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Індустрія туризму – це міжгалузевий господарський комплекс, який 

спеціалізується на створенні турпродукту, здатного задовольняти специфічні 
потреби населення в проведенні дозвілля в подорожі шляхом виробництва та 
реалізації товарів і послуг туристського призначення. Багато фахівців 
вважають індустрію туризму міжгалузевим комплексом (МГК). МГК є 
елементом функціонально-компонентної структури господарства і являє 
собою інтегровану систему галузей, виробництв і видів діяльності, 
об'єднаних загальною метою та програмою розвитку. 

Внутрикомплексні вертикальні зв'язки лежать в основі виділення 
функціонально-компонентної (галузевої) структури індустрії туризму. 
Внутрикомплексні горизонтальні зв'язки, наявні між підприємствами різних 
галузей, причетних до організації туристського споживання відповідно 
стадійності процесу обслуговування, дозволяють виділити в межах індустрії 
туризму функціонально-стадійні підсистеми, представлені сполученнями 
різнорідних функціонально-галузевих елементів, що виконують однорідні 
функції в сфері туризму. 

Зазначені горизонтальні та вертикальні зв'язки формують індустрію 
туризму, що несе в собі всі ознаки територіальної унікальності (рис. 1). Саме 
ці ознаки лежать в основі територіальної диференціації індустрії туризму як 
ринку пропозиції і формують територіальну структуру національного 
туристського ринку.  

 
 



 
 
 
 

Рис. 1 Зв'язок індустрії туризму з господарським комплексом території 
 
 
Таким чином, серед галузей, що забезпечують функціонування 

туристської сфери, можна виділити галузі регіональної орієнтації (народні 
промисли, будівництво, деякі види АПК та невиробничої сфери, галузі 
промислового  виробництва),  що  мають  широкі  розгалужені  зв'язки, 
дальність яких обумовлена техніко-економічними характеристиками, та 
галузі місцевої орієнтації (сфера обслуговування населення, приміський 
АПК, галузі соціальної сфери). Отже, з одного боку, господарський комплекс 
території сприяє розвитку індустрії туризму, а з іншого, індустрія туризму 
впливає на розвиток господарського комплексу через створення попиту на 
певні товари та послуги. 

Загальною закономірністю розвитку індустрії туризму слід вважати 
залежність від рівня соціально-економічного розвитку країни: високий і 
стабільний розвиток економіки здатен забезпечити стабільний розвиток 
індустрії туризму, а розвинена індустрія туризму створює турпродукт, який 
за своїми змістовними, кількісними та якісними параметрами не тільки 
відповідає вимогам споживачів, а й певною мірою формує ці вимоги, 
стандартизуючи складові турпродукту. 
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