
вали на спад чи зростання туристичних потоків.

Для того, щоб аналіз був насичений та точний, 
скористаємося даними Головного управління статис-
тики у Волинській області протягом 2015–2018 років. 
Для цього побудуємо таблицю 1.

З таблиці 1 яскраво видно, що найбільшу кількість 
туристів було обслуговано у 2016 році – 26 526 тис., 
з яких було лише 486 іноземців та 6594 внутрішніх 
туристів. Туристів – громадян України, які виїжджали 
за кордон, було 19 446 тис. Ці дані статистики говорять 
лише про те, що Україна знаходиться у стані війни, 
і частка приходу іноземних туристів вкрай понижу-
ється, а наші туристи порівняно з 2015 роком виїж-
джають за межі країни все більше. Для прикладу, 
у 2015 році туристів-громадян України, які виїжджали 

за кордон, було 9327 тис. осіб, а у 2016 році – 19 446 тис. 
осіб. Для того, щоб пояснити причину збільшення 
виїзду туристів за кордон, проаналізуємо певні соці-
ально-економічні чинники.

Середньомісячна заробітна плата у 2015 році 
штатного працівника становила 3291 тис. грн, тоді як 
у 2016 році – 4047 тис. грн [1; 4].

Тому можна вважати, що збільшення туристичних 
потоків у 2016 році спричинило зростання середньо-
місячної заробітної плати населення.

Наступне, що можна простежити, це спад туристич-
них потоків, не лише іноземних туристів, а і туристів – 
громадян України, які виїжджали за кордон. Загальна 
кількість туристів, які були обслуговані туристичними 
суб’єктами, становила 17 047 тис. осіб, а у 2018 році – 
21 807 тис. осіб. Внутрішніх туристів та туристів – гро-
мадян України, які виїжджали за кордон, у 2018 році 
теж було більше.

Тому зараз ми також проаналізуємо соціально-еко-
номічний показник Волинської області, а саме рівень 
доходів населення у 2017 та 2018 роках.

Дані статистики вказують, що середня заробітна 
плата у 2017 році становила 5849 тис. грн., тоді як 
у 2018 році – 7324 тис. грн. Тому можна впевнено 
стверджувати, що на динаміку туристичних потоків 
значно впливає середня заробітна плата населення. 
Щодо динаміки туристичних потоків іноземних турис-
тів варто простежити соціально-економічне стано-
вище як області, так і країни загалом. Адже в країні, 
де відбуваються військові дії, стан туристичного ринку, 
а саме туристичних атракцій, не на найвищому рівні – 
такі місця, регіони не є цікавими іноземним туристам 
у туристичному плані.

Для наочного бачення найсприятливішого року для 
туристичного ринку Волинського регіону з 2015 по 
2018 роки створимо діаграму 1 та простежимо спад та 
зростання туристичних потоків.

З діаграми 1 яскраво видно, що найбільш продуктив-
ним роком із періоду 2015–2018 років для туристичного 
ринку Волинського регіону був 2016 рік із максималь-
ною кількістю обслугованих туристів 26 526 тис. осіб.

Висновки. Здійснивши аналіз туристичного ринку 
Волинського регіону, ми виокремили три періоди його 
формування. Перший етап отримав назву «Формування 
туристичного ринку Волинського регіону», який три-
вав з 2000 по 2005 рік, другий етап – «Становлення 
туристичного ринку Волинського регіону» (2005–

Таблиця 1 
Особливості туристичних потоків у Волинському регіоні з 2015 по 2018 рік

Роки
Кількість туристів, яким 

надані послуги суб’єктами тур. 
діяльності області – усього

Із загальної кількості туристів Кількість 
екскурсантівІноземні 

туристи
Туристи-громадяни України, 

які виїжджали за кордон
Внутрішні 

туристи
2015 15620 645 9327 5648 13640
2016 26526 486 19446 6594
2017 17047 679 12429 3939
2018 21807 448 15396 5963
Джерело: удосконалено автором на основі статистичного щорічника ГУС у Волинській області [1; 5]
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2010 роки), третій – «Інституціоналізація розвитку 
туристичного ринку Волинського регіону» (з 2010 по 
2018 рік). Кожен етап характеризується різними осо-
бливостями розвитку. Також, проаналізувавши дина-
міку туристичних потоків Волинського регіону про-
тягом 2015–2018 років, можна впевнено сказати, що 

найоптимальнішим роком для ведення туристич-
ного бізнесу був 2016 рік, у якому було обслуговано 
26 526 тис. осіб із середньомісячною заробітною пла-
тою 4047 тис. грн., а також 2018 рік, в якому було 
обслуговано 21 807 тис. туристів із середньомісячною 
заробітною платою 7324 тис. грн.
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ПЕРИОдИЗАцИя фОРМИРОВАНИя ТУРИСТИЧЕСКОгО РЫНКА И дИНАМИКА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ВОлЫНСКОгО РЕгИОНА В ТЕЧЕНИЕ 2015–2018 гОдОВ

В статье освещена периодизация формирования туристического рынка в течение 2000–2018 гг. Каждому 
этапу присвоено название и осуществлен анализ динамики туристических потоков Волынского региона в тече-
ние 2015–2018 годов. Первый этап формирования туристического рынка, который длился с 2000 по 2005 год, был 
назван «Формирование туристического рынка Волынского региона». Второй этап получил название «Становле-
ние туристического рынка Волынского региона» и продолжался с 2005 по 2010 год. Третьим, заключительным 
этапом формирования туристического рынка стал «Институционализация туристического рынка Волынского 
региона», который длился с 2010 по 2018 год. Осуществлен также анализ социально-экономических показателей 
(уровень средней заработной платы) в период с 2015 по 2018 год, которые влияли на туристические потоки как 
внутренних туристов региона, так и иностранных.

Ключевые слова: динамика туристических потоков, средняя заработная плата, внутренние туристы, ино-
странные туристы, количество экскурсантов, туристический рынок, социально-экономическое положение региона.

PERIODIZATION OF TOURISM MARKET FORMATION AND DYNAMICS  
OF TOURIST FLOWS OF VOLYN REGION DURING 2015–2018 YEARS

The relevance of research into the development of the tourist services market in the Volyn region is a very important 
process, because the tourist market not only affects the sphere of national economy, transport, trade, but also carries 
cultural enrichment of the population. Despite the abundant natural resources and favorable economic and geographical 
location, the hotel and tourism industry plays a significant role in the socio-economic development of the region. In order 
to achieve the goal of the study, it is necessary to analyze the periodization of the years of development and the formation 
of the tourist market during 2000 and 2018. We will trace this periodization by creating three periods. The main purpose 
of this article is to conduct periodization of the formation of the tourist market of the Volyn region and to analyze the 
dynamics of tourist flows of the Volyn region during 2015–2018. This article highlights the periodization of tourism mar-
ket formation during 2000 and 2018. Each stage is named and the dynamics of tourist flows of the Volyn region during 
2015–2018. The first stage of the tourism market formation, which lasted from 2000 to 2005, was called “Volyn Region 
Tourism Market Formation”. The second stage was named “Becoming a tourist market of Volyn region” and lasted from 
2005 to 2010. The third final stage in the formation of the tourism market was the “Institutionalization of the tourism 
market of the Volyn region”, which lasted from 2010 to 2018. The analysis of socio-economic indicators in the period from 
2015 and 2018, which influenced the tourist flows, both domestic tourists of the region and foreign. The main purpose of 
this article is to conduct periodization of the formation of the tourist market of the Volyn region and to analyze the dynam-
ics of tourist flows of the Volyn region during 2015–2018. The relevance of this article is of the utmost importance, since 
tracking the tourist flows during this period, we will be able to determine the most productive year for the development of 
the tourism market of the Volyn region. After all, the development of the tourist market depends on the number of tourist 
attractions, their development and the number of tourists who want to see them. This study will also help to determine 
the exact number of tourists served by the subjects of tourism, the number of foreign tourists, domestic tourists and the 
number of sightseers. Changes in tourist flows over the years will be monitored according to statistics, namely through 
various socio-economic indicators.

Key words: dynamics of tourist flows, average wages, domestic tourists, foreign tourists, number of sightseers, tourist 
market, socio-economic status of the region.


